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SEAS-NVE

OM RISMA SYSTEMS A/S

• Leverer intuitiv og brugervenlig Governance, Risk og 

Compliance software

• Modulerne er udviklet med førende strategiske 

videnspartnere

• RISMA består af +40 medarbejdere, har kontorer i Danmark, 

Norge og USA og har +400 kunder i +40 lande

OM SEAS-NVE:

• I 1912 og i 1913 blev de to energiselskaber SEAS og NVE 

dannet, og i 2004 indgik virksomhederne i en fusion og blev til 

SEAS-NVE

• Danmarks største andelsejet energi- og fibernetkoncern

• 560.000 energikunder og 118.000 fiberkunder

• Vi baner vejen for elbiler og et bedre klima med vores investering 

i Danmarks førende elbiloperatør Clever og vi producerer 

vedvarende energi i vores havvindmøllepark Rødsand 2. 

Gennem vores ejerskab i Fibia P/S forfølger vi udbredelsen af 

fibernet og lynhurtigt internet



RISMAgrc                                                                                                        
GAP-analyse og operationel compliance

COMPLIANCE

• GDPR

• ISMS (ISO27001 - Information Security Management System)

• AML (Anti Money Laundering)

• ABC (Anti Bribery & Corruption)

• IP@LAUNCH (IP rettigheder ved produktlancering)

• QMS (ISO9001 - Quality Management System)

• EMS (ISO14001 - Environmental Management System)

• OHS (ISO45001 - Occupational Health & Safety)

• APV

• Mere undervejs…

GOVERNANCE

• RISMAactions

• RISMAcontrols

R I S M A S Y S T E M S . C O M

RISK

• RISMArisk

GOVERNANCE

COMPLIANCE

RISK
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SEAS-NVE’s arbejde med GDPR
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Vi gik i gang med et GDPR projekt i december 2016 og lukkede projektet ned i oktober 2018

• System- eller procestilgang til implementeringen af databeskyttelsesforordningen?

• Interviewform med udfyldelse af Excel ark samt dokumentation af forretningsprocesserne i 

Visio, udarbejdelse af politikker mv.
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Governance i SEAS-NVE
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Nye forretningsprocesser, vedligehold  og den daglige drift

• Interviewform tidskrævende

• Ingen mulighed for opsætning af kontroller i Excel

• Driften skulle håndteres af forretningen

• Ønske om at GDPR dokumentation kunne samles et sted

• Sikring af artikel 30 rapport

• Ønske om nem rapportering og overblik hvis vi skulle få besøg af Datatilsynet

• Risikorapportering til Koncernledelsen
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RISMAgdpr – struktureret proces
Factfinding, GAP-analyse og operationel compliance

Interview

af organisationen

Governance

Sørg for at gaps ikke (gen)åbner.

Projektfasen                           
Identificer gaps, og luk dem 

Gap-analyse

de besvarede 

spørgsmål holdes op 

mod lovgivningen

Mapping

af forretningsprocesser,     

IT-systemer og data 

behandlere

Afhjælpning

handlingsplaner 

lukker de 

identificerede gaps

Implementering

kontroller sikrer at 

gaps ikke opstår eller 

genopstår

Operationel 
compliance 
og 
governance
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Overvejelser omkring løsninger 

SEAS-NVE havde følgende krav til et system:

• Skulle kunne implementere det arbejde vi allerede havde lavet i Excel 

• Være nemt at arbejde i (forretningen skulle selv kunne arbejde i systemet)

• Skulle kunne adgangsstyres

• Samle dokumentation, interviewskema, Gap-analyse, handlingsplan, kontroller og risikorapportering

• Systemet skulle være en kombination af juridisk viden og IT innovation

• Om muligt kunne favne mere end blot GDPR, tænke fremadrettet, nedbringe antal af IT systemer
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Valg af system i SEAS-NVE

SEAS-NVE havde allerede RISMA i huset til risikostyring

Erfa-deling med netværk der allerede brugte RISMA gav positivt feedback

Plesner som samarbejdspartner og fortsat videns leverandør

Mulighed for at samle compliance et sted
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RISMAgdpr – fokus på input og output
Både i fact finding perioden og i driftperioden. Det sikrer at organisationen bliver involveret og ledelse samt myndigheder får det de skal bruge. 

R I S M A S Y S T E M S . C O M
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Governance efter afslutning af projektet

Hvor langt er vi kommet med RISMA?

• Excel er kommet ind i spørgerammen i RISMA

• Vi kører pt. workshops for at klæde forretningen på til 
arbejdet med RISMA

• Genbesøg af forretningsprocesser og opdatering 
heraf

Hvad mangler vi i RISMA?

• Der skal laves nye Gap-analyser

• Kontroller skal opsættes

• Nye handlingsplaner skal udarbejdes
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Hvad opnår SEAS-NVE med RISMA?

• Styring af compliance på GDPR

• Mulighed for at samle compliance i 

samme system

• Samlet risikovurdering 
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Tak for jeres 

opmærksomhed

RISMA Systems A/S

Lyskær 8a

DK-2730

+45 7047 2500

info@rismasystems.co

m

RISMASYSTEMS.COM


