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Innspill til rapport – Nettselskapenes håndtering av markedssensitiv informasjon 
 

Samfunnsbedriftene mener forslagene til krav i RME rapport nr 8/2021 virker gjennomtenkte og 

umiddelbart fornuftig. På den annen side er de ikke annet enn en tydeliggjøring av god praksis i 

dag. Og vi mener bevisste aktører er minst like viktig som flere krav.  

 

Samfunnsbedriftene er generelt skeptisk til unødig mange og detaljerte krav. Vi mener for stor 

detaljering kan føre til at bedriftene kan bli mer opptatt av å følge regler enn å handle smart og 

bevisst. 

 

Rapporten har analysert potensielle sårbarheter i håndteringen av informasjon i nettselskaper. 

Den konkluderer med at nettselskapene ser ut til å ha et bevisst forhold til at tilgangen til ulike 

typer informasjon (kraftsensitiv, personsensitiv og eventuelt markedssensitiv) bør være begrenset, 

og at viktige grunnprinsipper for informasjonssikkerhet følges. 

 

Rapporten sier videre at det ikke avdekket noen konkrete eksempler (fra Norge) på at 

markedssensitiv informasjon er kommet på avveie.  

 

Temaene som behandles i rapporten er på overordnet nivå i stor grad omtalt i dagens forskrifter. 

Og når rapporten kan konkludere med at selskapene gjøre en god jobb og at det ikke er funnet 

eksempler på at sensitiv informasjon har kommet på avveie, er det mye som tyder på at det ikke 

er et klart behov for mer detaljerte regler.  

 

Samfunnsbedriftene foreslår derfor at det i stedet for mer detaljerte forskrifter, heller lages en 

veileder om temaet. Den kan ta utgangspunkt i de foreslåtte kravene. Selskapene vil da i større 

grad måtte gjøre vurderinger av hvordan de skal håndtere sensitiv informasjon, basert på den 

aktiviteten og organiseringen de har, heller enn å slavisk følge forskriften. 

 

Med vennlig hilsen  
 

 
 
Asle Strand 
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