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Bekreftelse på gjennomførte pålegg – X kommune 

 

Det vises til Datatilsynets brev av 24.08.2022, referansenr. (sett inn) hvor 

kommunen mottok vedtak om irettesettelse og pålegg for brudd på 

personvernforordningens artikkel 5 nr. 1, bokstav f, artikkel 5 nr. 2, artikkel 24 

og 32.  

 

Vedtaket er tatt til etterretning og X kommune har med utgangspunkt i vedtaket 

gjennomført nødvendige tiltak i henhold til vedtak om pålegg i Datatilsynets 

brev, punkt 2.2. 

 

Kommunen har siden brevet ble mottatt arbeidet selvstendig, men koordinert 

med de øvrige kommunene som mottok tilsvarende pålegg. Internkontrollsystem 

for informasjonssikkerhet og personvern er revidert og supplert. ROS analyse 

etter personvernforordningen for IKT-samarbeidet er gjennomført og kommunen 

aksepterer den gjeldende restrisiko.  

 

Kommunen har i tillegg deltatt i et koordinert arbeid med å gjennomgå og 

revidere de felles styringsdokumentene som gjelder for IKT-samarbeidet. Her 

gjenstår formalisering i aktuelle besluttende interkommunale organ og styrer i 

tråd med egne møteplaner. Dette henger sammen revisjon av eierstrategi for IKT 

Agder IKS og det legges vekt på sikring av ansvarsforhold i tråd med 

lovgivningen, vedtak og pålegg. Endringene vil snarlig bli formalisert og 

implementert i samarbeidet.  

 

Kommunen vil fortsette å videreutvikle internkontroll og styring i egen 

organisasjon. Tydelig ansvarsforhold vil være et fokus i videreutviklingen av IKT-

samarbeidet.   

 



Endringer i styrende dokumenter for IKT Agder samarbeidet 
Følgende endringer var ønsket etter gjennomgangen av styrende dokument. Info under er hentet fra 

e-poster sendt ut til ansvarlige for dokumentene. For eierstrategi henviser side / punkt til slik denne 

var i versjon 7. 

Forvaltningshåndbok, inkludert tilhørende mandat for styringsgrupper og 

porteføljeråd. 
Her ønsker vi at det blir gjennomført en grundig revisjon av hele forvaltningshåndboken og de 

tilhørende mandatene. Denne kan gjennomføres når eierstrategi er ferdig utarbeidet og vedtatt. I 

dette arbeidet er det ønskelig at representant(er) fra vår arbeidsgruppe er representert for å sikre 

det som har med personvern / informasjonssikkerhet . Vi kan være behjelpelige på å se på 

sammensetning av gruppen når det nærmer seg at arbeidet skal gjennomføres.  

 

Vi har allikevel notert ned noen punkter som tas inn i dette arbeidet. 

 Deler av innholdet i dagens løsning stemmer ikke helt med andre styrende dokumenter. Eks 
2.4 «Hvem bestemmer i forvaltningsorganisasjonen» hvor myndighet ikke er korrekt. Dette 
må oppdateres og være korrekt.  

 Gjennomgangen må gå gjennom og tydeliggjøre roller og mandat.  

 Være tydelig på at forvaltningsorganisasjonen er rådgivende og koordinerende men ikke 
treffer beslutninger.   

 Det er ønskelig at den inkluderer rutiner for håndtering av ROS / DPIA analyser. I praksis 
rutiner for å gjennomgå om en endringer fører til endring i ROS analyse som må godkjennes 
av den enkelte kommune.       

 

Databehandleravtale. 
 Vi ønsker at det utarbeidet nye databehandleravtaler som baserer seg på standard-malene til 

DFØ. 

 Bør inneholde sikkerhetskrav basert på DFØ og KINS sitt arbeid.  

 Etablere rutiner som sikrer god håndtering av underdatabehandleravtaler hvor IKT Agder er 
kontraktspart og kommunene kun har databehandleravtale med IKT Agder IKS. 

 Ønsket struktur er: 
o Hovedavtale med IKT Agder 

 Billag pr system som inkluderer sikkerhetsnivå og andre krav for hvert 
system. 

 Endringer (instruks fra behandlingsansvarlig – kommunene) dokumenteres i 
en «endringslogg» for hvert system 

 

Eierstrategi 
Da har vi gjennomført dagens møte og gikk der blant annet gjennom eierstrategien. Vi er klar over at 

det er kommet inn mange innspill fra kommunen slik at «neste versjon» ikke vil være like den vi har 

gått gjennom så det er mulig noen av punktene under ikke er relevante lengre, men håper i tilfelle 

«essensen» i endringene blir tatt hensyn til. 

 



1. Side 6 – Standardisering og fellesløsninger for å oppnå stordriftsfordeler fra IKT Agder IKS. IKT 
Agder IKS i rollen som systemforvalter 
Eksisterende: «IKT Agder-samarbeidet skal benytte standardløsninger som hele 
kommunefellesskapet drar nytte av» 
Endres til: «IKT Agder-samarbeidet skal jobbe mot etablering av standardløsninger som hele 
kommunefellesskapet drar nytte av» 
 
Dette for å åpne for at det i enkelte unntak er åpning for at enkelte kommuner må benytte 
andre løsninger. For eksempel dersom en kommune mener løsning ikke tilfredsstiller 
informasjonssikkerhet / personvern mens de andre mener løsningen er tilfredsstillende. 
   

2. Side 6 - IKT Agder IKS i rollen som systemforvalter 
Eksisterende: «IKT Agder IKS har rollen som systemforvalter i samarbeidet og vil ha et 
overblikk over samarbeidet som helhet» 
Endres til: IKT Agder IKS skal ha god kompetanse om systemforvaltning og vil ha et overblikk 
over samarbeidet som helhet» 

3. Punkt 2.3.2 Etablere gode og sikre digitale verktøy som forbedrer kommunale tjeneste 
Her ønsker vi at det under «Aktiviteter» skal komme inn nytt punkt: «Søke sertifisering i 
henhold til ISO standard 27001 Sertifisering for informasjonssikkerhet og ISO 27701 
Håndtering av personinformasjon.  
Kan vurderes også legge «IKT Agder sertifisert i henhold til ISO 27001 og 27701» 
   

4. Punkt 3.1 Ansvarsfordeling og styringsstruktur 
Ønsker primært å fjerne styringsstruktur (organisasjonskartet) for IKT Agder samarbeidet. 
Dette vurderer vi at ikke er en naturlig del av eierstyring. Ønsker dermed et sterkere skille 
mellom behandlingsansvarlig (kommune / fylkeskommune) og databehandler (IKT Agder 
IKS). 
 
Forstår det slik at det er kommet flere innspill på dette fra andre kommuner og har derfor 
ikke gått inn på teksten som beskriver de ulike elementene i styringsstrukturen. 

5. Side 19 under Tjenesteutvikling og innovasjon 
Ønsker at det legges inn et ekstra punkt for «Personvern» 
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ROS analyse for IKT Agder samarbeidet. 
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1. Oppsummering og konklusjon 
Et IKT samarbeid bestående av mange ulike kommuner og en fylkeskommune vil være utfordrende 

og medføre mange ulike problemstillinger og risikoer. Restrisikoene anses som akseptable for 

problemstillingene som er gjennomgått så lenge tilhørende tiltak gjennomføres. 

Flere av risikoene er også såpass alvorlige at de krever løpende oppfølging for å sikre fortsatt 

overholdelse av lovverket. Dette understreker også viktigheten i at arbeidet med 

informasjonssikkerhet og personvern er noe kommunene i IKT Agder samarbeidet må jobbe 

systematisk med også videre.   

   

2. Bakgrunn 

2.1. Sammenheng mellom IKT Agder samarbeidet og IKT Agder IKS. 
Eiernes visjon for IKT Agder samarbeidet uttrykkes gjennom slagordet «Sterke sammen». Arbeidet i 

er delt inn i to ulike strukturer gjennom IKT Agder IKS og IKT Agder samarbeidet.  

Visjonens mål for IKT Agder-samarbeidet:1 

 Enklere hverdag med gode digitale tjenester for innbyggere, ansatte og arbeidsliv på Agder 

 Etablere gode og sikre digitale verktøy som forbedrer kommunale tjenester 

 Et vellykket IKT-samarbeid som er attraktivt for ansatte og kommuner  

IKT Agder IKS er i praksis eierkommunenes viktigste verktøy for sikre oppnåelse av disse visjonene. 

Selskapet har ulike roller i IKT Agder samarbeidet og har blant annet følge de ansvar som kan påvirke 

personvern og informasjonssikkerhet: 

 Anskaffelser og leverandørstyring knyttet til fellesløsninger 

 Systemforvaltning, herunder både drifte og forvalte fagsystemer. 

 Drift og optimalisering. Innebærer hovedansvar for sikker og stabil drift og infrastruktur, 

systemforvaltning og standardisering/konsolidering av portefølje. 

Forvaltning av fagsystemer innenfor de ulike fagsystemene er organisert i en 

forvaltningsorganisasjon hvor kommunene er representert.     

I selskapsavtalen for IKT Agder IKS er følgende formål formulert i §4: 

«Selskapet skal sammen med de respektive fagmiljøene hos eierne ivareta partenes oppgaver 

knyttet til drift, service og utvikling av IKT-løsninger som understøtter partenes 

tjenesteproduksjon og forvaltning, samt være partenes IKT faglige instans innen disse 

områdene.  

Selskapet skal bidra til at partene gis økt innovasjons- og utviklingskraft. Selskapet kan levere 

tjenester til andre innenfor rammen av loven og de rammer styret fastsetter» 

For mer informasjon om IKT Agder IKS henvises det til vedtatt eierstrategi. 

 

                                                           
1 Eierstrategi IKT Agder 
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2.2. Kort historikk 
Ideen til IKT Agder som driftsselskap ble lansert i 2002 og formelt opprettet i Brønnøysundregistret  i 

2003 under navnet Agder IKT Driftssenter IKS» og bruksnavn IKT AGDER. Selskapet bestod da av fire 

parter, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal, Grimstad og Froland kommune. Parallelt med dette 

ble det opprettet et IKT samarbeid mellom samme kommuner. Målet der var å jobbe mot like 

løsninger for å kunne ta ut effekter av felles drift og senere utvikling av tjenester. Samarbeidet ble 

styrt av representanter fra de ulike kommunene. 

Bakgrunnen for både IKT Agder IKS og IKT Agder samarbeidet er en vurdering av at kvaliteten på IKT 

arbeidet vil være høyere når vi samarbeider enn hvis hver kommune hadde stått alene. 

I 2018 ble IKT Agder samarbeidet utvidet til å også inkludere kommunene i DDØ (Den Digitale 

Østregionen). DDØ bestod på dette tidspunkt av Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli og Vegårshei 

kommune. Selskapet IKT Agder IKS ble oppløst og erstattet av nytt §27 selskap. De nye kommunene 

gikk inn i den eksisterende organiseringen rundt forvaltningen av IKT systemer. 

I 2019 gitt Vennesla og Vest-Agder fylkeskommune inn som nye eiere og selskapsform ble endret 

tilbake til IKS.  Fra 2020 ble det gjennomført en fylkessammenslåing som innebar at Aust- og Vest-

Agder ble erstattet av Agder fylkeskommune.  

Ved inngangen av 2022 ble det vedtatt at kommunesamarbeidet Setesdal IKT inn i IKT Agder IKS og 

IKT Agder samarbeidet. 

Prinsippet har hele tiden vært at nye eierkommuner av IKT Agder IKS også og blir en del av IKT Agder 

samarbeidet.  

2.3. Forutsetninger 

2.3.1. Begrensninger i ROS analysen 
Dokumentet er utarbeidet som en ROS analyse av IKT Agder samarbeidet og ikke IKT Agder IKS som 

er driftsselskapet til kommunene som deltar i IKT Agder samarbeidet. Siden IKT Agder IKS i praksis 

har en sentral rolle i IKT Agder samarbeidet vil selskapet allikevel ha en viktig rolle i analysen.  

Dette dokumentet går inn på problemstillinger knyttet til personvern og informasjonssikkerhet som 

følge av å organisere store deler av IKT arbeidet i en kommune rundt et interkommunalt IKT 

samarbeid. Problemstillinger rundt andre aspekter som økonomi og utviklingstakt et ikke en del av 

vurderingene som er gjort.   

Fokus er lagt rundt større prinsipielle problemstillinger og er ikke ment å være en uttømmende 

oversikt over alle utfordringer et IKT samarbeid kan føre med seg. De innledende beskrivelsene av IKT 

Agder IKS og IKT Agder selskapet vil heller ikke dekke alle nyanser. Der det er nødvendig vil 

dokumentet gå nærere inn på disse i gjennomgangen av problemstillingene. 

Dokumentet er utarbeidet for eierkommunene i Østre Agder samarbeidet pr 2020. Det vil si Arendal, 

Grimstad, Froland, Gjerstad, Tvedestrand, Risør, Åmli og Vegårshei kommune, men ikke Agder 

fylkeskommune.     

2.4. Begreper og definisjoner 

 IKT Agder IKS – Juridisk selskap som pr nå er eid av Agder fylkeskommune, Vennesla, Arendal, 

Grimstad, Froland, Gjerstad, Tvedestrand, Risør, Åmli og Vegårshei kommune.   

 IKT Agder samarbeidet – Omkringliggende IKT samarbeid som i praksis består av 

eierkommunene i IKT Agder. Dette er organisert i en forvaltningsstruktur som ligger på siden 

av IKT Agder IKS. 
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 Setesdal IKT – Interkommunalt selskap innen IKT for kommunene Evje og Hornes, Bygland, 

Valle, Bykle og Iveland. Bykle er vertskommune for selskapet. 

 Østre Agder samarbeidet - Østre Agder-samarbeidet er et interkommunalt politisk råd 

(tidligere regionråd). Det er et formelt samarbeid for de åtte kommunene Arendal, Froland, 

Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. 

 

Østre-Agder-samarbeidet jobber for å fremme regionens interesser overfor nasjonale 

myndigheter sentralt og i Agder, samt overfor Agder fylkeskommune som regional 

utviklingsaktør på vegne av innbyggere, kommuner og næringsliv i denne del av Agder. 

Samarbeidet omfatter også drift av eksisterende interkommunale samarbeid og til etablering 

av nye fellesløsninger når to eller flere samarbeidskommuner finner dette hensiktsmessig.  

 Forvaltningen i IKT Agder samarbeidet også kalt systemforvaltningen: Består av et 

porteføljeråd med fire ulke styringsgrupper som er inndelt på fagområder. Hvert område har 

en forvaltningsansvarlig ansatt i IKT Agder IKS og består av ulike forvaltningsgrupper ledet av 

representanter fra kommunene. 

 ROS analyse: ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Hensikten med risikoanalyse 

er å identifisere trusler for derved å kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig 

beredskap. 2 

 DPIA: En vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA) 

skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas. Dette er en plikt etter 

personvernregelverket.3 

 Representantskap Øverste styrende organ i IKT Agder IKS. Består av representanter fra alle 

eierkommunen av IKT Agder IKS.  

3. Problemstillinger 

3.1. Beslutningsmyndighet ikke plassert i kommunene / vanskelig for kommune å påvirke 

prosjekt / forvaltning 
IKT Agder samarbeidet er organisert etter demokratiske prinsipper hvor alle eierne delta på lik linje 

og har en stemmer i eventuelle avstemninger. I så stor grad som mulig er det ønskelig å oppnå 

enstemmighet rundt beslutninger.  

I praksis er det ikke være mulig eller praktisk gjennomførbart for alle deltakende kommuner å delta i 

alle deler av forvaltningen. Dette innebærer at mange kommuner vil være representert via andre 

kommuner i prosjekter og deler av forvaltningen.  

Risiko 

Vi risikerer at kommunene ikke selv bestemmer rammene for et prosjekt eller hvordan fagsystemer 

forvaltes. Dette kan føre til at kommunene selv ikke bestemmer behandlingen av personopplysninger 

for egne fagsystemer og vi risikerer felles forvaltningsansvar. 

Vurdering:  

Det er essensielt at oppdragsbeskrivelser, anbudsdokumenter og større avgjørelser forankres og 

godkjennes i alle aktuelle kommuner før gjennomføring.   

                                                           
2 https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-
verktoy/ros-analyse/ 
 
3 https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-
personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/  

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/ros-analyse/
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/ros-analyse/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/
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Tiltak: 

 Tydeliggjøre beslutningsveier i både systemforvaltning og prosjektmetodikk.  

 Alle prosjekter skal gjennomføre ROS analyse og vurdere DPIA for å sikre godt 

beslutningsgrunnlag og at kommunene er i stand til å gjøre selvstendige vurderinger av 

kartlagte risiko. Vurderingene skal godkjennes og forankres i alle involverte kommuner før et 

prosjekt eller kan igangsettes. Uenighet rundt risikoer og risikoreduserende tiltak kan løftes 

til representantskap dersom nødvendig. 

 Ved større endringer i eksisterende fagsystemer skal det vurderes om ny ROS og eller DPIA 

skal gjennomføres tilsvarende ved gjennomføring av prosjekter eller om eksisterende 

dokumenter må oppdateres.   

 Systemforvaltningen og tilhørende faggrupper ledes av representanter fra fagfelt i 

kommunen. 

 Gjennomgang av alle styrende dokumenter for å sikre samsvar med gjeldende lovverk.  

Vurdering av restrisiko: 

Ved gjennomføring av aktuelle tiltak vurderes risiko som akseptabel. Det er allikevel viktig å sikre at 

kommunene ikke på et senere tidspunkt risikerer å miste beslutningsmyndighet.  

  

3.2. Uklart ansvar mellom kommunen, IKT Agder samarbeidet, systemforvaltning og IKT 

Agder IKS.  
Organiseringen rundt IKT Agder samarbeidet er komplisert og inkluderer mange kommuner av ulik 

størrelse, en fylkeskommune med ulik organisering. Dette gjør også at eierne har mulighet til, og 

ønske om, involvering på ulike nivåer. Fare for ulik forventing til hva kommunen selv må gjøre og hva 

som kan og blir utført i IKT Agder IKS og systemforvaltningen.      

Risiko 

Uklar oppgavefordeling og ansvarsforhold mellom de ulike delene av IKT Agder samarbeidet. I praksis 

kommunen, Systemforvaltning og IKT Agder IKS. Kommunen kan feilaktig tro at oppgaver i praksis er 

delegert ut av kommunen.    

Vurdering: Viktig at alle samarbeidskommunene sitter med samme forståelse av lovverket og hvilke 

oppgaver som kan delegeres til IKT Agder eller forvaltningen og hvilke som må utføres av 

kommunene selv. 

Tiltak 

 Gjennomgang av styrende dokumenter i IKT Agder samarbeidet for å tydeliggjøre 

ansvarsforhold rundt utførende deler av punkter knyttet til informasjonssikkerhet og 

personvern.  

 Tydeliggjøre kommunens selvstendige ansvar knyttet til informasjonssikkerhet og 

personvern. 

 Holde høyt fokus på tydelighet i det videre arbeidet i IKT Agder samarbeidet. 

 Gjennomgang av kommunenes ansvar som tema i møte i kommunedirektørforum.      

Vurdering av restrisiko: 

Ved gjennomføring av aktuelle tiltak vurderes risiko som akseptabel. Det er allikevel viktig å sikre at 

kommunene ikke på et senere tidspunkt risikerer å miste beslutningsmyndighet. 
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Viktig at prinsippene rundt kommunenes ansvar rundt informasjonssikkerhet og personvern 

gjennomgås med jevne mellomrom. 

 

3.3. Oppfølging av leverandører og kontrakter 
Systemansvarlige har ansvar for den daglig oppfølging av kontrakter sammen med 

innkjøpsansvarlige. Dette prinsippet gjelder både i kommunene og IKT Agder samarbeidet. For større 

fellessystemer (Sak og arkiv og HR system) er det ansatt forvaltningsansvarlige i IKT Agder IKS. For 

andre fellessystemer ligger dette i fellesforvaltningen. Bakgrunnen for dette er å profesjonalisere og 

sikre standardisering i løsningene i så stor grad som mulig. 

Løsninger hvor kommunen selv er kontraktspart og følger opp leverandør omfattes ikke av denne 

ROS analyse.        

Risiko 

 Ikke alle kommuner vil være direkte involvert i de ulike forvaltningsgruppene og eventuelle 

faggrupper og vil dermed ikke være like involvert i oppfølging av leverandør og eventuelle 

kontrakter. Faren er da at kommunene mangler eierskap til kontrakter og at feil og mangler 

ikke følges opp godt nok.  

 Ved endringer i konfigurasjon og oppsett kan endringer innføres uten at den enkelte 

kommune har gjort en selvstendig vurdering rundt eventuelle følger knyttet til 

informasjonssikkerhet og personvern.      

Vurdering: 

Selv som IKT Agder samarbeidet i praksis baserer seg på at beslutninger tas i felleskap og «på vegne 

av hverandre» har kommunene selv ansvar for egen informasjonssikkerhet og personvern. 

Forvaltningsorganisasjonen har myndighet til å ta beslutninger rundt konfigurering, oppgraderinger 

etc. som ikke påvirker informasjonssikkerhet og personvern uten å måtte få dette godkjent av hver 

enkelt kommune.  

Tiltak 

 Kommuner som ikke er representert i forvaltningen må informeres om viktige endringer. 

 Der IKT Agder IKS er kontraktspart i en avtale bygger en struktur hvor IKT Agder har hoved-

databehandleravtale med leverandør. Kommunen har så en databehandleravtale med IKT 

Agder IKS med billag pr system. Endringer (instruks fra kommunene) skal så dokumenteres i 

logg. 

 Ved større endinger eller oppgraderinger skal det vurderes om det må gjennomføres ny eller 

revidere eksisterende ROS eller DPIA. Ved endinger skal dette godkjennes av den enkelte 

kommune. 

Vurdering av restrisiko: 

Ved gjennomføring av aktuelle tiltak vurderes risiko som akseptabel. 

 



7 
 

3.4. Arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet overlates til IKT Agder IKS eller 

IKT Agder samarbeidet. 
En av bakgrunnene for opprettelsen av IKT Agder samarbeidet og IKT Agder IKS er å slå sammen IKT 

ressursene for å skape et sterke fagmiljø knyttet til drift og utvikling IKT løsninger i IKT Agder 

kommunene. Dette kan medføre at kommunene ikke selv sitter på nødvendige ressurser til å kunne 

tilfredsstille kravene knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. 

Den praktiske gjennomføringen av tiltak for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet i forhold 

til infrastruktur, IKT drift og utvikling gjennomføres av dedikerte ressurser hos IKT Agder.     

Risiko 

Kommunene er ikke i stand til å kunne gjennomføre selvstendige vurderinger og tiltak knyttet til 

informasjonssikkerhet og personvern. Dette gjelder både ren teknisk kompetanse knyttet drift av IKT 

systemene samt fagkompetanse rundt informasjonssikkerhet og personvern. 

    

Vurdering: 

Ved å samle ressursene knyttet til IKT drift og forvaltning skapes det et sterkere fagmiljø enn 

kommunene ville hatt hver for seg. Dette gir også enkeltkommunene tilgang på bedre fagkunnskap 

som vil være med å styrke arbeidet.         

Tiltak 

 Felles personvernombud for IKT Agder samarbeidet. Ombudet er formelt sett ansatt i 

Arendal kommune, men har en selvstendig rolle og tilgjengelig for alle kommuner.  

 Alle kommuner har egne ressurser med ansvar innenfor informasjonssikkerhet og 

personvern. 

Vurdering av restrisiko: 

Ved gjennomføring av aktuelle tiltak vurderes risiko som akseptabel. Det er allikevel viktig å sikre at 

kommunene beholder kompetanse som sikrer mulig etterlevelse av lovverket. 

   

3.5. Felles systemer og databaser    
Ved å samle innkjøp og standardisere løsninger vil kommunene oppleve at data fra de ulike 

kommunen blir lagret i samme datasystem. Det benyttes så tilgangsstyring for å hindre tilgang på 

tvers av kommunen.    

Risiko 

 Ansatte kan få tilgang til datasett på tvers av kommunene. 

 Vanskelig eller umulig å oppnå tilfredsstillende skiller mellom de ulke kommunene. 

 Feil i tilganger i en kommune kan føre til at data deles på tvers av flere kommuner. Dette kan 

skyldes både feil i oppsett og tekniske feil i løsninger. 

 Vurdering:  

Det har vært eksempler på hendelser hvor persondata har vært tilgjengelig på tvers av kommunen, 

disse avvikene har vært meldt Datatilsynet.     



8 
 

Tiltak: 

 Løpende vurdering rundt om hva som er «egnede tekniske eller organisatoriske tiltak» 

knyttet til ulike datasett og hvilke data som er omfattet.  

 God tilgangsstyring som styrer tilgang til data både mellom brukere i kommunene og hindrer 

tilgang til personopplysninger på tvers av kommunene.   

Gjenstående risiko:  

Ved gjennomføring av aktuelle tiltak vurderes risiko som akseptabel selv om risiko er forholdsvis høy. 

Mange av systemene er kompliserte og ROS og eventuelle DPIA analyser må oppdateres og 

videreutvikles etter hvert som løsningene videreutvikles.  

 

3.6. Uenighet rundt hva som er akseptabel risiko mellom kommunene. 
Kommunene er selv ansvarlige for å gjøre en selvstendig vurdering av hva som er akseptabel risiko 

for IKT systemer. Dette innebærer at kommunene kan kommer til forskjellige konklusjoner og kreve 

ytterligere tiltak eller ikke ønsker å benytte seg av den tekniske løsningen.  

Risiko: 

 En eller flere kommuner kan føler seg presset til å benytte løsninger på tross av risikoer som 

oppfattes som ikke akseptable.   

 En eller flere kommuner kan oppleve at tiltak de mener er nødvendige for en tilfredsstillende 

risiko ikke blir prioritert. 

Vurdering: 

Tiltak: 

 Det er åpnet for at enkelte kommuner ikke benytter seg av løsninger som ble tilbudt i 

fellesskapet. 

 Ved ønske om ytterliggere tiltak for å oppnå en akseptabel risiko skal andre kommuner være 

villige til å godta tiltak.  

 ROS og eventuelle DPIA skal gjennomføres slik at det er mulig å gjennomføre ytterligere tiltak 

før lansering av løsninger. 

 Eventuelle uenighet rundt akseptabel risiko må dette løftes til representantskap for å sikre at 

beslutningene er forankret direkte hos kommunedirektør.   

Gjenstående risiko:  

Ved gjennomføring av aktuelle tiltak vurderes risiko som akseptabel.  

Selv om det ennå ikke er oppstått situasjoner hvor en kommune finner restrisiko akseptabel er dette 

en problemstilling som er viktig i samarbeidet.   
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