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GDPR 

• 20. juli 2018 ble «GDPR», også omtalt som EUs 

personvernforordning en del av den norske 

personopplysningsloven. 

• GDPR – viktige endringer: 

• De registrerte - nye rettigheter 

• Skjerpede krav til kommunen (avvikshåndtering, internkontroll og 

informasjonssikkerhet, personvernombud blir obligatorisk) 

• Innebygd personvern: fokus på personvern i hele prosessen tilknytta 

nye IT-løsninger  

• Databehandleravtaler 

• Etablere tilfredsstillende tekniske og organisatoriske tiltak – med 

fokus på å verne personopplysninger 

• Overtredelse av regelverket kan det medføre store bøter (2-4% av 

budsjettet), jf. forordningens artikkel 83  



Prosess i Bodø 

• Innføring av den nye forordningen - GDPR - har vært organisert som 

et internt prosjekt ledet av rådgiver sikkerhet og beredskap ved 

Administrasjonsavdelingen.

• En arbeidsgruppe med 10 representanter fra ØF, HR, Arkiv, OK, 

HO, Digitaliserings- og IKT-kontoret, UE og TA har deltatt inn i 

arbeidet med GDPR (personvern). 

• I perioden 27. februar 2018- 26. oktober har det vært gjennomført 10 

arbeidsmøter i arbeidsgruppa. 

• Det har vært god deltakelse fra de fleste avdelingene/kontorene 

underveis i prosessen.  

• 5 representanter fra arbeidsgruppen deltok på Datatilsynet sitt kurs 

om personvern og personvernombud i Oslo 26.-27. april 2018. 

• GDPR nettverk for kommunene i Salten.  



Status ved oppstart 

• Basert på kartleggingsskjema i Kvalitetslosen ble statusen i Bodø 

kommune kartlagt 7. mars 2018, jf. bildet under 

• Kakediagrammet kan leses på følgende måte: 

• 42 % av kravene var ikke/eller visste ikke om de var på plass

• 20 % av kravene var på plass

• 38 % av kravene hadde vi noe på plass 

• Den største utfordringen var knyttet til mangel på et overordnet 

styringssystem (internkontroll) for informasjonssikkerhetsarbeidet 



Arbeidet i praksis 
Kartleggingsskjemaet i Kvalitetslosen ble brukt til å 

systematisere hva vi skulle jobbe med, og basert på 

skjemaet ble arbeidet fordelt i mindre grupper i forhold til å 

utarbeide: 

 Behandlingsoversikt – databehandler og 

behandlingsansvarlig  

 Styringsdokument «internkontroll og 

informasjonssikkerhet» 

 Prosedyrer – styrende, gjennomførende og 

kontrollerende 

 Maler – databehandleravtale

 Personvernerklæring 

 Elektroniske skjema – innmelding til 

behandlingsoversikt, anmodning om innsyn, retting og 

sletting

 Informasjonsskriv - ansatte 

 E-læringskurs 



Internkontrollsystemet som er etablert

Styrende

Gjennomførende

Kontrollerende

Styringsdokument 

internkontroll 

Sikkerhetsorganisasjon

Sikkerhetsstrategi og 

sikkerhetsmål 

Ledelsens gjennomgang

Prosedyrer: 

 Avvik  

 Innsyn, korrigering, sletting

 Gjenbruk av 

personopplysninger 

 Automatiserte avgjørelser 

 Innhenting av samtykke

 Databehandleravtaler  (mal 

og prosedyre) 

 Risikoakseptkriterier 

 Daglig 

informasjonssikkerhet 

 Fysisk sikring og 

adgangskontroll 

Risikovurdering

Sikkerhetstiltak, f.eks.: 

- Tilgangskontroll 

- Taushetserklæring

- Fysisk sikring 

- Sikkerhetsinstrukser   

Avvikshåndtering

Sikkerhetsrevisjon

Ledelsens gjennomgang

Egenkontroll

Behandlingsoversikt



Status i dag  

• Fra prosjektfase til ordinær drift

• Ansvar og plan for det gjenstående 

arbeidet er fordelt, jf. «Status GDPR 

i Bodø kommune» 

• Informasjonssikkerhet – et 

kontinuerlig forbedringsarbeid. Ikke 

noe vi kommer i mål med en gang 

for alle.  

Status GDPR 17.12.18

85,7 % 

10,7% 3,5%



Fokuset videre 

 Kvalitetssikre/ferdigstille behandlingsoversikt (protokollen): 

- Behandlingsansvarlig   

- Databehandler 

 Opplæring/informasjon til de ansatte

- ferdigstille E-læringskurs 

- Misjonering i virksomheter 

 Databehandleravtaler utarbeide og signere (Systemeier/systemansvarlig)

 Virksomheter må tilpasse egen praksis i forhold til den overordnede 

sikkerhetspolicyen til Bodø kommune 


