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Generelt inntrykk fra kommuner og fylkeskommuner

• Store oppgaver.
• Stort etterslep.
• Svært ulike behov og 

utfordringer innad i 
organisasjonen.

• Beskjedne ressurser.
• Stadig bedre, men det 

går ikke fort.



Innhold

Jeg har valgt ut tre utfordringer
1. Mange IKT-systemer
2. Når du eier databehandleren …
3. Bedre personvernrettigheter, men … 



Mange IKT-systemer



Mange IKT-systemer

Våre IKT-systemer, hvordan de brukes og hva vi fyller 
systemene dem med, betyr veldig mye for personvernet. 

Høyt antall IKT-systemer fører med seg stor arbeidsmengde.
Generelt inntrykk:

• Stort etterslep mht ROS-analyser og annen dokumentasjon.

• Varierende og tidvis små forutsetninger for
• de som skal gjøre ROS-analyser mm
• ledere som skal treffe beslutninger 

• Usikkerhet om systemoversikt e.l. er dekkende.
• Fare noen tar i bruk for mindre systemer blir uten særlig 

vurdering.
• Hvem kan med hånden på hjertet si at Strava-saken ikke 

kunne skjedd hos oss?



Når du eier databehandleren

Mange eier en eller flere databehandlere som håndterer store deler av IKT-
driften. Typisk et IKS, eid sammen med andre kommuner/ fylkeskommune. 
Tett samarbeid og dialog. 
Store muligheter, men har et potensial for noen egne utfordringer:
• Grensen mellom/forskjellen på databehandleren og behandlingsansvarlig 

kan bli utydelig.
• Samarbeidet mellom behandlingsansvarlige kan utfordre 

ansvarlighetsprinsippet og selvstendig ivaretakelse av 
behandlingsansvar.

• Notoritet om hvilke føringer som er gitt til databehandleren og hvem som 
har ansvaret for tiltak mellom databehandleren og behandlingsansvarlig.

• Ved omfattende outsourcing: Er det nok kompetanse igjen hos 
behandlingsansvarlig? 

• Kompleks problemstilling.



Bedre personvernrettigheter etter 2018, men …

En av de viktige endringene med 
personvernforordningen. 

Inntrykk: Innkomne krav er få og handler 
nesten bare om innsyn.

• Er liten aktiv bruk av rettigheter et problem? 

• Gjør vi noe galt siden få ber om rettigheter?

• Større bruk av rettigheter ville 
• tvunget frem positive endringer 
• belyst feil vi ikke var bevisst
• økt intern oppmerksomhet om 

personvern og behovet for god praksis 



Takk for meg!
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