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GDPR - Personvern og informasjonssikkerhet



Kan risikere bøter



Hva har vi på plass

Kvalitetslosen

• Egen mappe for GDPR informasjonssikkerhet 

Arbeidsgruppen har startet arbeidet med revidering (intern revisjon)

• Prosedyrer og dokumenter

• Personvernombud

• GDPR informasjon til ansatte (Solsia) Superhelt!

• Personvernerklæring 

• Krav om innsyn i dokumenter eller personopplysninger (elektronisk 

skjema

Hvordan etterlever vi det vi har på plass

Hvordan får vi ut informasjon



Informasjonsskriv til
ansatte

• Personopplysninger
• Navn, adresse, epost, telefonnummer, 

kontonummer, fødselsnummer, bilde

• Særlig kategori av 
personopplysninger
• Særlig kategori av personopplysninger:

• Rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, 
filosofisk eller religiøs oppfatning

• At en person har vært mistenkt, siktet tiltalt eller 
dømt for en straffbar handling

• Helseforhold

• Seksuelle forhold

• Medlemsskap i foreninger



Informasjonsskriv til
ansatte

GDPR-prinsipper:

• Konfidensialitet

• Tilgangsstyring

• Integritet

• Loggføring, sporingslogg og endringslogg

• Tilgjengelighet

• Tjenestelig behov (need to know)

• Taushetsplikt

• Kommunens retningslinjer

• Regler og rutiner



Informasjonsskriv til
ansatte

•Bruk av E-post

•Sletterutiner

•Bruk av ID-kort

•Sikkerhetslås på PC/mobil

•Ryddig pult

•Bruk av trådløse nettverk



Hva betyr dette for vår arbeidshverdag på rådhuset?



Utdrag fra rutinen «Adgangskontroll rådhuset»

•Alle ansatte i Bodø kommune skal ha ID-kort som skal være synlig når man er i bygget. ID-kortet 
kan gi adgang til de byggene du skal ha adgang til. Ikke alle bygg i kommunen har tilgang via ID-
kortet.

•Møtesenteret i 1.etasje skal i hovedsak brukes til møter med eksterne og ansatte som ikke har 
adgang til rådhuset

•Alle ansatte som får adgang til rådhuset har et selvstendig ansvar for å sikre at ingen 
uvedkommende/personer uten adgangskort slipper inn i indre sone/heisen.

•Rutinen er godkjent av rådmann



Adgang til rådhuset for politikere og ansatte

Felles

Alle skal ha gjennomført brann- og sikkerhetskurset før de får adgangskort og dermed tilgang til å benytte 
rådhuset

Politikere

• Ordfører/varaordfører og gruppeledere har samme tilganger som ansatte

• Politikere (bystyrerepresentanter) har nå fått egne adgangskort i egen tilgangsgruppe (konfidensialitet og 
tilgangsstyring)

Ansatte

• Alle som jobber i rådhuset

• Andre interne som ofte er på rådhuset i interne møter. Ledere (3.4.2 eller 3.4.1 gir tillatelse.

• Tillitsvalgte 

• Vaktmestertjeneste/renholder



Hvorfor må det være adgangskontroll på rådhuset?

• Rådhuset er svært åpent – det er mulig å komme seg over på indre sone (Prinsippene: konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet)

• En møtearrangør må være klar over sitt ansvar, spesielt etter vanlig arbeidstid da flesteparten av de ansatte er gått hjem

Dagtid 
• Alle besøkende på dagtid skal registreres. Spesielt under Korona med tanke på smittesporing

• Ansatte kan glemme å ta på sikkerhetslås på PC å la papirer bli liggende på pulten

Ettermiddag/kveld

• Det kan være ansatte tilstede i rådhuset som jobber overtid

• Må vite hva man skal gjøre om alarmer utløses

• Hvordan fungerer de tekniske løsningene i huset – lys m.m.

Risiko:

• Jo flere som får tilgang, jo større er risikoen for avvik (400 ansatte + politikere)



Jeg får besøk



Besøkende og adgangskort

Besøkende 

• Besøkende som tas med til indre sone må registreres hos resepsjonen og få besøkskort. Besøkskortet må være synlig

• Besøkende i indre sone (for eksempel kantina) skal følges rundt i bygget og følges til resepsjon for utsjekking

• Besøkende etter 15.30 må følges helt ut gjennom ytterdøra.

Adgangskort

• På dagtid vil kortet fungere som nøkkel uten kode. Etter vanlig åpningstid må man bruke kode og kort for å komme seg inn

• Ved tap av kort må dette meldes umiddelbart til servicetorget. På dagtid vil tilgang da stenges øyeblikkelig. Etter vanlig 
åpningstid, vil man ikke kunne bruke det tapte kortet for å komme seg inn

• Det er ikke tillatt å dele eller oppbevare koden på baksiden av kortet og utlån av adgangskort/kode er strengt forbudt

Prinsipper:

Konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet



Konsekvens av å forlate gjesten ved resepsjon etter kl.15.30..

Det blir fristende å 

trykke på denne 

når døra er låst…



Har gjesten(ene) din(e) med baggasje?

Bruk først og fremst møterom i 1.etasje

koffertrom



Mer informasjon

Etter åpningstid

• Det er servicetorget som styrer dørene. Aktivitet etter åpningstid bestilles på elektronisk skjema "Bestille dørstyring hos 
servicetorget. Politisk sekretariat bistår politikere

• Bruk inngangen fra Kongensgt. etter åpningstid

• Alle med adgangskort som benytter rådhuset etter 15.30 er ansvarlig for eget opphold i bygget og for de gjester/møtedeltagere
du måtte ha med

• Det er innbruddsalarm på bygget. Alarmen slår seg på kl. 23.00. Alarmen går til vaktselskap. Du vil få et varsel 10 minutter før
alarmen går på ved hjelp av en pipelyd. Er du inne i bygget må du ved hjelp av adgangskortet sjekke inn på nytt og forlenge tiden 
du er i bygget med en time eller to.

• Ved å ta heisen nedover i bygget så slår du av alarmen og kan komme deg ut. Alarmen vil slå seg på etter ca. 30 minutter.


