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1 INNLEDNING 

Dette dokumentet er rådmannens styringsdokument i internkontroll informasjonssikkerhet. 

Dokumentet er også ment som et kunnskapsdokument for systemeiere, systemansvarlige og de 

som behandler personopplysninger. Dokumentet erstatter ikke personvernforordningen eller 

nasjonale lover med forskrifter, men vil kunne være et sted å begynne å lete fra relevante regler. 

Dokumentet er laget på grunnlag av EUs personvernforordning som trådde i kraft i EU 25. mai 

2018. Ny norsk personopplysningslov er vedtatt av Stortinget 22. mai 2018 og vil tre i kraft 1. juli 

2018.  

Det er flere nye personvernregler i forordningen. Datatilsynet har revidert noen veiledere og 

varsler at flere veiledere vil bli utarbeidet i nær fremtid. Informasjonssikkerhet er en kontinuerlig 

prosess og styringsdokumentet må revideres i takt med teknisk utvikling, ny kunnskap og endret 

praksis. 

Versjonshistorikk: 

Versjon nr. Godkjent av Dato 

1.0   
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2 SIKKERHETSMÅL 

Med utgangspunkt i nasjonal Sikkerhetsmyndighets modell for modenhetsnivå for 

sikkerhetsstyring, viser modellen under hvordan sandefjord kommune vil vurdere egen utvikling 

og sikkerhetsmål. 

 

 

Kommunens sikkerhetsmål er å nå modenhetsnivå Formalisert innen utgangen av 2018. I løpet 

av 2019 skal kommunen være på nivå Systematisert. Dette er ambisiøst men nødvendig med 

tanke på de nye personvernreglene og konsekvensene ved sikkerhetsbrudd. 

3 STRATEGI 

Kommunen skal oppnå sine sikkerhetsmål ved: 

 å prioritere arbeidet med å oppdatere oversikt over all behandling – protokoll. 

 å sikre tilstrekkelig kompetanse til alle som behandler informasjon generelt og 

personopplysninger spesielt. Kompetanse om prinsipper for behandling av 

personopplysninger prioriteres (Forordningen artikkel 5.) 

 at rådmann utrykker sin forventning til ledere er pådrivere i arbeidet med 

informasjonssikkerhet. 

 at rådmann etterspør resultater av avvikshåndtering, egenkontroll og evalueringer. 

 At rådmann etterspør rapport om IKT-hendelser to ganger pr. år. 



INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN | INFORMASJONSSIKKERHET | SANDEFJORD KOMMUNE | 5  

 

 at rådmann etterspør rapport fra personvernombudet to ganger pr år om 

personvernombudets arbeid. 

 at rådmann får utarbeidet en handlingsplan hvert år for å oppnå sikkerhetsmål. 

Kommunen vil prioritere å benytte digitale løsninger i behandlingen av personopplysninger når 

dette kan skje på en trygg og sikker måte og ivareta informasjonssikkerheten ved å prioritere: 

 Helhetlig og systematisk styring og kontroll 

 Proaktiv IKT-sikkerhet og robust IKT-infrastruktur 

 God sikkerhetskultur 

 Evnen til å oppdage, varsle og håndtere alvorlige sikkerhetsbrudd 

 Kontinuerlig gjennomføre tiltak for bevisstgjøring og kompetanseheving 

4 INFORMASJONSSIKKERHET 

Informasjonssikkerhet er kunnskap og bevissthet omkring konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet.  

Konfidensialitet betyr at personopplysninger eller annen informasjon med hjemmel i lov skal 

holdes skjult for uvedkommende. Det krever at informasjonssystemene har mulighet for 

tilgangsstyring, at kommunikasjon om disse opplysningen skjer på sikker og skjermet måte og at 

ledere autoriserer riktige personer til å få tilgang. 

Integritet betyr at informasjonen skal være riktig og om nødvendig oppdatert. Dette krever blant 

annet at informasjonssystemene er satt opp slik at opplysningene ikke kan endres i ettertid uten 

at det er en autorisert retting eller sletting. 

Tilgjengelig betyr at de som legitimt har tilgang til opplysningene må få det når de trenger det. 

Dette krever blant annet tilstrekkelig utstyr, sikre datalinjer og nødvendig sikkerhetskopiering. 

Det kan bety at kritisk viktig informasjon også må oppbevares som papir i tilfelle nettverk, 

programvare eller maskinvare ikke fungerer som det skal. Mye av den informasjonen kommunen 

håndterer skal også være tilgjengelig for ettertiden (bevaringsplikt). 

Informasjonssikkerhet er viktig for personvernet (behandling av personopplysninger), offentlig 

forvaltning (politisk og administrativ saksbehandling) og tjenesteproduksjon (prosedyrer, planer, 

mm).  

5 BEGREPER 

Personopplysninger er enhver opplysning og vurdering som kan knyttes til en enkeltperson.  

Genetiske personopplysninger er opplysninger om en persons nedarvede eller ervervede 

genetiske egenskaper og som gir unik informasjon om fysiologi eller helse.  

Biometriske personopplysninger er informasjon som fremkommer av en teknisk behandling 

av en person og som gir informasjon om personens fysiske, fysiologiske eller atferdsmessige 



INFORMASJONSSIKKERHET OG PERSONVERN | ORGANISERING | SANDEFJORD KOMMUNE | 6  

 

egenskaper og som muliggjør identifisering, som f.eks. ansiktsbilder, fingeravtrykk, iris-skanning, 

opptak av stemme, ganglag.  

Behandling av personopplysninger er all bruk av personopplysninger, slik som innsamling, 

registrering, sammenstilling, lagring, utlevering, sletting/makulering, eller kombinasjoner av 

dette. 

Registrerte er personen opplysningene kan knyttes til. 

Behandlingsansvarlig er kommunen når kommunen er den som bestemmer formålet med 

behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. 

Behandlingsansvarlig er identisk med begrepet Dataansvarlig som Normen (Direktoratet for e-

helse) benytter. 

Databehandler er den virksomhet som behandler personopplysninger på oppdrag fra 

kommunen (behandlingsansvarlige). 

Databehandleravtale er avtale mellom behandlingsansvarlig og databehandler og som 

regulerer hvordan personopplysningene skal behandles. Denne avtalen kommer som et tillegg til 

et kjøp-, eller leveringsavtale, eller er en spesifikk del i en slik avtale. 

Samtykke er en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at 

vedkommende godtar behandling av opplysninger om seg selv. Samtykke kan gis av den som 

har foreldreansvaret på vegne av barn under 13 år. 

Særlig kategori personopplysninger er definert i Forordningen artikkel 9 og samsvarer i stor 

grad med det vi til nå har kalt sensitive personopplysninger. Dette er beskrevet i kapittel 8.1, 3. 

avsnitt. 

Profilering eller personprofilering er analysering av personopplysninger for å avdekke atferd, 

preferanser, evner eller behov. Profilering benyttes blant annet til automatiserte avgjørelser. 

Automatiserte avgjørelser er avgjørelser som et resultat av databehandling «uten menneskelig 

innblanding eller påvirkning, når slike avgjørelser har juridisk eller tilsvarende vesentlig 

betydning for den enkelte». (Datatilsynet, Veileder; De registrertes rettigheter.) 

Tredjestater er alle land utenfor EU/EØS. 

Personvernkonsekvensvurdering er en plikt etter de nye personvernreglene (Forordningen 

artikkel 35.). På engelsk heter det Data Protection Impact Assessment og blir forkortet DPIA. 

6 ORGANISERING 

6.1 RÅDMANNEN 

Rådmannen har det overordnede ansvaret for informasjonssikkerhet og har det overordnede 

ansvaret for risiko. Ansvaret for å etterfølge lover, regler og interne rutiner i det daglige er 

delegert til kommunalsjef. Dette synliggjøres i delegeringsreglement og lederavtaler.  
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6.2 SYSTEMEIER 

Kommunalsjef, eller den rådmann har delegert myndighet til, er systemeier og har myndighet til 

å velge system og inngå avtaler/kontrakter med en eventuell leverandør. IKT-leder og arkivleder 

skal alltid rådspørres når nye systemer anskaffes. Systemeier kan også velge å bruke 

databehandler etter de regler som gjelder. Sikkerhetsleder skal involveres i valg av 

databehandler og utforming av databehandleravtale. Systemeier utpeker en systemansvarlig for 

hvert system. 

6.3 SYSTEMANSVARLIG 

Systemansvarlig har det praktiske og daglige ansvaret for å forvalte systemene. Det innebærer 

lokale tilpasninger av sikkerhet som tilgangsstyring, muligheter for retting, sletting, autorisering 

av brukere og oppfølging av internkontroll for det bestemte systemet. 

6.4 SYSTEMADMINISTRATORER 

Systemansvarlig utpeker en eller flere systemadministratorer med tilgang til å opprette nye 

brukere eller gjøre bestemte endringer i systemet. 

6.5 IKT-LEDER 

IKT-leder har ansvar for IKT-sikkerhet ved at IKT avdelingen satser på kompetanse og 

innovasjon for å jobbe frem nye løsninger samtidig som sikkerhet generelt og personvern 

spesielt blir bygd inn i nye løsninger. IKT-leder skal bidra til at IKT-kompetansen er med i alle 

ledd i behandlingen. 

6.6 SIKKERHETSANSVARLIG 

Sikkerhetsansvarlig utpekes av rådmannen og skal ha det utøvende ansvaret for internkontroll 

informasjonssikkerhet på rådmannens vegne. Det innebærer blant annet å forberede ledelsens 

gjennomgang ved å skaffe oversikt over risiko som er vurdert som høy eller meget høy, statistikk 

over avvik og rapporter fra de ulike systemeierne.  

6.7 PERSONVERNOMBUD 

Personvernombud skal bidra til at kommunen behandler personopplysninger i tråd med 

gjeldende personvernregler og at de som er registrert får nødvendig hjelp til å ivareta sine 

rettigheter. Personvernombudet har en rådgivende og kontrollerende funksjon og skal ikke 

samtidig ha ansvar for informasjonssikkerhet på noe nivå. 

7 SIKKERHETSKULTUR 

«Sikkerhetskultur er summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdning og atferd som 

kommer til uttrykk gjennom virksomhetens totale sikkerhetsatferd.» (Nasjonal 

Sikkerhetsmyndighet, notat 12.05.2014.) Kommunen har en sikkerhetskultur som vi kontinuerlig 

søker å forbedre gjennom økt kompetanse, endringsledelse og internkontroll. 
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8 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER  

8.1 PRINSIPPER 

8.1.1 Behandlingens lovlighet 

Med behandlingens lovlighet menes at det finnes et juridisk behandlingsgrunnlag (se fullstendig 

tekst i artikkel 6). Det må oppfylle minst ett av følgende vilkår: 

a) Den registrerte har gitt samtykke til behandlingen for ett eller flere spesifikke formål. 

Forordningen stiller flere vilkår til samtykke (artikkel 7 og 8). Se også avsnitt om 

samtykke under 

b) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i  

c) Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler kommunen 

d) Behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons 

vitale interesser 

e) Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve 

offentlig myndighet som kommunen er pålagt 

f) Behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges 

av kommunen eller en tredjepart. Interessen skal veies opp mot rettigheter og friheter til 

den registrerte og dokumenteres. Dette grunnlaget gjelder ikke for kommunen når 

kommunen utfører sine oppgaver 

Dersom grunnlaget er punktene c) eller e) skal det i tillegg vises til annet lovkrav. 

Det er forbudt å behandle «sensitive» personopplysninger, eller «særlig kategori 

personopplysninger» som det nå heter i forordningen: 

 Rasemessig eller etnisk opprinnelse 

 Politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning 

 Fagforeningsmedlemskap 

 Behandling av genetiske og biometriske opplysninger med det formål å entydig 

identifisere en fysisk person 

 Seksuelle forhold eller seksuelle orientering 

Det er allikevel lov dersom ett av vilkårene i artikkel 6 er oppfylt samtidig med ett eller flere av 

følgende vilkår (se fullstendig tekst i artikkel 9): 

a) Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke. 

b) Behandlingen er nødvendig for at kommunen eller den registrerte skal kunne oppfylle 

sine forpliktelser og utøve sine særlige rettigheter på området arbeidsrett, trygderett og 

sosialrett. 

c) Behandling er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale 

interesser dersom den registrerte fysisk eller juridisk ikke er i stand til å gi samtykke. 

d) Behandlingen utføres av en stiftelse, sammenslutning eller et annet ideelt organ hvis mål 

er politisk, religiøs eller fagforeningsmessig art. Behandlingen må være et ledd i organets 

berettigede aktiviteter og med nødvendige garantier. Det forutsettes at behandlingen 
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bare gjelder organets medlemmer eller tidligere medlemmer eller personer som på grunn 

av organets mål har regelmessig kontakt med det. Det forutsetter også at 

personopplysningene ikke utleveres til andre enn nevnte organ uten de registrertes 

samtykke. 

e) Behandlingen gjelder personopplysninger som det er åpenbart at den registrerte har 

offentliggjort. 

f) Behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller 

når domstolene handler innenfor rammen av sin domsmyndighet. 

g) Behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige allmenne interesser. Krever 

interesseavveiing (les mer i forordningen). 

h) Behandlingen er nødvendig i henhold til norsk helselovgivning. Vilkåret er at den som 

behandler opplysningene er underlagt taushetsplikt som beskrevet i forordningen artikkel 

9. 3. 

i) Behandlingen er nødvendig av allmenne folkehelsehensyn og dette er hjemlet i norsk 

lov. Se nærmere om vilkår for dette i artikkel 9. 2 i). 

j) Behandlingen er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til 

vitenskapelig eller historisk forskning, eller statistiske formål. Se nærmere om vilkår for 

dette i artikkel 9. 2 j). 

Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser når det finnes 

grunnlag for det i artikkel 6, og det skjer under offentlig myndighets kontroll. (Les mer i artikkel 

10 og prop. 56, kap. 8.) 

8.1.2 Rettferdig behandling 

Med rettferdig behandling menes blant annet at den registrerte må bli møtt og forstått slik at 

informasjonen til den registrerte blir tilpasset den registrertes evner og situasjon. Det stiller 

særskilte krav til informasjon til barn. Rettferdig behandling innebærer også at reglene blir 

anvendt på en lik måte uavhengig av hvem den registrerte er og situasjon. 

8.1.3 Åpenhet 

Prinsippet om åpenhet kan oppleves å komme i konflikt med vern av opplysninger. I mange 

situasjoner må disse hensyn veies opp imot hverandre.  

 Den registrerte må forvente åpenhet om hva som blir behandlet og hvordan og forvente 

at alle rettighetene blir forklart uoppfordret i forbindelse med innsamling av opplysninger. 

 Rådmann må forvente at risiko blir behandlet på en forsvarlig måte og at feil og avvik blir 

rapportert i henhold til rutiner. 

 Allmennheten må forvente at kommunen forteller hvordan personopplysninger blir 

behandlet (personvernerklæringer) og at kommunen er åpen også om risiko og feil. 

 Datatilsynet må forvente at kommunen rapporterer sikkerhetsbrudd og tar initiativ til 

forhåndsdrøfting der risikoen er svært høy. 

8.1.4 Formål og formålsbegrensning 

For å få vurdert om behandlingen av personopplysninger er lovlige, må formålet med 

behandlingen være spesifikke, uttrykkelige og berettigede. Formålet skal formuleres og 

nedtegnes i protokoll (kartleggingsskjema). Det er et vilkår at det er nødvendig å behandle 

opplysningene. 
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Det er ikke anledning til benytte personopplysningene til andre formål. I så tilfelle må det finnes 

et juridisk grunnlag for det (artikkel 6 og eventuelt 9). 

8.1.5 Adekvat, relevant og begrenset 

Det er viktig for personvernet at behandlingen (spesielt innsamling og lagring av opplysninger) er 

begrenset. Prinsippet er kalt «dataminimering». Det er et vilkår at opplysningene er adekvate for 

behandlingen. Men det er et tilleggskrav at opplysningene skal være relevante i det aktuelle 

tilfelle. 

8.1.6 Korrekte og om nødvendig oppdaterte 

Det er en selvfølge at opplysningene skal være riktige. Men i praksis opplever vi utfordringer 

med å holde de oppdaterte. Flere lover har klare regler for retting og sletting av opplysninger (f. 

eks. Helsepersonelloven § 42 og 43.). 

8.1.7 Begrense lagring 

Personopplysninger skal ikke lagres lenger enn nødvendig for formålet med mindre annen 

lovgivning krever dette. I stor grad vil kommunens behandling av personopplysninger også være 

omfattet av arkivloven, pasientjournalloven eller andre særlover som krever lengre lagring enn 

det formålet krever.  

Selv om det er krav til bevaring skal det vurderes om lovregelen åpner for anonymisering eller 

pseudonymisering. 

Dersom personopplysninger ikke er arkivverdige, det vil si at det ikke er grunnlag for å svare ja 

på noen av de 4 spørsmålene under punktet Arkivverdig (tabell 2.1, side 16) i «Arkivrutiner og 

skriveregler for Sandefjord kommune», skal opplysningene slettes når ikke lenger formålet 

krever det. Eksempler kan være registrering av besøkende, kontaktopplysninger, deltakerlister, 

opplysninger om de som benytter kommunens parkeringsplasser og lignende. 

8.1.8 Sikker behandling 

Personopplysningene skal behandles på en sikker måte som verner mot uautorisert eller ulovlig 

tilgang, utilsiktet tap av opplysninger og på en slik måte at de ikke blir skadet eller endret. 

8.1.9 Dokumentasjon 

Kommunen er pliktig til å vise at de behandler personopplysningene på en forsvarlig måte ved å 

dokumentere hvordan de vil behandle, hvordan de behandler og hvordan de vil etterprøve egen 

behandling. Prinsippene for denne internkontrollen skal følge overordnede beslutninger om 

internkontroll og styring. 

8.2 SAMTYKKE 

Artikkel 6 a) og 9 a) fastslår at samtykke fra den registrerte kan være et lovlig grunnlag for å 

behandle personopplysninger. Før en innhenter samtykke skal de andre grunnlagene vurderes. 

Det vil være uheldig om kommunen begrunner sin rett til å behandle personopplysninger med 

samtykke dersom den allikevel kommer til å behandle opplysningene på et annet grunnlag. Den 

registrerte kan nemlig når som helst trekke sitt samtykke tilbake. 

Følgende vilkår gjelder for samtykke: 
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a) Det er et krav at kommunen kan påvise at den registrerte har samtykket til behandlingen. 

Derfor må samtykke være skriftlig. 

b) Samtykket skal gis for spesifikke formål. Det betyr at den registrerte sannsynligvis har gitt 

flere samtykker. 

c) Den registrerte skal gi sitt samtykke på grunnlag av lett forståelig informasjon som er lett 

tilgjengelig og i et språk og en form som passer den registrerte. 

d) Samtykket skal være gitt frivillig. Det anses ikke frivillig dersom den registrerte ikke har 

reell valgfrihet, eller ikke er i stand til å nekte å gi eller trekke tilbake et samtykke uten at 

det er til skade for den registrerte. 

e) Den registrerte skal informeres om at samtykke kan trekkes tilbake når som helst. Den 

registrerte skal opplyses om at behandlingen som er gjort før samtykket er gitt, er lovlig. 

Det kan allikevel være at den registrerte har rett til å få endret eller slettet opplysninger. 

(Se kapittel om den registrertes rettigheter.) det skal være like enkelt å trekke sitt 

samtykke som å gi det. 

Behandling av personopplysninger om barn og vilkår for samtykke er omtalt i kapittel 8.4. 

Innhente samtykke fra personer som mangler samtykkekompetanse fremkommer av egne 

lovregler (Vergemålsloven, helselovgivning).  

Samtykke i denne sammenheng må ikke forveksles med samtykke til helsehjelp. Det er ikke 

behov for å innhente samtykke til behandling av personopplysninger når en har får samtykke til å 

yte helsehjelp. Da benyttes grunnlag i henhold til artikkel 6.1 c) og 9.2 h) for behandlingen av 

opplysningene. 

8.3 DEN REGISTRERTES RETTIGHETER 

8.3.1 Retten til å bli informert 

a) Den registrerte har rett på informasjon om behandlingen som er kortfattet, åpen, 

forståelig og lett tilgjengelig. Informasjonen skal være på et klart og enkelt språk. Spesielt 

er dette viktig når informasjonen er rettet mot barn. Informasjonen skal gis skriftlig eller 

elektronisk når det er hensiktsmessig. Når den registrerte ber om det, kan informasjonen 

gis muntlig. 

b) Den registrerte skal uoppfordret få informasjon om sine rettigheter og hvordan 

vedkommende skal kunne ivareta sin rett. Den registrerte skal få opplysninger om hvem 

som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene og kontaktinformasjon til den 

de kan kontakte. De skal få kontaktopplysning til personvernombudet. 

c) Den registrerte har rett til å få informasjon om formålet med behandlingen, eventuelle 

interesseavveininger som er foretatt og om opplysningen vil bli delt med andre. 

d) Den registrerte skal få informasjon om lagring og sletting, retten til å kreve innsyn, retting 

og sletting, retten til å protestere mot behandling og retten til å klage til Datatilsynet. 

e) Den registrerte skal få informasjon dersom personopplysninger benyttes til et nytt formål, 

uavhengig av om det er nødvendig å innhente samtykke eller ikke. 

f) Dersom personopplysninger skal benyttes til automatiserte avgjørelser, herunder 

profilering, skal den registrerte få informasjon om dette. Den registrerte skal også få 

informasjon om betydningen av dette og om forventede konsekvenser. 
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g) Dersom opplysningene er samlet inn fra andre enn den registrerte, skal den registrerte få 

informasjon om hvilken kilde personopplysningene stammer fra i tillegg til punktene over. 

I enkelte tilfelle vil bestemmelser i annen norsk lov eller andre forhold gå foran den registrertes 

rettigheter i punktene over. (Forordningen artikkel 14, pkt. 5.)  

8.3.2 Retting, sletting og begrensing i behandlingen 

De detaljerte bestemmelsene for innsyn, retting, sletting og begrensing av behandlingen, vil 

fremkomme av egne rutiner. 

Dersom kommunen har rettet, slettet eller begrenset behandlingen (ref. artikkel 16 – 18), skal 

kommunen underrette enhver mottaker som har fått utlevert personopplysningene med mindre 

dette viser seg å være «uforholdsmessig» vanskelig. (Prop. 56 LS 2017 – 2018, pkt. 10.3.) 

8.3.3 Dataportabilitet 

Den registrerte skal ha rett til å motta personopplysninger som vedkommende har gitt til 

kommunen om seg selv, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og rett til å 

overføre opplysningene til en ny behandlingsansvarlig. Denne rettigheten forutsetter at 

behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6.1 a) og eventuelt 9.2 a), eller en 

avtale i henhold til artikkel 6.1 b). Den gjelder også dersom behandlingen utføres automatisk. 

Når det er mulig, har den registrerte rett til å få overført opplysningene direkte fra en 

behandlingsansvarlig til en annen. 

Retten til dataportabilitet gjelder ikke når kommunen er behandlingsansvarlig og behandlingen er 

nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller uøve offentlig myndighet 

kommunen er pålagt. 

8.3.4 Retten til å protestere 

Den registrerte har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om seg selv. Dette 

gjelder bare dersom behandlingen skjer på basis av: 

 å ivareta en oppgave i samfunnets interesse 

 å utøve offentlig myndighet 

 å ivareta berettigede interesser som ikke overstyres av den registrertes interesser og 

grunnleggende rettigheter og friheter 

Når den registrerte protesterer skal dette behandles i henhold til artikkel 21. Les mer om dette 

på Datatilsynets veileder om den registrertes rettigheter. (Se egen rutine.)  

8.3.5 Automatiserte avgjørelser 

Den registrerte skal ha rett til å ikke være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert 

på automatisert behandling. Retten til å nekte gjelder ikke hvis: 

a) behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom kommunen og den 

registrerte. 

b) behandlingen er lov i henhold til norsk rett der det også er fastsatt egnede tiltak for verne 

om den registrertes rettigheter, friheter og berettigede interesser. 
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c) behandlingen er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke. 

8.4 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER OM BARN 

Som utgangspunkt har barn og voksne de samme rettighetene. Som barn i denne sammenheng 

menes personer under 18 år. 

Artikkel 6 i forordningen fastsetter at det skal tas særlig hensyn til om den registrerte er barn. 

Kommunen skal treffe egnede tiltak når barn informeres og i kommunikasjon med barn. 

Informasjon skal være kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig på et klart og enkelt språk. 

Personopplysninger om barn fortjener et særlig vern ettersom barn kan være mindre bevisst på 

konsekvenser og risiko. Barn har generelt mindre evne til å ivareta egne rettigheter etter 

personvernlovgivningen. 

Barns personopplysninger skal ikke behandles på en måte som er uforsvarlig av hensyn til barns 

beste. Når personopplysninger behandles på grunnlag av artikkel 6 kan barn som har fylt 13 år 

gi samtykke til behandlingen. Dersom behandlingen av personopplysningene er av særlig 

kategori («sensitive») etter artikkel 9, skal samtykke gis av den som har foreldreansvaret. 

Legg merke til at Lov om barn og foreldre og Lov om vergemål, gir barn rett til å bli hørt. Barns 

ønsker skal tillegges økende vekt med alderen (barneloven §§ 31-33). 

Les mer om behandling av personopplysninger om barn i Pro 56 LS (2017-2018), side 95. 

8.5 KRAV TIL INTERNKONTROLL 

Kommunen skal gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at 

behandlingen av personopplysninger utføres i tråd med personvernreglene. Tiltakene skal ta 

utgangspunkt i den konkrete behandlingen, type opplysninger, omfang og risiko. Vurderingene 

og tiltakene skal gjennomgås systematisk og periodisk og når det har vært vesentlige endringer i 

regler, kompetanse, ressurser og systemer som direkte påvirker behandlingen. Internkontroll 

informasjonssikkerhet skal være integrert i kommunen overordnede internkontroll. Avvik skal 

behandles i kommunens system for internkontroll og kvalitetsstyring (Compilo). Noen avvik vil 

også være et brudd på personopplysningssikkerheten («sikkerhetsbrudd»). Den som behandler 

avviket skal vurdere behandlingen av disse avvikene i tråd med pkt. 8.8.2. i dette dokumentet. 

Internkontroll er en nødvendig forutsetning for god virksomhetsstyring og er et krav i regelverk 

som regulerer mange av kommunens tjenester. God internkontroll bidrar til målrettet og 

kostnadseffektiv behandling av personopplysninger samtidig som risikoen for uønskede 

hendelser reduseres. 

Kravet til internkontrollaktiviteter er blant annet omtalt i artikkel 24 og 32.  

8.6 INNEBYGD PERSONVERN 

Ved ny kunnskap, ny teknologi, utvikling/endret bruk av egne systemer og kjøp av nye systemer 

skal det stilles krav til innebygd personvern. Det betyr også at når systemeier/-administrator har 

anledning til å konfigurerer (tilpasse) programmet til egen praksis, skal dette gjøres på en slik 

måte at det det tar hensyn til personvernet. Eksempler på dette kan være: 
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 pseudonymisering der det er mulig og hensiktsmessig. 

 dataminimering – ikke gjøre unødige opplysninger obligatoriske. 

 tilgangsstyring – ikke gi tilganger «i tilfelle». 

8.7  BRUK AV DATABEHANDLER 

Kommunen kan bruke databehandler for å utføre behandling av personopplysninger på vegne 

av seg selv. Når det er hensiktsmessig skal reglene i artikkel 28 følges og databehandler avtale 

skal inngås. Så langt det lar seg gjøre skal kommunens egen mal for databehandleravtale 

benyttes. Se rutine for inngåelse av databehandleravtale (ref.). 

8.8 KRAV TIL PERSONOPPLYSNINGSSIKKERHET 

8.8.1 Sikkerhet ved behandling av personopplysninger 

De generelle kravene til informasjonssikkerhet, konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, 

gjelder også for personopplysninger. Kommunen skal gjennomføre tekniske og organisatoriske 

egnede tiltak for å oppnå et akseptabelt sikkerhetsnivå. Så langt det er mulig og hensiktsmessig 

skal personopplysninger: 

a) pseudonymiseres eller krypteres. 

b) sikres vedvarende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet i 

behandlingssystemene. 

c) sikres slik at tilgjengelighet kan bli gjenopprettet etter en fysisk eller teknisk hendelse. 

Det skal gjennomføres regelmessige tester, analyser og vurderinger av sikkerhet ved behandling 

av personopplysninger.  

8.8.2 Ved brudd på personopplysningssikkerheten 

Kommunen ved rådmann (sikkerhetsansvarlig dersom dette er avklart) skal uten ugrunnet 

opphold og når det er mulig, senest innen 72 timer, melde brudd til Datatilsynet. Det er ikke 

nødvendig å melde brudd til Datatilsynet dersom det ikke vil medføre noen risiko for den/de 

registrertes rettigheter eller friheter. I dette tilfelle skal kommunen begrunne sin vurdering inne 

72 timer etter at kommunen ble kjent med sikkerhetsbruddet. Rådmann (sikkerhetsansvarlig) har 

myndighet til å beslutte om sikkerhetsbruddet ikke skal meldes Datatilsynet.  

Dersom sikkerhetsbruddet skjedde hos databehandler skal kommunen uten ugrunnet opphold få 

underretning om det som har skjedd. Dette skal gå tydelig frem av databehandleravtalen. 

Dersom det er sannsynlig at sikkerhetsbruddet vil medføre en høy risiko for den registrertes 

rettigheter eller friheter, skal den registrerte underrettes uten ugrunnet opphold. 

Se egen rutine ved brudd på personopplysningssikkerheten.  

8.8.3 Vurdering av personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftelser  

All behandling av personopplysninger skal risikovurderes. Dersom behandlingen vil medføre høy 

eller svært høy risiko, skal personvernkonsekvenser vurderes (DPIA). Dette gjennomføres også 

når en er i tvil. Det skal uansett gjennomføres når: 
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a) kommunen foretar systematisk og omfattende vurdering av personlige aspekter basert 

på automatisert behandling, herunder profilering, og som danner grunnlag for avgjørelser 

som har rettsvirkning for den registrerte eller i betydelig grad påvirker den registrerte. 

b) kommunen i stor skala behandler i personopplysninger i særlig kategori (sensitive 

personopplysninger, se artikkel 9.1) eller personopplysninger om straffedommer eller 

lovovertredelser (artikkel 10). 

c) kommunen systematisk overvåker i stor skala er offentlig tilgjengelig område. 

Det er ikke krav til DPIA når behandlingsgrunnlaget er artikkel 6.1 c) eller e), og har et rettslig 

grunnlag i norsk rett. (Se flere detaljer om DPIA artikkel 35). 

Dersom vurderingen av personvernkonsekvensene tilsier at risikoen er høy skal kommunen ved 

personvernombud rådføre seg med Datatilsynet (forhåndsdrøftinger). Det er særskilte 

bestemmelser for forhåndsdrøftinger (artikkel 36) som fremgår av egen rutine. Datatilsynet vil 

kunne legge føringer for hvilke risikoreduserende tiltak som skal iverksettes. 

8.8.4 Personvernombudets rolle og oppgaver 

I datatilsynets veileder for personvernombud står det: «Den behandlingsansvarlige skal sørge 
for at det blir etablert rutiner som sikrer at ombudet på riktig måte og til rett tid involveres i alle 
spørsmål som gjelder vern av personopplysninger. Tidlig involvering legger til rette for 
etterlevelse av regelverket og for at personvernhensyn blir tatt når det utvikles nye løsninger. 
Dette er nesten alltid bedre enn å måtte gjøre lovpålagte endringer senere i utviklingsprosessen 
eller først etter at den nye løsningen er blitt lansert.» 

For å sikre at personvernombudet blir informert og involvert i alle prosesser som er relevante, 
anbefaler Datatilsynet at: 

1. ombudet regelmessig blir invitert til å delta i møter med topp- og mellomledelsen. 
2. ombudet er tilstede og blir hørt når avgjørelser med mulige personvernkonsekvenser blir 

tatt. 
3. ombudets vurderinger blir hørt og tatt i betraktning. Hvis det er uenighet kan det være lurt 

å dokumentere begrunnelsen for at personvernombudets anbefaling ikke blir fulgt. 
4. ombudet blir varslet når rutiner av betydning skal endres, eller nye IT-systemer og 

sikkerhetstiltak skal utvikles. 
5. ombudet blir informert og rådspurt ved avvik relatert til personvernlovgivningen, eller 

andre hendelser som kan ha personvernmessige konsekvenser. (Datatilsynets veileder 
om personvernombud 14.06.2017.) 

I kommunens stillingsprofil til personvernombudet står det en oppstilling av ombudets oppgaver: 

 Informere og gi råd til rådmann og de ansatte som behandler informasjon i henhold til 

personopplysningsloven. 

 Veilede personer som er registrert i kommunens informasjonssystemer med 

personopplysninger om deres rettigheter etter nye personvernregler. 

 På anmodning gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser. 

 Kontrollere at kommunen overholder personvernreglene, kommunens egne 
retningslinjer, rutiner, internkontrollrutiner, holdningsskapende tiltak og opplæring av 
personell. 
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 Kontrollere gjennomføring av personvernkonsekvenser. 

 Rapportere direkte til rådmann. 

 Samarbeide med Datatilsynet. 

 Personvernombudet skal kunne utføre andre oppgaver relatert til internkontroll og 
informasjonssikkerhet såfremt vedkommende har eller får kompetanse som kreves. 

 

8.9 SÆRSKILTE BESTEMMELSER 

8.9.1 Automatiserte avgjørelser 

Avgjørelser som helt uten menneskelig innblanding eller påvirkning og som har en juridisk eller 

tilsvarende vesentlig betydning for den det gjelder (Datatilsynet 2017), er kun tillat dersom de er: 

 nødvendige for å inngå eller oppfylle en avtale mellom den registrerte og en 

behandlingsansvarlig. 

 tillatt i henhold til norsk lov der det samtidig er «fastsatt egnede tiltak for å verne den 

registrertes rettigheter, friheter og berettigede interesser» (Forordningen artikkel 22, pkt. 

2 b)). 

 basert på eksplisitt og gyldig samtykke. 

Dersom avgjørelsen bygger på særskilt kategori («sensitive») personopplysninger, gjelder 

særlige vilkår.  

Før det etableres behandling som innebefatter automatiserte avgjørelser skal en sette seg godt 

inn i reglene i Forordningen artikkel 22, Datatilsynets veileder «De registrertes rettigheter etter 

nytt regelverk» og rådspørre Personvernombudet. 

8.9.2 Kameraovervåking 

Personvernlovgivningen er i utgangspunktet teknologinøytralt og gjelder derfor for alle 

teknologiske metoder for å behandle personopplysninger. Allikevel er det riktig å presisere at 

kameraovervåking også brukes for å overvåke mange ulike trusler som brann, lekkasjer, 

føreforhold og lignende. I disse tilfellene gjelder ikke personvernreglene. Men når 

kameraovervåkingen benyttes til personovervåking der hensikten er å kunne gjenkjenne 

personer, kjøretøyer, fartøyer og så videre, gjelder personvernreglene. Overvåkingen skal være 

systematisk (vedvarende eller regelmessig), fjernstyrt eller automatisk virkende. Slik det fremgår 

i kapittelet over, vil kameraovervåking som regle kreve en DPIA. 

8.9.3 Annen teknologi og personvern 

Personvernreglene gjelder når ulike typer teknologi i undervisning, trafikk- og 

parkeringsovervåking, velferds- og trygghetsteknologi, adgangskontroller og annen teknologi 

benyttes til å registrere personopplysninger. Dette gjelder uavhengig av om teknologien direkte 

benyttes i behandlingen eller om personopplysningene registreres av teknologi som primært 

benyttes til andre formål.  

8.9.4 Bruk av fødselsnummer 

Forordningen har ingen bestemmelser om bruken av fødselsnummer. På bakgrunn av 

departementets drøfting i Prop. 56 (2017-2018), skal kommunen behandle fødselsnummer ut 
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ifra dagens regelverk. Spesielt med tanke på at fødselsnummer i dag brukes for å identifisere en 

person og ofte som en del av autentisering, kreves særskilte regler. Fødselsnummer skal kun 

nyttes når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik 

identifisering. 

Postsendinger (papir og digitale) skal være utformet slik at nummeret ikke er tilgjengelig for 

andre enn adressaten. 

8.9.5 Personopplysninger utenfor systemene 

Utskrifter, kopier, notater, SMS, bilder på mobiltelefon og lignende som inneholder 

personopplysninger, er underlagt personvernreglene. Det er svært krevende å ha tilstrekkelig 

oversikt til å oppfylle plikter og de registrertes rettigheter ved denne type behandling og skal så 

langt det lar seg gjøre ikke finne sted. 

Med mindre det er iverksatt særskilte sikkerhetstiltak, skal ikke personopplysninger sende som 

vanlig epost. 

8.10 OVERVÅKING OG KONTROLL AV ANSATTE 

8.10.1 Kameraovervåking 

For at arbeidsgiver skal kunne kameraovervåke en arbeidsplass, krever loven at det må 

foreligge særskilt behov. Overvåkingen må være relatert til farlige situasjoner der sikkerheten for 

de ansatte veier tungt. De ansatte skal høres (drøftingsplikten) og det skal legges vekt på om de 

ansatte motsetter seg behandlingen når overvåking vurderes.  

Kameraovervåking og annen type digital overvåking skal ikke brukes til å kontrollere arbeidet og 

kan ikke brukes i rom der de ansatte har grunn til og behov for å være «private» (pauserom, 

garderobe, toalett, osv.). 

8.10.2 Overvåking og innsyn i jobbmobil 

Kommunen har anledning til å bruke system for mobilovervåking (MDM) selv om arbeidstaker 

også har en avtale om å bruke mobilen privat. Bruken av MDM må være proporsjonal slik at den 

er så lite inngripende som mulig. Den ansatte må gi sitt samtykke til dette mår jobbmobil tildeles 

(egen rutine). MDM gir mulighet for fjernsletting av innhold dersom mobilen blir frastjålet eller 

mistet. Den ansatte må ta hensyn til dette i sin bruk av mobilen.  

Det er ikke tillat å benytte MDM til innsyn i eposter, spore den ansatte, sjekke privat innhold eller 

lignende. 

8.10.3 Arbeidsgivers rett til innsyn i epost 

Kommunen kan gjøre innsyn i ansattes epost, personlig område på filserver og andre 

kommunikasjons- og lagringsmedier. Det forutsettes at det er grunn til å tro at det er nødvendig 

for driften eller det er mistanke om grove brudd på arbeidstakerens plikter. Bestemmelsen 

gjelder tidligere og nåværende arbeidstakere, og det gjelder også for opplysninger som er 

slettet. 
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Arbeidstaker har bestemte rettigheter før og etter innsyn er foretatt. Kommunen skal ha skriftlig 

rutine for hvem som utfører innsynet, vurderingen og tiltak som sikrer at hensynet til den ansatte 

er i henhold til gjeldene regelverk. 

9 IKT-SIKKERHET 

IKT avdelingen satser på kompetanse og innovasjon for å jobbe frem nye løsninger samtidig 

som sikkerhet generelt og personvern spesielt blir bygd inn i nye løsninger. IKT-kompetansen 

skal være med i alle ledd i behandlingen. Slik som:  

 Anskaffelse av nye systemer 

 Inngå avtale med nye leverandører/databehandlere 

 Teknisk konfigurering for tilpasning til kommunens bruk 

 Støtte til systemansvarlige og brukere 

 Oppbygging av sikkerhet i nett og lagringsenheter 

 Teknisk overvåking for å hindre og oppdage angrep og uønskede hendelser 

 Backup, istandsetting og avvikling av systemer 

 Inngåelse av databehandleravtaler 

 Forsvarlig destruksjon av maskiner og sletting av data 

IKT har utarbeidet en egen IKT-sikkerhetsplan og beredskapsplan. 

IKT har en monitoreringsløsning som overvåker alle kommunens tjenester og kjernenett. Dette 

gjør at det kan jobbes proaktivt og feil kan rettes før de påvirker brukerne.  Denne løsningen 

brukes av IKTs vaktlag som er pålagt å sjekke denne løsningen hver morgen, ettermiddag og 

kveld.  

Vaktlaget er på 24/7/365. De som er med i vaktlaget er også med i IKTs sikkerhetsgruppe. 

Denne gruppen har møte hver mandag morgen der de ser på hendelser rapportert i våre 

systemer siste 7 dager, og tar aksjon på disse. 

9.1 SIKKERHETSSYSTEMER 

Antivirus, malware og Spam beskyttelse 

Her bruker vi løsninger fra Trend Micro der vi har en lisens som dekker alle våre klienter, servere 

og filer i Office 365. Alle hendelser samles i et felles konsoll som heter Control manager. Dette 

dashboardet gjennomgås daglig av Trend ansvarlig på IKT, og ukentlig i sikkerhetsgruppemøte. 

Veeam Backup & Relication 

Vi tar daglig, ukentlig og månedlig backup av alle systemer og filer på våre servere. Backup 

kopieres så videre til sekundær site for ekstra beskyttelse. For våre største fagsystemer kjører vi 

test restore verifisering av backup daglig via Veeam virtual sandbox. Det er meget viktig at 

backup er av god kvalitet dersom man skulle man bli utsatt for et kryptoangrep på filområder 

eller servere. Backup sjekkes hver morgen av Veeam ansvarlig. 
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Brannmurer 

Vi kjører ulike virtuelle brannmurer på våre to fysiske Checkpoint brannmurer. Disse to fysiske 

brannmurene står i cluster som gjør at de vil ta over for hverandre hvis det skulle være 

problemer. Sammen med Atea har vi aktivert de sikkerhetsfunksjoner som er tilpasset og tunet 

de tjenester vi leverer. Alle hendelser samles i et felles konsoll. Dette dashboardet gjennomgås 

daglig av brannmuransvarlig på IKT og ukentlig i sikkerhetsgruppemøte. 

Office 365 EMS E3 

Vår identitet i Sandefjord beskyttes ved hjelp av Azure AD Identity protection. Azure AD MFA er 

aktivert og vi bruker conditional access for å definere regler for når brukere skal få tofaktor 

autentisering. Vi bruker Cloud app security dashboard for å se på hvilke brukere som har fått 

flagg for risikohendelser. Disse blir gjennomgått ukentlig i sikkerhetsgruppemøte. Alle filer som 

produserer i Office 365, vil bli klassifisert som interne og blir automatisk beskyttet. De vil ikke 

kunne sendes på epost og det kan ikke kopiere tekst i dokumenter uten at det tas et aktivt valg 

om at dette er ok av den som har laget dokument. 

For vår on premise Active Directory har vi satt opp Advanced Threat Analytics som bruker 

maskinlæring for å finne riskohendelser/uønsket adferd i våre interne systemer slik at vi kan 

reagere raskt. 

10 PROTOKOLL 

Kommunen som behandlingsansvarlig skal føre protokoll over behandlingsaktivitetene (Artikkel 

30). Dette vil gi rådmann og de ansvarlige for hvert informasjonssystem en god oversikt over 

behandlingen. Protokollen kan brukes som en «database» for internkontroll, samtykke 

erklæringer og databehandleravtaler. Det utarbeides en for kommunen og den skal inneholde 

navnet og kontaktopplysninger på den behandlingsansvarlige, den behandlingsansvarliges 

representant og personvernombudet. I tillegg skal følgende opplysninger fremgå av protokollen 

(det som er skrevet med uthevet skrift er pliktig i henhold til forordningen artikkel 30): 

1. Navn på ansvarlig enhet 

a. Leder for denne enheten har myndighet til å beslutte endringer i systemet 

(systemeier) 

2. Hva gjelder behandlingen? 

a. For eksempel støttesystemer, fagsystemer, overvåking- og kontrollsystem 

3. Formålene med behandlingen 

a. Beskriver hva opplysningene skal brukes til. Formålet med behandlingen skal 

være spesifikke og uttrykkelig angitt. 

4. Beskrivelse av kategorien av registrerte 

5. Beskrivelse av kategorien av personopplysninger 

6. Hvor kommer opplysningene fra? 

7. Kategorier av mottaker(e) 

8. Behandlingsgrunnlag artikkel 6 

9. Rettslig forpliktelse, berettiget interesse, mv. 

a. Henvises til dersom behandlingsgrunnlaget er 6.1 c, e eller f 
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10. Behandlingsgrunnlag 9 eller 10 

a. Henvise til annen lovgivning hvis relevant 

11. Navn på systemet som håndterer behandlingen 

12. Navn på leverandør 

13. Kontaktinformasjon til leverandør 

14. Navn på eventuell databehandler 

15. Dato for inngått databehandleravtale 

16. Navn på systemansvarlig 

17. Planlagt tidsfrist for sletting 

a. Her skal det fremgå om det er plikt ti bevaring. Før på lovregler. 

18. Generell beskrivelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak 

19. Risikonivå 

a. Er det gjennomført DPIA (personvernkonsekvensvurdering) 

20. Dersom aktuelt – navn på tredjeland eller internasjonale organisasjoner som 

personopplysningene overføres til 

21. Nødvendige garantier ved overføring til tredjeland eller 

internasjonaleorganisasjoner 

22. Teknisk ressurs 

11 RISIKOVURDERING 

Risikovurdering er en vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan skje og hvor stor 

risikoen er for at det skal skje. Risikovurdering skal foretas minimum annen hver år og ved 

etablering av nye systemer eller ved større endringer. 

Når uønskede hendelser skal defineres er det viktig at flest mulige behandlingsområder er 

representert. For sak-/arkivsystem vil det si at de som behandler personalsaker, byggesak, 

politisk sekretariat, med flere gjør dette sammen med systemansvarlig. I vurderingen av 

uønskede hendelser skal årsaker og allerede iverksatte tiltak (både sannsynlighets- og 

konsekvensreduserende tiltak) beskrives. Den reelle risikoen skal vurderes i henhold til matrise 

for sannsynlighet og konsekvens 

Normerende beskrivelse av konsekvens og sannsynlighet, og inndelingen av risikonivå vedtas 

av kommunestyret. 

Tabellen under beskriver konsekvensnivå innenfor ulike konsekvenskategorier.  

 Konsekvensnivå 

Konsekvens-

kategori 
Lav Moderat Høy Svært høy 

Liv og helse Ingen Ingen 1-10 personer har 

fått skade/sykdom 

>10 personer 

skadet/sykdom. 

>=1 død 

Personvern Uautorisert 

utlevering av 

personopplysninger 

Uautorisert 

utlevering av 

personopplysninger 

Uautorisert 

utlevering av 

personopplysninger 

Uautorisert 

utlevering av 

personopplysninger 
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uten at det har gått 

ut over den 

registrertes friheter 

eller rettigheter. 

der det har gått ut 

over 1-10 

registrertes friheter 

eller rettigheter. 

der det har gått ut 

over 10-100 

registrertes friheter 

eller rettigheter. 

der det har gått ut 

over >100 

registrertes friheter 

eller rettigheter. 

Tillit Tillit kan raskt 

vinnes tilbake 

En eller flere har 

redusert tillit til 

kommunens 

behandling 

Innbyggerne, media 

eller myndigheter 

uttrykker at de 

mangler tillit 

Innbyggerne, media 

og myndigheter 

uttrykker at de 

mangler tillit 

Økonomisk Tap <=1 000 <=20 000 <=80 000 >80 000 

 

Tabellen under beskriver sannsynlighetsnivå. 

 Sannsynlighetsnivå 

 Lav Moderat Høyt Svært høyt 

Statistisk 1 gang pr. 50 år 1 gang pr. 10 år 1 gang pr. 1-10 år Oftere enn 1 gang 

pr. år 

Sårbarhet Sikkerhetstiltak er 

fullt ut etablerte. 

Sikkerhetstiltak er 

fullt ut etablerte. 

Sikkerhetstiltak er 

ikke fullt ut etablert, 

eller fungerer ikke 

etter hensikten. 

Sikkerhetstiltak 

ikke etablert. 

 

 

Motivasjon Sikkerhetsbrudd 

kan kun skje ved at 

interne opptrer med 

overlegg og har 

spesiell 

kompetanse eller 

kunnskap. 

Utenforstående må 

ha 

spisskompetanse. 

Sikkerhetsbrudd 

kan kun skje ved at 

interne opptrer 

med forsett og har 

en viss 

kompetanse. 

Utenforstående må 

opptre med 

overlegg og med 

noe kunnskap om 

interne forhold for å 

omgå 

sikkerhetstiltak. 

Sikkerhetsbrudd kan 
skje ved uaktsomhet 
av egne 
medarbeidere. 
Utenforstående må 
ha noe kompetanse, 
og forsettlig (bevisst 
eller aktivt) gå inn for 
å bryte 
sikkerhetstiltakene.  
 

Sikkerhetsbrudd 
kan skje ved 
uaktsomhet 
(ubevisst eller uten 
forsett) av egne 
medarbeidere eller 
utenforstående. 
Det er ikke 
nødvendig med 
spesielle 
kunnskaper om 
interne forhold.  
 

 

Produktet av konsekvens og sannsynlighet angir risikonivå i analysen. Risikonivå avgjør hvordan 

risikoen håndteres. 
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Risikonivå 
Svært høy Moderat Høy Høy Svært høy 

Høy Moderat Moderat Høy Høy 

Moderat Lav Moderat Moderat Høy 

Lav Lav Lav Moderat Moderat 

 Lav Moderat Høy Svært høy 

Konsekvensnivå 
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12 RISIKOHÅNDTERING 

Det er systemeiers ansvar å iverksette tiltak for å redusere risiko til et akseptabelt nivå. 

Lav (grønn) risiko krever ingen tiltak og kan aksepteres av ledere på alle nivå. Moderat (gul) 

risiko kan aksepteres under visse kriterier av ledere på alle nivå. Høy (orange) risiko kan kun 

aksepteres under visse kriterier av kommunalsjef. Dersom risikoen påvirker personvernet skal 

personvernombudet involveres og plikten til forhåndsdrøftelser vurderes. Svært høy (rød) risiko 

kan kun aksepteres under visse kriterier av rådmann. Personvernombudet skal involveres, 

plikten til forhåndsdrøftelser vurderes. 

 

Risikonivå Kriterier for å akseptere risiko 

Lav Kan aksepteres uten å iverksette risikoreduserende 

tiltak. 

Kan aksepteres av ledere på alle beslutningsnivå. 

Moderat Behandlingen som utføres har en vesentlig betydning 

for kommunen. 

Det er gjennomført systematisk arbeid for å finne 

alternative arbeidsmåter og risikoreduserende tiltak. 

Men disse er kostbare eller uhensiktsmessige. 

Nytten ved behandlingen er større enn risikoen. 

Kan aksepteres av ledere på alle beslutningsnivå. 

Høy Behandlingen som utføres er nødvendig for kommunen. 

Det er gjennomført systematisk arbeid for å finne 

alternative arbeidsmåter og risikoreduserende tiltak. 

Men disse er svært kostbare eller uhensiktsmessige. 

Nytten ved behandlingen er større enn risikoen. 

Kan kun aksepteres av kommunalsjef eller tilsvarende 

Svært høy Behandlingen som utføres er strengt nødvendig for 

kommunen. 

Det er gjennomført systematisk arbeid for å finne 

alternative arbeidsmåter og risikoreduserende tiltak. 

Alternativene er totalt uhensiktsmessige eller 

kostnadene er utenfor kommunens handlingsrom. 

Nytten ved behandlingen er større enn risikoen. 

Kun rådmann kan akseptere risikoen. 

 

13 OVERVÅKING OG HENDELSESHÅNDTERING 

Overvåking, kontrollrutiner beskrives i hvert system som svar på formelle krav og som tiltak for å 

redusere risiko. 

Alle avvik skal meldes i system for internkontroll av den som oppdager avviket. Alle avvik som 

inneholder brudd på personvernreglene skal samtidig meldes til personvernombudet. Nærmeste 

lede har ansvar for å behandle avviket så langt leder har delegert tilstrekkelig ansvar og 

myndighet. I motsatt fall skal leder melde avviket videre til leder på nivået over. Dersom det er 
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mulig skal det iverksettes strakstiltak i henhold til beredskapsplan eller leders beslutning. Fullført 

behandling av avviket inneholder tiltak som skal forhindre at avviket kan oppstå igjen og om 

mulig gjøre en vurdering av effekten. 

Leder skal hver tredje måned rapportere en oversikt over internkontrollaktiviteter til nivået over. 

Kommunalsjefer og de øvrige lederne i rådmannens ledergruppe rapporterer en gang pr år til 

sikkerhetsansvarlig som forbereder årsrapport og ledelsens gjennomgang. 

Brudd på personopplysningssikkerheten skal meldes til Datatilsynet i tråd med kapittel 8.7.2. 

14 MÅLINGER, EVALUERINGER OG REVISJONER 

Systemansvarlig kan ut i fra egen vurdering etablere rutiner for målinger og kontroller. 

Systemeiere og ledere kan i sin rapportering foreslå større målinger og kontroller som besluttes 

av rådmann. Rådmann kan beslutte målinger, evalueringer og interne revisjoner som en 

oppfølging av ledelsens gjennomgang. 

15 KOMMUNIKASJON OG LEDELSENS GJENNOMGANG 

De nye personvernreglene legger vekt på ansvarlighet fremfor forhåndskontroll. Det er derfor 

viktig at alle ledere og de som behandler personopplysninger får riktig kompetanse (med det 

forstås kunnskap, tilganger, myndighet og ferdighet). Når oppdrag delegeres i organisasjonen 

må den som delegerer sørge for at oppdraget og rammene (blant annet personvernreglene) er 

forstått. Dialogen mellom ledere og de som behandler personopplysninger skal preges av en 

kommunikasjon som fremmer læring.  

Det skal legges vekt på å fremme en sikkerhetskultur der avviksmeldinger er noe positivt og 

nødvendig for å utvikle kvalitet og sikkerhet. Arbeidet med å utarbeide styringsdokumenter 

(retningslinjer, prosedyrer, osv.), behandling av avvik og interne kontroller skal jevnlig 

rapporteres i kommunens internkontroll-/styringssystem. 

Rådmannen har en gjennomgang av informasjonssikkerheten sammen med sin ledergruppe en 

gang pr år. Formålet er å: 

a) avklare status på kommunens samlede internkontrollarbeid innenfor 

informasjonssikkerhet. 

b) avklare status på områder og tjenester der toppledelsen er spesielt opptatt av 

informasjonssikkerhet. 

c) reagere og følge opp der det er nødvendig. 

d) evaluere om organiseringen av sikkerhetsarbeidet er hensiktsmessig. 

e) sikre at kompetanse og økonomiske rammer er tilstrekkelig for å sikre akseptabel risiko. 

Sikkerhetsansvarlig skal forberede ledelsens gjennomgang i henhold til kommunens prosedyre. 

Personvernombudet deltar på ledelsens gjennomgang innenfor den rammen rollen har. 
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VEDLEGG 

 

Rutiner 

 Krav om innsyn 

 Retting, sletting og begrensning i behandlingen av personopplysninger 

 Retten til å protestere 

 Avvikshåndtering og brudd på personopplysningssikkerheten 

 Melding til den registrerte 

 Melding til Datatilsynet 

 Databehandleravtale 

 Ledelsens gjennomgang 
 

Maler 

 Databehandleravtale 

 Protokoll over behandlinger 
 



 

 

 


