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Utgangspunkt 

• Hvordan vite om og eventuelt hvordan 
informasjonssikkerhetsreglene i 
personopplysningsloven med forskrift overholdes? 
 

• Basert på tre forskningsprosjekter ved SERI 
 
– kommunal og statlig sektor 
– privat sektor 

 
 
 
 



Personopplysningsregelverket 
• Unngå krenkelser av den enkeltes personvern ved 

elektronisk behandling av personopplysninger 
 

• Reglene om informasjonssikkerhet finnes i 
 
– §§ 13 og 15 i personopplysningsloven 
– kapittel 2 i personopplysningsforskriften 

 
• Reglene gjelder for 

 
– den behandlingsansvarlige (virksomheten) 
– eventuelle databehandlere (ekstern aktører) 

 



Reglene 
• «Tilfredsstillende informasjonssikkerhet» 
 
• Planlagte og systematiske tiltak (basert på BS 7799) 
 

 
• Styrende del  

– sikkerhetsledelse (mål, strategi og akseptkriterier)  
– sikkerhetsorganisering  

 
• Gjennomførende del 

– kompetanse 
– risikovurdering 
– Tiltaksetablering 
– databehandleravtaler  

 
• Kontrollerende del 

– avvikshåndtering 
– revisjon  

 
• Dokumentasjon 

– styringssystem 
– aktiviteter  



Måling av regeletterlevelse 
• I hvilken grad formelle regler påvirker 

sikkerhetsarbeidet 
 

• Skjønnspreget – hva er «godt nok her hos oss»? 
 

• Tre «målepunkter» 
 
– resultat («tilfredsstillende informasjonssikkerhet») 
– sikkerhetsdokumentasjon (styringssystem og planlagte 

tiltak/aktiviteter)  
– praksis (iverksetting av dokumentinnholdet) 

 



Hvem måler? 
• Skjer på to nivåer – eksternt og internt 

 
• Datatilsynet 

 
– liten sjanse for å bli valgt 
– ikke systematisk oppfølging 

 
 

• Den behandlingsansvarlige (virksomheten) 
 
– lovpålagt egenkontroll (revisjon, avvik, ledelsens gjennomgang) 

 



Hvordan måles det? 
• Datatilsynet  
 

– stedlige tilsyn (systemrevisjon med verifikasjon) 
– brevlige tilsyn (ikke så vanlig lenger) 

 
• Den behandlingsansvarlige (virksomheten) 

 
– ad hoc snarere enn systematisk 
 

o hendelser og avvik (registreres i hukommelsen) 
o sporadisk dokumentrevisjon (sikkerhetsansvarlig) 

 



Hva måles? 

• Det som er enklest å måle/sjekke  
 

• Datatilsynet 
 
– sikkerhetsdokumentasjon og (i noen grad) praksis 

fremfor resultat 
 

• Den behandlingsansvarlige (virksomheten) 
 
– sikkerhetsdokumentasjon fremfor praksis og resultat 



Måleproblemer 
• Hva regnes som «godt nok»? 
 

– sikkerhetsmessig og juridisk/personvernfaglig vurdering 
 

• Om det legges vekt på resultat, sikkerhetsdokumentasjon eller praksis? 
 

• Om dokumentasjonen tilslører graden av etterlevelse? 
 

• Om etterlevelsen er konsistent på tvers av regler? 
 
• Om etterlevelsen er konsistent i alle deler av organisasjonen?  

 
• Om etterlevelsen er konsistent over tid? 



Når brytes loven? 

• Kan være vanskelig å vurdere 
 
– krever tverrfaglig kompetanse 

 
• I praksis skjer regelbrudd hele tiden 

 
– sikkerhetsdokumentasjonen kan tilsløre dette 

 
• I hvilken grad har formelle regeletterlevelse 

betydning for den faktiske sikkerhetstilstanden? 
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