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1 Rutine for behandling av personopplysninger 
1. Ibestad kommune behandler ulike mengder personopplysninger innen 

elevadministrasjon, personellbehandling, barnevern, økonomisk sosialhjelp og 

helseopplysninger.  Informasjonen skal anvendes på en samfunnsmessig nyttig 

måte, noe som forutsetter blant annet god informasjonssikkerhet, herunder 

gode rutiner for behandling av personopplysninger.  Dette dokumentet 

uttrykker mål og ansvar for arbeidet med informasjonssikkerhet i Ibestad 

kommune og oppsummeres på følgende måte: 

 Rutiner for oppfyllelse av Ibestad kommunes plikter og de registrerte 

personers rettigheter. 

 Rutiner og tekniske tiltak for informasjonssikkerhet. 

 

Målgruppe er alle ansatte som benytter kommunens elektroniske systemer, 

eller manuelt behandler personopplysninger i Ibestad kommune. 

 

2. Behandlingsansvarlig er Rådmannen 

 

3. Sikkerhetsansvarlig utpekes av rådmannen. 

 

4. Etterlevelse av reglene for behandling av personopplysninger skal være et 

linjeansvar der seksjonslederne er ansvarlig i egen seksjon. 

Den enkelte seksjonsleder er ansvarlig for: 

 Kartlegge omfanget av personopplysninger i egen seksjon. 

 Foreta risikovurdering. 

 Etablere rutiner for behandling av personopplysninger i egen seksjon. 

 Sette seg inn i gjeldende lover og regler. 

 Utføre internkontroll i egen seksjon. 

 Årlig rapportering til behandlingsansvarlig. 

 

(Se vedlegg 9 - Organisasjonskart) 

 

5. All behandling av personopplysninger skal foregå på en slik måte at bare 

personell med tjenstlig behov for kunnskap får tilgang på informasjonen. Dette 

skal ivaretas gjennom innretningen av de elektroniske systemer som benyttes i 

behandlingen og hvordan tilgangen til disse reguleres. Det skal i tillegg gis 

instrukser og pålegg vedrørende enkeltansattes ansvar for overholdelse av 

kravene til konfidensialitet. 

 

All behandling av personopplysninger skal skje på en kontrollerbar måte, slik 

at overordnet på ethvert trinn av behandlingen og i ettertid kan se hva som er 

behandlet og resultatet av behandlingen.  

 

Lagring av personopplysninger på privat datafil/harddisk eller på annet 

medium som ikke er tilgjengelig for andre, skal som hovedregel ikke 

forekomme med mindre spesielle hensyn tilsier slik lagring.  

 

Sensitive opplysninger skal lagres på en slik måte at de kun er tilgjengelig for 

ansatte som er autorisert til å behandle slike opplysninger. 
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6. Behandlingsansvarlig skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. 

Det må kunne dokumenteres at rutiner og tiltak som sikrer 

personopplysningene blir etterlevd i praksis. Risikovurderingen må omfatte 

innbyggernes ulike forutsetninger for å ivareta egen informasjonssikkerhet. 

 

1.1 Oversikt over personopplysninger 

Vedlegg 1 viser en oversikt over Ibestad kommunes behandlinger av 

personopplysninger.  Oversikten er nødvendig for at kommunen skal kunne ivareta 

sine plikter.  Oversikten danner også grunnlag for utarbeidelse av kommunens 

sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi, og vil være underlag ved risikovurderinger. 

(Se vedlegg 1) 

1.2 Begrunnelse for behandling av personopplysninger 

Ibestad kommune har ansvaret for en mengde lovpålagte tjenester ovenfor 

innbyggerne.  I denne forbindelsen er kommunen nødt å behandle personopplysninger 

av forskjellig karakter, både innen for helse og oppvekst, men også internt i form av 

lønns- og personalopplysninger.. 

 

2 Ledelsens gjennomgang 
Ledergruppa i Ibestad kommune skal gå gjennom rutinene for evt revisjon en gang 

årlig. 

 

Hensikten med ledelsens gjennomgang er: 

 Følge opp de mål som er satt. 

 Gjøre korrigerende tiltak. 

 Vurdere oppfølging av korrigerende tiltak. 

 Endring av mål for prosess. 

 Sørge for at internkontroll og styringssystem for informasjonssikkerhet er 

hensiktsmessige, tilstrekkelig og effektive og at det tilfredsstiller relevante 

krav i personopplysningsloven og -forskriften. 

 

Det er utarbeidet sikkerhetsmål for virksomheten. Med bakgrunn i målene skal det 

utarbeides planer (forbedringstiltak) for å nå disse målene. 

 

Oppfølging av forbedringstiltak og korrigerende tiltak gjøres ved at resultatene fra 

egenkontroll og avviksbehandling gjennomgås og sammenlignes med de korrigerende 

tiltakene. 

2.1 Ansvarsforhold 

Det er rådmannen som har ansvar for å gjennomføre ledelsens gjennomgang. 

Sikkerhetsansvarlig har ansvar for å tilrettelegge gjennomgangen.  
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2.2 Gjennomgang av avvik og hendelser 

Ledergruppa går detaljert gjennom de alvorligste hendelsene og avvikene som har 

vært gjennom året, kun summarisk gjennom de mindre alvorlige.  

Diskusjon bør omfatte årsaker til hendelser og avvik i vid forstand og hvordan 

hendelser og avvik er håndtert. 

Ledergruppa iverksetter egenkontroll dersom det viser seg nødvendig, f.eks ved 

hyppige avviksregistreringer. 

2.3 Referat 

Det skal skrives referat fra ledelsens gjennomgang. 

I referatet skal det tydelig fremgå de avgjørelser og aksjoner som er bestemt og med 

hvilken begrunnelse. 
 

3 Sikkerhetsmål og -strategi 
Sikkerhetsmål og -strategi er Ibestad kommunes overordnet styrende dokument for 

informasjonssikkerhet.  

 

Ledelsen i Ibestad kommune har det overordnede ansvaret for all 

informasjonssikkerhet i virksomheten. 

Sikkerhetsmålene beskriver hva som ønskes oppnådd sikkerhetsmessig, mens 

sikkerhetsstrategien beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå 

sikkerhetsmålene.  

3.1 Sikkerhetsmål 

Ibestad kommunes overordnede mål er å opprettholde konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet for informasjon som behandles i kommunens elektroniske 

informasjonssystemer og for personopplysninger som behandles manuelt. 

 

Det innebærer at:  

 Sikkerheten i Ibestad kommune skal ha forankring i ledelsen. 

 Kvaliteten på behandlingsmetodene og informasjonen skal være gyldig, nøyaktig 

og fullstendig og informasjonen skal behandles iht krav i relevante lover og 

forskrifter. 

 Informasjonen er tilgjengelig, slik at brukerne har tilgang til ressurser og 

informasjon til rett tid og i riktig omfang, og at den registrerte får innsyn i 

opplysninger om seg selv.  

 Kun autoriserte medarbeidere har tilgang til informasjon og ressurser 

(konfidensialitet). 

 Den fysiske sikkerheten skal hindre at uautoriserte får adgang til lokaler der 

sensitiv informasjon og personopplysninger lagres og behandles.  Dette for at 

tilgang til systemer og informasjon for uvedkommende skal forhindres. 

 Informasjonen skal være sikret mot utilsiktet endring eller sletting (integritet). 

 Det skal være mulig å spore uønskede hendelser. 

 Ansatte i Ibestad kommune som bruker kommunens informasjonssystemer skal ha 

tilstrekkelig kompetanse for å ivareta kommunens sikkerhetsbehov/krav. 
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Regelverk 

 Personopplysningsloven 

 Personopplysningsforskriften 
 

Andre relevante lover/forskrifter 

 Forvaltningsloven 

 Offentlighetsloven 

 Sikkerhetsloven 

 Straffeloven 

 Arkivloven 

 Helseregisterloven 

 Arbeidsmiljøloven 

 Kommuneloven 

 

Mer informasjon om lovene og forskriftene finnes på www.lovdata.no. 

 

3.2 Sikkerhetsstrategi 

Sikkerhetsstrategien en er en langsiktig, overordnet plan for Ibestad kommunes arbeid 

med å nå sikkerhetsmålet. 

 

Ibestad kommune skal benytte risikovurderinger som grunnlag for valg av 

sikkerhetstiltak. Dokumenterte risikovurderinger skal gjennomføres ved ny 

behandling av personopplysninger eller ved større endringer i Ibestad kommunes 

virksomhet. 

 

3.2.1 Organisering 

Overordnet ansvar for informasjonssystemene er tillagt rådmannen. Ansvaret omfatter 

også at det årlig avsettes tilstrekkelige ressurser, både personalmessige og 

økonomiske, slik at tilfredsstillende informasjonssikkerhet opprettholdes. 

 

Overordnet operativt ansvar for drift av informasjonssystemet er tillagt den enkelte 

driftsoperatør for systemene (se vedlegg 1)  

 

Lokal systemansvarlig har ansvar for å bidra i forbindelse med den funksjonelle delen 

av informasjonssystemet med kontakt mot leverandørs support. Lokal 

systemansvarlig bidrar også med støtte til den enkelte bruker. 

 

Driftsoperatører 

Alle formaliteter mellom Ibestad kommune og leverandører skal være formulert i 

formelle kontrakter (SLA - Service Level Agreement) og skal inkludere relevante 

sikkerhetskrav. Ibestad kommune skal alltid ha rett til innsyn og måling av hvorvidt 

sikkerhetskrav etterleves av en leverandør. 
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Egenkontroll 

 Egenkontroll/måling av sikkerhetsnivå i Ibestad kommune skal utføres 

regelmessig. 

 Avvik fra sikkerhetsmål og strategi samt vedtatte rutiner og styrende 

dokumenter skal håndteres som en del av avvikshåndtering, se pkt. 3.8. 

 

3.3 Personell og sikkerhet 

Generell taushetserklæring 

Alle som får tilgang til beskyttelsesverdig opplysninger om Ibestad kommune skal 

underskrive en taushetserklæring. Dette gjelder kommunens ansatte, leverandørers 

ansatte eller andre som måtte komme i kontakt med slik informasjon.  

 

Sikkerhetsinstruks 

Alt personell med tilgang til informasjonssystemene skal underskrive 

”Sikkerhetsinstruks bruker" (vedlegg 3). 

 

Konsekvenser ved sikkerhetsbrudd 

Brudd på sikkerhetsreglene beskrevet i sikkerhetsinstrukser, taushetserklæring og 

eventuell konfidensialitetserklæring, vil bli vurdert i henhold til lover og forskrifter og 

kan få følger for ansettelsesforholdet.  

 

3.4 Fysisk sikkerhet/adgangskontroll 

Fysisk sikring innebærer å sikre informasjonen ved å sikre informasjonssystemenes 

omgivelser inkl. brukeromgivelser.  Fysisk sikring innebærer å sikre lokaler, utstyr og 

dokumenter mot uautorisert adgang og ødeleggelse. 

 Ansatte i Ibestad kommune skal få utdelt nøkkel kun til de rom/lokaler de har 

behov for.  Utlevering av nøkler skal registreres og kvitteres.  Nøklene innleveres 

dersom den ansatte slutter eller går ut i langvarig permisjon. 

Dersom nøkkel mistes eller blir stjålet skal dette meldes umiddelbart til nærmeste 

leder. 

 Besøkende skal kun oppholde seg i områder der besøkende kan ha adgang.  De 

skal ikke oppholde seg i områder der det oppbevares og behandles 

personopplysninger uten følge av autoriserte medarbeidere. 

 Alle ansatte skal være observante på ”ukjente” personer som ferdes utenfor 

tillatte områder uten følge av autoriserte medarbeidere. Personen skal i så fall 

bortvises eller henvises til leder. 

 Arbeidsplassen skal sikres slik at saksdokumenter og beskyttelsesverdige 

dokumenter ikke utsettes for innsyn fra klienter, vedlikeholdspersonell eller andre 

ansatte som ikke skal ha tilgang til slik informasjon. Dette gjelder både 

besøkende og egne medarbeidere.  Arbeidsplassen bør organiseres slik at innsyn 

fra forbipasserende ikke er mulig. 

 Arkiv, serverrom og rom med annet sentralt IT-utstyr skal sikres og plasseres slik 

at det er mulig å begrense adgangen til området. Dør til slike områder skal alltid 

være låst. Dette gjelder også rom med sensitive personopplysninger og 

opplysninger gradert etter sikkerhetsloven. 

 Utrangerte harddisker beskyttes tilsvarende. 
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 Når arbeidsplassen forlates skal kontordør låses og vinduer lukkes. 

Elektriske apparater som kaffetraktere og lignende skal være frakoblet 

strømnettet. 

 Ytterdører skal være låst etter arbeidstidens slutt. 

 

3.5 Tilgang til informasjonssystem 

 Nærmeste linjeleder er ansvarlig for å klarlegge og autorisere en ansatts behov for 

tilgang. 

 Nærmeste linjeleder er ansvarlig for å melde fra at personell slutter slik at 

tilgangsrettigheter fjernes.  

 

3.6 Dokumentsikkerhet 

Alle dokumenter og lagringsmedia som inneholder beskyttelsesverdig informasjon, 

skal behandles, oppbevares, forsendes og destrueres på en slik måte at det ikke 

kommer uvedkommende i hende. 

 

3.7 Avvikshåndtering 

Avvik er enhver hendelse eller tilstand som bryter med Ibestad kommunes 

internkontroll. 

 

3.8 Hensikt 

Rutiner for rapportering av hendelser og håndtering av avvik skal sikre at man har 

mulighet til å gjøre forbedringer i internkontrollen og at eventuelle sikkerhetsbrudd 

rapporteres til ansvarlig person. På denne måten kan organisasjonen lære av avvik, og 

sette i gang tiltak for å forbedre tilstanden i virksomheten. 

 

Eksempler på situasjoner som skal meldes som avvik: 

 

 Ved utilsiktet utlevering av personopplysninger, eller ved mistanke om slik 

utlevering. 

 Brudd på taushetsplikten. 

 Når medarbeidere benytter informasjonssystemet uten autorisasjon. 

 Ved feil utstyr eller program som kan ha innvirkning på 

informasjonssikkerheten eller driften av informasjonssystemet. 

 Ved behandling av personopplysninger i strid med lover, forskrifter og interne 

bestemmelser. For eksempel når: 

o Samtykke til behandling ikke foreligger eller ikke er lovhjemlet 

o Informasjonsplikten ikke ivaretas 

o Innsynsretten ikke ivaretas 

o Det skjer feilregistreringer 

o Feil ikke blir rettet 

o Personopplysninger blir lagret på harddisk, minnepenn e.l. 
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3.9 Utførelse 

Alle ansatte er ansvarlig for å rapportere avvik fra gjeldende rutiner og andre 

hendelser til den som er ansvarlig for det aktuelle området eller sikkerhetsansvarlig. 

Feil i programvare og maskinvare rapporteres til IT-drift. 

 

Sikkerhetshendelser og beredskapshendelser krever ofte en rask reaksjon og må 

rapporteres omgående, muntlig eller helst som e-mail.  

 

Avvik håndteres av linjeleder eller sikkerhetsansvarlig avhengig av avvikets art. 

Avviket registreres i det verktøyet som er formålstjenlig, men på en slik måtte at det 

er enkelt å få oversikt over status på avvik og korrigerende tiltak.  

 

Gjennomføring 

 Alvorlige hendelser av sikkerhetsmessig betydning skal alltid rapporteres til 

sikkerhetsansvarlig. 

 Ved alvorlige hendelser skal sikkerhetsansvarlig involveres i oppfølging og 

beslutning av korrigerende tiltak knyttet til hendelsen.  

 Sikkerhetsansvarlig har ansvar for oppfølging og beslutning av korrigerende 

tiltak som gjelder hendelser ved brudd på konfidensialitet eller integritet samt 

enkeltpersoners brudd på sikkerhetsreglene. 

 Dersom personopplysninger er kommet på avveie eller det er mistanke om det 

samme, skal Datatilsynet orienteres. 

 IKT driftsoperatører har ansvar for oppfølging av korrigerende tiltak som gjelder 

hendelser relatert til tilgjengelighet på systemer og tjenester. 

 Avvik meldes på eget skjema (vedlegg 7) 

 

3.10 Systemteknisk sikkerhet 

3.10.1 Generelt 

 Sikkerhetstiltak for Ibestad kommunes nettverk og systemer skal aldri basere seg 

på at system, person, eller virksomhet det kommuniseres med har en ”sikker” 

infrastruktur 
 

3.10.2 Datakommunikasjon 

 Brannmurer og tilsvarende sikkerhetsbarrierer skal benyttes for å oppnå et sikkert 

skille mellom Ibestad kommune og eksterne nett. 

 All ekstern kommunikasjon skal rutes via sikkerhetsbarrierer som filtrerer 

ulovlige tjenester, uønsket informasjon, adresser og trafikkretning. 

 Det skal benyttes to sikkerhetsbarrierer mellom sikret sone og eksternt nettverk 

for behandling av sensitive personopplysninger. 

 Det skal være elektronisk overvåking av ekstern nettverkstrafikk/kommunikasjon 

mot virksomhetskritiske systemer og nettverk. 
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3.10.3 Infrastruktur 

 Mekanismer i underliggende nettverkskomponenter, operativsystem og annen 

programvare skal benyttes for å oppnå at brukere bare har tilgang til relevant 

informasjon. 

 Autentiseringsmekanismer skal alltid være integrert med og bygge på 

underliggende autentiseringsmekanismer i operativsystem og nettverk. 

 Antall passord eller tilsvarende som en bruker må kunne skal minimaliseres 

 Systemene skal regelmessig oppdateres med relevante sikkerhetspatcher. 

 Server og klienter skal være herdet mot innbrudd og nedetid. 

 To-nivå automatisk viruskontroll og med automatisk oppdatering av signaturer 

skal være iverksatt. Med to-nivå menes intern viruskontroll og viruskontroll på 

ytre barriere. 

 PC som ikke eies av Ibestad kommune skal ikke tilkobles kommunens nettverk. 

Dersom det likevel etter en risiko/nyttevurdering anses som påkrevd skal 

tilkobling skje i egen nettverkssone der trafikk overvåkes og kontrolleres. 

 Alle PC’er tilknyttet Ibestad kommunes nettverk skal være innkjøpt, forvaltet og 

konfigurert av kommunen selv eller driftsoperatør. 

 Bærbare PC’er kan bare koples direkte til eksternt nett dersom de er konfigurert 

og godkjent for dette. 

 Informasjonssystemer skal være konfigurert til å logge uautorisert tilgang eller 

forsøk på uautorisert tilgang. 

 Tilgang relatert til brukere skal være sporbart til brukernavn/-identifikasjon 

 Programvare- og maskinvare-plattformer benyttet i Ibestad kommunes 

informasjonssystem skal være standardisert. Det er ikke tillatt å installere egen 

programvare, all installasjon skal utføres av IKT-ansvarlig eller de IKT-ansvarlig 

delegerer dette til. 

 Kommunens systemer og nettverk skal ha synkroniserte klokker. 

 

4 Håndtering av personopplysninger 
Behandling av personopplysninger skal bare skje i den utstrekning det er nødvendig 

av hensyn til Ibestad kommunes virksomhet, og skal i hvert enkelt tilfelle utgjøre et så 

lite inngrep i enkeltpersoners personvern som mulig.  

 

All behandling av personopplysninger skal foregå på en slik måte at bare personell 

med tjenstlig behov for kunnskap får tilgang på informasjonen. Dette skal ivaretas 

gjennom innretningen av de elektroniske systemer som benyttes i behandlingen og 

hvordan tilgangen til disse reguleres. Det skal i tillegg gis instrukser og pålegg 

vedrørende enkeltansattes ansvar for overholdelse av kravene til konfidensialitet. 

 

Det skal etableres en bevisst holdning til behandling av personopplysninger og til den 

enkelte ansattes behov for tilgang til slike opplysninger.  
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4.1 Registrering av personopplysninger 

En viktig forutsetning for ryddige systemer er at de som legger inn 

personopplysninger i systemene, følger samme regler. Alle som jobber med 

registrering av personopplysninger, må derfor tenke gjennom følgende: 

 

 Når skal en person registreres? 

 Hvilken informasjon skal legges inn om vedkommende? 

 Hvilken kvalitet har informasjonen. 

 Hvem har ansvar for å registrere og legge inn informasjon om en person?  

 

Ansvaret bør knyttes til en rolle heller enn person for å sikre fleksibilitet. 

 

4.2 Endring av personopplysninger 

Alle bør følge de samme reglene når personopplysninger skal endres.  

Alle endringer skal utføres korrekt og konsekvent i de autoritative kildene, som så 

automatisk oppdaterer andre tilknyttede systemer.  

Alle som skal ha tilgang til å endre personopplysninger, må derfor tenke gjennom 

følgende: 

 

 Hvordan meldes endringer? 

 Hvem kan initiere endringer av forskjellig type informasjon? 

 Hvor kommer den nye informasjonen fra? 

 Hvilken kvalitet har den nye informasjonen? 

 Hvem har ansvar for å gjøre endringene?  

 

Ansvaret bør knyttes til en rolle heller enn person for å sikre fleksibilitet. 

 

4.3 Sletting av personopplysninger 

Hovedregelen er at personopplysninger skal slettes når formålet med behandlingen er 

oppnådd. 

  

Ibestad kommune har arkivplikt etter arkivloven, og innebærer at saker kommunen 

har hatt til behandling ikke kan slettes. Saker som er eldre enn 10 år skal som 

hovedregel overleveres til Riksarkivet. Oppbevaring av saker eldre enn 10 år skal ha 

særlig begrunnelse. 

 

Personopplysninger om ansatte kan oppbevares så lenge opplysningene er relevante 

for det formål de er opprettet. 

Advarsler skal likevel slettes 2 år etter at advarsel ble gitt, med mindre særlige forhold 

gjør seg gjeldende. Med særlige forhold menes: 

 Ikke endret adferd 

 Nye advarsler, eller 

 Oppsigelsessak eller avskjedssak er innledet. 

 

Ved arbeidsforholdets slutt skal alle personalopplysninger gjennomgås.  

For videre lagring må det anføres et særskilt grunnlag.  
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5 Risikovurdering 
Med ”risiko” menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal 

hende eller utvikle seg. 

 

Risikovurdering er en kartlegging av risikofaktorer og hvilken sannsynlighet det er for 

at disse kan inntreffe.  

I forkant av en risikovurdering skal man i følge Personopplysningsforskriften  

§ 2-4 selv fastlegge kriterier for akseptabel risiko forbundet med behandlingen av 

personopplysninger. 

 

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:  

o Hva kan gå galt?  

o Hva er sannsynligheten for at det kan inntreffe?  

o Hva er konsekvensen hvis det inntreffer?  

 

I etterkant av denne vurderingen, bør følgende spørsmål stilles:  

o Hva kan gjøres for å hindre det?  

o Hva kan gjøres for å redusere følgene dersom det skjer? 

 

5.1 Enkel modell for risikovurdering 

En enkel modell kan gjennomføres i fire trinn. De kan nok i praksis gli litt over i 

hverandre, men det er viktig å være innom alle punktene.  

 

Trinn 1: Kartlegg risikofaktorene  
Tenk gjennom nøye hva som kan være risikofaktorer i forbindelse med:  

 

Administrative systemer: Hvem kan legge inn data i systemet – hvem har innsyn i data 

- er rutiner for bruk av systemet gode nok (eksempel utlevering av data) og godt nok 

dokumentert? Det er systemeier som har ansvar for risikovurderingen.  

 

Trinn 2: Sannsynlighet og konsekvens  

Se skjema for risikovurdering (vedlegg 2)  

 

Ibestad kommune skal vurdere hver risikofaktor i forhold til hvor sannsynlig det er at 

noe går galt. Er det noe som kan skje ofte, en sjelden gang eller er det svært lite 

sannsynlig?  

En mulig inndeling av sannsynlighet er:  

 

o Meget liten: Hendelsen inntreffer 1 gang pr. 50. år eller sjeldnere.  

o Liten: Hendelsen inntreffer 1 gang pr 10. år eller sjeldnere.  

o Moderat: Hendelsen inntreffer årlig eller sjeldnere.  

o Stor: Hendelsen inntreffer flere ganger i året.  

o Svært stor: Hendelsen inntreffer en gang i uka eller oftere.  
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Hva vil konsekvensen være dersom noe går galt? Kommunen må gå gjennom de ulike 

risikofaktorene med dette for øyet. Noen utfall vil være mer alvorlige enn andre. En 

mulig inndeling av konsekvens er:  

 

o Ubetydelig: Hendelsen kan medføre økonomisk tap – men som kan 

gjenopprettes, eller kan føre til tap av omdømme eller integritet (eksempelvis 

kompromittering av opplysninger den registrerte oppfatter som følsomme). 
o Liten: Hendelsen kan medføre betydelig økonomisk tap – men som kan 

gjenopprettes, eller kan føre til tap av omdømme eller integritet (eksempelvis 

kompromittering av opplysninger den registrerte kan oppfatte som krenkende, 

eller som andre kan gjøre nytte av).  
o Moderat: Hendelsen kan medføre betydelig økonomisk tap som vanskelig kan 

gjenopprettes, eller kan føre til alvorlig tap av omdømme eller integritet.  
o Alvorlig: Hendelsen kan medføre uopprettelig økonomisk tap, eller kan føre til 

alvorlig tap av omdømme og integritet.  
o Svært alvorlig Hendelsen kan medføre alvorlig økonomiske tap eller kan føre til 

alvorlig tap av omdømme eller integritet som påvirker helse eller økonomi.  
 

Konsekvens av en hendelse vil i første rekke være knyttet til økonomi og 

personopplysningenes art.  I tillegg vil konsekvens også avhenge av hvor mange personer 

som berøres. Personvernkonsekvens må rangeres høyere, eksempelvis ett nivå, dersom 

hendelsen får følger for mange mennesker. Dette selv om følgene for den enkeltes 

personvern vurderes som liten. I tillegg til konsekvensene for den enkelte registrerte, kan 

uønskede hendelser få stor betydning for institusjonen. 
 

Tiltak 

Hensikten er å vurdere behovet for og eventuelt iverksette tiltak for å bringe risikoen ned 

på et akseptabelt nivå.  

 

Ibestad kommune må gå igjennom listen over risikofaktorene. Følgende spørsmål kan 

stilles:  

o Er det mulig å fjerne en gitt risikofaktor fullstendig?  

o Er det mulig å redusere sannsynligheten for at det skjer?  

o Hva kan gjøres for å redusere konsekvensen dersom det skjer?  

o Er lover, forskrifter og interne retningslinjer fulgt?  

o Skriv ned aktuelle tiltak for hver av risikofaktorene som er avdekket.  

 

Eksempel på tiltak kan være: Opplæring – fysisk sikring av data - klar ansvarsfordeling – 

bedre rutinebeskrivelser - makulering av papirer/sletting av data som inneholder 

personopplysninger. 
 

 

Trinn 4: Videre arbeid  
Alle tiltakene som er skrevet ned, kan sannsynligvis ikke gjennomføres med en gang. 

Det bør settes opp en prioritert liste over det som må gjøres. Rett opp manglene i 

prioritert rekkefølge.  

Det er viktig at det framgår tydelig hva som skal gjøres, når det skal være gjort, og 

hvem som har ansvaret for at det blir gjennomført. En enkel handlingsplan kan settes 

opp.  
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6 Sikkerhetsinstruks bruker 
Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IKT i Ibestad kommune. 

Instruksen gjelder for alle ansatte som bruker EDB-verktøy i sitt arbeid. 

Instruksen skal være lest og signert, og leveres til servicetorget for innskanning i 

Public 360 på den ansattes personalmappe. 

(Vedlegg 3) 

 

7 Klassifisering av informasjon 
Informasjon som behandles i Ibestad kommune har forskjellig beskyttelsesbehov og 

er delvis regulert av lovverk. For at brukere skal kunne vite hvordan man skal 

håndtere informasjonen gis det i et tillegg til vedlegg 3 en definisjon av ulike typer 

informasjon, samt en tabell som viser hvordan den enkelte informasjon skal håndteres 

(se vedlegg 3). 

 

8 Taushetsplikt 
Ansatte vil i arbeid for Ibestad kommune kunne få tilgang til informasjon, 

personopplysninger eller opplysninger om driftsforhold som ikke må bli kjent for 

uvedkommende.  Arbeid i kommunen krever ansvarsfølelse og lojalitet samt respekt 

for vern av informasjon og øvrige verdier. 

 

Alle ansatte har derfor plikt til å gjøre seg kjent med og følge: 

 De lover og regler for taushetsplikt som gjelder for stillingen/vervet de 

innehar. 

 Kommunens retningslinjer for informasjonssikkerhet. 

 

Taushetserklæring avkreves med hjemmel i forvaltningslovens § 13 c, og gjelder også 

etter at arbeidsforholdet/vervet er avsluttet (vedlegg 6). 

 

Alle ansatte har taushetsplikt etter bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13. 

For ansatte i sosialtjeneste og barnevernstjeneste gjelder i tillegg utvidet taushetsplikt 

hjemlet i hhv sosialtjenesteloven § 8-8 og barnevernloven §§ 6-7.  For helsepersonell 

gjelder i tillegg helsepersonelloven §§ 21-29.  

For øvrig gjelder straffelovens §145, §294 og §405a samt  markedsføringslovens §27 

og §28. 

 

8.1 Brudd på taushetsplikt 

Brudd på bestemmelsene om taushetsplikt kan få konsekvenser for arbeids- eller 

tjenesteforholdet i Ibestad kommune og evt medføre straffeansvar. 

Det kreves at medarbeiderne gjør seg kjent med straffelovens § 121 om brudd på 

taushetsplikten. 
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9 Beskrivelse av informasjonssystemet 
Ibestad kommune har outsourcet hele sin IKT drift fra 1. juni 2010.  Det finnes ingen 

servere i drift i kommunens lokaliteter. 

 

Beskrivelse av informasjonssystemet til Ibestad kommune er beskrevet i kontrakt med 

Umoe iTet, “Bilag 2 – Løsningsspesifikasjon” 

 

9.1 Rutiner for kriseledelse 

Det vises til Ibestad kommunes beredskapsplan. 

 

10 Gjennomgang av rutiner 
Rutiner for håndtering av personopplysninger og for informasjonssikkerhet bør 

gjennomgås periodisk for å sikre at rutinene er 

 oppdaterte i henhold til interne og eksterne forhold, 

 hensiktsmessige og 

 tilstrekkelige. 

 

Periodisk gjennomgang bør utføres minst en gang pr år (se pkt 2, Ledelsens 

gjennomgang.  

 

I tillegg kan det være behov for gjennomgang og oppdatering utover dette ved 

betydelige endringer i interne eller eksterne forhold. 

 

11 Vedlegg til styringsdokumentet 
Vedlegg 1 – Oversikt over personopplysninger 

Vedlegg 2 – Skjema for risikovurdering 

Vedlegg 3 – Sikkerhetsinstruks bruker  

Vedlegg 4 – Momentliste for introduksjon av nyansatte 

Vedlegg 5 – Sjekkliste for opphør av arbeidsforhold 

Vedlegg 6 – Taushetserklæring – Ibestad kommune 

Vedlegg 7 – Avviksskjema – Ibestad kommune 

Vedlegg 8 – Skjema for innsyn i e-post 

Vedlegg 9 – Organisasjonskart informasjonssikkerhet 

Vedlegg 10 – Rutinebeskrivelse for innsyn i arbeidstakerens e-post 

 

 

 



Vedlegg 1 

Vedlegg 1: Oversikt over personopplysninger 
 

Informasjon/  

Formål 

(System) 

Hjemmel  Melding/ 

Konsesjon  

Sensitive 

person-

opplysninger  

Operatør 

Sikrings-  

tiltak  

Lagring og 

kommunikasjon  

Opplysning-

enes omfang  

Seksjon/ 

Avdeling 

Lokalt 

systemansvar 

-Lønn og 

personal-

opplysninger 

(EDB-NLP) 

(Public 360) 

Personopplysning-

sloven § 8f 

Unntatt i for-

skriftens § 7-

16 

Nei 

Driftes av 

EVRY 

(EDB AS). 

Public 360 

driftes av 

iTet. Sikres 

av brannmur 

Lagres hos 

driftsoperatør. 

Direkte komm.linje. 

280 Stab 

Geir M Johansen 

Grete Danielsen 

Roald Pedersen 

Elev-

administrasjon 

-Elevmapper 

(Public 360) 

Opplæringsloven 

§ 13-5 
 Ja 

Driftes av 

iTet. 

Brannmur 

Lagres hos 

driftsoperatør. 

Direkte komm.linje. 

78 Oppvekst Roald Pedersen 

Barnevern 

-Vurering og 

tiltak 

(Familia) 

Barnevernsloven 

§ 3-1 

Våren 2007. 

(Dato usikker) 
Ja 

Driftes av 

iTet. 

Brannmur 

Lagres hos 

driftsoperatør. 

Direkte komm.linje. 

103 Barnevern Sylvi Sande 

-Økonomisk 

sosialhjelp 

(Velferd) 

Lov om sosiale 

tjenester § 3 

Våren 2007. 

(Dato usikker) 
Ja 

Driftes av 

Hålogaland 

IKT (HIKT) 

Brannmur 

Lagres hos 

driftsoperatør. 

Direkte komm.linje. 

128 NAV Eli Skog 

Helse-

opplysninger 

-Pasientjournaler 

(Winmed lege og 

 Winmed helse) 

Helsepersonell-loven 

§ 39 
Usikker Ja 

Driftes av 

Hålogaland 

IKT (HIKT) 

Brannmur 

Lagres hos 

driftsoperatør. 

Direkte dedikert 

komm.linje. 

4305 HELSE 
Katrine Kristiansen 

Siv N Henriksen 

Helse-

opplysninger 

innen pleie, 

rehabilitering og 

omsorg. 

(PROfil) 

Forskrift om kvalitet i 

pleie- og 

omsorgstjenestene §3 

Våren 2007. 

(Dato usikker) 
Ja 

Driftes av 

iTet. 

Brannmur 

Lagres hos 

driftsoperatør. 

Direkte komm.linje. 

513 PRO Ellinor Vang 

 



Vedlegg 2 

 

 

Vedlegg 2 - Skjema for risikovurdering 

 

 

 For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for 

Sannsynlighet (S) og ett for Konsekvens (K).  

 Tallet for sannsynlighet multipliseres med tallet for Konsekvens (S x K). Resultatet føres 

opp under Produkt.  

 Forholdene prioriteres etter høyeste verdi i ” Produkt-feltet”. Husk at et produkt på 1x5 

bør settes høyere opp i prioritet (dvs svært alvorlig konsekvens) enn et produkt 5x1 (dvs, 

at konsekvensen blir ubetydelig)  

 Til slutt: Overfør til en handlingsplan i prioritert rekkefølge. Husk da å ta hensyn til både 

verdien på sannsynlighet og konsekvens 
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 Hva kan skje? Arbeid og forhold som kan medføre risiko (uønskede hendelser/tilstander). Vurderes for personvern – 

konfidensialitet og integritet  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Produkt  

(S x K)  

Prioritet  
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Vedlegg 3 

Sikkerhetsinstruks bruker 
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Innledning 
Denne instruksen beskriver retningslinjer for bruk av IKT i Ibestad kommune. Instruksen gjelder 

for alle ansatte som bruker EDB-verktøy i sitt arbeid. 

Instruksen skal være lest og signert, og leveres til servicetorget for innskanning i Public 360 på 

den ansattes personalmappe. 

 

1 Bruk av Ibestad kommunes informasjonssystemer 
 Dokumenter som inneholder beskyttelsesverdige opplysninger som kan skade 

enkeltindivider, kunder eller Ibestad kommune hvis de blir kjent av uvedkommende, skal 

graderes, merkes og håndteres i henhold til rutine for informasjonshåndtering. 

 Ibestad kommunes informasjonssystemer er beregnet for jobbrelaterte formål.  

Privat bruk, f.eks. e-post og private filer tillates i begrenset omfang, så lenge det ikke 

påvirker jobbrelaterte oppgaver.  

 Ibestad kommune har i utgangspunktet ikke anledning til innsyn i privat e-post eller filer. 

Unntak gjelder hvis du er ikke-planlagt utilgjengelig i lengre tid, og virksomheten har behov 

for virksomhetsrelatert informasjon. Det er etablert en egen rutine for slikt innsyn  

(vedlegg 10). 

 Ibestad kommune har i utgangspunktet ikke anledning til innsyn i privat e-post eller filer. 

Unntak gjelder ved begrunnet mistanke om straffbare forhold eller ved sikkerhetsmessige 

behov. Det er etablert en egen rutine for slikt innsyn (vedlegg 10). 

 Utskrifter skal fjernes fra skriveren så snart utskriftsjobben er ferdig. 

 Alle lagringsmedia skal merkes iht. retningslinjer. 

 

1.1 Opplæring 

 Før du får tilgang til de aktuelle informasjonssystemene, skal du ha gjennomgått nødvendig 

opplæring. 

 Du er selv ansvarlig for å følge de regler som gjelder for bruk av de forskjellige 

informasjonssystemene og for behandling av beskyttelsesverdig informasjon i henhold til 

gjeldende regler. 

 

1.2 Brukernavn og passord 

 Du får tildelt brukernavn og førstegangs passord fra IKT sikkerhetsansvarlig. 

 Passord er strengt personlig og skal ikke oppgis til eller lånes ut til andre.  Dette er et 

personlig ansvar. 

 Velg et passord som er lett å huske men det skal ikke inneholde navn på familie-medlemmer, 

fødselsnummer eller andre opplysninger som lett lar seg knytte til brukeren. 

 Passordet skal bestå av en kombinasjon av store og små bokstaver og tall/tegn og være på 

minst 8 tegn. Siste 5 passord skal ikke gjenbrukes. 

 Dersom du har mistanke om at passordet har blitt kjent av uvedkommende, skal passordet 

byttes og hendelsen rapporteres til sikkerhetsansvarlig snarest mulig som et avvik. 

 Du skal alltid logge ut før du overlater maskinen til andre. 

1.3 Internett 

 Alle brukere med tilgang til kommuneportalen har tilgang til å benytte Internett samt sende 

og motta e-post fra sin lokale arbeidsstasjon/PC.  
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 Det er ikke tillatt å laste ned utuktig materiale, opphavsrettslig beskyttet materiale (f.eks. 

musikk, filmer og programvare) eller annet som er i strid med lovverket.   

 Tjenester for fildeling og lynmeldinger tillates ikke på grunn av sikkerhetsrisiko knyttet til 

disse tjenestene.  

 Ressurskrevende tjenester, eksempelvis radiolytting og TV/video streaming, skal begrenses 

for ikke å negativt påvirke jobbrelatert trafikk i nettet.  

 Ibestad kommune har anledning til å logge informasjon om Internett og e-post trafikk for å 

sikre alminnelig drift samt for sporing ved eventuelle sikkerhetsbrudd. 

 Det er ikke tillatt å forsøke å forbigå sikkerhetsmekanismer beskrevet i denne 

sikkerhetsinstruks, for eksempel ved å skjule ikke-tillatte tjenester gjennom andre tjenester. 

 

1.4 E-post 

 All e-post (innkommende og utgående) skal gå gjennom Ibestad kommunes e-post løsning. 

Det er derfor ikke tillatt å hente e-post gjennom eksterne POP tjenester eller eksterne web-

baserte e-postsystemer. 

 Dersom e-post må benyttes for overføring av beskyttelsesverdig informasjon, skal 

informasjonen sendes som kryptert vedlegg til e-post med godkjent. krypteringsprogram.  

 Brukere er selv ansvarlig for å vurdere hva som er arkivverdig e-post. 

 

1.5 Bærbar PC, nettbrett og annet portabelt utstyr 

 Kontor PC, bærbar PC, nettbrett og annet portabelt utstyr er i utgangspunktet konfigurert for 

bruk i Ibestad kommunes kommuneportal. Dette oppsettet skal ikke endres av bruker.  

 Beskyttelsesverdig informasjon skal ikke lagres på bærbar PC, PDA eller annet portabelt 

utstyr med mindre det er installert godkjente sikkerhetsløsninger (normalt med kryptert disk). 

 Bærbar PC (Jobb-PC) som benyttes som klient i kommunens nettverk, kan benyttes i 

forbindelse med jobb på reiser og hjemme. Jobb-PC skal ikke benyttes til annet enn 

jobbrelaterte oppgaver. 

 Den enkelte bruker er ansvarlig for å håndtere bærbar PC og andre enheter med informasjon i 

henhold til informasjonens klassifisering. 

 La aldri bærbar PC, PDA eller annet bærbart utstyr ligge synlig uten tilsyn. 

 

1.6 Sikkerhetskopiering 

 For å sikre at det blir tatt sikkerhetskopier, skal all jobbrelatert informasjon lagres på, 

eventuelt kopieres til et område i kommuneportalen. 

 For Jobb-PC som benyttes i forbindelse med reiser og hjemmearbeid, må oppdatering mot 

servere i kommunens nettverk gjøres regelmessig, spesielt dersom andre er avhengig av 

informasjonen. 

 Ved behov for gjenoppretting av sikkerhetskopiert informasjon, kontakt IKT 

sikkerhetsansvarlig 

1.7 Installasjon av programvare og maskinvare 

 Det skal ikke benyttes programvare som avviker fra lisensavtaler til produsenter. 

 All lisensiert programvare på maskinen skal godkjennes.  Dette gjelder både kontor PC, 

bærbar PC og nettbrett.   

 Dersom du har behov for ytterligere lisensiert programvare, ta kontakt med IKT 

sikkerhetsansvarlig.  
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 All maskinvare og lagringsmedia/harddisk skal være registrert hos driftsoperatør, dersom 

dette mangler skal IKT sikkerhetsansvarlig varsles. 

 

1.8 Modem-/bredbåndstilknytninger 

 Ekstern tilkopling mot Ibestad kommunes nettverk tillates kun etter godkjenning fra IKT 

sikkerhetsansvarlig. 

 

1.9 Hjemme-PC 

 Kunde-/brukerinformasjon eller informasjon om Ibestad kommune tillates ikke lagret på 

privat/hjemme-PC. 

 

1.10 Reparasjon, service og vedlikehold 

 Alle feil eller mistanker om feil i informasjonssystemet (både maskinvare og programvare) 

skal rapporteres til IKT-ansvarlig snarest mulig. 

 Det er kun IKT-ansvarlig som kan iverksette arbeid som utføres av eksternt personell på 

informasjonssystemer og utstyr. 

 

1.11  Håndtering av informasjon og medier  

1.11.1 Håndtering 

 Dokumenter (papir, foiler etc.) og lagringsmedia, som CD, DVD, minnepinner etc., skal 

behandles iht. retningslinjene. 

 

1.11.2 Kassering av medier 

 Disker, utstyr som inneholder harddisker og annet lagringsmateriale (f.eks. minnebrikker, 

backuptape etc.), skal leveres til IKT-ansvarlig for forsvarlig destruksjon. 

 

 Lagringsmedia som CD, DVD, minnepinner og disketter, etc som inneholder 

personopplysninger skal leveres til IKT-ansvarlig for destruksjon.  Øvrig klippes/brekkes i 

biter og kastes i avfall.  

 

2 Kontakt med media 
Det er kun rådmannen eller den han gir ansvaret til, som har myndighet til å uttale seg til presse 

eller andre media i forbindelse med saker som gjelder IKT-sikkerhet, sikkerhetsbrudd eller større 

hendelser. 

 

3 Personellsikkerhet 

3.1 Sikkerhetsinstruks og taushetserklæring 

Ansatte, konsulenter og vikarer skal rette seg etter “Sikkerhetsinstruks bruker” (dette 

dokumentet) og underskrive denne, samt taushetserklæring. 
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3.2 Konsekvenser ved brudd på retningslinjene 

Konsekvenser for ansatte som har forårsaket brudd på sikkerhetsreglene, vil bli vurdert i hvert 

enkelt tilfelle og kan ved alvorlige brudd føre til oppsigelse/avskjed, se virksomhetens 

reglement. 

 

4 Rapportering og avvik 

4.1 Rapportering av sikkerhetsbrudd/hendelser 

Meld straks fra til sikkerhetsansvarlig dersom du oppdager sikkerhetsbrudd eller hendelser som 

kan ha betydning for sikkerheten.  

Dersom det oppdages virus/orm/trojaner på CD-rom/DVD, minnepenn e.l. skal 

sikkerhetsansvarlig varsles og lagringsmedia innleveres umiddelbart. 

4.2 Avvikshåndtering 

Avvik på denne instruks skal håndteres i henhold til avviksrutine og skal varsles til 

sikkerhetsansvarlig umiddelbart.  

 

Dersom brukere har prosjektspesifikke behov som avviker fra denne instruks, skal det sendes en 

anmodning til sikkerhetsansvarlig via avdelingsleder. 

 

5 Nødhjelp 
 

Ambulanse:  Nødnummer 113 

 

Politi:   Nødnummer 112 

 

Brann:  Nødnummer 110 

 

 

Håndslukkingsapparat CO2 og husbrannslange finnes   

 

 

 

<……………………………………………………………..> 
                                                                                    (fylles ut i enheten) 

 

 

Vann:  Meld fra til administrasjonen. 

 

Stengekran for vann er på rom  

 

 

 

<………………………………………………………….…> 
                                                                                    (fylles ut i enheten) 
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6 Underskrifter 
 

Leder: 

Jeg bekrefter med dette at jeg som leder har ansvar for at Ibestad kommunes retningslinjer for 

databruk – “Sikkerhetsinstruks bruker” m/vedlegg – er formidlet. 

 

 

 

 

Hamnvik den  _________________________________      

 

 

 

          

Navn (blokkbokstaver): ______________________      Signatur:  ________________ 

 

 

 

Medarbeider: 

Jeg bekrefter med dette at jeg har lest, forstått og akseptert innholdet i “Sikkerhetsinstruks 

bruker” (dette dokumentet) m/vedlegg.  Jeg forplikter meg til å holde meg oppdatert i forhold til 

evt endringer i retningslinjer for databruk i Ibestad kommune og følge de til enhver tid gjeldende 

retningslinjene. 

 

 

 

Hamnvik den  _________________________________      

 

 

 

          

Navn (blokkbokstaver): ______________________      Signatur:  ________________ 

 

 

 

 

Stilling: ____________________________ 
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7 Klassifisering av informasjon 
 

Dette dokument er et tillegg til “Sikkerhetsinstruks bruker”. 

 

Klassifisering av informasjon 
Informasjon som behandles i Farsund kommune har forskjellig beskyttelsesbehov og er delvis 

regulert av lovverk. For at brukere skal kunne vite hvordan man skal håndtere informasjonen, gis 

det i dette dokumentet definisjon av ulike typer informasjon, samt en tabell som viser hvordan 

den enkelte informasjon skal håndteres.  

 

 

Følgende beskyttelsesgrader benyttes for klassifisering av informasjon: 

Beskyttelses-
grad 

Beskrivelse 

ÅPEN 

 
Åpen informasjon er informasjon som er åpent tilgjengelig for alle og trenger ikke 

merkes med beskyttelsesgrad. 
 

UNNTATT  
PUBLISERING 

 
Alle dokumenter som ikke er unntatt etter offentlighetsloven må vurderes. 
Dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger er automatisk unntatt 
publisering.  
 
Dokumenter som har personopplysninger av ulik art er bl.a. dokumenter som gjelder: 
 

 Ansettelsesforhold / personalsaker 

 Lønn 

 Fødsels- og personnummer 

 Personlig bankkontonummer 

 Søknader fra enkeltpersoner (da disse oftest vil inneholde personnummer) 

 Beskrivelse en persons handlinger, adferd eller oppholdssted 

 Elevlister 

 Barnehagelister 
 
 

UNNTATT  
OFFENTLIGHET 

 
Unntatt offentlighet .  Man skal alltid henvise til hvilken paragraf dokumentet unntas 
etter. 
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Rutiner for informasjonshåndtering 
 

 

Å
P

E
N

 

U
N

N
T

A
T

T
 P

U
B

L
. 

U
N

N
T

A
T

T
 O

F
F

. 

1: Merking 

Dokumenter / informasjon skal være merket med beskyttelsesgrad.  x x 

Dokumentet / informasjonen skal merkes med hvilken bestemmelse som gir 
hjemmel for å unnta dokumentet fra offentlighet. 

  x 

2: Kopiering 

Dokumenter skal bare kopieres til personer som har autorisasjon for graderingen.   x 

3: Oppbevaring 

Ethvert tap eller kompromittering av beskyttelsesverdige dokumenter skal meldes 
til nærmeste linjeleder. 

  x 

Lagres på sikkert område på filsystem hvor kun den/de som skal ha 
informasjonen har tilgang 

  x 

Forhindre innsyn fra utenforstående   x 

Skal være nedlåst når ikke under oppsyn   x 

      Utskrifter 

Utskrifter skal hentes umiddelbart fra skrivere slik at konfidensialitet (”Need to 
know”) i saksbehandlingen opprettholdes  

  x 

      På reise/hjemme 

Dokumenter/elektroniske medier skal oppbevares under oppsyn av den ansatte 
eller avlåst 

  x 

Lagres kryptert på bærbar PC, eller annet portabelt utstyr    x 

4: Forsendelse/elektronisk håndtering 

Fysiske dokumenter (papir) sendes i posten i lukket konvolutt x x x 

Internpost i sirkulasjonskonvolutter (kan åpnes av servicetorget) x x  

Internpost i lukket konvolutt (merket med personnavn = åpnes ikke av arkivet)   x 

Skal ikke overføres som e-post    x 

Sendes som kryptert fil / kryptert vedlegg til e-post  
Sørg for å få kvittering fra mottaker om at e-posten er mottatt. 

  X 

Kan sendes som ordinær e-post x x  

Tillatt å sende på telefax x x  

Informasjonen skal ikke kommuniseres på steder hvor samtale kan overhøres av 
utenforstående. 

  X 

5: Journalføring 

Føres i Public 360 (ved mottak / forsendelse) 
Husk beskyttelsesgrad 

x x x 

6: Makulering av dokumenter 

Papir må makuleres    x 

Papir kan kastes i papiravfall / avfall x x  

7: Håndtering av datalagringsmedia 

Disker, utstyr som inneholder harddisker og annet lagringsmateriale (for eksempel 
minnebrikker, backuptape etc.), skal leveres til IKT-kontoret for forsvarlig 
destruksjon. 

X x x 

Lagringsmedia som CD, DVD og floppy-disker leveres til IKT-kontoret for 
destruksjon 

  x 

Lagringsmedia som CD, DVD og floppy-disker klippes/brekkes i biter og kastes i 
avfall. 

X x  

      Reparasjon/Service 

      Melding gis IKT-ansvarlig    

 

Referanser 

1. Personopplysningsloven m. forskrifter 

http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html 

2. Sikkerhetsinstruks brukere for Ibestad kommune (vedlegg 3) 

http://www.lovdata.no/all/nl-20000414-031.html
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Vedlegg 4 

 

 
Momentliste for introduksjon av nyansatte 
 

Navn 
Dagens dato: 

 

Dato tiltredelse: 

Arbeidstakers navn 

 

Etat / avd.: 

Stilling 

 

Fadder: 

 
 

 

 

Før tiltredelse 
Ansvar leder/kontaktperson 

 

Utført 

 

Ta kontakt med den nytilsatte for å avtale møtested første arb.dag 
 

Gi kolleger informasjon om nytilsettingen, samt når vedkommende starter i 

jobb 
 

Utpeking av kontaktperson  

Klargjøring av arbeidsplass, inkl. posthylle, skilting mv  

Gi beskjed til IT-avd. vedr. klargjøring av data-utstyr og aktuelle 

brukerprogram samt for opprettelse av e-post og telefon 
 

Kontakte PNU/vaktmester for utlån av nøkkel  

Gi beskjed til servicetorget om nytilsattes navn, stilling og telefonnummer  

Sammen med kontaktperson avtale arbeidsoppgaver den første uka.  

  

  

 

Ved tiltredelse – 1.dag på jobb 
Gjennomgang sammen med leder (evt. stedfortreder) 

 

 

Emne 

 

Gjennomgått 
Informasjon om Ibestad kommune – admin. organisering  
Dele ut organisasjonskart for seksjon  
Informasjon om seksjon  
Informasjon om kontaktperson/veileder ved avdelinga  
Tillitsvalgtordning – verneombud med navn og telefonnummer  
Omvisning på avdelinga/andre aktuelle personer som blir samarbeidspartnere  
Presentasjon av kollegaer  
Skattekort - leveres lønn- og personal  
Kontorforhold  
Overrekke nøkler  
Overrekke samt informere om introduksjonspermens innhold  
Arbeidstid – spisetid – fleksibel arbeidstid event. turnus  
Spiserom/pauserom/pausekultur - garderobe  
Orientere om lønningsdag.  
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Timelister - reiseregninger  
Undertegne arbeidsavtale som sendes lønn- og personal  
Fravær – egenmelding – sykemelding – IA-bedrift  
Undertegne taushetserklæring  
Orientere om kommunens EDB-system, samt hvilke applikasjoner 

medarbeideren skal benytte. 
 

Informere om “Styringsdokument – Internkontroll informasjonssikkerhet” 

samt vedlegg 3 – “Sikkerhetsinstruks bruker” (ref. introduksjonspermen) 

som skal underskrives i løpet av de første to uker etter tiltredelse. 

 

Informere om Røykfri kommune (når det blir vedtatt)  
Orientering om permisjonsreglement  
Innkjøp av kaffe - fellesordning  
Bruk av bil i tjenesten - kjøregodtgjørelse  
Kontorrekvisita - innkjøpsordninger  
Interne og eksterne postrutiner  
Organisering av møter ved arbeidsplassen  
Telefonbruk / internnummerliste  
Kvalitets- og avvikssystem  
Gjennomgang av arbeidsoppgaver den ansatte skal ha i avdelinga  
 

 
 

 

Innen en uke etter tiltredelse 
Sammen med leder/eller de som måtte være naturlig 

 

 

Utført 

 

Utvidet introduksjonsrunde i egen seksjon 
 

Opplæring i kommunalt EDB system  
Opplæring Outlook  
Opplæring i aktuelle dataprogram  
Generell opplæring, f.eks. postrutiner  
Informasjon om AMU  
Informasjon om BHT  
Gjennomgang av kvalitetssystemet for avdelinga  
Informasjon HMS-Personalhåndboka  
Informasjon om rekvirering og delegasjon  
Informere om prøvetidsbestemmelsene og de kommende 

oppfølgingssamtalen. 

Del ut skjema (for neste samtale) og avtal dato for samtale mellom leder og 

nytilsatt 

 

Innen to uker etter tiltredelse 
Sammen med leder/eller de som måtte være naturlig 

 

Utført 

Vedlegg 3 – “Sikkerhetsinstruks bruker” til “Styringsdokument – 

Internkontroll informasjonssikkerhet”   gjennomgått og signert. 
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Vedlegg 5 
 

 

 

 

 
Sjekkliste ved opphør av arbeidsforhold 
 

Navn 
Dagens dato: 

 

Dato tiltredelse: 

Arbeidstakers navn 
 

Etat / avd.: 

Stilling 

 

 
 

 

 

Aktivitet 
Ansvar leder 

 

Utført 

 

Skriftlig melding om opphør av arbeidsforhold gis/sendes personal. 

Påse at skriftlig oppsigelse er sendt. 

 

Skriftlig melding om opphør av arbeidsforhold gis/sendes arkiv/servicetorget. 

Dette gjøres tidligst mulig for uttak av restanseliste og overføring av saker. 
 

Skriftlig melding om opphør av arbeidsforhold gis/sendes IKT-ansvarlig. 

Sluttdato må gis for avslutning av kommunale tilganger, opphør av 

abonnementer og innlevering av evt. datautstyr og mobiltelefon. 

 

Nøkler/nøkkelkort skal innleveres.  

Arkivskap, hyller, reoler og skrivebord er ryddet og tømt.  

 

 

 

 

Ved dødsfall: 

Personlig e-postkasse og private filer slettes (med mindre det er sannsynlig at politiet ønsker 

innsyn i opplysningene).  

Før sletting finner sted kan arbeidsgiver foreta innsyn for å sortere ut jobbrelatert e-post. 

Dette skal skje i tråd med regelverket for innsyn.  
 

 

 

 



Vedlegg 6 

 

Taushetserklæring – Ibestad kommune 
 

 

 

 

Jeg forplikter meg herved til ikke å bruke, utlevere eller på annen måte  

gjøre tilgjengelig for uvedkommende informasjon om data og bedrifts-  

eller forretningshemmeligheter, personopplysninger, eller bedrifts- eller  

forretningsmessig know-how som jeg har fått kjennskap til i mitt arbeid  

ved Ibestad kommune. 

 

Jeg vil også vise aktsomhet i omtale av andre forhold som jeg blir kjent med eller erfarer 

under mitt arbeid. 

 

Jeg har lest de lovbestemmelser som er anført på de neste sidene av denne erklæring. Jeg er 

dermed klar over forvaltningslovens § 13, straffelovens §145, §294 og §405a samt  

markedsføringslovens §27 og §28.  

Jeg er kjent med at brudd på disse bestemmelsene kan medføre straffeansvar, oppsigelse eller 

avskjed. 

 

Jeg er også klar over at denne taushetserklæring gjelder etter opphør av ansettelsesforholdet 

eller oppdraget i henhold til lovene referert i avsnittet ovenfor.  

 

 

 

 

 

 

Hamnvik, den ...............……..........….. 

 

 

 

............................................................................... 

Underskrift 

 

 

............................................................................... 

Navn i blokkbokstaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taushetserklæringen utstedes i to eksemplarer.  
Nærmeste leder leverer ett underskrevet eksemplar til servicetorget for personalmappe. Ett eksemplar 

leveres ansatt sammen med kopi av aktuelle lovbestemmelser om taushetsplikt og kommunens 

retningslinjer for informasjonssikkerhet. 



AVSKRIFT AV DE VIKTIGSTE LOVBESTEMMELSER SOM VIL KUNNE KOMME 

TIL ANVENDELSE VED UBERETTIGET BRUK OG ÅPENBARING AV DATA og 

BEDRIFTSHEMMELIGHETER 

 
Lov av 1967-02-10    Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). 

§ 13. (taushetsplikt).  

       Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får 

adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:  

1) noens personlige forhold, eller  

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av 

konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.  

       Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, 

sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre 

forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke 

opplysninger som skal reknes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner 

opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for 

øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.  

       Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan 

heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller 

arbeid for andre.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 11 juni 1982 nr. 47.  

 

§ 13a. (begrensninger i taushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse).  

       Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:  

1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de 

som har krav på taushet samtykker,  

2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk 

form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og  

3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de 

er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.  

4. at opplysninger om en navngitt domfelt eller botlagt er benådet eller ikke og hvilke reaksjoner 

vedkommende eventuelt blir benådet til, gjøres kjent.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lov 17 des 2010 nr. 85 (ikr. 17 des 2010 iflg. res. 17 des 2010 nr. 1668).  

 

§ 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser).  

       Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for:  

1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter,  

2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i 

forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og 

kontroll,  

3. at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning 

som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre 

saker,  

4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i 

forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen,  

5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med 

organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi 



for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag,  

6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til 

påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne 

omsyn eller forfølgning av lovbruddet har naturlig sammenheng med angiverorganets
1
 oppgaver,  

7. at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i 

lov om Oppgaveregisteret,  

8. at forvaltningsorganet gir et forvaltningsorgan i en annen EØS-stat opplysninger som forutsatt i 

tjenesteloven.  

       Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan bare 

bruke opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. 

Forvaltningsorganet skal gjøre ham merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge 

taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg 

til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens § 121, dersom 

vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40, endret ved lover 6 juni 1997 nr. 35 (ikr. 1 nov 1997), 19 juni 2009 

nr. 103 (ikr. 28 des 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 672). Endres ved lov 20 mai 2005 nr. 28 (ikr. fra 

den tid som fastsettes ved lov) som endret ved lov 19 juni 2009 nr. 74.  

 

§ 13c. (informasjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt).  

       Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, 

og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene.  

       Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal 

forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte.  

       Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er 

undergitt taushetsplikt, om tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt 

etter en viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i medhold av 

foregående punktum.  

Tilføyd ved lov 27 mai 1977 nr. 40.  

 

Lov nr 10 av 22. mai 1902: Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). 

§ 294. Med Bøder eller Fængsel indtil 6 Maaneder straffes den, som  

1. ved at fremkalde eller styrke en Vildfarelse retsstridig forleder nogen til en Handling, hvorved der 

voldes denne eller nogen, paa hvis Vegne han handler, Formuestab, eller som medvirker hertil, 

eller  

2. uberettiget enten selv gjør Brug af en Forretnings- eller Driftshemmelighed vedkommende en 

Bedrift, hvori han er eller i Løbet af de 2 sidste Aar har været ansat, eller hvori han har eller i 

Løbet af de 2 sidste Aar har havt Del, eller aabenbarer en saadan i Hensigt at sætte en anden i 

stand til at gjøre Brug af den, eller som ved Forledelse eller Tilskyndelse medvirker hertil, eller 

3. uberettiget gjør bruk av en bedrifts forretnings- eller bedriftshemmelighet som han har fått 

kjennskap til eller rådighet over i egenskap av teknisk eller merkantil konsulent for bedriften eller 

i anledning et oppdrag fra den, eller uberettiget åpenbarer en slik hemmelighet i den hensikt å sette 

andre i stand til å gjøre bruk av den, eller som ved forledelse eller tilskynding medvirker til dette. 

Offentlig Paatale finder alene Sted, naar det begjæres af fornærmede og findes paakrævet af almene 

Hensyn.  

§ 405a. Med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som på urimelig måte skaffer seg eller 

søker å skaffe seg kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet. 

 



LOV 1972-06-16 nr 47: Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). 

§ 7. Bedriftshemmeligheter.  

Den som har fått kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet i anledning av et tjeneste-, 

tillitsvervs- eller forretningsforhold, må ikke rettsstridig utnytte hemmeligheten i næringsvirksomhet.  

Det samme gjelder den som har oppnådd kunnskap om eller rådighet over en bedriftshemmelighet 

gjennom noens brudd på taushetsplikt eller gjennom noens rettsstridige handling ellers.  

§ 8. Tekniske hjelpemidler.  

Den som er blitt betrodd tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, modeller eller liknende tekniske 

hjelpemidler i anledning av et tjeneste-, tillitsvervs- eller forretningsforhold, må ikke rettsstridig 

utnytte dem i næringsvirksomhet.  

Det samme gjelder den som har oppnådd rådighet over tekniske tegninger, beskrivelser, oppskrifter, 

modeller og liknende tekniske hjelpemidler gjennom noens rettsstridige handling. 

  



Lov 2005-04-08 nr 16 Lovtiltak mot datakriminalitet (Straffeloven) 

 

§ 145. Den som uberettiget bryter brev eller annet lukket skrift eller på liknende måte skaffer seg 

adgang til innholdet, eller baner seg adgang til en annens låste gjemmer, straffes med bøter eller med 

fengsel inntil 6 måneder eller begge deler.  

       Det samme gjelder den som uberettiget skaffer seg adgang til data eller programutrustning som er 

lagret eller som overføres ved elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler.  

       Voldes skade ved erverv eller bruk av slik uberettiget kunnskap, eller er forbrytelsen forøvet i 

hensikt å skaffe noen en uberettiget vinning, kan fengsel inntil 2 år anvendes.  

       Medvirkning straffes på samme måte.  

       Offentlig påtale finner bare sted når allmenne hensyn krever det.  

Endret ved lover 16 feb 1979 nr. 3, 12 juni 1987 nr. 54, 8 april 2005 nr. 16.  

§ 145a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som  

1. ved hjelp av hemmelig lytteapparat avlytter telefonsamtale eller annen samtale mellom andre, eller 

forhandlinger i lukket møte som han ikke selv deltar i, eller 

2. ved hjelp av lydbånd eller annen teknisk innretning hemmelig gjør opptak av samtale som foran 

nevnt eller av forhandlinger i lukket møte som han enten ikke selv deltar i, eller som han har 

skaffet seg adgang til ved falske foregivender eller ved å snike seg inn, eller 

3. anbringer lytteapparat, lydbånd eller annen teknisk innretning i øyemed som foran nevnt. 

       Medvirkning straffes på samme måte.  

       Offentlig påtale finner bare sted når det kreves av almene hensyn.  

Tilføyd ved lov 12 des 1958 nr. 1.  

§ 145b. Den som uberettiget gjør tilgjengelig for andre passord eller andre data som kan gi tilgang til 

et datasystem, straffes for spredning av tilgangsdata med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller 

begge deler.  

       Grov spredning av tilgangsdata straffes med fengsel inntil 2 år. Ved avgjørelsen av om 

spredningen er grov, skal det særlig legges vekt på om dataene kan gi tilgang til sensitive 

opplysninger, om spredningen er omfattende og om handlingen for øvrig skaper fare for betydelig 

skade.  

       Medvirkning straffes på samme måte.  

Tilføyd ved lov 8 april 2005 nr. 16.  
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Vedlegg 7 

Avviksskjema for Ibestad kommune 

Utfylt skjema registreres i Public 360 

Formål: Skjemaet skal sikre at alle brudd og antatte brudd på sikkerhetsrutiner 
blir registrert og behandlet på forsvarlig måte. 

Punkt 1 til 4 utfylles av avviksmelder og nærmeste leder 

1 Tidspunkt og sted for hendelsen: 
 
 

2 Beskrivelse av avviket: 
 
 
 
 
 

3 Beskrivelse av iverksatt strakstiltak: 
 
 
 
 
 

4 Dato meldt og melders navn: 
 
 

Punkt 5 til 10 utfylles av nærmeste leder  

5 Årsaksanalyse: 
 
 
 
 

6 Konsekvenser av hendelsen(e): 
 
 
 
 

7 Beskrivelse av iverksatte tiltak: 
 
 
 
 

8 Navn på ansvarlig for iverksatte langsiktig/permanent løsning: 
 
 

9 Navn på ansvarlig for vurdering av effekten av langsiktig løsning: 
 
 

10 Skal avviksmeldingen sendes til Datatilsynet (se rutinebeskrivelsen): 
 
(I tilfelle ”ja”, må personopplysning (POL) ansvarlig informeres i forkant) 

 
Underskrifter: 
 
 
 
________________________________              ____________________________________ 
Melder       Leder 
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Vedlegg 8 

  Skjema for innsyn i e-post  

Utfylt skjema registreres i Public 360 

Henvisning: Rutinebeskrivelse for innsyn i arbeidstakers e-post 

1 

 
 

 

 

Hvorfor gjennomføres innsyn? (Kryss av) 

Nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede interesser for Farsund 
kommune. Skriv utfyllende opplysninger her: 

 

 
 

 
 

 

Begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen medfører grovt brudd på de 
plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed. Skriv 

utfyllende opplysninger her: 
 

 

 
 

 

2 Hvem fattet beslutning om gjennomføring av innsyn? 
 

 
 

 

3 
 

 

Arbeidstaker er varslet og gitt informasjon om sine rettigheter: (Kryss av) 

Ja 

 

Nei (Hvis ”nei”, skriv begrunnelse her:) 

 

 
 

 

4 

 

 

Har arbeidstaker gitt uttalelse før innsyn? (Kryss av) 

Ja (Hvis ”ja”, skriv uttalelsen her:)  
 

 
 

 

Nei 
 

5 Tilstede under tilsynet: 

 
 

 
 

6 Metode for innsyn: 

 
 

 

7 Hvilke kommunikasjonsmedia gjøres det innsyn i? (Kryss av) 
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 E-post 

 

Dokumenter 

 

Mobil 
 

Annet 

 

 

8 Hvilke e-poster og andre dokumenter ble åpnet? 

 
 

 

 
 

 
 

 

9 Resultat av innsynet: 
 

 
 

 

 
 

 
 

10 Hvis innsynet gjennomføres uten forutgående varsel skal kopi av dette skjema i utfylt stand 

sendes arbeidstaker. 

 

 

 
 

 
Underskrifter: 

 

 
 

 
 

________________________________   _____________________________________ 
Enhetsleder  

(eller den enhetsleder utpeker)    Vitne (evt. vitner) 

 

 

 

 



Organisasjonskart informasjonssikkerhet 

Ibestad kommune 

 

 

Roller: 

Rådmann Helge Høve 

Sikkerhetsansvarlig Roald Pedersen 

 

IKT-ansvar 

 

Trond-Arvid Isaksen 

Roald Pedersen 

Interne behandlingsansvarlige: 

 

(Se under) 

Lokalt systemansvarlige: 

 

(Se vedlegg 1)  

 

Seksjonsledere: 

 Sylvi Johansen (Pleie, rehabilitering og omsorg PRO) 

 Edvard Koninski (Helse) 

 Eli Skog (NAV) 

 Dag Indresand (Oppvekst) 

 Geir Sætre (Plan, næring og utvikling (PNU) 

 Roald Pedersen (Stab) 

 

Alle er medlem av Ibestad kommunes ledergruppe. 

Rådmann 

IKT-ansvarlig 
Lokalt 

systemansvar 

Sikkerhets- 
ansvarlig 

Seksjons- 
ledere 
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Vedlegg 10 

Rutinebeskrivelse for innsyn i  

arbeidstakers e-post 

 

Kommunens virksomhet har som mål å sikre at personvern ikke krenkes ved behandling av 

personopplysninger. Denne målsettingen ligger også til grunn ved behandling av opplysninger om 

egne ansatte.  

 

 

Generelt  
– Innsyn i e-postkasse mv skal som utgangspunkt ikke finne sted.  

I situasjoner som krever innsyn, skal dette regelverket følges.  

– Innsynsretten gjelder enkeltstående tilfeller.  

– Dette regelverket gir ikke grunnlag for kontinuerlig overvåking av arbeidstakers bruk av 

elektronisk kommunikasjonsutstyr. 

– Innsyn er ikke tillatt dersom ivaretakelse av driften kan oppnås med andre og mindre 

inngripende midler. 

– Innsynsretten kan ikke tilsidesette arbeidstakers lovhjemlede taushetsplikt. 

– Korrespondanse mellom arbeidstaker og tillitsvalgt/verneombud anses å være beskyttet av 

taushetsplikt og ikke gjenstand for innsyn. 

– Opplysninger om den ansatte som kommer fram ved innsyn er underlagt taushetsplikt, med 

unntak av at de forhold som kan representere brudd på sikkerhetsregler skal meldes 

sikkerhetsansvarlig for videre oppfølging. 

– Regelverket er ikke til hinder for at arbeidstaker selv uoppfordret gir arbeidsgiver rett til 

innsyn, f eks ved uventet fravær. 

 

 

Arbeidsgivers rett til informasjon 
Innsynsretten gjelder gjennomsøking av, og innsyn i, elektronisk verktøy og lagringsmedier som 

arbeidsgiver har stilt til arbeidstakers disposisjon til bruk i arbeidet ved virksomheten. 

– personlig e-postkasse 

– personlig område i på server 

– annet elektronisk utstyr eller elektroniske kommunikasjonsmedier – som mobiltelefon, 

lomme-PC og lignende 

– gjelder også innsyn i evt lagrede kopier, f eks back-up  

 

Situasjoner som kan kreve innsyn 

Nødvendighet 

– Når det er nødvendig for å ivareta daglig drift i kommunen.  

 Gjelder f eks lengre fravær og hastesaker. Selv korte fravær kan utløse behov for innsyn i e-  

postkasse dersom man har grunn til å tro at denne f eks innholder tilbud med kort akseptfrist  

eller tilsvarende.  

– Når det er nødvendig å ivareta andre berettige interesser.  

 Innsyn kan f eks begrunnes med legitimt behov for å ivareta Ibestad kommunes renommé. 

Begrunnet mistanke 

– Ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postsystemet mv medfører grovt brudd 

på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskjed.  

 Eks utsending av e-post med skadelig innhold eller for trakassering av kolleger, bruk av utstyr  

til nedlasting og/eller videresending av ulovlig materiale, ulovlig fildeling. 
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Arbeidstakers rettigheter 
Innsynsretten gjelder ikke utstyr som arbeidstaker selv eier. 

 

Varsling 

Arbeidstaker skal så langt som mulig varsles før innsyn gjennomføres. 

Varselet skal inneholde: 

– begrunnelse for hvorfor vilkårene for innsyn anses å være oppfylt 

– informasjon om arbeidstakers rettigheter etter forskriften 

 

Uttalelsesrett 

Arbeidstaker skal så langt som mulig gis anledning til å uttale seg før innsyn gjennomføres. 

 

Tilstedeværelse – bistand – representasjon 

Arbeidstaker skal så langt som mulig gis anledning til å være tilstede under innsynet, eller 

utpeke en representant som kan være tilstede.  

Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen representant. 

Arbeidstaker kan velge ikke å være tilstede eller å være representert. 

 

Innsyn uten forutgående varsel  

Ved innsyn uten forutgående varsel skal arbeidstaker underrettes skriftlig i etterkant av 

innsynet, ved at ansatte mottar kopi av utfylt ”Skjema for Innsyn i e-post mv” (vedlegg 8). 

 

 

Mistanke om straffbare forhold 
Arbeidsgiver må ha konkret informasjon som grunnlag for mistanke.  

Ved mistanke om straffbare forhold knyttet til bruk av e-post og internett mv, skal kommuneledelsen 

v/rådmann varsles. 

For å sikre bevis kan e-postkassen speilkopieres. Behovet for speilkopiering skal dokumenteres. 

Innsyn i speilkopien skal følge denne rutinen. 

 

 

Gjennomføring av innsyn 
Innsynet gjennomføres av sikkerhetsansvarlig og seksjonsleder.  Seksjonsleder har ansvar for at den 

ansatte varsles og gis informasjon om arbeidstakers rettigheter. 

 

Det skal være minst ett vitne tilstede ved gjennomføring av innsyn uten samtykke. 

 

Innsyn må gjennomføres på en slik måte at dataene så langt som mulig ikke endres og at frembrakte 

opplysninger kan etterprøves. 

 

Dersom innsyn i e-postkassen mv viser at det ikke foreligger dokumentasjon som arbeidsgiver har rett 

til innsyn i etter regelverket, skal e-postkassen og dokumenter i denne straks lukkes. Eventuelle kopier 

skal slettes. 
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Dokumentasjon 

Innsynet skal dokumenteres av Seksjonsleder.  ”Skjema for Innsyn i e-post mv” (vedlegg 8) 

skal benyttes. 

Dokumentasjonen skal inneholde: 

– begrunnelse for hvorfor vilkårene for innsyn anses å være oppfylt (hvorfor 

gjennomføres innsyn?) 

– informasjon om  

hvem som fattet beslutning om innsyn 

hvem som var tilstede  

hvilke kommunikasjonsmedia det ble gjort innsyn i 

hvilke e-poster eller andre dokumenter som er åpnet 

– hvilken metode som er benyttet ved innsynet 

– resultatet av innsynet 

 

Utfylt skjema sendes Servicetorget for registrering. 

Tungtveiende grunner for innsyn skal dokumenteres for Ibestad kommunes ledelse 

v/rådmannen i etterkant av innsynet. 

 

 

Opphør av arbeidsforhold 
Når arbeidsforholdet opphører, skal e-postkasse mv. avsluttes. Privat e-post, private filer og annet 

innhold som ikke er nødvendig for den daglige driften av virksomheten slettes av arbeidstaker. 

Arbeidsgiver gis adgang til relevant jobbrelatert e-post og annen elektronisk lagret informasjon 

dersom dette er nødvendig. 

 

Dersom arbeidsforholdet avsluttes på en slik måte at arbeidstaker ikke kan foreta en gjennomgang av 

e-post og dokumenter, skal arbeidsgiver/arkivet innen 6 mnd vurdere om e-post og dokumenter skal 

slettes eller behandles videre. 

 

Innsyn i e-postkasser, personlig områder og reservekopier etter avsluttede arbeidsforhold, kan bare 

skje når vilkårene for innsyn er oppfylt.  

 

Ved dødsfall: Pårørende har ikke uten videre krav på innsyn i den avdødes e-post mv. 

 

 

Tiltak som kan begrense behovet for innsyn 
Bruk av fraværsassistent med opplysning om hvor jobbrelatert e-post skal sendes i arbeidstakers 

fravær. 

 

Begrense privat bruk av kommunens e-postsystem, se ”Sikkerhetsinstruks bruker” (vedlegg 3). 
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