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mikilvægra innviða (NIS)



Þann 1. september 2020 tóku lög um öryggi net- og 

upplýsingakerfa mikilvægra innviða, eða NIS-lögin (nr. 

78/2019), gildi á Íslandi. Löggjöfinni er ætlað að stuðla að 

öryggi og viðnámsþrótti net- og upplýsingakerfa hjá þeim 

aðilum sem sinna þjónustu sem talin er sérstaklega mikilvæg 

fyrir innviði landsins. Í lögunum er kveðið á um ákveðnar 

öryggisráðstafanir sem rekstraraðilar nauðsynlegrar þjónustu 

þurfa að uppfylla. Nánari útfærslu laganna má finna í 

reglugerðum nr. 866/2020 og nr. 1255/2020, þar sem settar eru 

fram lágmarkskröfur um m.a. viðmið við mat á rekstraraðilum 

nauðsynlegrar þjónustu, áhættustýringu, tilkynningarskyldu og 

eftirlit. 

   

Eftirlitsaðilar hafa heimild til að framkvæma úttektir og prófanir 

hjá rekstraraðilum nauðsynlegrar þjónustu til að kanna fylgni 

við lögin.
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Deloitte getur 
hjálpað 
Deloitte getur aðstoðað fyrirtæki við fylgni við 

lögin og reglugerðir með vísanir í viðeigandi 

greinar úr reglugerð nr. 866/2020.

Útbúa og viðhalda öryggisstefnu þar sem fram kemur 

stefnuyfirlýsing, markmið og meginreglur net- og 

upplýsingaöryggis. Yfirstjórn skal samþykkja stefnuna 

og stefnan skal aðgengileg öllu starfsfólki.

Deloitte getur:

• Aðstoðað við gerð öryggisstefnu fyrir 
fyrirtæki af ýmsum stærðum og gerðum.

Öryggisstefna (12. grein)



Leggja þarf mat á hvort viðeigandi sé að óska eftir saka-

vottorði frá tilvonandi starfsfólki og/eða þjónustuaðilum. Þá 

þarf að skilgreina ábyrgð og skyldur starfsfólks og hverjir eru 

í lykilhlutverki starfseminnar.  

Starfsfólk og þjónustuaðilar þurfa að undirrita trúnaðar- 

yfirlýsingu. 

Regluleg fræðsla og prófun á netöryggisþekkingu ætti að 

vera framkvæmd. 

 
Deloitte getur: 

• Aðstoðað við gerð ráðningarferla, bæði 
varðandi starfsfólk og þjónustuaðila. 

• Aðstoðað við gerð starfslýsinga þar sem 
ábyrgð og skyldur starfsfólks koma fram.

• Veitt aðgang að þjálfunarkerfi í net- 
öryggi og framkvæmt reglulegar prófanir   
á netöryggisþekkingu starfsfólks. 

Öryggisráðstafanir vegna 
starfsmanna (15. grein)

Framkvæma skal skriflegt áhættumat samkvæmt skilgreindu 

verklagi fyrirtækis og endurmeta áhættumat að lágmarki á 

tveggja ára fresti. 

Í áhættumati skulu öryggisráðstafanir koma fram og aðgerðir 

til mildunar áhættu, sé þess þörf.

Deloitte getur:

• Framkvæmt áhættumat á upplýsingakerfum 
og -eignum og gerð verkferla áhættumats, 
ásamt því að verið til ráðgjafar við fram-
kvæmd áhættumats.

Áhættumat (13. grein)

Innleiða þarf öryggisráðstafanir til að tryggja öryggi net- og 

upplýsingakerfa. Einnig þurfa að vera skriflegar lýsingar 

á innleiddum öryggisráðstöfunum ásamt formlegum 

verkferlum. Endurskoða þarf öryggisráðstafanir reglulega 

eða þegar þörf er á.

Deloitte getur:

• Aðstoðað við gerð og innleiðingu kerfis- og      
öryggishandbóka og verkferla.

Öryggisráðstafanir (14. grein)



Sé rekstri net- og upplýsingakerfa útvistað á einhvern hátt, 

skal skriflegur þjónustusamningur vera til staðar, afmarkaður 

á skýran hátt og útlista skyldur þjónustuaðila.

Deloitte getur:

• Aðstoðað við samningsgerð gagnvart 
þjónustuaðilum.

• Rýnt núverandi samninga m.t.t. laganna.

Útvistun á rekstri net- og 
upplýsingakerfa (16. grein)



Til að uppfylla lágmarkskröfur kerfislægra ráðstafana þarf 

að innleiða ýmsar öryggisráðstafanir er snúa að kerfum 

fyrirtækja, öryggi upplýsinga og viðeigandi aðgangsstýringum 

fyrir þau kerfi.  

Deloitte getur:

• Aðstoðað við hönnun og innleiðingu 
aðgangsstýringarkerfis, aðgangsferla ásamt 
virkni atburðaskráningarkerfa. 

• Veitt ráðgjöf við hönnun og val á dulkóðunar- 
lausnum ásamt því að innleiða valda lausn. 

• Yfirfarið núverandi hönnun og í framhaldi 
veitt ráðgjöf við hönnun netkerfis og 
aðgangstakmarkanir ásamt innleiðingar á 
þeim netkerfisbreytingum sem þörf er á.

• Aðstoðað við innleiðingu á ferlum sem 
lágmarka virkni, tengingar og aðgang milli 
kerfishluta auk þess að framkvæma tækni- 
legar úttektir á virkni þessara takmarkana.

Kerfislægar ráðstafanir 
½ (18. grein)

Til að uppfylla lágmarkskröfur kerfislægra ráðstafana 

þarf að innleiða ýmsar öryggisráðstafanir er snúa að vöktun, 

aðgreiningu kerfishluta og uppfærslum. 

Deloitte getur:                                                          

• Yfirfarið aðgreiningu kerfishluta, hvort 
aðgreiningin sé í samræmi við bestu venjur     
og hvort hægt sé að bæta aðgreininguna. 

• Aðstoðað við val og innleiðingu á búnaði 
sem vaktar umferð netkerfis. Einnig býður 
Deloitte upp á þessa þjónustu í útvistun, þ.e. 
að öryggismiðstöð Deloitte sjái um þessa 
vöktun. 

• Aðstoðað við gerð ferla er varða rannsóknar-
• vinnu eftir atvik sem miðar að því að halda 

órofinni slóð sönnunargagna og koma 
kerfunum aftur í eðlilegt ástand ásamt því að 
aðstoða við skilgreiningu kerfisvöktunar svo 
atburðir komi fram á skýran hátt. 

• Aðstoðað við gerð og innleiðingu ferla um 
uppfærslustjórnun.

Kerfislægar ráðstafanir 
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Til að uppfylla lágmarkskröfur raunlægra ráðstafana þarf að 

innleiða ýmsar öryggisráðstafanir er snúa að aðgangs- 

stýringu inn í rými sem geyma tölvu- og kerfisbúnað ásamt 

vörnum og vöktun öryggisrýma.                                 

Deloitte getur:

• Veitt ráðgjöf við uppsetningu aðgangs- 
stýringar og aðstoðað við gerð skjalfestra 
ferla.

• Veitt ráðgjöf varðandi nauðsynlegan öryggis-
búnað í öryggisrýmum ásamt því að yfirfara 
öryggisrými m.t.t. viðeigandi búnaðs.

• Veitt ráðgjöf varðandi vöktun öryggisrýma, 
hvernig ætti sú vöktun að fara fram, 
hverskonar öryggisbúnaður ætti að vera til 
staðar og staðsetning öryggisbúnaðs.

• Veitt ráðgjöf varðandi hönnun og innleiðingu 
straumrofsvarna ásamt tillögum að reglu- 
legum prófunum á þeim búnaði.

Raunlægar ráðstafanir (19. grein)

Viðhalda skal áreiðanlegum rekstri með til að mynda 

virkri endurnýjun búnaðar og uppfærslu hugbúnaðar. Virk 

viðbúnaðarumgjörð og afrit af síðustu stillingum skulu vera til 

staðar.

Deloitte getur:

• Aðstoðað við gerð og innleiðingu ferla um 
uppfærslustjórnun.

• Veitt ráðgjöf við gerð og prófanir á 
viðbúnaðar- og viðbragðsáætlunum, þar á 
meðal skilgreina atvikastig og viðmið við mat 
atvika.

• Aðstoðað við hönnun, innleiðingu og prófanir    
á afritunarferlum.

Viðhald net- og upplýsingakerfa 
(20. grein)



Viðbragðsáætlun skal vera til staðar komi upp atvik 

eða áhætta í net- eða upplýsingakerfum. Byggja skal 

viðbragðsáætlun á niðurstöðum áhættumats með að mark-

miði að tryggja samfelldan rekstur og að takmarka tjón. 

Deloitte getur:

• Veitt ráðgjöf við gerð og prófanir á 
viðbúnaðar- og viðbragðsáætlunum, þar 
á meðal skilgreina atvikastig og viðmið við 
mat atvika.

• Aðstoðað við gerð ferla er varða 
rannsóknarvinnu eftir atvik sem miðar að 
því að halda órofinni slóð sönnunargagna.

• Veitt ráðgjöf um að framkvæma 
rótargreiningu á atvikum.

• Aðstoðað við að setja upp miðlæga 
skráningu atvika.

Viðbragðsáætlun (22. grein)

Breytingar skal framkvæma samkvæmt formlegum 

verklagsreglum sem eiga að tryggja lágmarkstruflun á

rekstri mikilvægrar þjónustu.

Deloitte getur:

• Aðstoðað við gerð og innleiðingu ferla 
varðandi breytinga- og útgáfustjórnun.

Stjórnun breytinga í net- og 
upplýsingakerfum (21. grein)



Öll atvik skulu skráð á grundvelli verkferla. Þá skal greina 

orsök og afleiðingu þeirra og framkvæma rótargreiningu. 

Ef atvik er skilgreint sem alvarlegt skal tilkynna það til 

netöryggissveitar Póst- og fjarskiptastofnunar.

Deloitte getur:

• Aðstoðað við að setja upp miðlæga skráningu 
atvika ásamt skilgreiningum á atvikastigi.

• Veitt ráðgjöf um að framkvæma 
rótargreiningu á atvikum.

• Sett upp skilgreiningar á hvenær þörf er á 
að tilkynna atvik til netöryggissveitar og með 
hvaða hætti er heppilegast að tilkynna atvik.

• Aðstoðað við gerð ferla er varða tilkynningar 
atviks til viðskiptavina.

Meðhöndlun atvika og tilkynningar 
(24. - 26. grein)

Virkt innra eftirlit skal vera til staðar með fyrirfram skilgreindri 

áætlun um úttektir og prófanir á þeim stýringum sem eru til 

staðar. Innra eftirlit skal vera framkvæmt að lágmarki árlega.

Deloitte getur:

• Aðstoðað við uppbyggingu þekkingar á innra 
eftirliti.

• Veitt ráðgjöf við áætlanagerð innra eftirlits.
• Framkvæmt úttektir og prófanir á þeim 

stýringum er styðja við rekstur net- og 
upplýsingakerfa.

Innra eftirlit og prófanir (23. grein)



Nánari
upplýsingar
veitir:

Úlfar Andri Jónasson

Cyber |  Manager, Risk Advisory 

CISSP, CISA, CDPSE

ulfar@deloitte.is

580 3322
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Útdráttur úr lögum nr. 78/2019
Þann 1. september 2020 tóku lög nr. 78/2019 (lög um öryggi net- og upplýsingakerfa 
mikilvægra innviða) gildi.

Markmið laganna er að stuðla að öryggi og viðnámsþrótti net- og upplýsingakerfa mikil-
vægra innviða eins og þeir eru skilgreindir samkvæmt lögum.

Í lögunum kemur fram að þjónusta rekstraraðila telst nauðsynleg ef eftirfarandi skilyrði 
eru uppfyllt:

a. Þjónusta er nauðsynleg fyrir viðhald mikilvægrar samfélagslegrar 
 og efnahagslegrar starfsemi,
b. veiting þjónustu er háð net- og upplýsingakerfum og
c. atvik hefðu verulega skerðandi áhrif á veitingu þjónustu.
 
Einnig kemur fram í lögunum að eftirlitsaðili skal útbúa lista yfir þá aðila sem flokkast 
undir mikilvæga innviði á sínu sviði og uppfæra þann lista eins og tilefni er til og að lág-
marki á tveggja ára fresti, ásamt því að tilkynna Póst- og fjarskiptastofnun um þann lista.
Eftirlitsstjórnvöld eru Orkustofnun, Samgöngustofa, Seðlabankinn, Embætti Landlæknis, 
Umhverfisstofnun og Póst- og fjarskiptastofnun. Samhæfingarstjórnvald er Póst- og 
fjarskiptastofnun.
 
Í lögunum er kveðið á um eftirlitsheimildir þar sem rekstraraðili nauðsynlegrar þjónustu 
skal afhenda allar upplýsingar og gögn um skipulag net- og upplýsingaöryggis vegna 
framkvæmdar eftirlits. Eftirlitsstjórnvaldi er einnig heimilt að framkvæma prófanir á 
hvort lögin séu uppfyllt og krefjast úrbóta séu lög og reglugerðir ekki uppfylltar.

Eftirlitsstjórnvöld geta beitt dagsektum eða stjórnvaldssektum sé ekki farið að beiðnum 
eða niðurstöðum úttekta ásamt því að mögulegt er að kæra brot á lögum þessum til 
lögreglu.

Útdráttur úr reglugerð nr. 866/2020
Samhliða gildistökunni var birt reglugerð nr. 866/2020 (reglugerð um öryggi net- og 
upplýsingakerfa rekstraraðila nauðsynlegrar þjónustu). 

Reglugerðin er með skýrari viðmið yfir hvaða rekstraraðilar falla undir skilgreininguna 
á rekstraraðilum nauðsynlegrar þjónustu. Einnig er reglugerðin með mun nánari lýsingar 
á því hvaða öryggisráðstafanir rekstraraðilarnir skulu notast við ásamt skilgreiningum 
á hlutverki eftirlitsstjórnvalda.

Eftirlitsstjórnvald, hvert á sínu sviði, hefur eftirlit með að rekstraraðilar nauðsynlegrar 
þjónustu uppfylli lágmarkskröfur laga nr. 78/2019.

Eftirlitsstjórnvald skal setja sér stefnu um fyrirkomulag og framkvæmd eftirlits og miðla 
til samhæfingarstjórnvalds.

Hluti af eftirliti getur falið í sér að eftirlitsstjórnvald kalli eftir sérstöku áhættumati á 
einstökum hlutum net- og upplýsingakerfa sem dæmi ef sérstök áhætta kemur upp.

Í reglugerðinni er heimild fyrir eftirlitsstjórnvald að útvista framkvæmd úttektar og 
skýrslugerð til sjálfstætt starfandi sérfræðinga. Eftirlitsstjórnvald getur gefið bindandi 
fyrirmæli um úrbætur sé mat þess að rekstraraðili uppfylli ekki kröfur laga 
og reglugerða.
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