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Vurdere én gang, teste én gang, 
tilfredsstille mange 
Hvordan redusere compliance-kostnader ved å samkjøre kontrolltestingen ved 
ISAE3402, SOC2, GDPR attestasjon og ISO/IEC 27001 sertifisering?

TPA-rapportering vokser med 10% 
hvert år
Flere virksomheter enn tidligere velger å 
outsource deler av sin virksomhet inklu-
dert IT til en Outsourcing Service Provider 
(OSP). Når OSP-ens engasjement med 
kunden er av en betydelig størrelse, har 
OSP-ens interne kontrollmiljø ofte en 
stor innflytelse på kundens internkontroll. 
Som en følge av dette har etterspørselen 
etter ulike tredjepartsbekreftelser, såkalt 
Third Party Assurance (TPA)-rapportering 
på internkontroll hos OSP-ene økt kraftig 
de siste årene. Basert på en analyse av vår 
database av TPA-rapporter utstedt av 
Deloitte globalt, øker det totale antallet 
TPA-rapporter med rundt 10 prosent 
hvert år. 

Complianceutfordringer
Fra en OSP sitt perspektiv har kravene til 
uavhengig attestasjon, sertifisering og 
revisjon også økt kraftig. OSPs er under 
konstant press for å møte behovene til 
deres kunder og tilsynsmyndigheter med 
hensyn til å ha tilstrekkelige kontroller på 
plass. De må også forbli konkurranse-
dyktige, noe som kan bety at de må sørge 
for at de nyeste og beste sertifiseringene 
innen internkontroll er på plass. Det er 

blitt mer vanlig for kunder å inkludere 
klausuler i kontraktene som enten krever 
revisjonsrettigheter eller spesifikke  rap - 
port eringskrav rundt internkontroll som 
er relevante for tjenestene som  kjøpes av 
OSP-en. 

Med de kommende GDPR-kravene vil 
det bli enda større behov for å bevise for 
kunder og andre at organisasjonen har de 
rette kontrollene på plass for å sikre 
 personopplysninger. Trolig vil dette ende 
opp i en eller annen form for attestasjon. 
Vi har sett utvikling rundt dette i  Danmark 
hvor FSR Danske Revisorer har utarbeidet 
utkast til rapporteringsstandard basert på 
ISAE3000 med et standard sett av 
 kontrollmålsetninger og anbefalte 
 kontroller fokusert på beskyttelse av per-
sonopplysninger. Deloitte jobber nå med 
maler og metodikk rundt GDPR-attesta-
sjonsrapporter og forventer at dette blir 
en standard måte å dokumentere overfor 
kunder og samarbeidspartnere at 
 selskapet etterlever kravene i GDPR.

Ulike kunde- og regelverkskrav relatert 
til internkontroll fører til at et selskap ofte 
setter i gang flere ressurskrevende aktivi-
teter for å oppfylle disse kravene. Dette 
kan inkludere workshops, spørreunder-
søkelser, sjekklister, stikkprøvetester, 
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kartleggingssamtaler med videre. Mange 
OSP-er har derfor behov for en mer 
strømlinjeformet tilnærming for å 
 håndtere alle kravene på en effektiv måte.

 
Gjenbruk av kontrolltesting for å 
dekke flere attestasjonsoppdrag 
og sertifiseringer
Det er flere måter å rapportere på og 
mange sertifiseringer tilgjengelig. Disse 
har ulike formål og bruksområder. Noen 
av de mest vanlige og relevante attesta-
sjonstypene og sertifiseringene som vi ser 
hos klienter er oppsummert i tabellen.

Mange selskaper som ønsker å produ-
sere en attestasjonsrapport har allerede 
en av ISO-sertifiseringene, enten innen-
for sikkerhet eller kvalitet. Med riktig 
kunnskap om ulike standarder, kan man 
spare mye tid og penger hvis flere av disse 
rapportene skal utarbeides eller man har 
mulighet til å koordinere attestasjons-
prosjektene med sertifiseringsprosesser. 
Hvis man kan teste basert på de stren-
geste kravene man må etterleve, trenger 
man ikke å teste kontrollen mer enn én 
gang. Hvis prosjektene ikke er koordi-
nerte, noe som skjer ofte, er det sann-
synlig at kontrollen testes flere ganger.

Med oversikt over kravene til rapporte-
ring og sertifisering, god planlegging og 

en strukturert måte å angripe dette på kan 
man oppnå ganske mye i løpet av relativt 
kort tid. OSP-er er ofte oversvømt med 
sikkerhetsspørreskjemaer fra kunder, 
forespørsler om kundespesifikke 
TPA-rapporter, og krav om å tilrettelegge 
for besøk av kundens revisor. Et gjennom-
tenkt og velorganisert TPA-rapporterings-
program burde dekke mange, hvis ikke 
alle, disse behovene. Kombinert med at 
OSP-er skal oppfylle egne interne krav 
(f.eks. i samsvar med Sarbanes-Oxley 
(SOX) eller andre regelverk), er det lett å 
se hvorfor det er nødvendig å finne måter 
å lette byrden på.

Ledende praksis 
For å kunne realisere fordelene av en god 
prosess rundt TPA-rapportering og sertifi-
sering av enkelte områder kreves det en 
helhetlig tilnærming som best mulig kan 
utnytte en OSPs ressurser. 

Mange OSP-er er i reaktivt modus når 
det gjelder å administrere TPA-forespørs-
ler. En del av problemet stammer fra at de 
ikke har en god oversikt alle sine interne 
og eksterne kontrollkrav. Å lage en over-
sikt over alle kontrollbehov i virksom-
heten er det første trinnet i både å identi-
fisere hull og finne fellesområder. 
Oversikten skal inneholde internt identi-

fiserte krav, industrikrav og krav som inn-
går i eventuelle TPA-rapporter. Til slutt 
bør oversikten inneholde krav som  dekkes 
av eventuelle spørreskjemaer eller ser-
vicenivåavtaler (SLA). 

Når man har oversikt over kravene kan 
man kartlegge hvilke kontroller som 
 oppfyller dem, og avgjøre hvilke krav som 
kan dekkes gjennom TPA-rapporter. Hvis 
man for eksempel har en enkelt kontroll 
som dekker fysisk tilgang til datasenteret, 
kan det tilpasses flere forskjellige krav, 
både interne og eksterne.  Ved å kartlegge 
hvert krav en kontroll oppfyller, bør 
 testingen kunne gjøres mer effektivt. 

 
Få mer valuta for pengene 
Hvis man håndterer kunderapporte-
ringskrav og sertifiseringsprosesser som 
separate prosjekter risikerer man å gå 
glipp av viktige synergier. Når man har 
en katalog over gjeldende krav og hvilke 
kontroller som dekker disse kravene, er 
man i stand til å realisere betydelige 
effektiviteter under kontrolltesting. Sna-
rere enn å teste hver gang et krav kom-
mer inn fra en kunde eller gjennom en 
sertifiserings prosess, trenger man bare 
teste hver kontroll én gang for både 
interne og eksterne formål og dokumen-
tere resultatene for alle krav som kon-

Rapporttype / sertifisering Type Beskrivelse

ISAE3402 / SOC1 Attestasjonsrapport Sikkerhet over internkontroll relevant til prosessering av finansielle 
informasjon

SOC2 Attestasjonsrapport Sikkerhet over kontroller hos en serviceorganisasjon som er rele-
vant for sikkerhet, tilgjengelighet, integritet, konfidensialitet eller 
personvern

SOC2+ GDPR Attestasjonsrapport Ikke utgitt ennå, men under utvikling og vil være en utvidet SOC2 
rapport for å oppfylle kravene til GDPR

ISAE3000 Attestasjonsrapport Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisor-
kontroll av historisk finansiell informasjon - Sikkerhet over spesi-
fikke internkontrollrutiner uten behov for detaljert beskrivelse som 
i en ISAE3402 / SOC1

ISO/IEC 27001 Sertifisering Markedsrelatert, for å vise kunder at man har implementert et sik-
kerhetsstyringssystem

PCI DSS Sertifisering Nødvendig for å kunne behandle kredittkorttransaksjoner/infor-
masjon

ISO9000 Sertifisering Markedsrelatert, for å vise at selskapet har implementert kvalitets-
rutiner 

CSA Selvvurdering Spørreskjema Markedsrelatert, for å vise at selskapet har kontroll over sikkerhet 
med fokus på cloud computing
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trollen gjelder. Det er viktig at dokumen-
tasjon av testene er tilstrekkelig for å 
dekke behovene for den strengeste krav 
som skal rapporteres på.

Mange TPA-rapporter har felles-
elementer. Man kan derfor oppnå ekstra 
effektivitet ved å utstede TPA-rapporter 
under flere standarder hvis man kan 
 gjenbruke testing utført for en rapport i en 
annet. Evnen til å utstede disse rappor-
tene under flere standarder er en viktig 
fordel for globale leverandører.

Virksomhetens katalog over krav og 
kontrolltester kan være spesielt nyttig for 
rask sammenstilling av klientspesifikke 
rapporter, siden resultatene av hver test 
allerede er koblet opp mot alle relevante 
krav. En annen måte å få effektivitet på er 
å tilpasse rapporteringsperioder som 
 dekkes av de ulike TPA-rapportene, slik at 
de overlapper så mye som mulig. Da kan 
du dele tester på forskjellige rapporter og 
oppnå betydelige tidsbesparelser. 

 
Vær proaktiv og fremoverlent
TPA-kravene utvikler seg stadig og kund-
enes behov for bekreftelse endres ved 
bestilling av nye tjenester eller ved end-
ring i regelverk. Kundene bør behandle 
sine lister med krav til sin OSP som et 
levende dokument som revideres 

regelmessig. Fra OSP-er sin side kan det å 
sende ut årlige TPA-rapporter uten å 
revurdere innhold resultere i at man 
 bruker tid på problemer som ikke lenger 
er reelle for kundene. Alternativt kan man 
oppdage at vesentlige områder ikke er 
dekket av rapporten fordi kundens behov 
har endret seg. OSP-er og selskaper som 
utsteder attestasjonsrapportene / sertifi-
seringene må derfor være proaktive når 
det gjelder å holde seg oppdatert på regu-
latoriske endringer og kundenes behov. 

Når TPA-rapporteringsprogrammet 
utvikles, bør det samme gjelde kontrol-

lopplegget. Denne prosessen burde 
 faktisk gi virksomheten en mulighet til å 
gjøre noe som de fleste ikke få til: fjerne 
enkelte kontroller helt, ikke bare fjerne 
dem fra rapporter. Hvis kontrollene er 
overflødige eller ikke lenger nødvendige, 
er det fortsatt sløsing med verdifulle 
 ressurser, spesielt hvis de involverer 
manuelle aktiviteter. Dette forutsetter at 
man finner en mer effektiv kontroll i 
 prosessen enn den som fjernes og kanskje 
en kontroll som dekker flere risikoer.

Hva bør en som attesterer på en 
TPA-rapport spørre utsteder om?
Det er viktig at en virksomhet som velger 
å utstede en attestasjonsrapport velger 
riktig rapporttype og evt. sett med 
 målekriterier. Et feil valg kan bety at de 
ikke oppnår målsetningen med å lage 
rapporten. Noen av de første spørsmålene 
vi i Deloitte spør en ny attestasjonskunde 
om er derfor:
•  «Hvorfor vil dere gjøre dette?» Hvis 

selskapets egen markedsavdeling 
ønsker å kunne svare på mange hen-
vendelser fra kunder vedrørende Cloud 
Security Alliance (CSA)-undersøkelser 
er kanskje dette en mulighet for lage en 
SOC2+ rapport med vekt på CSA. Er 
det en av kundens regnsapsansvarlige 
som har bedt om rapporten kommer 
trolig ønsket fra kundens eksternrevisor 
og da kan en ISAE3402 rapport eller 
 lignende være passende. Hvis det er 
kundens IT-ansvarlig som ønsker dette, 
kan en SOC2-rapport eller en ISO-sik-
kerhetssertifisering derimot passe 
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Krav: Lønnsprosessering ISAE3402

Krav 2.8: IT Ledelsen gjennomgår liste over 
ansatt med tilgang til datarommet minst en 
gang i kvartalet. 

Krav: SOX og eksternrevisjon

Kontroll 8.2: Fysisk tilgang til datarommet er 
gjennomgått regelmessig av IT ledelsen.

Krav: SOC2

Kontroll 10.2: System-genererte lister av 
ansatte med tilgang til datasenteret er 
gjennomgått av ledelsen regelmessig.

Krav 1: ISAE3000 rapport – Kunde X

Kontroll 4.5: Bare autoriserte personer får 
tilgang til datarommet.

Område 1: Fysisk sikring

Control 1.1: Oversikt over hvem som har 
fysisk tilgang til datasenteret er gjennomgått 
av IT-sjefen minst én gang i kvartalet og 
uautoriserte personer får fjernet tilgangen.

Koble kontrollene til de relevante kravene for å eliminere duplikat testing

OMRÅDER Å FOKUSERE PÅ NÅR MAN SKAL OPTIMALISERE TPA
Som en del av ditt TPA optimaliseringsprogram bør du adressere følgende 
spørsmål:

•  Hvilke krav har vi for rapportering?
•  Hvilke rapporter skal vi utvikle? Hvorfor?
•  Kan vi velge standarder eller rammeverk selv eller er det bestemt?
•  Hvis vi får velge, er det noen måter å rapportere på som kan dekke flere behov?
•  Er det noen kartlegging av de forskjellige standarder som jeg kan / må ta i bruk 

som kan bidra til en effektivisering av dette arbeidet?
•  Hvilke metoder er best for å oppnå en effektiv rapporteringsprosess?
•  Hvilken av rapportene / sertifiseringene har de strengeste kravene? Det er 

denne som er minimumskravet mitt, og det er denne som skal gjenbrukes.
•  Hvordan skal vi best synkronisere utgivelse av disse rapportene?
•  Hvordan skal vi mappe kravene til kundebehovene?
•  Hvor ofte skal vi revurdere angrepsvinkelen vår?
•  Er det noe vi kan avvikle?
•  Er vi ‘up-to-date’ når det gjelder de siste rapporteringskravene?
•  Er det noen interne aktiviteter som er relevant for dette som vi burde koordinere med?
•  Kan vi ta i bruk teknologi for å effektivisere prosessen?
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bedre. Hvis kunden, som mange andre, 
er bekymret for OSP-ens behandling av 
personinformasjon, er det sannsynlig at 
en SOC2 + GDPR eller en ISAE3000 
rapport med riktig målekriterier i bunn 
vil være mest effektivt. 

•  «Hva skal de som mottar dette bruke 
den til?» Skal mottaker utgi egen 
attestasjon og bruke rapporten vår som 
underlag så trenger de en rapporttype 
som inkluderer riktig testmetode for 
deres bruk og tilstrekkelig detaljer om 
kontrollmiljøet. ISAE3402 vil ofte være 
løsningen. Hvis de skal bruke den til 
eget formål kan de leve med en ‘kortere’ 
rapporttype. En ISAE3000 rapport kan 
gjerne være på noen få sider, mens en 
ISAE3402 rapport ofte er over 30 sider.

Ekspert vs. salgsperson
Vi som attesterer på disse rapportene har 
et ansvar for å gi våre kunder råd om valg 
av rapporteringsform som er riktig og 
dekkende for deres behov. Vi må gi 
ekspertråd også når kunden kan velge å 
gjøre mindre. Vi er tjent med å levere god 
kvalitet med god integritet. En forlengelse 

av dette, for oss, er å se etter muligheter 
for effektivisering. Da er det viktig å finne 
ut hva virksomheten har av sertifiseringer 
og attestasjonsrapporter for å kunne finne 
ut om det er noen muligheter for «gjen-
bruk».

Konklusjon 
Siden selskaper i økende grad utvider 
bruken av OSP-er for styring av virksom-
hetskritiske operasjoner og forretnings-
prosesser, er etterspørselen etter TPA-rap-
portering økende. Samtidig øker presset 

for å kunne vise frem riktige sertifiserin-
gene og sertifikater for å kunne være 
 konkurransedyktige. Kunder og myndig-
hetene etterspør mer og mer informasjon 
fra OSP-er om deres internkontroll, for å 
sikre at kvaliteten på tjenestene de leverer 
er tilstrekkelig i henhold til lovkrav, for å 
etterleve krav i kundeavtaler og for å sikre 
at de opererer i henhold til beste praksis. 
Noen ganger vil kunden kjøre egen revi-
sjon hos sin OSP. Noen ganger krever 
kunden at OSP-en fyller ut lange spørre-
skjemaer. Ofte er en TPA-rapport en god 
løsning for å dekke behovene fra flere 
kunder. Sertifiseringer er en god måte å 
vise nåværende eller framtidige kunder at 
OSP-en har møtt minimumskravene til et 
spesifikt sertifiseringsområde. Man kan 
velge å kjøre alle disse rapportering- og 
sertifiseringsprosessene som separate 
prosjekter, men det kan være ineffektivt. 
Hvis man samler prosjektene, bruker tid 
på å finne ut hva de har felles og organi-
sere kontrolldokumentasjonen, prosjekt-
planlegging, kontrolltesting og rapporte-
ringsprosessene, kan man realisere 
gevinster i form av bedre kvalitet og mer 
effektiv ressursbruk.

Det er mange fordeler med å optimalisere TPA-rapporteringen

God dekning OSP-er kan gi sikkerhet til et variert spekter av kunder med en enkel rapport eller sett av 
rapporter.

Integrerte krav OSP-er kan «teste én gang», og bruke resultatene på tvers av flere rapporter / sertifiserin-
ger.  De kan også potensielt utnytte resultatene til interne krav.

Tids- og kostnadsbesparelser OSP-er kan utstede egne rapporter og kartlegge eller justere dem mer spesifikt til kundens 
krav.  Dette sparer dem tiden det tar for å svare på flere «engangs» spørreskjemaer fra kun-
der og imøtekomme revisjoner fra kundenes revisorer. 

Sterkere tillit Når kundene er komfortable med en OSPs rapporteringsprosess, er det mindre sannsynlig 
at de vil be om ytterligere informasjon om sine kontroller.

Rask skreddersøm OSP-er kan raskt tilpasse rapporter for både eksisterende og potensielle kunder.

Kundens verdiskapning En strømlinjeformet TPA-prosess kan være et betydelig fortrinn over konkurrentene for 
OSP-er som markedsfører sin fleksibilitet og evne til å raskt møte kundenes krav gjennom 
en rekke TPA-rapporter kartlagt (eller skreddersydd) mot spesifikke industristandarder og 
forskrifter.

Forbedret evne til kryssalg Med en helhetlig, tverrfaglig tilnærming til TPA-rapportering, kan OSP-er strukturere rap-
porter for å kommunisere til kunder hele spekteret av tjenester de tilbyr. Dette kan poten-
sielt føre til forespørsler om tilleggstjenester.

Forbedring av forretningsprosesser Effektivisering av TPA-rapporterings-/sertifiseringsprosessene kan også bety en effektivi-
sering av kontrollene og en identifikasjon av når enkelte kontroller er overflødige. I tillegg 
til å fjerne kontrollene fra rapporteringsrammen kan ledelsen ha mulighet til å eliminere de 
tilknyttede arbeidsaktivitetene helt, slik at disse ressursene kan omfordeles til mer verdi-
skapende aktiviteter.

Kilde: Deloittes bibliotek.


