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FORORD

"Datakriminalitet og forsikring" er betegnelsen på et forskningsprosjekt 
ved Institutt lor rettsinformatikk organisert innenfor forskningsprogrammet 
i informasjonsrett som TERESA (49). Det er utfort etter oppdrag fra for
sikringsselskapet Vesta i tiden juli 1985 - juli 1986. I anledning 
prosjektet gjennomførte jeg en studietur til USA hvor en rekke 
forsikringsselskaper gav meget nyttige opplysninger om sine erfaringer med 
spesielle forsikringstilbud for datakriminalitet.

Formålet med prosjektet var å foreta en innsamling og analyse av endel 
spesielle forsikringstilbud i andre land. med sikte på å foreslå en modell 
for forsikring mot datakriminalitet. Denne modell måtte tilrettelegges på 
grunnlag av norske forutsetninger, bl.a. Straffelovrådets utredning om 
datakriminalitet (NOU 1985:31).

Prosjektets modell er et forslag til spesielt forsikringstilbud for 
datakriminalitet, og må komme som et tillegg til de nåværende kjente 
forsikringstilbud mot kriminalitet. Det er mitt håp at forslaget kan gi 
grunnlag for et forsikringstilbud hvor ikke slikt tidligere foreligger, og 
under enhver omstendighet rette oppmerksomheten på en mer samlet droftelse 
av et forsiki ingstibud for data eller maskinlagrete opplysninger.

Sammen med hensiktsmessige sikkerhetsbestemmelser vil forsikring av den 
elektroniske databehandling, som også omfatter datakriminalitet bli et av 
de viktigste tiltak i beskyttelsen av databehandling i fremtiden.

Oslo. september 1986 

Stein
Schjolberg
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1 INNLEDNING

Overgangen til elektronisk databehandling i offentlige og private 
institusjoner er stadig okende. Og de institusjoner som allerede i dag har 
tatt i bruk datateknologi opplever at den rivende teknologiske utvikling 
gir en tilsvarende okning i kapasitet og anvendelsesområde. Som 
datateknologien utvikler seg vil også sannsynligheten for å anvende den i 
kriminalitet oke. Kriminalitet har alltid eksistert i et samfunn og 
overgangen fra manuell behandling av opplysninger vil ikke redusere 
kriminaliteten, den vil bare gjennomfores med et nytt hjelpemiddel. I 

tillegg har datateknologien skapt nye former for kriminalitet. Data. de 
maskinlesbare opplysninger og informasjon er blitt et mål. et objekt for 
kriminalitet. Data oppfattes her også som instruksjoner som dataprogrammer.

Straffelovrådet (NOU 1985:31) har definert datakriminalitet som 
kriminalitet hvor utnyttelse av datateknologi har vært vesentlig for 
overtredelsen. Denne definisjon av datakriminalitet, som nærmest må 
betraktes som en arbeidsdefinisjon. legges likeledes til grunn i denne 
fremstilling.

Straffelovrådet inndeler datakriminalitet i tre hovedkategorier: endring 
og odeleggelse(sletting) av data. urettmessig innsyn i og bruk av 
data(tapping). og ulovlig bruk av datautstyr. Når det gjelder endring av 
data omfatter dette også tilfoyelser av data selv om eksisterende data ikke 
blir forandret. Ved odeleggelse av data forutsettes at odeleggelsen skjer 
ved hjelp av elektroniske midler (sletting). Om denne begrensning også skal 
gjelde i forholdet til forsikring vil bli droftet senere. Det er her 
tilstrekkelig å vise til at data kan odelegges ved mekaniske midler, f.eks. 
ved bruk av en kraftig magnet, uten al lagringsmcdiet også fysisk 
odelegges.

Gjennom disse tre hovedkategorier av handlinger omfatter 
datakriminalitet en rekke allerede gjeldende bestemmelser i 
straffelovgivningen, enten ved at handlingen er et nytt middel til å nå det 
Straffbare resultat, f.eks. ved de tradisjonelle vinningsforbrytelser som



hedragcri. tyveri og underslag, eller ved at data er selve målet for 
handlingen, f.eks. skadeverk. Etter en gjennomgang av gjeldende rett 
fastslår Straffelovrådet som sin generelle konklusjon at de fleste former 
for straffverdige handlinger rettet mot data rammes av eksisterende 
straffebestemmelser, men foreslår allikevel enkelte endringer i 
straffeloven, se vedlegg.

Det blir hevdet av den amerikanske forsker Donn B. Parker at EDB 
forsikring vil bli del viktigste enkelttiltak for risikobeskyllelse i den 
kommende informasjonsalder. Forsikring er en form lor risikoavlastning som 
det offentlige ikke kan tilby, derfor vil forsikringsselskapene og de 
tilbud om forsikringsdekning med tilhørende krav til sikringstiltak komme 
til å spille en avgjorende rolle i den totale forebyggelse av 
datakriminalitet. At forsikringselskapene således må tildeles en vesentlig 
rolle ut fra en samfunnsmessig interesse på dette område av kriminaliteten 
harmonerer med den rolle de spiller for forebyggelse av annen form for 
kriminalitet, særlig vinningskriminalitet som underslag og tyveri. Men også 
utover dette vil de måtte få en sentral rolle i hvilke krav man må stille 
til adekvate sikringstiltak i den automatiske databehandling overfor de 
typiske hovedkategorier av handlinger i datakriminalitet som 
Straffelovrådet nevner.

Forsikringsselskapene har hittil vist til dels betydelig aktivitet i 
tilbud rettet mot driftsrisiki i EDB utstyr, EDB avbrudd, m.v. Når det 
derimot gjelder tilpassning av de eksisterende forsikringstilbud mot 
kriminalitet til utnyttelse av datateknologi, og utvikling av nye tilbud 
synes aktiviteten å ha vært liten inntil et par år siden. Gjennombruddet 
skjedde internasjonalt ved Lloyds Electronic and Computer Crime Policy som 
ble inntrodusert på markedet i 1981 og endret i 1983. Dene tilbud er i det 
vesentlige et tilbud til banker og finansinstitusjoner. Utspillet fra Lloyd 
medforte tilsvarende tilbud fra flere andre selskaper. 1 Norge synes ikke 
utviklingen ennå å ha kommet så langt, bortsett fra sporadiske forsok.

Situasjonen i USA idag kan beskrives som noe avventende. Men flere 
forsikringsselskaper har utviklet et tilbud, enten som tillegg til 
eksisterende poliser eller som frittstående polise, foruten at en rekke 
banker og finansinstitusjoner har inngått forsikringsavtale med Lloyd. En 
erkjenner faren for "the great loss" og situasjonen har under enhver 
omstendighet medfort en markert okning i sikkerhetsanalyser a\ 
forsikringskundenes datautstyr. Dette er et resultat av den usikre holdning



hos kunder ei Forårsaket av publisiteten omkring "system hackers". men enda 
viktigere er en oket bekymring som folge av den teknologiske utvikling som 
tilbyr stadig bredere variasjoner i datatjenester, samtidig som 
datatjenestene utforcs mer desentralisert i et storre og storre datanett.
For banker og finansinstitusjoner kan onsket om å tilby kundene et stadig 
bedre servicetilbud resultere i en oket sårbarhet, som for offentlige og 
private institusjoner forovrig.

Som datateknologien utvikler seg må også den beskyttelse som ligger i en 
hensiktsmessig og tiIfredstiIlende forsikringsdekning utvikle seg. Men det 
er godt utgangspunkt å benytte og bygge ut de eksisterende polisetilbud 
idet de fleste tilfeller av datakriminalitet idag kan omfattes av disse 
poliser. Den type av kriminalitet som vil kreve den storste utfordring 
forsikringsmessig er tilfeller hvor data. de maskinlagrete opplysninger og 
instruksjoner, i seg selv er målet for handlingen. Urettmessig endring, 
sletting, innsyn i og bruk av data er handlinger som kan medfore 
betydelige tap for den berettigete og som han vil ha et klart behov for å 
få dekket gjennom forsikring.



II DATAKRIMINALITET

A. Endring og ode lede lse  (sleit in#) av dala.

Data lagret eller bearbeidet i et datasystem kan bli slettet, endret eller 
på annen måte påvirket ved automatiske virkemidler. Resultatet av 
handlingene er ikke direkte visuelt påviselig, men oppdages normalt på 
datautskrift eller terminalskjerm. Metodene kan variere fra enkel sletting 
eller endring av data hvor resultatet samtidig oppnås i direkte 
kommunikasjon med lagringsenheten, også kalt "data diddling". til nier 
a\anserte metoder som " logic bomb" og "trojan horse" metoder. Hensikten med 
endringen eller slettingen er uten betydning. Derfor horer 
vinningsforbrytelser med automatisk databehandling som hjelpemiddel, 
skadeverk og dokumentfalsk til denne gruppe.

/. Vinningsforbrytelser med automatisk databehandling som hjelpemiddel.

Allerede tidlig i utviklingen av datateknologien ble den benyttet som 
hjelpemiddel ved vinningsforbrytelser, lorst og fremst ved underslag, 
tyveri og bedrageri. Formålet var som ved tidligere manuell behandling å 
tilegne seg
gjenstander eller penger. I den tidlige utvikling var metodene forholdsvis 
enkle, men etterhvert ble mer avanserte metoder benyttet, samtidig som 
datapersonell ble involvert i handlingene enten alene eller sammen med 
lagerpersonell m.v. som utlorte den Ivsiske borttagelse.

Tyveri kan omfatte alle former for fysiske gjenstander, herunder 
dataniedia som tape og disk som kan være fristende objekter, særlig hvis de 
inneholder dala og dataprogrammer som omhandler bedriftshemmeligheter, 
okonomiske opplysninger eller personopplysninger. I noen tilfeller har 
gjerningsmannen til og med klart å endre eller slette data som 
representerer de stjålne gjenstander for at de i datasystemet skal vises å 
være odelagt. skadet, gått ut av bruk eller blitt vareprover.



Erfaringen viser at jo storre et firma er, med mangfoldige produkter og 
gjennomgående hoyt svinn, jo storre er muligheten for gjerningsmannen til å 
"melke" arbeidsgiveren. Metoden er velkjent fra manuelle systemer, men det 
synes lettere å gjemme slike transaksjoner i et datasystem fordi den 
stadige mennesklige kontroll er borte og erstattet med ofte ukritisk 
lesing av datautskrifter.

Dei samme er tilfelle der gjerningsmannen fyller betingelsene for 
underslag og gjenstanden som tilegnes ofte er penger. Metodene ved 
gjennomføring av underslag er som oftest enkle, men kan også være særlig 
avanserte. Den såkalte "salami technique", hvor små bel op blir tatt fra et 
stort antall kilder eller konti skal nevnes, og hvor prinsippet da er å ta 
"tynne skiver" uten ioyenfallcnde reduksjon av utgangsbelopct. I et 
banksystem kan f.eks. systemet med kjoring av sjekkonti bli endret litt ved 
at systemet tillater en uvesentlig reduksjon av hundreder eller tusener a\ 
konti med noen kroner eller orer uregelmessig. Resultatet overforer 
gjerningsmannen til sin egen konto og tar ut pengene på vanlig måte.

Mange av vinningsforbrytelsene blir som tidligere oppdaget ved revisjon 
og andre kontrollrutiner, men forbausende mange av de kjente tilfeller er 
blitt oppdaget ved et tilfelle. I en undersøkelse the American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA) lot gjennomfore blant annet med 
henblikk på hvordan vinningsforbrytelsene med utnyttelse av datateknologi 
ble oppdaget er konklusjonen at dette fordelte seg jevnt med omtrent en 
tredjedel hver på interne revisjonsrutiner, tilfeldige omstendigheter ved 
handlingen, og klager eller forespørsler fra kunder (Report on the Study of 
EDP Related Fraud in the Banking and Insurance Industries. 198*4). Klager 
eller forespørsler fra kunder og kontohavere bor derfor behandles 
forsvarlig og en bor sikre seg at uoverenstemmeisene har sine naturlige  

forklaringer.
Den mest alminnelige type av datakriminalitet er bedrageri.

Gjerningsmenn har vært svært oppfinnsomme med å skape fiktive 
personopplysninger, kontrakter, konti, selskaper o.l. Selv om metodene er 
enkle viser erfaringene at slike ikkeeksisterende subjekter er vanskelig å 
oppdage når de forst vellykket er plassert i datasystemet. Spesielt skal 
fremheves lonningssystemer. pensjonssystemer o.l.. hvor en har mange 
eksempler på fiktive ansatte, pensjonsberettigete eller trygdeberettigete 
som er blitt skapt i datasystemet.
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Vinningsforbrytelser kan anta enorme dimensjoner, særlig hvis ledelsen 
og kontrollfunksjonene i et selskap sammen deltar i handlingen. Det var 
tilfelle med forsikringsselskapet Fquity Funding Corporation i USA i 1970 
årene, hvor ledelsen sammen med selskapets revisorer og andre ansatte 
skapte mer enn 60.000 fiktive livsforsikringspoliser, også muliggjort 
gjennom databehandling, og solgte polisene til reassuranseselskaper. Dette 
medforte en sterk oppgang på selskapets borsnoterte aksjer og tilgang på 
nye reelle forsikringskunder. Da såpeboblen tilslutt sprakk resulterte det 
i et tap på over 2 milliarder dollar for reassurandorer. aksjeeiere og 
kunder.

2. Skadeverk.

Skadeverk på datautstyr ved bruk av fysiske midler faller utenfor 
datakriminalitet. Slik også med odeleggelse av data ved bruk av magnet, 
selv om dette spørsmål i flere sammenhenger allikevel kan være et problem
bl.a.
når det gjelder sårbarhetssporsmål og også forholdet (il forsikring.

Som tidligere nevnt kan metodene variere fra enkel direkte 
sletting til mer avanserte metoder. Blant de sistnevnte skal nevnes "logic 
bomb". et dataprogram som til passende eller periodisk tidspunkt i et data
system utfører og bestemmer forutsetninger for utforelsen av uautoriserte 
bestemte handlinger. Dette program kan innfores i datasystemet sammen med 
den såkalte "trojan horse" metode, som innebærer en skjult plassering av 
instruksjoner i et program slik at datamaskinen vil utfore uautoriserte 
funksjoner når det er onsket uten å hindre systemets lopende funksjoner 
frem til dette tidspunkt. Dataprogrammer er ofte tilstrekkelig loselig 
konstruert slik at det kan finnes eller skapes plass for innforing av slike 
instruksjoner.

Et eksempel på en slik handling er en sak fra Frankrike i 1970 
årene, hvor en programmerer etter å ha blitt avskjediget fant på en måte å 
utrvkke sin misnoye overfor arbeidsgiveren. Han arbeidet med et program som 
utforte systematisk oppdatering av firmaets registre på årlig basis. 1 
lo|>et av sin siste uke innforte han en tilleggsinsti uksjon i programmet med 
det formål å odelegge alle data 2 år senere. Forste nyttårsdag 2 år etter, 
da systemet automatisk skulle ha skrevet ut en oppdatering av alle 
registre, var alle data til denne oppgave slettet og utskriften blank.



I en sak Ira Danmark for et par år siden inntraff noe lignende som ble 
avverget. En gjerningsmann hadde laget et program for en datamaskin som til 
en bestemt dato ville slette alle maskinens programmer med unntak av de som 
var levert sammen med det datamaskinutstyr offeret benyttet. Imidlertid ble 
de samme programmer av en annen årsak beskadiget, og ved forsok på å 
gjenopprette systemet fant man den på forhånd innlagte dato slettingen til 
gjerningsmannen skulle finne sted.

Straffelovrådet (NOU 1985:31 side 10) nevner et annet tilfelle fra 
praksis som bor bedonimes som skadeverk. Del forekommer at gjerningsmenn 
etter å ha skaffet seg adgang lil systemet endrer passord eller 
inngangsrutiner og dermed avskjærer andres autoriserte bruk. I enkelte 
tilfeller har gjerningsmenn klart fullstendig å overta kontrollen av 
systemet.

Ovenloi er forutsatt at skaden på data forekommer mens data er påfort 
lagringsmedier Data kan likeledes beskadiges i kommunikasjonsprosessen 
slik at de kommer frem lil mottaker i endret, som regel ulogisk form. eller 
ikke kommer frem i det hele tatt. Straffelovrådet finner del tvilsomt 0111 
slike handlinger rammes av skadeverksbestemmelsen i straffeloven, men 
finner ikke grunnlag til å ta standpunkt.

3. Dokumentfalsk.

I lillegg lil at data kan endres eller slettes når formålet er å beskadige 
data. kan data endres, også ved tilfoyelser. eller slettes med andre formål 
lor oyet. Forst og fremst i forbindelse med vinningsforbrytelser hvor 
endringene av data er et ledd i f.eks. en bedragerihandling. Dette ei ofte 
en nodvendighet for at gjerningsmannen skal kunne utfore sin handling. Det 
er både data som representerer enkeltopplysninger og data som representerer 
dataprogrammer som på denne måte benyttes som et nytt hjelpemiddel i be- 
dragerihandlingen. Det har også forekommet tilfeller hvor helfalske 
datamedia er blitt forsokt benyttet. I en sak fra utlandet ble en hel rull 
tape påfort falske instruksjoner om overforing av penger tilsvarende over 
20.mill. norske kroner oversendt (il datasentralen i en bank. Den skulle 
angivelig komme fra en storre kunde av banken og fulgte \anlig rutine. På 
grunn av en forskjell i tapens leder ringte banken til sin kunde som kunne 
opplyse al de ikke hadde oversendt noen tape på del tidspunkt. Da banken
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kjorte den kontrollert viste det seg at den inneholdt innstruksjoner om 
overforinger til en rekke konti i flere banker, som alle var opprettet på 
ikkeeksisterende personer ved bruk av falske legitimasjonsdokumenter.

I andre tilfeller kan formålet være å endre data slik at de i mennesklig 
lesbar form direkte blir benyttet av andre i deres disposisjoner eller 
benyttet av gjerningsmannen selv. uten at dette er et ledd i en annen 
straffbar handling. Dette er endring av de maskinlesbare data og kan 
sammenlignes med forfalskning av dokumenter i manuell behandling. Og på 
samme måte som ved dokumenter fremkommer et forfalsket resultat, men nå på 
terminalskjermen eller i utskrevet form på skriver. Fra praksis nevnes 
gjerne studenters endring av sine eller kollegers karakterer i det 
datamaskinbaserte karaktersystem. Til forskjell fra skadeverk fremtrer 
endringene av data som logiske resultat. Eller det kan være endringer i 
offentlige registre. I utlandet har det forekommet tilfeller hvor 
autoriserte brukere har klart å slette data om egne fartsboter fra sine 
terminaler, eller innfort en slektning som ettersokt. I en sak var en 
ansatt i dataavdelingen ved et politikammer så sint på sin kone at han 
innforte i datasystemet bilen hun kjorte som stjålet, hvilket medførte at 
bilen ble stoppet og hustruen pågrepet.

Forovrig kan slike handlinger forekomme i alle systemer hvor det foretas 
disposisjoner direkte fra terminalskjerm. Metodene kan være enkle som ved 
direkte enkeltendringer. eller som Straffelovrådet (side 12) nevner, at 
gjerningsmannen endrer et program slik at visse data som senere mates inn 
automatisk blir forandret.

li. Urettmessig innsyn i og bruk av data.

1 de senere år er en ny type kriminalitet vokst frem. En rekke saker, 
særlig fra USA har vist at ungdom, ofte med ubegrenset tid til disposisjon 
sitter ved sin egen fjerntliggende terminal tilknyttet 
telekom un i kasjonssystemet og
prover å skaffe seg adgang til datasystemer som tillater slik adgang etter 
å ha funnet frem til et telefonnummer fra en on line datamaskin. Når de har 
fått forbindelsen er det bare et sporsmål om tid. gjennom proving og 
feiling, for slike tilleggsopplysninger som passord eller annen form for
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identifikasjonskode er overvunnet. Denne type gjerningsmenn blir olle 
betegnet som "system hackers". En av disse har uttalt at det å bryte seg 
inn i andres datasystemer var som å bryte seg inn i et hvelv, bare enklere.
En annen erfaring fra USA viser at når passord en gang er knekket har de en 
tendens til å bli spredd rundt til andre gjerningsmenn med samme formål, 
enten gjennom personlig kontakt eller til og med gjennom et 
datamaskinbasert meldingsystem. Hensikten med disse handlinger er ofte 
begrenset til å skaffe seg adgang tii offerets data for spenningens skyld 
eller for å bevise sine tekniske kunnskaper for seg selv eller for andre. I 
de sistnevnte tilfeller kopierer gjerningsmannen olte data eller 
dataprogrammer på egen skriver som bevis for et vellykket gjennombrudd.

Som eksempel kan nevnes en datasentral i USA som i 1980 en natt kl. 0246 
mottok fra "nonanie" på sin skriver en melding av pornografisk innhold som 
ble avsluttet med folgende P.S.:

"The phantom. the system cracker. strikes again ... soon. I will zero 
vour disks and vour baekups on system A ”. 1 have alreadv crashed 
your system B \  Have fun trying to restore it you mother f...!"

I 3 dager brukte gjerningsmenn datasentralens systemer uten autorisasjon, 
slettet og endret data og fikk systemer til å bryte sammen. Datasentralen 
anslo sitt totale tap som folge av handlingene til ca. 150.000 dollar.

Som eksemplet viser nover ikke alltid "system hackers" seg med bevis 
for et vellykket gjennombrudd. Noen har gått lenger med å slette eller endre 
data eller dataprogrammer, og til og med overtatt kontrollen av datasystemet.
I en sak fremkom plutselig en dag folgende utsagn på offerets datautskrift: 
"Velkommen til mitt nylig erobrete ... time sharing system” , og i en annen 
sak ble offeret mott med: "Jeg har nå tatt kontrollen over Deres datamaskin".

Slike gjerningsmenn har ikke alltid vært studenter og skoleungdom.
Også ansatte i offentlig og private institusjoner har urettmessig skaffet seg 
adgang til data og således skaffet seg opplysninger de ikke har rett til å 
få. enten fra egen arbeidsgiver eller fra andre institusjoner. Handlingene 
kan begrense seg til et uberettiget innsyn eller etterfolgende utnyttelse av 
slike opplysninger i egen virksomhet eller salg til andre. Når data på denne 
måte urettmessig kopieres på gjerningsmannens terminalskjerm eller på hans 
skriver befinner offerets data seg fortsatt i hans datasystem, det skjer 
ingen borttagelse av noen gjenstand fra offeret, slik at handlingene kan ikke
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bcdommes som f.eks. tyveri eller underslag, eller uberettiget bruk. Data er 
ikke en gjenstand, og i tilfelle av uberettiget bruk må dette heller sees som 
uberettiget bruk av offerets datamaskin.

Det som en gjerningsmann på denne måte urettmessig kan få innsyn i er 
data som representerer opplysninger i enhver form. Økonomiske opplysninger, 
produksjonshemmeligheter. personopplysninger, og dataprogrammer er eksemplet 
på ettertraktede opplysninger i en rekke tilfeller fra praksis. Som regel vil 
gjerningsmannen også utnytte sine kunnskaper enten i egen virksomhet eller 
som salgsobjekt.

Slikt innsyn i data kan også skje i kommunikasjonsprosessen ved alle 
ledd i datakommunikasjonen. "Wiretapping" er betegnelsen ved tapping av 
kabler eller ledninger. men også kommunikasjon med satelitter kan være sår
bar. Satelitter kan også nyttes som hjelpemiddel i det urettmessige innsyn, 
en mulighet man må være oppmerksom på.

Dataprogrammer synes hittil å ha vært "objektet" i de fleste saker av 
denne art. Et tilfelle fra USA skal nevnes, hvor en tidligere ansatt i en 
datasentral ved hjelp av sin kunnskap som tidligere ansatt med kjennskap til 
tidligere kollegers identifikasjonskoder klarte å få innsyn i et system- 
program med helt spesiell formål. Han brukte en terminal i sitt eget hjem og 
via teleforbindelse skaffet han seg adgang til datasentralen som befant seg i 
en helt annen stat i USA. For han fikk kopiert programmet ble handlingen 
oppdaget av en observant ansatt i datasentralen som la merke til at data
maskinen var i bruk med kodenummer tilhorende en kollega som var tilstede i 
datasentralen, men som ikke brukte terminal.

Det er selvfølgelig ansatte eller tidligere ansatte som har de heste 
forutsetninger for å gjennonilore slike urenmessige innsyn. I en rekke til
feller har ansatte kopiert arbeidsgiverens data og dataprogrammer uten til
latelse til bruk for egne formål, ofte ved overgang til ny arbeidsgiver.

C. Ulovlig bruk av datautstyr.

Ulovlig bruk av datautstyr eller datamaskintjenester kan variere fra den 
ansatte som bruker arbeidsgiverens datasystem til private formål som ligger 
utenlor arbeidsoppgaven. Del er nok å nevne den utstrakte pi iming av
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julehilsener og figurer av mer eller mindre kunstnerisk art. Disse hand
lingene er liver især uskyldige, men en skal være oppmerksom på at en utstrakt 
bruk av datasystemene til uherettigete formal kan skape en uheldig etisk 
holdning, og selv de uskyldigste handlinger kan skade arbeidsgiverens inte
resser hvis de utfores av mange, f.eks. kapasitetsproblemer i hans datasystem 
med fullstendig stopp eller nedsatt responstid.

Som eksempel skal nevnes fra USA hvor en offentlig institusjon så lei 
av denne virksomheten. Den etterforsking som ble satt i gang avslorte en 
nærmest epidemisk virksomhet idet mer enn 200 ansatte i institusjonen hadde 
lagret 456 uherettigete filer i det time sharing system som ble brukt. Disse 
inneholdt bl.a. flere hundre spill av forskjellig art. poesi, vitser, per
sonlige brev. og en av de ansatte brukte til og med arbeidsgiverens data
system til å assistere lokale spillere i en "bookmaking" operasjon.

Ulovlig bruk av mindre uskyldig art er de tilfeller hvor ansatte har 
opprettet egen virksomhet eller firma innenfor arbeidsgiverens datasystem.
Slike handlinger kan meget fort medfore kapasitetsproblemer for arbeids
giveren. Det er eksempel på at 4/5 av arbeidsgiverens datasystem ble benyttet 
ulovlig av ansatte til eget firma.

Et av de mer alvorlige tilfeller fra USA skal nevnes. To direktorer i 
et teknologisk institutt var i stand til å sette opp et dataservicebyrå 
innenfor instituttets datasystemer. De betjente bl.a. tre private selskaper 
med sine tjenester og installerte telelinjer direkte til sine klienter og den 
vanlige adgangsprosedyre ble endret slik at instituttets navn eller data ikke 
ble nevnt. Handlingene ble oppdaget ved at en oket mengde disk lagring ble 
benyttet, uten at datasystemene hadde vært tilsvarende produktive for insti
tuttet. Det ble anslått at de hadde brukt datasystemene tilsvarende 200.000 
dollar utmålt i tid på datamaskintjenester, og de tilsto at de tre private 
selskaper hadde betalt minst 40.000 dollar i godtgjorelse som hadde gått rett 
i egne lommer.

Ulovlig bruk av datautstyr kan også foretas av andre enn ansatte.
Alle som skaffer seg uberettiget adgang og deretter bruker datasystemet i 
storre eller mindre utstrekning bruker samtidig datamaskinen uten tillatelse 
fra eieren eller den berettigete. Det samme gjelder ellers autoriserte 
brukere av systemet som bruker systemet ut over avtalen.
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III . FORSIKRING AV DATAKRIMINALITET 
I ENKELTE FORSIKRINGSSELSKAPER

Felles for alle forsikringsselskaper som tilbyr forsikringsdekning av krimi
nalitet gjelder at de eksisterende dekningstilbud også omfatter handlinger 
som gjennomfores med datateknologi som nytt hjelpemiddel. Unntatt 
er de forsikringstilbud som utvetydig begrenser seg til kun manuell behand
ling av forsikringsobjektet. Overfor de fleste tilfeller av datakriminalitet, 
f.eks. ved de alminnelige vinningsforbrytelser, vil eksisterende forsikrings
dekning kunne benyttes.

Enkelte forsikringsselskaper i utlandet har vurdert problemstil
lingene og still sporsmål om den eksisterende dekning er hensiktsmessig over
for datateknologien, og også om det er behov for et forsikringstilbud for de 
nye former for kriminalitet som teknologien har åpnet adgang for.

På dette felt som i andre sporsmål må de enkelte nye forsikrings
tilbud som er presentert vurderes på bakgrunn av vedkommende lands 
tradisjoner og lovgivning, og kan ikke uten videre overfores direkte til 
Norge. Det verdifulle i en viss kartlegging av nye tilbud i andre land er de 
ideer, impulser og erfaring en kan hente.

A. Lloyds.

Som på mange andre områder innen forsikring er det Lloyds som er det ledende 
med tilbud om spesiell dekning av datakriminalitet. I desember 1981 ble 
"Lloyds Electronic and Computer Crime Policy" introdusert i New York av 
K.F. Alder Syndicate innen Lloyds. Stedet var ikke tilfeldig itlet dette nye 
tilbud spesielt var rettet til amerikanske banker og finansinstitusjoner. Den 
ble revidert i 1983 og betegnes heretter som LECCP 83. På årsmotet til Ameri
can Bar Association i London i juli 1985 ble LECCP 83 presentert av Robert B. 
Budelman under tittel: "Computer coverages provided by Llovds Policy". Be
skrivelsen a\ LECCP 83 nedenfor er hentet fra denne presentasjon.
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/. LECCP 83.
Insuring Agreement I:

Computer Systems.

By reason of the Assured having transferred, paid or 
delivered any funds or property, established any credit, debited any 
account or given any value as the direct result of the fraudulent 
input of Electronic Data directly into:

(1) the Assureds Computer Systems, or
(2) a Service Bureaus Computer System, or
(3) an Electronic Funds Transfer System, or
(4) a Customer Communication System

or the fraudulent modification or the fraudulent destruction of 
Electronic Data stored within or being run within any of the above 
systems or during electronic transmission through data communication 
lines to the Assureds Computer Systems or a Service Bureaus Computer 
System which fraudulent acts were committed by a person who intended 
to cause the Assured to sustain a loss or to obtain financial gain 
for himself or any other person.

Insuring Agreement 2:

Electronic Computer Instructions.

By reason of the Assured having transferred, paid or 
delivered any funds, property, established any credit, debited any 
account or given any value as the direct result of the fraudulent 
preparation or the fraudulent modification of Electronic Computer 
Instructions which fraudulent acts were committed by a person who 
intended to cause the Assured to sustain a loss or to obtain 
financial gain for himselt or any other person.
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Insuring Agreement 3:

Electronic Data and Media.

A. By reason of the malicious destruction or attempt thereat 
of the Assureds Electronic Data by any person while such data are 
stored within the Assureds Computer Systems or a Service Bureaus 
Computer System.

B. By reason of Electronic Data Processing Media being lost, 
damaged or destroyed as the direct result of robbery, burglary, 
larceny, theft, misplacement or mysterious unexplainable disappear
ance while the Electronic Data Processing Media is lodged or 
deposited within offices or premises located anywhere, or in the 
custody of a person designated by the Assured to act as its messenger 
(or a person acting as messenger or custodian during an emergency 
arising from the incapacity of such designated messenger) while the 
Electronic Data Processing Media is in transit anywhere, such transit 
to begin immediately upon receipt of such Electronic Data Processing 
Media by said messenger and to end immediately upon delivery to the 
designated recipient or its agent, provided that the Assured is the 
owner of such Electronic Data Processing Media or is legally liable 
for such loss or damage.

Insuring Agreement 4:

Electronic Communications.

By reason of the Assured having transferred, paid or 
delivered any funds or property, established any credit, debited any 
account or given any value on the faith of any electronic 
communications directed to the Assured which were transmitted or 
appear to have been transmitted through

(1) an Electronic Communication System, or
(2) an Automated Clearing House, or
(3) by telex. TW X or similar means of communication
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directly into the Assured s Computer Systems or to the Assureds 
Communications Terminal and fraudulent!) purport to have been sent by 
a customer. Automated Clearing House or financial institution but 
which communications were either not sent by said customer.
Automated Clearing House or financial institution or were 
fraudulently modified during physical transit of Electronic Data 
Processing Media to the Assured or during electronic transmission 
through data communication lines to the Assureds Computer Systems or 
to the Assureds Communications Terminal.

Insuring Agreement 5:

Assureds Ser\’ice Bureau Operations.

By reason of a customer of the Assured having transferred, 
paid or delivered any funds or property, established any credit, 
debited any account or given any value as the direct result of the 
fraudulent input, the fraudulent modification or the fraudulent 
destruction of Electronic Data stored within or being run within the 
Assureds Computer Systems or during electronic transmission through 
data communication lines from the Assureds Computer Systems into the 
customers Computer System while the Assured is acting as a Service 
Bureau for said customer which fraudulent acts were committed by a 
person who intended to cause the Assured or the Assureds customer to 
sustain a loss or to obtain financial gain for himself or any other 
person and for which loss the Assured is hckl to be legally liable.

Insuring Agreement 6:

Electronic Transmissions.

By reason of a customer of the Assured, an Automated 
Clearing House or a financial institution having transferred, paid or 
delivered any funds or property, established am credit, debited any 
account or given any value on the faith of an\ electronic 
communications purporting to have been directed b\ the assured to it*



- 2 0 -

customer. an Automated Clearing House or a financial institution 
authorizing or acknowledging the transfer, payment, delivery or 
receipt of funds or property which communications were transmitted or 
appear to have been transmitted through

(1) an Electronic Communications System, or.
(2) an Automated Clearing House, or
(3) by telex. TW X or similar means ot communication

directly into a Computer System or a Communications Terminal of said 
customer. Automated Clearing House or financial institution and 
fraudulently purport to have been sent by the Assured or were 
fraudulently modified during physical transit of Electronic Data 
Processing Media from the Assured or during electronic transmission 
through data communication lines from the Assureds Computer Systems 
or the Assureds Communications Terminal and for which loss the 
Assured is held to be legally liable.

Insuring Agreement 7:

Customer Voice Initialed Transfers.

By reason of the Assured having transferred any funds on the 
faith of any voice initiated funds transfer instructions directed to 
the Assured authorizing the transfer of funds in a customers account 
to other banks for the credit to persons designated by the customer 
specifically and which instructions were made over the telephone to 
those employees of the Assured specifically authorized to receive 
said instructions at the Assureds offices and fraudulently purport to 
have been made by a person authorized and appointed by a customer to 
request by telephone the transfer of such funds but which 
instructions were not made by said customer or by any officer, 
director, partner or employee of said customer or were fraudulently 
made by an officer, director, partner or employee of said customer 
whose duty, responsibility or authority did not permit him to make, 
initiate, authorize, validate or authenticate customer voice 
initiated funds transfer instructions, which fraudulent acts were
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committed by said person who intended to cause the Assured or the 
custonier to sustain a loss or to obtain finaneial gain for himsclf or 
any other person.

2. Kommentarer til LECCP 8.1

Selv om LECCP 83 er et forsikringstilbud som retter seg mot banker og finans
institusjoner, antas det at den kan også skreddersves for annen handelsvirk
somhet. Likeledes kan forsikringstageren tilbys vilkårene i enhver 
kombinasjon, alt etter behovet. Et viktig krav som Lloyds stiller er en 
grundig rapport over lorsikringstagerens datasikkerhet og utgiftene til 
eventuelle utenforstående datasikkerhetskonsulenlei betales av lorsikrings- 
tageren.

En hovedinnvending mot den tidligere utgave a\ LECCP var at for
sikringsdekningen ikke omfattet ansattes handlinger. Årsaken var sannsynlig
vis at Lloyds antok at arbeidsgiveren var dekket av andre poliser overfor 
ansattes kriminalitet. Dette er noe avdempet i 83 utgaven, hvor all data
kriminalitet i.h.t. vilkårene er dekket med unntak av handlinger hvor tapet 
er forårsaket av en bestemt identifisert ansatt (ABA s.28).

I "Insuring Agreement" I og 2 kjenner vi igjen vinningsforbrytelsen 
bedrageri, hvor henholdsvis elektronisk data og dataprogrammer blir benyttet 
som hjelpemidlet i handlingen. Handlingene er ikke begrenset til bestemte 
geografiske områder. Uansett hvor gjerningsmannen befinner seg i verden vil 
forsikringstageren være dekket, hvis betingelsene forovrig er (il stede.
Andre tilfeller av bedragerier er presisert i de ovrige insuring agree- 
ments". bortsett fra nummer 3. Vi legger merke til at også når handlingene 
gjennomfores ved endi inger og slettinger i datakomnumikasjonsproscssen er 
forsikringstageren dekket.

Ødeleggelser av forsikringstagerens elektroniske data er omfattet når 
de er lagret i hans datasystem eller hans dataservicebyrås system. Dette 
fremgår av "insuring agreement" 3. som også inneholder en noe spesiell 
dekning av odelagte datamedia. bl.a ved "mysterious unexplainable 
disappearance". et årsaksforhold som neppe bor anbefales medtatt i dekning av 
datakriminalitet.

Et sporsmål som oppstår ved odeleggehci av data er den okonomiske 
vurdering av tapet. Lloyds tilbud er ikke bare begrenset til verdien a\ blank



- 22 -

media med tillegg av arbeidsomkostninger, men omfatter også erstatning som 
ikke kan bli reprodusert når de representerer verdipapirer og annen 
finansiell dokumentasjon av verdi (ABA s. 31).

En innvending ved odeleggelse av data er at dekningen bare omfatter 
lagret data og ikke data under bearbeidelse eller i kommunikasjon, selv 0111 
dette i noen grad omfattes av andre "agreements". På den annen side svnes det 
klart at den gir dekning når gjerningsmannen odelegger dala påforl datamedia 
uansett metode, også når dette gjores ved hjelp av magnet, bare han ikke er 
en identifiserbar ansatt.

B. Surety Association of America.

Siden 1976 har Surety Association of America medtatt som tillegg til sin 
Bankers Blanket Bond. Standard Form No 24. en såkalt Electronic Funds 
Transfer System Rider. Denne er blitt revidert og i 1983 betegnet som Rider 
SR 6130. med tittel " Computer Systems Rider". Den omfatter forsikrings- 
tagerens datasystem med tilknyttete datakomnninikasjonsnett og dekker tap 
forårsaket av uberettiget innforing av data eller endring av data innkludert 
dataprogram. Handlingen må medfore at (ABA s. 51):

(a) Property (as defined in the bond) to be transferred, paid or 
delivered.

(b) an account of the insured bank, or its customer, to be added, 
deleted, debited or credited, or

(c) an unauthorized or fictious account to be debited or credited.

Tap forårsaket av tilegnelse av opplysninger eller data er ikke dekket. Det 
samme gjelder tap som er påfort av personer som har autorisert adgang, også 
selv 0111 handlingen er utlost ved telefonisk beskjed, telex. brev. o.l. fra 
gjerningsmannen.
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C. St. Paul Fire and Marine Insurance Company.

Også dette forsikringsselskap har et tillegg til sin Bankers Blanket Bond, 
hetegnet som Computer/Computer Kelated Theft Findorsement (ABA s. 53 flg.). 
Handlingen må resultere i et okonomisk tap lor lorsikringstageren og en til
svarende vinning for gjerningsmannen. Computer/computer related theft er 
definert som:

an intentional. unauthorized and fraudulent
(a) entry of dala into a computer (which creates an unauthorized data 

record). or
(b) change to data elements or program logic tliat is kept in machine 

readable format (including such changes to data 011 disks, tapes 
or cards).

Handlinger hvor ansatte er gjerningsmenn er unntatt fra dekning under denne 
forsikring. Også ansatte i tilknyttede kommunikasjonsnett er omfattet av 
dette unntak, hvilket innebærer at en stor krets av potensielle gjerningsmenn 
er unntatt hvis forsiki ingsiageren ikke har annen forsikringsdekning.
St. Paul har allikevel erklært seg villig til å foreta en konkret vurdering i 
hvert enkelt tilfelle.

D. AETNA Casualty and Surety Company.

Fra 1982 har AETNA tilbudt flere tillegg til sine Blanket Bond kunder (ABA s. 
59 flg.).

Electronic Funds Transfer Systems Rider utvider selskapets Forgery 
insuring agreement til å omfatte:

"electronic instructions, advices or modifications that are 
fraudulently transmitted lo. by or on behalf of the insured..."
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Dekning i.h.t. forsikringen gis hvis handlingen er foretatt på terminal til
knyttet datasystemet, og omfatter også tilfeller hvor ansatte er gjernings
mannen.

Customer Communications Systems Rider and Other Electronic 
Instructions Rider utvider også selskapets Forgery insuring agreement til å 
dekke datakommunikasjon til forsikringstageren fra kunder, eller til andre 
som foretar databehandling for den forsikrede.

E. CHUBB GROUP of Insurance Companies.

Chubb tilbyr forsikringsdekning spesielt under sin Computer Theft Policy. 
Dette selskapet er et av de fa som liar utarbeidet en spesialforsikring. Den 
inneholder to hoveddeler:

Insuring clause 1: Computer theft of property.

The Company shall be liable to the Insured for loss or 
losses of Money. Securities and other property (except Proprietary 
Information) by Computer Theft by any natural person acting alone or 
in collusion with others.

For the purposes of this Insuring Clause, property (other 
than Money or Securities) shall be valued at the full cost to repair 
or replace the property (without deduction for depreciation) if the 
property' is actually repaired or replaced within a reasonable time 
following loss. If not repaired or replaced, the property will be 
valued at its cash value on date of loss. Securities will be valued 
at the actual market value at the close of business on the business 
day immediately preceding the day on which the loss is discovered, or 
at the actual cost of replacing the Securities, whichever is less.

Insuring Clause 2: Computer Theft of Proprietary Information.

The Company shall be liable to the Insured for loss or 
losses of Proprietary Information by Computer Theft by any natural 
person acting alone or in collusion with others.
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For the purposes of this Insuring Clause. Proprietary Infor
mation shall be valued as follows:

(1) cost of blank media plus the cost of transcribing, if 
actually transcribed from an existing copy.

(2) cost of blank media if there is no copy, or
(3) the amount stipulated in the application for coverage 

and shown in the Schedule of Proprietary Information (if any) 
attached by endorsement to this policy.

Handlinger som kan tilbakefores til en identifiserbar ansatt omfattes ikke av 
denne forsikring.

F. Firemans Fund Insurance Companies.

Dette forsikringsselskap liar som tillegg til og del av sin Blanket Bond. 
Standard Form, en Rider: Computer Systems. Denne lyder som folger:

Loss resulting directly from a fraudulent
(1) entry of data into, or
(2) change of data elements or programs within

a computer System listed in the Schedule below, provided the 
fraudulent entry or changes causes

(a) Property to be transferred, paid or delivered.
(b) an account of the Insured, or of its customer, to be 

added, deleted, debited or credited, or
(c) an unauthorized account or a fictitious account to be 

debited or credited.
and provided further, the fraudulent entry or change is made or 
caused by an individual acting with the manifest intent to

(i) cause the Insured to sustain a loss, and
(ii) obtain financial benefit for that individual or for 

other persons intended by that individual to receive financial 
benefit."

Unntatt fra tillegget er:
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(a) loss resulting directly or indirectly from the theft of 
confidential information, material or data, and

(b) loss resulting directly or indirectly from entries or 
changes made by an individual authorized to have access to a Computer 
System who acts in good faith on instructions ...

G. Shand, Morahan & Company.

Det er ytterligere et selskap med en spesiell forsikringsdekning av data
kriminalitet. Det tilbyr to alternative former, et hvor forsikringstageren 
lider et direkte tap, og el hvor han er ansvarlig overlor tredjemann, som 
folge av uberettiget adgang til forsikringstagerens datasystem. I begge til- 
felle er "unauthorized access'' definert som:

a) access to data which are processed or programs which are used by 
the Insured s electronic data processing system by a party not 
intended by the Named Insured or any Insured subsidiary to have 
access to such data or programs, if such access is obtained at the 
time such data or programs are in the custody of any Insured.

b) use of any part of the Insured's electronic data processing system 
by a party not intended bv the Insured to have such use of such 
part of the system, or

c) use of Insured's electronic data processing system by a party 
authorized by the Insured to use such system, uho does so for an 
unauthorized purpose, or

d) the preparation of programs for the Insured's electronic data 
processing system which contain fraudulent instructions. The date 
of unauthorized access for purposes of this subparagraph d. is 
deemed to be the date on which such programs first causes loss to 
the Insured.

Dette forsikringsselskap dekker folgende tap som direkte folge av den uau
toriserte adgang:
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(a) the reasonable cost of restoring with due diligence and dispatch 
the Insured's electronic data processing system to the condition 
that existed prior to an unauthorized access.

(b) extra expense incurred by the insured in continuing the conduct 
of the Insured's business during the period from the time of 
discovery of such unauthorized access to the time the Insured's 
electronic data processing system is or can be restored with due 
diligence and dispatch to the condition that existed prior to an 
unauthorized access.

(c) expenses necessarily incurred by the Insured to reduce loss under 
Coverage B. to the extent that such expenses do not exceed the 
value of the loss which such expenses are incurred to reduce.

(d) loss of the reasonable value of computer time.
(e) loss of money or securities,
(f) loss of earnings during the period from the time of discovery of 

any unauthorized access to the time the Insured's electronic data 
processing system is or can be restored with due diligence and 
dispatch to the condition that existed prior to an unauthorized 
access, such period not to exceed twelve (12) months,

(g) loss of inventory valued at its actual cash value,
(h) loss of sums due the Insured from customers which the Insured is 

unable to collect, including:
i) interest charges on any loan to offset impaired collection

pending repayment of such sums made uncollectible by loss or 
damage to records of accounts receivable, and

ii) costs in excess of usual and customary collection expenses
incurred as a result of an unauthorized access.

iii) other loss sustained by the Insured during the twelve (12) 
months from the date any unauthorized access is discovered 
by the Insured.

Unntatt fra dekning er handlinger foretatt av ansatte, enten alene eller i 
samarbeid med andre, men forsikringstagerens ansatte er dekket overfor ret
tslig ansvar mot andre som folge av den uautoriserte adgang. Kunder av for- 
sikringstageren kan fremsette krav som folge av åpenbaring av driftshemmelig
heter. krenkelse av privatlivets fred. odelagte eller endrete data. stans i 
driften, o.l.
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Det er opplyst at tap opp til 30 millioner dollar for et forsikrings
tilfelle kan dekkes over dette forsikringstilbud. Men det antas at tilbudet 
begrenser seg til økonomiske institusjoner og annen næringsvirksomhet.

II. Andre amerikanske forsikringsselskaper.

Det foreligger sannsynligvis en rekke andre tilbud på det amerikanske mark' >. 
Men American Bar Association (ABA) nevner s|>esieli Scarborough and Cor panv. 
som har visse tillegg til sin Bankers Special Bond, samt leilighetsvis har 
utvidet denne med Electronic and Computer Crime Coverage. Schedule (B). om 
gir en dekning analog til Lloyds LECCP (ABA s.69 til 73).

I tillegg nevnes (ABA s.73 til 79) Lexington Insurance Company. Se 
skapets Financial Institution Electronic Funds Transfer Insurance Policy 
tilbyr spesielt dekning av bankautomater og pengetransaksjoner.

I. Enkelte forsikringstilbud i andre land.

F o rs ik r ings t i lbud  som helt eller delvis spesielt dekker ti lfeller av data
kriminalitet lorligger også i andre land. 1 en rapport om datakriminalitet 
utarbeidet av OECD i 1983 er også omtalt enkelte slike tilbud.

I Vest-Tyskland tilbyr Hermes Kreditversicherungs ACi. Hamburg, r 
forsikring som dekker datamaskinmisbruk i visse tilfeller og hvor en også k 
forsikre seg mot forsettlig odeleggelse av datasystemet.

I Belgia nevnes Compagnie belge dassurances generales. som gir et 
forsikringstilbud som dekker skade som folge av datamaskinmisbruk . Tapei nå 
angå fysiske gjenstander, data i seg selv eller de opplysningene de represen 
terer er ikke dekket. Et unntak gjelder "tyveri av datatid" eller brukstyveii 
hvor tap som folge av en uberettiget utnyttelse av en datamaskin til egne 
formål er dekket. Men uberettiget bruk av data i seg selv er ikke dekket, og 
derfor ikke den informasjon de representerer.
I OECD-rapporten nevnes to forsikringsselskap i Sverige. De har EDB for
sikring som et tilbud som også inkluderer datakriminalitet. Det ene er be
skrevet å gi dekning bl.a. i folgende tilfelle:
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"Losses which occur because an employee or any other person for 
criminal purpose procures access to a recording or alters or 
obliterates such a recording, thus committing a data trespass under 
the Data Act or a crime under the penal code".

OECD utarbeidet sin rapport i 1983. og en må derfor regne med at en rekke
lorsikringsselskap siden den tid har ytterligere utvidet sine tilbud til å 
omlatte datakriminalitet. Særlig i land som har under arbeid endringer i
straffelovgivningen med henblikk på denne form for kriminalitet.



-  30 -

IV. ET FORSIKRINGSTILBUD FOR DATAKRIMINALITET

Med Straffelovrådets definisjon som grunnlag \iI en vesentlig del av data
kriminalitet allerede være dekket av de eksisterende forsikringstilbud. Den 
vanlige vinningskriminalitet hvor forsikringsgjenstanden er gjenstander eller 
penger er omfattet av tiere forsikringstilbud med lange forsikringsmessige 
tradisjoner. Det er liten grunn til å endre dette selv om disse handlingene 
nå foretas med elektronisk databehandling som nytt hjelpemiddel. Utgangs
punktet må være at de eksisterende tilbud anvendes som tidligere, og at det 
tilbvs særskilt dekning hvor beskyttelsesobjektet er de maskinlesbare data.
Det er et klart behov, også forsikringsmessig. å gi data et hensiktsmessig 
vern. Det er data påfort datamedia som blir forsikringsgjenstanden.

Om et slikt særskilt vern skal fremkomme som tilleggvilkår til de 
enkelte poliser, eller at det utarbeides selvstendige standardiserte poliser 
må vurderes konkret. Men data og dataprogrammer fremtrer som en individuali- 
serbar gruppe av forsikringsobjekter. atskilt fra det enkelte media som tape. 
disk. o.l.. som det også er naturlig å gi et samlet enhetlig vern. Det kan 
Innvendes at forsikringsdekning av data bor knyttes til eventuell for
sikringsdekning av det enkelte datamedia fordi data er påfort media. Men 
sammenlignet med data og dataprogrammer vil bl.a. verdien eller tapet av den 
enkelte disk eller tape bare være en brøkdel. I tillegg kan data tapes eller 
skades i kommunikasjon. Det er derfor rimelig å tro at forsikringsmessig vern 
for data mest hensiktsmessig bor gis som et samlet forsikringstilbud.

Når det gjelder anvendelse av begreper og terminologi må bare dagens 
kjente teknologi vernes. Begrepet elektronisk databehandling er den grunnleg
gende for behandling, bearbeidelse, eller lagring av data. Skal annen mer 
avansert form for databehandling forsikres, bor en nove vurdere 0111 vilkårene 
er tilstrekkelige. Tidligere teknologi f.eks. hullkortbehandling omfattes 
ikke av tilbudet.

Kravene til sikkerhetstiltak er en vesentlig garanti både for for
sikringsselskapet som for kunden. Det må utarbeides visse minstekrav som må
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stilles til alle som gis forsikringstilbudet, men i tillegg er det særdeles 
viktig at de krav til sikkerhetstiltak som må stilles til større kunder med 
tilsvarede tapspotensial må vurderes konkret. I noen tilfeller må det ikke 
gis forsikringsdekning uten at sikkerhetsanalyser foreligger, enten fra kon
sulentfirma eller fra forsikringsselskapets egne tekniske eksperter.

Fremstillingen drøfter bare den såkalte forsterisiko.

A. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen må dekke forsikringstagerens eller sikredes. hvis dette er en 
annen, elektroniske databehandling. Dette gjelder selv om den sikrede enten 
eier. leier eller bare bruker datautstyr. Om sikrede bruker et eller flere 
systemer har ingen betydning så lenge de kan identifiseres. At databe
handlingen skjer fra terminal utenfor kontor har heller ingen betydning, idet 
dette vil jo være tilfelle med gjerningsmenn som uberettiget skaffer seg 
adgang til sikredes datasystemer eller ansatte som arbeider ut fra en hjemme
terminal mot arbeidsgiverens sentrale databehandling. 1 samme forbindelse er 
det naturlig å omfatte vern for tilknyttete dalakomniunikasjonslinjer. enten 
slik som nevnt for den ansatte, men også data i sin alminnelighet i kommu
nikasjon til eller fra den sikrede. Dette gjelder såvel det offentlige tele
nett som lukkede private nett. Begrensningen ligger i at datakommunikasjonen 
er tilknyttet den sikredes databehandling, til/fra nærmeste mottaker/avsender 
i det offentlige telenett.

All data som "kjores" hos den sikrede bor gis forsikringsmessig vern. 
Jlar den sikrede flere forretningsteder niå disse spesifiseres. Al sikredes 
databehandling bare skjer til hjemmeformål har ingen betydning, men i disse 
tilfellene er det desto viktigere at sikkerhetsbestemmelser blir fulgt.

B. Hva forsikringen omfatter

Forsikringen må omfatte de data og dataprogrammer sikrede onsker. og som er
spesifisert i den enkelte forsikringspolise. Forsikringen må ta sikte på å
bli en allemannsforsikring. og bor tilbys alle som ulforer databehandling som
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brukere av datautstyr. Ut fra en eller flere staivlardpoliser for hjemmebruk. 
næringsviksomhet. o.s.v. bor de enkelte poliser kunne skreddersyes behovet.
Den databehandling som foretas på enhver datamaskin bor gis forsikringsmessig 
vern.

Forsikringstilbudet må sikre mot enhver gjerningsmann, også ansatte 
hvis den sikrede er arbeidsgiver. Det er ikke hensiktsmessig å unnta ansatte 
på annen måte enn at arbeidsgiveren er dekket ved andre forsikringer. 
Erfaringene hittil viser at det Ira ansatte at de lleste tilfeller av data
kriminalitet blir utfort.

Et hovedkrav er selvfolgelig at det foreligger en straffbar handling.
Det anbefales ikke. slik som Lloyds LEEC P har gjort i Insuring Agreement 3. å 
gi forsikringsdekning i tilfelle av " mysterious unexplainable 
disappearance".

Forsikringen dekker ikke vokal kommunikasjon, hvor menneskelig tale 
er det endelige resultat av behandlingen selv om kommunikasjonen for en del 
har vært datakommunikasjon.

C. Hvilke handlinger det svares for.

I . "Den som ved å bryte en beskyttelse uberettiget skaffer seg adgang 
til data som er lagret eller overfores ved elektroniske eller andre tekniske 
midler ..." Slik lvder Straffelovrådets forslag til ny bestemmelse i 
stri. § 145. 2.ledd.

Det er naturlig i et forsikringsmessig vern også å ta utgangspunkt i 
slike handlinger. Bestemmelsen omfatter både den uberettiget eksterne adgang 
hvor det f.eks. foreligger muligheter for oppringt samband, og den interne 
bruker som går ut over sin autorisasjon eller kontrakt. Det avgjorende er om 
gjerningsmannen er berettiget til å få adgang til vedkommende data. ikke om 
han har lov til å bruke datautstyret.

Når det gjelder sporsmålet om hvilket krav som må settes til graden 
av beskyttelse må dette vurderes konkret. Jo storre mulighetene for skade 
eller tap jo strengere krav til sikkerhetstiltak. Ved avtale om forsikrings
dekning må det samtidig avtales sikkerhetsbestemmelser

Når noen skaffer seg adgang til data skjer dette vanligvis ved å lese 
av data i form av mennesklig lesbar opplysning på en terminalskjerm. eller
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far data automatisk overfort og lagret i eget system for egen bruk av data. 
eller får data skrevet ut ved egen terminal som opplysninger. Men adgang kan 
også skaffes ved fysisk kopiering av disk ved å lese av og overføre til egen 
disk uten en mellomliggende elektronisk databehandling, men ved hjelp av 
andre tekniske hjelpemidler som kan "lese av " innholdet på en disk. 1 til
felle av at adgangen er uberettiget må den sikrede kunne få dekket sitt tap 
eller sin skade, hvis det er noen og denne kan legitimeres.

Det kan oppstå skade for den sikrede som folge av en ervervet kunn
skap hos gjerningsmannen. Her kan det oppstå store bevisproblemer og pro
blemer med å fastsette omfanget av skaden i verdi. Men i prinsippet må det 
være klart at hvis den sikrede på vanlig måte kan dokumentere et tap eller en 
skade som en direkte folge av den uberetigete kunnskap ved den uberettigete 
adgang må dette dekkes.

Ofte vil kunnskapen ta form av en kopiering av data og dataprogrammer 
uberettiget, og når dette er formålet ved handlingen må forsikringsdekning 
avtales særskilt, se nedenfor.

2. Når formålet hos gjerningsmannen er uberettiget å slette eller endre 
data og dataprogrammer har den sikrede et behov for forsikringsdekning. Dette 
gjelder både når handlingen skjer ved elektroniske midler og når data ode- 
legges ved hjelp av en kraftig magnet eller andre midler som ikke er elek
troniske. Det avgjorende er om data er slettet eller endret.

Dette kan forst og fremst skje ved skadeverk (stri. § 291) eller 
sabotasje (Straffelovrådets forslag til ny stri. § 151 b). Som skadeverk vil 
gjelde alt som odelegger. skader, gjor ubrukelig eller forspiller den 
sikredes data og dataprogrammer. Det omfatter også tilfeller hvor gjernings
mannen avskjærer den sikrede eller hans legale brukers berettigete adgang til 
data.

Er imidlertidig gjerningsmannen en ansatt hos den sikrede kan annen 
eksisterende forsikringsdekning om utroskap m.m. få anvendelse.

Data som er lagret eller i kommunikasjon (bearbeiding) internt hos 
den sikrede omfattes av forsikringen. Også data i kommunikasjon til/fra den 
sikrede over det offentlige telenett når datakommunikasjon er tilknyttet.

Forsikringsdekning av skadeverk eller sabotasje på data bor avtales 
særskilt.
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Resultatet av et skadeverk på data er gjerne sletting eller endringer 
a\ mer eller mindre uforståelig karakter. Men endringer og slettingcr kan 
fu mbringe logiske opplvsninger. Disse benyttes olte i forbindelse med vin
ningskriminalitet som dokumentforfalskning idag av skriftlige dokument. En 
til? varende endring av d ita vil i forhold til vår bestemmelse i straffeloven 
og ;å bli bedomt som dokumentfalsk, fordi vi i Norge i motsetning til andre 
land har en meget romslig forståelse av hva som er dokument i straffelovens 
loi stand (stri. § 179). Skade og tap av data når disse benyttes som hjelpe
middel ved annen form for kriminalitet bor dekkes av forsikring som omfatter 
In edhandlingen.

Hvis endrede data benyttes som ekte opplysninger i mennesklig lesbar 
f< m kan dokumentfalsk foreligge som selvstendig forbrytelse. Det vil være 
li turlig at den sikrede får dekket sitt tap eller skade, f.cks. i forbindelse 
ir d rekonstruksjon av data og dataprogrammer.

3 Både uberettiget adgang til data. endring og slefting av data. og
k piering av data kan innebære at gjerningsmannen uberettiget bruker data.
S Ive bruken av data er ikke fullt så sentral i handlingen.

Når den uberettigete bruk av offerets dala eller dataprogrammer er 
formålet for gjerningsmannen vil dette ofte innebære at hans datamaskin sam
tidig brukes. En slik handling er straffbar etter stri. § 393 og omfattes i 
tillegg av Straffelovrådets forslag til ny stri. § 261 om brukstyveri.

Det kan diskuteres om det i slike tilfeller alltid vil foreligge et 
tap eller skade for offeret, men et uberettiget oket stromforbruk vil fore
ligge. Et slikt tap er ofte lite for offeret hvor den uberettigete bruk er 
liten. Men er denne bruk omfattende kan dette innebære en begrensning av 
datamaskinens lagringskapasitet og "koproblemer" for arbeid som skal utfores 
på maskinen. Ved særlig omfattende uberettiget bruk kan offeret risikere at 
belastningen blir så stor at responstiden oker og i verste fall at systemene 
br v ie r sammen i en "crash".

I disse tilfeller vil det også være et behov for forsikringsdekning 
av offerets tap og skader. De samme tap eller skader kan oppstå som folge av 
feil eller ulykker hos ham. men forskjellen ligger i at gjerningsmannen ut- 
forer sine handlinger forsettlig i en ofte målrettet handling som ikke fore- 
bvgges på vanlig måte.

Er gjerningsmannen ansatt hos den sikrede > il utroskap kunne fore
ligge. med alternativ forsikringsdekning.
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4. Del foreligger en rekke spredte bestemmelser i straffelovgivningen 
som kan få anvendelse ved uberettiget innsyn og kopiering av data og data
programmer. Her skal nevnes stil. §§ 294 nr. 2 og 3, 405a. markedsførings
loven § 7 jfr. § 17. og åndsverkslovens § 54 jfr. §§ 1 og 2. og § 54 jfr. §
43. Disse bestemmelser behandler forskjellige emneområder. Det skal særlig 
nevnes at dataprogrammer antas å være åndsverk hvis de lilfredstiller et 
visst konkret nivå av kvalitet, orginalitet. o.l. Lagrede opplysninger i form 
av dataregistre eller databaser omfattes av den såkalte katalogregel i ånds
verklovens § 43. Men bestemmelsene i åndsverksloven beskytter bare eneretten 
og hindrer ettergjoring. de hindrer ikke uberettiget innsyn og etterligninger 
av ideen. I sistnevnte tilfelle må man eventuelt anvende den generelle be
stemmelse i nåværende stri. § 145, 2. pkt. og 2.ledd (Straffelovrådets fors
lag § 145 2. og 3.ledd).

Det forligger et klart behov hos rettighetshavere til dataregistre, 
databaser og dataprogrammer for forsikringsdekning av tap av eksklusivitet og 
ettergjoring. Piratkopiering, særlig av dataprogrammer, har forekommet i stor 
utstrekning i utlandet og også hos oss. Særlig i næringsliv og industri kan 
det ligge store investeringskostnader bak utviklingen av spesialprogrammer. 
og disse investeringer bor kunne beskyttes også gjennom forsikringsdekning.

Men en må som utgangspunkt erkjenne at dette er meget vanskelige 
forsikringsobjekter som stiller store krav til forsikringsvilkårene for et 
forsikringsselskap. Særskilt bor bl.a. angis presis beskrivelse eller eks- 
emplarfremstilling. skjerpede sikkerhetskrav, og kortere lopetid for for
sikringsperioder. for å nevne noe. som må inngåes individuelt med hver enkelt 
rettighetshaver. I markedet for dataprogrammer kan 6 måneder være lang tid 
for etterligninger av ideen eller direkte kopier dukker opp.

Det er en forutsetning at den uberettigete kopiering av data eller 
dataprogram er foretatt ved en straffbar handling. Også ansatte foretar slike 
handlinger og arbeidsgiveren bor få tilsvarende forsikringsdekning. En rekke 
tilfeller har forekommet hvor ansatte har tatt med seg kopier av datapro
grammer i forbindelse med overgang til ny arbeidgiver.

Det er sagt at ingen kan "eie" opplysninger. Det som er forsikrings
gjenstand i disse tilfeller er et klart definert produkt med bestemte egen
skaper til bestemte formål som påfort datamedia utforer bestemte funksjoner 
eller representerer en bestemt sammenstilling av opplysninger. Eksklusivi
teten til dette produkt bor kunne gis forsikringsdekning.
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Hvis dette produkt uberettiget kopieres, under forutsetning av at 
alle sikkerhetsbestemmelser er fulgt for a bevare eksklusiviteten i henhold 
til avtalen, er den sikrede dekket. Dette må gjelde alt fra boktekst på 
tekstbehandlingssystem, addresseregistre. til omfattende dataprogrammer.

D. Begrensninger i forsikringsausvaret.

De alminnelige prinsipper for begrensning av ansvar ved et forsikringstil
felle må gjelde. Hvis ansvaret faller inn under annen forsikring mot 
kriminalitet, gjelder sistnevnte. Om den også skal gjelde hvis 
slik forsikring ikke er tegnet eller om den annen forsikring ikke dekker hele 
tapet må overlates til vanlig forsiki ingsmessig vurdering.

Av spesielle begrensninger bor det forst og Iremst tas standpunkt til 
om ikke forsikringsausvaret må begrenses oppad. I tilfelle av skade på data 
og kopiering av data og programmer kan tapet bli meget betydelig, og slike 
tap bor tilleggsavtales. På den annen side bor bagatelltap bæres av den 
sikrede selv ved egenandel. I det hele tatt bor det forsikringsokonomisk 
legges til rette for at dette kan bli et forsikringstilbud til alle brukere 
av elektronisk databehandling.

Den straffbare handling må være rettet mot den sikrede eller hans 
tilknyttete datakommunikasjon. Tap som folge av handling som retter seg mot 
den alminnelige offentlige kommunikasjonstjeneste av data. eller mot 
nasjonale eller internasjonale kommunikasjonssystemer som f.eks. SW IFT  o.l. 
omfattes ikke av forsikringen.

Ved begrensninger i tid må man være klar over at "logiske bomber" kan 
ligge inne i systemet og utlose sletting og endring lenge etter.

E. Fastsettelse av forsikringssum ng forsikringsverdi.

Som nevnt bor det som alminnelig regel settes en oversie grense for 
forsikringssummen.

De alminnelige regler for skadefastsetielse og forsikringsverdi må 
gjelde. Prinsippet om al forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen
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vil koste å gjenanskaffe tilsvarende nye ting til samme formål og med tils
varende kapasitet må også anvendes her. Dette vil medfore at forsikrings
verdien settes til lik de kostnader som medgår til a gjennopprette til
svarende data og dataprogram med tilsvarende kapasitet. Utgifter til rekon
struksjon må omfatte verdien av blank media, med tillegg av de utgifter som 
påloper til å utfore rekonstruksjonen. Det må alltid kreves kjoring av back 
up som del av sikkerhetsbestemmelsene, slik at i alminnelighet er det 
utgiftene til å kopiere fra back up som skal erstattes. Storre ansvar oppstår 
ved on line arbeid mellom back up periodene. Størst ansvar foreligger hvor 
også back up er slettet.

Når skaden ikke er total men medforer nedsatt kapasitet eller re
sponstid, må de vanlige regler for å fortsette driften uavbrutt gjelde. Like
ledes ekstrakostnader til å redusere tapet.

Om tap av inntekt eller nedgang i omsetning som folge av ubrukt data- 
tid eller uoppfylte kontrakter skal omfattes av ans'nret må vurderes.

Storst vanskeligheter oppstår ved fastsettelse av forsikringsverdien 
ved uberettiget kopiering av sik redes data og dataprogram, og skade ved 
uberettiget ervervet kunnskap gjennom uberettiget innsyn i sikredes data og 
dataprogrammer. Er tap av eksklusivitet eller opplysninger målbar ? Som folge 
av de åpenbare problemer er det onskelig at partene i forsikringsavtalen når 
den inngås, samtidig definerer i storst mulig utstrekning verdien av tapet 
ved bortfall av eksklusivitet. Hvis ikke må det selvfølgelig foretas et 
konkret skjonn etter prinsipper partene blir enige om.Helt på bar bakke er 
man jo ikke alltid. Den sikrede vil kunne dokumentere hvilke utviklingskost
nader som ligger til grunn for et dataregister eller dataprogram. Disse kan 
også ha en markedsverdi idet de er blitt gjenstand for en selvstendig 
industri hvor de blir solgt eller leiet, slik at dataregistre og dataprogram
mer kan verdisettes også etter salgsverdien eller leieverdien av produktet.



- 38 -

V. S IKK ERH ETSBESTEM M ELSER .

Det forutsettes at de vanlige sikkerhetsbestemmelser for drift av datautstyr 
gjelder. Disse er vanligvis bestemmelser som forebygger skader o.l. på ut
styret som f.eks. ulykker, brann, og vannlekkasjer, og i mindre grad sikrer 
den egentlige databehandling.

Avtale om spesielle sikkerhetsbestemmelser må inngås med den sikrede 
for å sikre selve behandlingen og lagringen av data og dataprogrammer. Fra 
alminnelige sikkerhetsbestemmelser som gjelder alle avtaler om forsikrings
dekninger av databehandling og som er tilstrekkelige i mindre systemer, til 
meget strenge krav basert på sikkerhetsanalyser fra engasjerte konsulenter. 
Med den store variasjon i dataanlegg må det foretas en konkret vurdering i 
hvert enkelt tilfelle om hva som skal kreves ut over alminnelige bestem
melser. Men alle sikkerhetsbestemmelser må ta sikte på å forebygge 
kriminalitet, og samfunnsmessig sett er det en meget viktig oppgave for
sikringsselskapene her har.

Utgangspunktet for alle avtaler om forsikringsdekning av databehand
ling er at sokeren må kvalifisere seg til å få en slik forsikring. Dette vil 
kanskje ikke være så åpenbart i mindre systemer, men må være helt klart jo 
storre dataanleggene er.

Når det gjelder adgangskontroller til data og dataprogram finnes det 
er rekke forskjellige muligheter, fra alminnelige passord til fingeravtrykk, 
stemmeavtrvkk og fotoceller Del er klart dette også er el okonomisk spors- 
mål. hvor mange tiltak vil være uaktuelt i mindre systemer. Men effektive 
tiltak behover ikke va*re kostbart. Hvis sikrede har datautstyr med oppringt 
samband for adgang til data kan det etableres tiltak som forhindrer den "pro
ving og feiling" som kjennetegner system hackers. ved f.eks. automatisk kult 
a\ forbindelse etter tre feilkoder. eller et system som ringer tilbake for 
endelig forbindelse etableres.

Et spørreskjema eller en egenmelding om sikkerhetsrutiner som vur
deres av forsikringsselskapet er ofte tilstrekkelig hvor et mulig ansvar



- 39 -

ligger innenfor en normal påregnelig ramme. Men det er ikke tilstrekkelig 
hvor et storre ansvar er mulig. I slike tilfeller bor forsikringsselskapet 
ved egne eller engasjerte sikkerhetskonsulenler utarbeide sikkerhetsanalyser 
som grunnlag for selskapets ansvar og mulige pålegg om sikkerhetstiltak. Det 
må i del hele være en oppgave for forsikringsselskapet å bidra til å skape en 
generell holdning hos de sikrede til stadig å være oppmerksom på såvel mulig
hetene for feil og ulykker, som for kriminalitet. Og forsikrings- selskapene 
nut folge opp etter en viss tid om sikkerhetsbestemmelsene overholdes.

Et av de absolutte krav i alle sikkerhetsbestemmelser er bruk av back 
up kopi. Det må klart fremgå av bestemmelsene hvor ofte back up skal kjores. 
hvor mange kopier, og hvor de skal lagres. I storre dataanlegg bor det i 
livertfall finnes lo back up kopier, hvorav det ene holdes fullstendig atskilt 
geografisk. Jo mer sårbar dala og dataprogram jo viktigere blir dette krav.

Når det ellers gjelder detaljer i sikkerhetsbestemmelser må de bli av 
teknologisk art. Her skal nevnes bruk av innlagte revisjonsrutiner og andre 
datatekniske kon troll pakker, som kontrollerer databehandlingen som en "sil" 
og kan oppdatere alle unormale transaksjoner o.l.

For de mest sårbare data og dataprogrammer finnes det en rekke tilbud 
om kryptering.

Ved storre datasentraler nied mange terminaler og brukere finnes det 
kontrollsystemer for adgang tillates som vurderer passord, personalia, ter
minal. sted. tid. o.s.v.

De fleste av disse tiltak gjelder storre dataanlegg, ved mindre "luk
kede" systemer er mye av dette unødvendig. Men glem aldri at ansatte alltid 
har de storsle muligheter for uberettiget adgang til data og dataprogrammer.

Til sluit skal fremheves at også for elektronisk databehandling 
gjelder at intet sikkerhetssystem er sikrere enn det svakeste ledd. Og det er 
oftest i denne sammenheng, mennesket.
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Vedlegg I

MODELL FOR FORSIKRING MOT DATAKRIMINALITET

For forsikringen gjelder også forsikringsavtalcloven.

/. Hvem forsikringen gjelder for

Forsikringen gjelder for den som er nevn! i polisen.

2. Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder databehandling på datautstyr den sikrede eier, leier 
eller bruker, og tilknyttede datakommunikasjonslinjer.

Hva forsikringen om Jål ler

Forsikringen omfatter sikredes elektroniske data og dataprogrammer slik som 
spesifisert i polisen.

4. Hvilke skader eller tap selskapet svarer for

Når særskilt avtale om sikkerhetsbestemmelser er oppfylt, svarer forsikrings
selskapet for det direkte okonomiske tap eller skade sikrede påfores av en
hver. enten ved bruk av sikredes databehandling, datasystem eller datanett, 
eller tilknyttede datakommunikasjonslinjer. eller på annen måte. og hand
lingen samtidig er straffbar, ved

a. uberettiget adgang til sikredes data og dataprogrammer.
b. uberettiget endring eller letting av data og dataprogrammer.
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c. uberettiget bruk av sikredes datautstyr.
d. uberettiget ettergjoring (kopiering) av sikredes data og dataprogrammer.

Når handlingen går inn undei andre forsikringer mot kriminalitet 
gjelder disse.

5. Hvilke begrensninger som gjelder

a. alminnelige begrensninger
b. spesielle begrensninger

6. Fastsettelse av forsikringssum og forsikringsverdi

7. Sikkerhetsbestemmelser
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Ve cil eux 2

A MODEL FOR COM PUTER C R IM E  INSURANCE

1. ...

2. The insurance policy shall apply to criminal offenses on the Insured's 
computer system, computer network, and which are owned . leased, or used, 
bv the Insured, or during data communication with the Insured s computer
systems.

3. The insurance coverage comprises the Insured's electronic data and 
computer programs, as spesilled in the policy.

4. Whenever the agreement of computer security, always a part of the policy, 
is fulfilled by the Insured, the coverage shall apply to any economic loss 
or damages to the Insured made by anybody, either using the Insured s 
electronic data processing, computer system, computer network, or data 
communication with the Insured computer system, or by other means, as a 
criminal offence:

a. unauthorized access to the Insured s electronic data or computer 
programs.

b. unauthorized erasure or alteration of the Insured's electronic data or 
computer programs.

c. unauthorized use of the Insured's computer, computer system, or 
computer network.

d. unauthorized electronically copying the Insured's electronic data or 
computer programs.
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The coverage in this policy does not apply to criminal offenses also 
covered by existing policies.

5 ...

6 ...

7
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Vedlegg 3

STRAFFELOVRÅDETS LOVUTKAST 

§ 145

Den som uberettiget bryter brev eller annet lukket skrift eller på annen 
lignende måte skaffer seg adgang til innholdet, eller baner seg adgang til 
annens låste gjemmer, straffes med boter eller med fengsel inntil 6 måneder.

Det samme gjelder den som ved å bryte en beskyttelse uberretiget 
skaffer seg adgang til data som er lagret eller overfores ved elektroniske 
eller andre tekniske midler.

Voldes skade ved derigjennom ervervet uberettiget kunnskap, eller er 
forbrytelsen forovet i hensikt å skaffe noen en uberettiget vinning, kan 
fengsel inntil 2 år anvendes.

Medvirkning straffes på samme måte.
Offentlig påtale finner bare sted når ålmenne hensyn krever det.

§ 151 b

Den som ved å odelegge. skade eller sette ut av virksomhet informasjons
samling eller anlegg for energiforsyning, kringkasting, telekommunikasjon 
eller samferdsel volder omfattende forstyrrelse i den 
offentlige forvaltning eller samfunnslivet for ovrig. straffes med fengsel 
inntil 10 år.

Medvirkning straffes på samme måte.
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§ 261

Den som rettsstridig bruker eller forfover over en gjenstand som tilhører en 
annen, og derved skaffer seg eller andre betydelig vinning eller påforer den 
berettigede betydelig tap. straffes for brukstyveri med fengsel inntil .1 ar. 
Medvirkning straffes på samme måte. Under særdeles formildende omstendigheti 
kan boter anvendes.

Offentlig påtale finner ikke sted uten fornærmedes begjæring med 
mindre allmenne hensyn krever påtale.

§ 270

For bedrageri straffes den som i hensikt å skaffe seg eller andre uberettiget 
vinning

1. ved å fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse rettstridig 
forleder noen tilen handling som volder tap eller fare for tap for ham eller 
den han handler for. eller

2. ved bruk av uriktig eller ufullstendig opplysning, ved endring i 
dataprogram eller på annen måte rettstridig påvirker resultatet av en auto
matisk databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen.

Straffen for bedrageri er boter eller fengsel inntil 3 år eller begge 
deler. Medvirkning straffes på samme måte.

§ 403

Med boter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som uten erleggelse a\ 
den fastsatte betaling soker n tilsnike seg adgang til forestilling, utstil
ling eller forsamling i omsluttede rom. eller reise med skip. jernbane eller 
annet transportmiddel, eller bruk av telefon, fjernsyn, anlegg for data
behandling eller lignende . Medvirkning straffes på samme måte.



- 46 -

LITTERATUR

American Bar Association. Tort and Insurance Practice Section. Fidelity and 
Surety Law Committee. Computer and Electronic Fund Transfer System 
Losses. Annual Meeting. July 1085. London. England. (ABA)

American Bar Association: Report on Computer Crime. 1984 
Ardis. Patrick M. and Robert M. Johnson: Practical problems of acquiring 

fidelity and computer related risk insurance: Beyond fidelity cover
age. Memphis, Tennessee, USA, 1984 

Budclman. Robert B .,Jr.: Extraction from a prepared paper. New York. USA. 
1983

Budelman. Robert B .,Jr.: "Computer coverage provided by Lloyds policy". New 
York. USA. 1985. ABA page 15-40 

Newman. David A.. Insurance: Risks and Markets. London. England. 1983 
Newman, David A.: "Computer uses, general problems, potential liabilities, 

areas of coverage, London. England". 1985. ABA page 3-13 
NOLJ 1985: 31. Straffelovradet: Datakriminalitet, Oslo. Norway 
Parker. Donn B.: The emergence of the EDP insurance market. 1982 
Parker. Donn B.: Fighting Computer Crime. 1983
Schjolberg. Stein : Computers and Penal Legislation - A study of the legal

politics of a new technology. CompLex 2/83. Norwegia Research Centre 
for Computers and Law, Oslo. Norway 

SIamar. Paul T.: "Computer coverage provided by U.S. policies". Chicago. USA 
ABA page 4 1 -79.

The John Linen Letter: An update on computer crime insurance. Vol. 20. no 8. 
July 1983. USA





Tidligere utgitt i skriftserien CoinpLex

Alle heftene i skriftserien CompLex kan kjøpes fra Universitetsforlaget eller 
fra Norsk forening for jus og edb, Postboks 7557 Skillebekk. 0205 OSLO 2. Her 
kan man også tegne abonnement eller abonnere på "vaskesedler" som gir en kort 
omtale av liver rapport etterhvert som de kommer ut. og som inneholder 
besti11ingsseddel. Abonnement på "vaskesedler" er gratis.

CompLex 1/81 
Johs Hansen
Et edb-systeni for analyse av rettslige avgjørelser

CompLex 2/81 
Johs Hansen (red)
Notater om deontiske systemer

ConipLex 3/81 
Vidar Sorensen
Informasjonssystem mm Jor Norges Geotekniske Institutt

CompLex 4/81 
Kjetil Johnsen
Systemtekniske konsekvenser av persondaialovgivningen

CompLex 5/81 
Marit Thorvaldsen
Teledata og rettsinformasjon



-  48 -

CompLex 6/81 
Anne Kirsti Brække
Postmonopolet

Complex 7/81 
Knut S Selnier (ed)
The LAW DATA Tapers

CompLex 1/82
Norsk forening for jus og edb & Svenska foreningen for adb och juridik
Nordiske personregister/over. Council of Europe Convention og OECD Guidelines

CompLex 2/82
Harald Brænd og Vidar Sorensen 
Oljevern: Brukerbehov og kildemateriale

CompLex 3/82
Jon Bing og Dag Froystad
Rett ski Ide bruk

CompLex 4/82 
Thomas Prebensen Steen
Host- og televerkets regulerte ansvar

CompLex 5/82 
Datatilsynet
Årsmelding 1981

CompLex 6/82 
Birger Eckhoff
in cooperation with Jon Bing. Dag Froystad and Anja Oskamp 
C/f TTS: Computerized program for teaching text retrieval systems

CompLex 7/82 
Jon Bing
Informasjonssystemer for Trygderettens kjennelser



-  49 -

CompLex 8/82
de Mulder. Oskamp. van der Heyden and Gubby 
Sentencing by Computer: An Experiment

CompLex 9/82 
Colin Tapper
An Experiment in the Use of Citation Vectors in the 
Area of Legal Data

CompLex 1/83 
Arve Foyen
Utredning om endringer i personregisterloven

CompLex 2/83 
Stein Schjolberg
Computers and Penal Legislation

CompLex 3/83
John S Gulbrandsen og Terje Hoffmann 
Rettigheter i idrettsarrangementer

CompLex 4/83
Sally Moon and Anja Oskamp
The Law of Legal Information Systems: Two Essays

CompLex 5/83 
Datatilsynet
\rsmelding 1982

CompLex 6/83 
Olav Torvund 
Betalingsformidling

CompLex 7/83
F.lse Rven
Lov og lovmot taker



- 50 -

CompLex 8/83 
Daniel Stripinis
Probability Theory and Circumstantial Evidence

CompLex 9/83 
I'recle Cappelen
Edb-basert informasjonssystem for forvaltningens praksis

CompLex 10/83 
NORD1PRO
Legal Acceptance of International Trade Data 

CompLex 11/83
Jorgen Hafstad og Thomas Prebensen Steen
leleksrett og me/verdiavgift pa programvare

CompLex 12/83 
Kristin Kjelland-Mordre
Om forenkling av regler

CompLex 13/83 
Jon Bing
Edb: Mulighet og problem ved J'orenklig av regelverk

CompLex 14/83 
Tarjei Stensaasen (red)
Utvalgte emner i jus og edb (3. utgave)

CompLex 15/83
Anette Klafstad og Ulf Alex Samer
Plait for et forsikringsrettslig in formasjonssystem

CompLex 1/84
Jon Erling Skjorshammer
Kabelnett: liygnings- og ekspropriasjonslov



- 51 -

CompLex 2/84
Tore Andreas Hnuglie og Dag Wiese Schartum
Forlsag til et helsereilslig informasjonssystem

CompLex 3/84 
Justisdepartementet
Den elektroniske grunnbok

CompLex 4/84 
Datatilsynet
Årsmelding 1983

CompLex 5/84 
Tove Fjeldvig
Tekstsoking: Teori, metoder og systemer

CompLex 6/84 
Jon Bing
Offentlighetsloven og edb 

CompLex 7/84
Gunnar Bach. Beate Jacobsen and Vidar Stensland
The National Social Insurance System of Norway

CompLex 8/84 
Dag Froystad
Data Protection in Practice I: Identifying and Matching Elements 

CompLex 9/84
Tove Fjeldvig og Anne Golden
Automatisk rotlem m aiisering -el lingvistisk lijempemiddel f o r  leksisoking

CompLex 10/84
Elling Øyehaug Ose
Re/slidene som informasjonssystem



- 52 -

Compl.ex I/? ">
Jon Bing
Data Protect n in Practice II:
International eivice Hueran.x and Transnational Data Flows

CompLcx 2 '
Jon Bing
Opphavsrett edb

CompLex 3 '
Dag Wiese ' hnrtum
Codex, Calculation and Computers

Compl.ex 4/85 
Olav Torviind
I o informasjonsrettslige arbeider

CompLex 5/85 
Datatilsynet 
Årsmelding 1984

CompLex 6/85 
Hans Chr Aakre (red)
Utvalgte artikler i rettsinformatikk

CompLex 7/85 
Johannes Hansen
SARA: limkeiyeiledning og programdokumentasjon

CompLex 8/85 
Johannes Hansen (ed)
Modelling Knowledge. Action. Logic and Norms 

CompLex 9 85
Thomas Prebensen Steen (red)
Kompendium i informasjonsrett



-  53 -

CompLex 10/85 
Tarjei Stensaasen
Opplia\'sretisl orens § 4.1 {"kaia log regel en")

CompLex I I 8̂5 
Jon Bing
Straffelovens definisjon av "trykt skrift" anvendt pa datamaskinbaserte 
informasjonssystemer

CompLex 12/85 
Magnus Stray Vyrje
VanhjemmeL opphavsrett og datamaskinprogrammer

CompLex 1/86 
Anne Kirsti Brække
FormidUngsplikt Jor kabeleier

CompLex 2/86 
Dag Wiesc Sehartum
Stans av edb-tjenester i krigs og krisesituasjoner

CompLex 3/86 
Ingvild Mestad
"Elektroniske spor" - nye perspektiv pa personvernet

CompLex 4 '86 
Jon Skjorshammer
Opphavsrett, databaser og datamaskinprogrammer: Kontrakisrettslige aspekter

CompLex 5/86 
Datatilsynet
Årsmelding 1985

CompLex 6 86 
Johannes Hansen
Simulation and automation o/ legal decisions





DSA - 
nettverksarkitektur 

for fremtiden

Honeywell Bull
T o llbug t 32 O s lo  1 Tlf ( 0 2 ) 4 1 8 0  30  

AvO Kontor S a n t in e s  -  B e rgen  -  Å lesund  -  T ro n d h e im  -  H a rs ta d  - Tr jm s o




