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1 INFORMASJONSSIKKERHET I NORSKE KOMMUNER

1.1 Rettslig regulering og kommunene

Rettslige reguleringer og tilsyn med reguleringenes etterlevelse, er to av de vik-
tigste redskapene som staten anvender i styringen av samfunnet.1 Begge disse 
redskapene benyttes når staten ønsker å regulere aktiviteter som kommunene 
har ansvaret for. Sammen med økonomiske virkemidler – rammeoverføringer 
og øremerkede tilskudd – kan det hevdes at rettslige virkemidler og tilsynsvirk-
somhet oppfattes (kanskje særlig av rikspolitikere og i statsbyråkratiet) som 
de mest effektive redskapene staten har til rådighet i styringen av kommune-
sektoren. Omfanget av rettslige reguleringer og tilsynsvirksomhet i forhold til 
kommunesektoren hevdes å ha økt i løpet av de siste to-tre tiårene.2

Denne utviklingen henger sammen med to forhold: (1) Oppgave- og an-
svarsfordelingen mellom stat og kommune er ikke trukket opp i grunnloven. 
Rettslig regulering (i form av lover og forskrifter) og tilsyn blir derfor mer 
sentrale styringsvirkemidler i Norge enn i land hvor grunnloven defi nerer ty-
delig garantier mot statlige inngrep i lokalforvaltningens arbeidsområder. (2) 
Kommunene anvendes som iverksettingsorganer for statlig velferdspolitikk 
(spesielt innenfor områdene helse, sosiale tjenester og utdanning). Dermed bru-
kes rettslige reguleringer for å defi nere hvilke velferdsoppgaver kommunene 

1 For nyttige oversikter over reguleringslitteraturen, se for eksempel Morgan og Yeung 2007 
eller Baldwin et al.. 

2 For en oversikt over rettslig styring og statlige tilsyn med kommunesektoren i Norge, se NOU 
2004: 17, Statlige tilsyn med kommunesektoren og St. meld. nr. 17, 2002-2003, Om statlige 
tilsyn. Se også rapportene Begrep om statlige tilsyn (Statskonsult 2002:12) og Organisering 
av statlige tilsyn i Norge (Statskonsult 2000: 8) (tilsvarende problemstillinger har vært utredet 
i andre nordiske land, se for eksempel SOU 2004: 100, Tilsyn. Förslag om en tydeligare och 
effektivare offentlig tilsyn). Samtidig har det vært en debatt om hvorvidt rettslig styring og 
statlige tilsyn kan tenkes å innskrenke det kommunale selvstyret, se for eksempel Tranvik 
og Fimreite 2006, Fimreite og Tranvik 2005, Fimreite et al. 2004, Flo 2004, Østerud 2006 
eller Østerud et al. 2003. Se Bergo og Kinander 2007 eller Kinander 2005 for prinsipielle 
drøftelser av ønskeligheten av å bruke rettslige reguleringer i samfunnsstyringen.
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skal ivareta. Rettslige reguleringer anvendes også for å stille krav til organise-
ringen, omfanget eller kvaliteten på de kommunale velferdstjenestene.3

Kombinasjonen av (a) manglende konstitusjonelle garantier mot statlige 
inngrep og (b) kommunenes rolle som statens iverksettingsorganer, innebærer 
at relasjonen mellom forvaltningsnivåene ikke er fastfrosset, men preget av 
dynamikk: hvilken myndighet kommunene skal utøve, hvilke oppgaver de skal 
ivareta, hvordan myndighet skal utøves og oppgaver løses, osv., er spørsmål 
som det er uenighet omkring og hvor svarene endrer seg over tid.

1.2 Tematikk og problemstillinger

Denne rapporten retter fokuset mot to områder som begge er intimt knyttet til 
kommunenes rolle som statens velferdspolitiske iverksettingsorganer og hvor 
dynamikken i relasjonen mellom stat og kommune kommer til syne. Dette 
er derfor områder hvor staten både benytter rettslige reguleringer og tilsyn i 
styringen av den kommunale oppgaveløsningen, og hvor innholdet i og om-
fanget av lovreguleringen og tilsynsvirksomheten har endret seg over tid. De 
to områdene er (a) behandling av personopplysninger og (b) beskyttelse av 
personopplysninger mot sikkerhetsbrudd (informasjonssikkerhet).

Hensikten med rapporten er å presentere resultatene fra en empirisk un-
dersøkelse av (a) hva 19 kommuner på østlandsområdet har gjort for å etter-
leve de rettslige kravene til informasjonssikkerhet som stilles på personvern-
området og (b) hvilke erfaringer tilsynsmyndigheten på personvernområdet 
– Datatilsynet – har høstet når det gjelder kommunesektorens praktisering av 
bestemmelsene om informasjonssikkerhet i personopplysningslovens § 13 og 
personopplysningsforskriftens kapittel 2. Undersøkelsen tok sikte på å besvare 
følgende hovedspørsmål:
• I hvilken grad etterlever4 kommunene de rettslige kravene til informasjons-

sikkerhet som fi nnes på personvernområdet?
• Hvilke konkrete tiltak har kommunene iverksatt for å følge opp de rettslige 

kravene?

3 I Norge gjennomføres mye av det statlige tilsynet med kommunenes etterlevelse av lover og 
forskrifter av fylkesmennene, se for eksempel Bråthen et al. 2007, Hanssen et al. 2004 eller 
Opedal og Østtveiten 2000. 

4 Regeletterlevelse er ikke en ensartet og uproblematisk størrelse. I de neste kapitlene skal vi se 
at kommunenes regeletterlevelse kan variere på fl ere måter: For det første kan ulike bestem-
melser i det samme regelverket etterleves i varierende grad. For det andre kan ulike deler av 
kommunen etterleve den samme bestemmelsen i varierende grad. Og for det tredje kan etter-
levelsen av den samme bestemmelsen variere over tid (fra et tidspunkt til et senere tidspunkt). 
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• Hvilke utfordringer (spesielt organisatoriske og kompetanse/kapasitets-
messige) står kommunene overfor i etterlevelsesarbeidet?

• Hva forteller Datatilsynets kontrollfunn om kommunenes vilje og evne til 
å praktisere reglene om informasjonssikkerhet?

• Hvilke utfordringer står Datatilsynet overfor i arbeidet med å håndheve 
reglene om informasjonssikkerhet i kommunesektoren?

Analysene av disse problemstillingene (i kapitlene tre-seks) tar ikke først og 
fremst sikte på å gi en detaljert fremstilling av forskjeller i regelpraksis på tvers 
av kommunene og å peke på mulige årsaker til at noen kommuner etterlever 
reglene i større grad enn andre. Isteden rettes hovedfokuset mot det generelle 
mønsteret i regeletterlevelsen – hvilke regler etterleves, hvilke etterleves ikke, 
hva er årsakene til og konsekvensene av at ulike regler etterleves forskjellig? 
Dermed organiseres den empiriske analysen på basis av de ulike bestemmel-
sene i regelverket og ikke med utgangspunkt i de 19 kommunene som anven-
der bestemmelsene. På denne måten blir det reglene snarere enn regelbrukerne 
(kommunene) som strukturerer fremstillingen i denne rapporten.

Problemstillingene indikerer at praktiseringen av reglene om informa-
sjonssikkerhet studeres med utgangspunkt i to perspektiver. For det første 
i et kommunalt etterlevelsesperspektiv: Kjenner kommunene til regelverket, 
forstår de innholdet i det, hvor opptatt er de av personvern og informasjons-
sikkerhet, hvilke tiltak (om noen) har de iverksatt for å følge opp bestemmel-
sene og hvilke barrierer (om noen) har etterlevelsesarbeidet støtt mot? For det 
andre i et statlig håndhevingsperspektiv: Stemmer Datatilsynets kontrollfunn 
fra kommunesektoren med kommunenes beskrivelse av egen regeletterlevelse? 
Hvilke virkemidler benytter Datatilsynet i håndhevingen av reglene om in-
formasjonssikkerhet? Hvilke effekter (om noen) har virkemiddelbruken på 
kommunenes regeletterlevelse?

Hensikten med å studere problemstillingene i et kommunalt etterlevelses-
perspektiv og et statlig håndhevingsperspektiv har ikke bare vært å få ulike 
empiriske inntak til å analysere graden av og årsakene til regeloverholdelse 
(eller mangelen på sådan). Fremgangsmåten har også et mer generelt og teo-
retisk siktemål: å kartlegge hvilken betydning eller funksjon lover og forskrif-
ter tillegges av henholdsvis kommunale og statlige myndigheter. På den ene 
siden er det nokså trivielt å anta at etterlevere (kommuner) og håndhevere 
(Datatilsynet) har forskjellige holdninger til lover og forskrifter. Hvis ikke det 
var tilfelle, ville opprettelsen av egne håndhevingsorganer gitt liten mening. På 
den annen side kan det være viktig å vite hvordan disse forskjellene påvirker 
effektene av rettslige reguleringer. Datatilsynets håndhevingsarbeid har for ek-
sempel som formål å ivareta personvernet og informasjonssikkerheten ved å 
påvirke tilsynsobjektenes atferd. Likevel kan det tenkes at andre formål har 
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vært like (eller mer) tungtveiende i kommunenes etterlevelsesarbeid, for eksem-
pel å ivareta eget omdømme, skape tillit og vise profesjonalitet og ansvarlighet. 
Kan disse vikarierende og organisasjonsinterne målsettingene føre til at for-
målet med regelverket – unngå krenkelser av personvernet – blir vanskeligere 
å oppnå selv om de ulike reglene i regelverket overholdes? Disse spørsmålene 
diskuteres i kapittel fi re og seks.

Med bakgrunn i problemstillingene ovenfor, kan rapporten – og de funnene 
som presenteres og diskuteres – leses på (minst) tre forskjellige måter: (1) Den 
kan forstås som en studie av hvordan rettslig virkemiddelbruk – lover, forskrif-
ter og tilsynsvirksomhet – benyttes i den statlige styringen av kommunesekto-
ren. (2) Den kan forstås som en studie av hvordan kommunale endringsproses-
ser utspiller seg i skjæringspunktet mellom en rettslig logikk (tilpasse etablert 
organisasjonspraksis til nye lov- og forskriftskrav) og en organisatorisk logikk 
(tilpasse nye lov- og forskriftskrav til etablert organisasjonspraksis). (3) Den 
kan forstås som en studie av hvordan store og komplekse organisasjoner, som 
er tunge brukere av elektroniske forvaltningsløsninger og personopplysninger, 
jobber for å ivareta personvern- og informasjonssikkerhetshensyn.

Samtidig er det (minst) to måter som rapporten ikke bør/kan leses på: (1) 
Den kan ikke forstås som en studie av om målsettingen med informasjonssik-
kerhetsbestemmelsene – unngå krenkelser av personvernet ved behandlingen 
av personopplysninger – faktisk lar seg realisere med dagens regelverk. Studien 
kan likevel indikere om selve måten kommunene etterlever regelverket på har 
betydning for realiseringen av denne målsettingen. (2) Den kan ikke forstås 
som en studie av om dagens regelverk bidrar til å styrke informasjonssikker-
heten når kommunene behandler personopplysninger (eller om andre typer 
regelverk, basert på en annen metodikk eller en annen regulatorisk strategi enn 
den som gjeldende regelverk bygger på, hadde vært å foretrekke5). Isteden er 

5 For å gjennomføre denne typen effektstudier er det nødvendig med relativt detaljerte tids-
seriedata: empiri som viser graden av faktisk informasjonssikkerhet i perioden før regelverket 
trådte i kraft (for eksempel basert på antallet sikkerhetshendelser per år) og tilsvarende em-
piri for perioden etter at regelverket trådte i kraft. Men de 19 kommunene som deltok i denne 
studien hadde ikke grunnlag for å si noe sikkert om endringer i informasjonssikkerhetstil-
standen før og etter at arbeidet med regeletterlevelse tok til. Næringslivets Sikkerhetsråd har 
imidlertid gjennomført fl ere såkalte mørketallsundersøkelser. Her rapporterer virksomheter i 
offentlig og privat sektor bl.a. antallet sikkerhetshendelser de har vært utsatt for, hvilke typer 
sikkerhetshendelser det er snakk om og hvilke sikringstiltak som er gjennomført. Likevel 
inneholder ikke undersøkelsene sammenliknbare tall over tid fra kommunesektoren (se 
Mørketallsundersøkelsen 2003, 2006 og 2008). Statistisk Sentralbyrå presenterer tilsvarende 
tall for offentlig sektor i rapporten Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 (Gjedtjernet 
et al. 2007: 138-141), men heller ikke her er det mulig å si noe om endringer før og etter at 
personopplysningsloven og forskriften trådte i kraft. 
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det kommunenes praktisering av regelverket og Datatilsynets håndheving av 
det som blir drøftet.

I resten av innledningskapitlet gis først en kort presentasjon av det regu-
latoriske området som studeres – personvern/personopplysningsvern – og det 
gis en like kort introduksjon av det lovverket som gjelder på personvernom-
rådet: personopplysningsloven og forskriften. Deretter presenteres innholdet 
i personopplysningslovens og forskriftens bestemmelser om informasjonssik-
kerhet. Til slutt drøftes hvilken betydning eller relevans bestemmelsene om 
informasjonssikkerhet har i forhold til den sektoren som har vært gjenstand 
for empiriske studier: kommunesektoren.

1.3 Personvern og personopplysninger

Kravene til kommunenes behandling og sikring av personopplysninger ble tid-
ligere regulert i personregisterloven med forskrifter (som gjaldt fra 1980 og 
frem til 2001), men reguleres i dag av personopplysningsloven og personopp-
lysningsforskriften (som trådte i kraft fra 1. januar 2001).6 Som antydet oven-
for, er formålet med lovgivningen å sikre at grunnleggende personvernhensyn, 
spesielt vern av den personlige integriteten og privatlivets fred, ivaretas når 
kommuner behandler personopplysninger7 (i loven defi neres personopplysnin-
ger som «(…) opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkelt 
person»8). Regelverket har derfor til hensikt å ivareta de klassiske personvern-
verdiene (personlig integritet og privatlivets fred), men de konkrete bestem-
melsene i regelverket bygger på forestillingen om personopplysningsvern.9

Den mest kjente defi nisjonen av personvern forstått som personopplys-
ningsvern er formulert av Alan F. Westin i boken Privacy and Freedom:

«Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine 
for themselves when, how, and to what extent information about them is 
communicated to others. Viewed in terms of the relation of the individual to 

6 Lov nr. 33/2000 (personopplysningsloven) og forskrift nr. 1265/2000 (personopplysningsfor-
skriften). 

7 Se personopplysningsloven § 1. 
8 Personopplysningsloven § 2. Merk at personopplysningsbegrepet ikke innebærer at opplys-

ninger eller vurderinger faktisk blir knyttet til enkeltpersoner. Det er nok at muligheten for å 
gjøre denne koblingen foreligger. Opplysninger og vurderinger som ikke kan knyttes til en-
keltpersoner, for eksempel anonymiserte opplysninger, regnes ikke som personopplysninger 
og reguleres derfor ikke av bestemmelsene i personopplysningsloven og forskriften. 

9 For kritiske perspektiver på personvern, se for eksempel Etzioni 1999 eller Nock 1993. 
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social participation, privacy is the voluntary and temporary withdrawal of a 
person from the general society through physical or psychological means, either 
in a state of solitude or small-group intimacy or, when among larger groups, in 
a condition of anonymity and reserve.»10

Her er det sentrale prinsippet at den som opplysningene gjelder skal utøve en 
viss kontroll over bruken av opplysningene. På denne måten får han anledning 
til å påvirke graden av andre aktørers kunnskap om individuelle eller person-
lige forhold (og dermed også utøve en viss kontroll over graden av egenekspo-
nering i forhold til «samfunnet» eller «det sosiale fellesskapet»).11 Dette prin-
sippet ligger til grunn for personopplysningsloven og forskriften, og kommer 
bl.a. til uttrykk ved det i de fl este tilfeller er nødvendig å ha samtykke fra den 
som opplysningene gjelder for at behandlingen av opplysningene skal være 
lovlig. For å ta stilling til om man ønsker å gi samtykke eller ikke, forutsettes 
det at den som opplysningene gjelder gis informasjon om behandlingen, for 
eksempel hvem som ønsker å bruke opplysningene, hvilke opplysninger det er 
snakk om, hva opplysningene skal brukes til, om opplysningene vil bli utlevert 
til andre, osv.12 Det forutsettes også at det ikke innsamles fl ere opplysninger 
enn det som strengt tatt er nødvendig (det såkalte minimalitetsprinsippet), og 
at opplysningene slettes når det ikke lenger er bruk for dem (det vil si når 
formålet med behandlingen er oppfylt). Dermed er det ikke opprettelsen og 
driften av personregistre som reguleres, slik tilfelle var så lenge personregister-
loven gjaldt. Isteden er det selv behandlingen av opplysningene – den faktiske 
bruken av dem – som er gjenstand for regulering.13

Denne endringen i regulatorisk strategi (fra registerregulering til behand-
lingsregulering) innebærer en større erkjennelse enn tidligere av at informa-
sjonsmobilitet har svekket betydningen av geografi sk eller organisatorisk av-
stand som barriere mot uønsket eller belastende eksponering av opplysninger 
om individuelle eller personlige forhold. Moderne informasjons- og kommu-
nikasjonsteknologi (IKT) hevdes for eksempel å gjøre det vanskeligere for en-
keltindivider å øve innfl ytelse over behandlingen av personopplysninger: tek-
nologien frigjør opplysningene fra den enkeltes kontroll fordi opplysningene 
kan fjernregistreres og kommuniseres – ofte uten den enkeltes vitende og vilje – 

10 Westin 1967: 7. 
11 For ulike perspektiver på personvern/personopplysningsvern, se for eksempel NOU 2009: 1, 

Individ og integritet: kapittel fi re, Solove 2008, Holvast 2007, Schartum og Bygrave 2004, 
Blume 2003: kapittel én, Agre og Rotenberg 2001, NOU 1997: 19, Et bedre personvern: 
kapittel tre, Schoeman 1984 eller Blekeli og Selmer 1977. 

12 Se personopplysningsloven kapittel tre. 
13 Med behandling menes for eksempel innsamling, lagring, publisering, sammenstilling eller 

utlevering av personopplysninger (se personopplysningsloven § 2). 
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ut over den konteksten (for eksempel det personregistret) hvor de tidligere fant 
beskyttelse i.14 Regelverket er derfor ment å tilbakeføre til den enkelte noen av 
den kontrollen over personlige opplysninger som økende informasjonsmobili-
tet har bidratt til å svekke.

Prinsippet om at den som opplysningene gjelder skal utøve en viss kontroll 
over behandlingen av dem, stiller samtidig større krav til den enkelte enn hva 
det gamle regimet med registerregulering gjorde. Det kreves bl.a. at enkelt-
individer har interesse for og ressurser til å holde et aktivt øye med andres 
bruk av egne personopplysninger (og til å gjøre sine rettigheter gjeldende hvis 
behandlingen ikke oppfyller kravene i lovverket).15 Dermed er det ikke lenger 
Datatilsynet som, gjennom sin konsesjonsbehandling av søknader om oppret-
telse og drift av personregistre, er hovedansvarlig for å ivareta grunnleggende 
personverninteresser på vegne av den enkelte:16 «(…) det er i utgangspunktet 
opp til rettighetssubjektene i loven å påberope seg sine egne rettigheter».17Med 
overgangen fra personregister- til personopplysningsloven, forutsettes det altså 
at den enkelte gjør større deler av håndhevingsjobben selv, spesielt i forhold 
til å påberope seg sine personvernrettigheter (hvis disse krenkes). Den pater-
nalistiske tenkningen som lå til grunn for personregisterloven – Datatilsynet 
opptrer som samfunnets personvernvokter – er i stor grad avløst av forestil-
lingen om individualisert ansvar. Dermed endres også Datatilsynets rolle: fra 
styring i forkant (utforming av konsesjonsvilkår for personregistre) til kontroll 
i etterkant (tilsyn med at rettslige plikter overholdes).

I tillegg til større individualisering av ansvaret for eget personvern, er person-
opplysningsloven og forskriften basert på en forestilling om balansering av (po-
tensielt) konkurrerende hensyn. Her er utgangspunktet at personvern og person-
opplysningsvern ikke betraktes som absolutte og suverene verdier overordnet 
alle andre verdier og hensyn.18 Isteden er regelverket utformet slik at fordelingen 

14 Tre av de mest klassiske formuleringene av dette argumentet fi nnes i Rule 1973, Miller 1971 
og Westin 1967. 

15 For analyser av den norske befolkningens og norske virksomheters holdninger til og kunnskap 
om personvern og informasjonssikkerhet, se Ravlum 2005a og 2005b. 

16 Konsesjonsinstituttet er fortsatt en del av personopplysningsloven, men nå kreves det bare 
konsesjon for behandling av sensitive personopplysninger (det er gjort en rekke unntak fra 
denne regelen i personopplysningsforskriften). For behandling av ikke-sensitive opplysninger 
kreves det at behandlingene meldes til Datatilsynet (også her gjør personopplysningsforskrif-
ten en rekke unntak). 

17 Strategi og metodikk for operativt tilsyn med behandling av personopplysninger, Datatilsynet 
2002, s. 6. 

18 I personopplysningsloven § 7 er det gjort unntak fra lovens og forskriftens bestemmelser 
hvis personopplysninger utelukkende behandles for kunstneriske, litterære, journalistiske el-
ler opinionsdannende formål. Disse unntakene er ment å sørge for at ivaretakelse av person-
vernhensyn ikke kommer i konfl ikt med hensynet til ytringsfriheten. 
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av rettigheter og plikter representerer et forsøk på å fi nne en balanse (eller et 
kompromiss) mellom de behandlingsansvarliges legitime behov for å behandle 
personopplysninger og de registrertes interesse i å unngå uønsket eksponering 
eller bruk av opplysningene. Det kommer bl.a. til uttrykk ved at samtykke fra de 
som opplysningene gjelder ikke er den eneste mekanismen som gjør det lovlig til 
å behandle personopplysninger. Man kan også bli tvunget til å godta behandling 
av opplysninger hvis slik behandling har hjemmel i lover eller forskrifter, el-
ler hvis konkurrerende hensyn (kriminalitetsbekjempelse, forskningsbehov, rask 
medisinsk behandling, effektiv sakshåndtering, osv.) oppleves å veie tyngre enn 
den registrertes rett til personvern.19

Selv om overgangen fra personregister- til personopplysningsloven repre-
senterer en endring i regulatorisk strategi, innebærer det likevel ingen for-
andring i regelverkets virkeområde. Som personregisterloven, har heller ikke 
personopplysningsloven (og forskriften) et sektorspesifi kt anvendelsesområde. 
Regelverket kommer derfor ikke bare til anvendelse i kommunesektoren, men 
gjelder for virksomheter og enkeltpersoner i alle bransjer og sektorer hvor per-
sonopplysninger innsamles og brukes. Forutsetningen for at bestemmelsene i 
loven og forskriften kommer til anvendelse er imidlertid at opplysningene ikke 
kun behandles for private eller personlige formål, og at opplysningene enten 
inngår i manuelle personregistre eller at behandlingen av dem helt eller delvis 
skjer med elektroniske hjelpemidler (for eksempel datamaskiner). Videre (og 
som allerede antydet) pålegger loven og forskriften de som behandler person-
opplysninger – de behandlingsansvarlige – en rekke plikter (prosessuelle krav 
til opplysningshåndtering20), og gir de som opplysningene gjelder – de regis-
trerte – en rekke rettigheter i forhold til de behandlingsansvarlige.21

For å sikre at de behandlingsansvarliges plikter ivaretas og at de registrertes 
rettigheter gjøres gjeldende, inneholder regelverket en rekke bestemmelser om 
Datatilsynets oppgaver og kontroll- og sanksjonsmyndighet. Samtidig intro-

19 I personopplysningsloven §§ 8 og 9 gis en uttømmende liste over andre situasjoner hvor 
samtykke fra den som opplysningene gjelder ikke er nødvendig for at behandlingen av op-
plysningene skal være lovlig. 

20 For eksempel å sørge for at behandlingen av personopplysninger er lovlig, gi informasjon til 
de som opplysningene gjelder, slette opplysninger som det ikke lenger er bruk for, se til at 
opplysningene er oppdaterte og riktige, osv. 

21 For eksempel retten til innsyn i opplysninger om seg selv, kreve retting eller sletting av urik-
tige eller overfl ødige opplysninger, kreve informasjon om hvilke typer personopplysninger 
som den behandlingsansvarlige behandler, osv. 
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duserer regelverket en nyvinning på personvernområdet: Personvernnemnda.22 
Personvernnemnda er et klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet, og opp-
rettelsen av nemnda markerer at Datatilsynet har en mer uavhengig stilling 
i forhold til overordnet departement (Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet) enn hva som er vanlig for de fl este andre tilsynsorganer i Norge (hvor 
det ikke er uvanlig at overordnet departement både kan instruere tilsynsorga-
nene i enkeltsaker og påvirke deres forvaltningspraksis ved å avgjøre klager 
på vedtak).23

1.4 Informasjonssikkerhet

I kapittel seks skal vi se at Datatilsynets kontroll- og sanksjonsmyndighet har 
betydning for kommunenes etterlevelse av en av de viktigste og mest omfat-
tende bestemmelsene i personopplysningsloven og forskriften: kravet om at 
behandlingsansvarlig (kommunene) skal sørge for tilfredsstillende sikring av 
de personopplysninger som behandles. Informasjonssikkerhet er derfor ingen 
rettighet som de registrerte (for eksempel brukerne av kommunale tjenester) 
kan gjøre gjeldende, men en plikt som lovverket retter mot behandlingsansvar-
lig. Disse pliktene fi nnes i personopplysningslovens § 13 og i personopplys-
ningsforskriftens kapittel to.

Utgangspunktet for disse bestemmelsene er at det er en positiv sammenheng 
mellom personvern og informasjonssikkerhet, det vil si at styrket informasjons-
sikkerhet betyr bedre personvern. Likevel kan det tenkes at sammenhengen kan 
være negativ, for eksempel at de behandlingsansvarlige samler inn overskudds-
informasjon – fl ere personopplysninger enn hva de strengt tatt har bruk for – 
med den begrunnelse at informasjonssikkerheten er så god at det uansett ikke 
representerer noen fare for krenkelser av personvernet.24 Bestemmelsene om 
informasjonssikkerhet stiller imidlertid ikke svært strenge og detaljerte krav 

22 Bestemmelsene om Datatilsynets og Personvernnemndas virksomhet, oppgaver og 
myndighet, fi nnes i personopplysningsloven kapittel 8. For en oversikt over de saker som 
Personvernnemnda har behandlet og de vedtakene den har fattet siden opprettelsen i 2001, 
se www.personvernnemnda.no. For en kritisk gjennomgang av Personvernnemndas for-
valtningspraksis, se Blume 2009. 

23 I personopplysningsloven § 42 heter det derfor at overordnet departement ikke kan «(…) gi 
instruks om eller omgjøre Datatilsynets utøving av myndighet i enkelttilfeller etter loven.» 

24 Se for eksempel Olsen 2009 eller Burkert 2001. Innsamling av overskuddsinformasjon kom-
mer i konfl ikt med personvernprinsippet om minimalitet. Tanken er at de alvorligste person-
vernkrenkelsene unngås hvis omfanget av personopplysninger som behandles holdes på et 
absolutt minimum.
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til hvor god informasjonssikkerheten må være. Isteden kreves det at de be-
handlingsansvarlige, for eksempel kommunene, skal iverksette «systematiske 
og planlagte» sikringstiltak som skal realisere målsettingen om tilfredsstillende 
sikring av personopplysninger i forhold til tre typer sikkerhetsbrudd25:
• Konfi densialitetsbrudd: Det skal sørges for at uvedkommende ikke får til-

gang til og innsyn i personopplysningene. Konfi densialitetsbrudd kan kren-
ke den registrertes personvern fordi manglende kontroll med spredningen 
av personopplysningene kan føre til at de eksponeres på en uønsket måte.

• Integritetsbrudd: Det skal sørges for at uvedkommende ikke får anledning 
til å endre eller manipulere personopplysningene. Integritetsbrudd kan 
krenke den registrertes personvern ved at ukorrekte opplysninger bidrar til 
å gi et misvisende bilde av vedkommende person eller av personlige forhold.

• Tilgjengelighetsbrudd: Det skal sørges for tilgang til personopplys-
ninger for alle som har legitime, saklige eller tjenestelige behov for det. 
Tilgjengelighetsbrudd kan krenke den registrertes personvern ved at ved-
kommende ikke får kjennskap til hvilke opplysninger som andre behandler 
om han.26

Som antydet ovenfor, innebærer ikke disse kravene at ethvert sikkerhetsbrudd 
vil representere en krenkelse av den registrertes personvern: tilfredsstillende 
sikring av opplysningene er etter loven og forskriften godt nok. Men det er 
opp til hver enkelt kommune å bestemme hva som menes med tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet. Regelverket inneholder ingen bestemmelser som spesi-
fi serer hvilket sikkerhetsnivå kommuner (og andre virksomheter) skal legge seg 
på. Denne beslutningen delegeres til hver enkelt kommune. Det inneholder hel-
ler ingen (eller svært få) spesifi kke krav til hvilke sikringstiltak som skal iverk-
settes. Også her delegeres beslutningen til hver enkelt kommune. Kommunene 
pålegges derfor å fi nne ut hvilke tiltak – tekniske, fysiske, organisatoriske eller 
personalmessige – det er behov for, og de må selv avgjøre hvor omfattende til-
takene bør være. Likevel stilles det i praksis strengere krav til sikring av sensiti-
ve personopplysninger (bl.a. opplysninger om helseforhold, politisk og religiøs 
overbevisning, etnisk bakgrunn, seksuell legning, osv.27) enn til sikring av ikke-
sensitive personopplysninger. Antakelsen her er at sensitive opplysninger er av 
mer intim eller personlig karakter enn ikke-sensitive, og at sikkerhetsbrudd 
derfor kan innebære alvorligere krenkelser av den registrertes personvern.

25 Se personopplysningsloven § 13 og personopplysningsforskriften §§ 2-1, 2-11, 2-12 og 2-13. 
26 For en detaljert gjennomgang av de rettslige kravene til informasjonssikkerhet i personop-

plysningsloven og forskriften, se Schartum 2005 eller Johansen et al. 2001: 128-133 og 344-
357. Se også Haug 2006. 

27 Se personopplysningsloven § 2. 
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Regelverkets utforming betyr at bestemmelsene om informasjonssikkerhet 
ikke representerer noen form for detaljregulering av sikkerhetsarbeidet. Fremfor 
detaljerte atferdskrav er regelverket et eksempel på såkalt strukturregulering.28 
Det betyr at regelverket (a) trekker opp prinsippene for organiseringen av sikker-
hetsarbeidet og (b) spesifi serer den metodikken som skal anvendes for å avgjøre 
hvor god sikkerheten trenger å være, hvilke sikringstiltak som bør iverksettes og 
hvor omfattende tiltakene bør være. I neste kapittel skal vi se at bærebjelkene i 
sikkerhetsbestemmelsene er risiko- og ledelsesstyring.29

1.5 Kommuner, personopplysninger og informasjonssikkerhet

Selv om Datatilsynet har ansvaret for å håndheve personopplysningslovens og 
forskriftens bestemmelser i en lang rekke sektorer og bransjer, har Datatilsynet 
vært særlig opptatt av hvordan regelverket etterleves i kommunesektoren (se 
kapittel seks). Her har fokuset rettet seg spesielt mot hvordan kommunene føl-
ger opp bestemmelsene om informasjonssikkerhet. Datatilsynets fokus på hva 
kommunene gjør for å realisere målsettingene om tilfredsstillende konfi densia-
litet, integritet og tilgjengelighet, skyldes at kommunenes bruk av personopp-
lysninger utgjør den administrative kjernen i deres velferdsaktivitet. Hvis disse 
opplysningene fjernes fra den kommunale hverdagen, vil det bli umulig å tilby 
velferdstjenester og å iverksette statlig velferdspolitikk. Personopplysninger er 
derfor «drivstoffet i lokalforvaltningens velferdsmaskineri», og potensialet for 

28 Reguleringsreformer i Europa og Nord-Amerika markerer et ønske om å bevege seg bort fra 
detaljert atferdsregulering og i retning av mer rammepreget strukturregulering. Antagelsen 
er at staten verken er smart nok eller sterk nok til å utforme og håndheve detaljregler på 
komplekse og dynamiske områder i samfunnet. Isteden gis de som reglene gjelder for større 
frihet til selv å avgjøre hva som er hensiktsmessig å gjøre. Strukturregulering representerer 
derfor et forsøk på å få rettssubjektene til å internalisere statlige målsettinger ved å pålegge 
dem et større implementeringsansvar. Se bl.a. Regulatory Politics in the OECD Countries – 
From Interventionism to Regulatory Governance (2002), Reducing the Challenges of Policy 
Failure: Challenges for Regulatory Compliance (2000) og The OECD Report on Regulatory 
Reform (1997). Se også St. melding nr. 17 (2002-03), Om statlige tilsyn. 

29 Risikostyring er den samme metodikken som arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å 
benytte i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysn-
ingsloven og forskriften er derfor basert på internkontrolltenkning, det vil si at virksom-
hetene pålegges å utforme interne systemer og håndheve egne regelverk som skal ivareta 
statlig bestemte målsettinger. Effekten av denne typen strukturregulering hevdes å være rett-
sliggjøring av organisatoriske aktiviteter og prosesser (se for eksempel Edelman og Suchman 
2007, Power 2007, Pfeffer 1994, Sitkin og Bies 1994 eller Stone 1975). 
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krenkelser av personvernet (for eksempel ved sikkerhetsbrudd) fremstår som 
større i kommunesektoren enn i de fl este andre sektorer og bransjer.

Det innebærer at kommunale myndigheter behandler store mengder in-
formasjon om brukerne av deres tjenester. Her handler det om alt fra relativt 
trivielle og ikke-sensitive opplysninger (for eksempel kontaktinformasjon – 
navn, adresse og telefonnummer – fødselsnummer, sivilstatus, osv.) til langt 
mer sensitive eller (potensielt) belastende opplysninger: informasjon om fysisk 
og psykisk helse, om sykehistorie og behandlingsbehov, om familieforhold og 
forsørgeransvar, om inntekt og personlig økonomi, om rus- og alkoholproble-
mer, om boforhold og arbeidsevne, om skoleprestasjoner og behov for tilret-
telagt undervisning, om religiøs overbevisning og livssyn, osv. Sikringen av 
disse opplysningene fremstår derfor som en viktig kommunal oppgave, og be-
tydningen av informasjonssikkerhet er trolig ikke blitt mindre etter hvert som 
avanserte elektroniske forvaltningsløsninger har gjort sitt inntog på alle om-
råder i lokalforvaltningen.30 De kommunene som har deltatt i denne studien 
rapporterte for eksempel at de brukte mellom 80 og 160 forskjellige fag- og 
fellessystemer.31 Ikke alle av disse IT-systemene behandler personopplysninger, 
men det store fl ertallet av dem gjør det.

En av de viktigste utfordringene som følger av nye e-forvaltningsløsninger, er 
at de er mer sårbare for sikkerhetsbrudd enn manuelle og papirbaserte systemer. 
Dette gjelder spesielt når antallet interne brukere av systemene øker (ofte uten 
at IT-kompetansen styrkes tilsvarende) og når virksomhetsinterne IT-løsninger 
kobles sammen med eksterne datanettverk (for eksempel Internett). Sårbarheten 
har trolig økt ytterligere etter at kommunene har begynt å tilby hjemmekontor-
ordninger, slik at kommunens ansatte både kan få tilgang til fag- eller fellessyste-
mer og personopplysninger fra «sofakroken». Nye e-forvaltningstjenester, hvor 
eksterne brukere kan logge seg på og gjøre bruk av kommunenes IT-systemer, 
reiser også viktige sikkerhetsutfordringer.32 Samtidig har bruken av håndholdte 
datamaskiner, for eksempel i den hjemmebaserte omsorgen, bidratt til at person-
opplysningenes informasjonsmobilitet har økt, og at potensialet for sikkerhets-

30 For Statistisk Sentralbyrås siste oversikt over bruken av e-forvaltningsløsninger i kommunal 
og offentlig sektor, se Gjedtjernet et al. 2006: kapittel seks. 

31 Mange av e-forvaltningsløsningene har svært få interne brukere, én til tre ansatte, men de 
største fellessystemene, for eksempel saks- og arkivsystemer eller e-post, brukes av de fl este av 
kommunens medarbeidere. Store fagsystemer, det vil si oppgavespesialiserte IT-systemer med 
mange interne brukere, fi nnes først og fremst i helse- og omsorgssektoren og i skolesektoren.

32 Se for eksempel Olsen 2009. For forslag til løsning av informasjonssikkerhetsutfordring-
er, se Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og 
i offentlig sektor, Fornyings- og Administrasjonsdepartementet, 2008. For drøftelser av e-
forvaltningstjenester i offentlig sektor, se for eksempel Baldersheim et al. 2008, Jansen og 
Schartum 2008 eller Tranvik 2008. 
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brudd er stigende (for eksempel ved at datamaskinene kommer på avveie). Den 
økende betydningen av sikkerhet i e-forvaltningsløsninger avspeiles bl.a. i at 
både personvern og informasjonssikkerhet har fått fremskutte plasser i den na-
sjonale IKT-politikken og i Kommunenes Sentralforbunds e-kommuneplaner.33

Men til tross for at personvern og informasjonssikkerhet prioriteres i den 
nasjonale IKT-politikken, er det likevel rimelig å hevde at personopplysnings-
loven og forskriften er kontroversielle styringsverktøy, særlig når det blir 
snakk å balansere hensynet til gjennomføringen av statlige sektormålsettin-
ger opp mot hensynet til ivaretakelse av personvernet.34 Spørsmålene som kan 
stilles er i hvilken grad rikspolitikere og statlige sektorbyråkrater ønsker å 
vektlegge personvern- og informasjonssikkerhetshensyn hvis dette oppleves å 
komme i konfl ikt med andre forvaltnings- eller velferdspolitiske målsettinger? 
Etter som personopplysninger kan forstås som «drivstoffet i lokalforvaltnin-
gens velferdsmaskineri», oppleves bestemmelsene i personopplysningsloven og 
forskriften som barrierer mot mest mulig effektiv «drivstoffutnyttelse»? I hvor 
stor utstrekning deles disse vurderingene av politikere, byråkrater og profe-
sjonsgrupper på kommunalt nivå? Hvilke konsekvenser kan slike holdninger 
eventuelt ha for de rammebetingelsene som Stortinget vedtar for Datatilsynets 
virksomhet? Er det slik at regelverket og Datatilsynets håndhevingsarbeid fyl-
ler en symbolsk og legitimerende funksjon, mens det i realiteten er de «harde» 
verdiene (for eksempel mer skole, helse og omsorg for hver budsjettkrone) som 
vinner igjennom uavhengig av hva hensynet til personvernet tilsier?

Analysene i de kommende kapitlene vil ikke kunne gi svar på alle disse 
spørsmålene. Men i avslutningskapitlet (kapittel sju), og med bakgrunn i empi-
riske funn fra denne undersøkelsen, gis noen indikasjoner på hvordan enkelte 
av spørsmålene kan besvares.

33 Se for eksempel St. meld. nr. 17, 2006-2007, Eit informasjonssamfunn for alle, kapittel åtte 
og ni, og e-Kommune 2012 – lokal digital agenda, s. 22-23 (for kritiske vurderinger av 
norsk informasjonssikkerhetspolitikk, se Norway – Information Security (OECD 2006) og 
Riksrevisjonen dokument nr. 3: 4, 2005-2006). Personvernets betydning i den nasjonale IKT-
politikken understrekes også av at Fornyings- og administrasjonsdepartementet i 2007 ned-
satte et ekspertutvalg som fi kk i oppgave å vurdere personvernet stilling på en rekke sentrale 
samfunnsområder. Utvalgets konklusjoner kan leses i NOU 2009: 1, Individ og integritet. 

34 Utfordringen med å fi nne en balanse mellom personvernhensyn og statlige sektormålsettinger 
har ført til at Datatilsynet fra tid til annen kommer i konfl ikt med ulike departementer. 
Kunnskapsdepartementet har for eksempel anklaget Datatilsynet for å opptre mer som et 
kamporgan enn som et tilsynsorgan i debatten om innføring av et nasjonalt elevregister i 
grunnopplæringen (se Vårt Land 1. og 5. november 2008). Datatilsynet har bl.a. anklaget 
Helse- og omsorgsdepartementet for å bagatellisere personvern- og informasjonssikringsut-
fordringene knyttet til et lovforslag som gir helsepersonell tilgang til pasientjournaler på tvers 
av statlige helseforetak (se rapporten Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjour-
naler?, Datatilsynet 2009). 
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1.6 Kapitteloversikt

I kapittel to gis en mer utfyllende fremstilling av kravene til organisering, gjen-
nomføring og dokumentering av informasjonssikkerhetsarbeidet enn hva som 
er gjort i dette kapitlet. Deretter presenteres og drøftes det analytiske ramme-
verket som benyttes i empirikapitlene. Til slutt gis en oversikt over det kilde-
materialet som ligger til grunn for de empiriske analysene og hvilke metoder 
som ble benyttet under datainnsamlingen.

I de tre neste kapitlene drøftes om og i hvilken grad kravene til organi-
sering, gjennomføring og dokumentering av informasjonssikkerhetsarbeidet 
etterleves i de 19 kommunene som deltok i undersøkelsen. I de to første ka-
pitlene – kapittel tre og fi re – rettes fokuset mot hvilke etterlevelseshindringer 
som overholdelsen av kravene til organisering og gjennomføring har støtt mot. 
I kapittel fem drøftes hvorfor overholdelse av kravene til produksjon av sik-
kerhetsdokumentasjon ikke har støtt mot de samme hindringene og hvilke 
konsekvenser dette kan sies å ha for kommunenes regeletterlevelse.

I kapittel seks diskuteres Datatilsynets håndheving av reglene om informa-
sjonssikkerhet. Her rettes oppmerksomheten mot hvilke ressurser og virkemid-
ler Datatilsynet har til rådighet, hvordan virkemidlene anvendes og hvilken 
innvirkning på kommunenes regelpraksis som virkemiddelbruken kan sies å ha.

I det siste kapitlet – kapittel sju – drøftes (kort) hva de empiriske funnene 
kan fortelle oss om effektene av og utfordringer knyttet til bruken av rettslige 
reguleringer i samfunnsstyringen. Disse spørsmålene drøftes både i forhold til 
et styrings- og reguleringsperspektiv (mellom stat-kommune og internt i kom-
munene), et endringsperspektiv (tegn til ny type sikkerhetsatferd internt i kom-
munene) og i et personvern- og sikkerhetsperspektiv (om disse målsettingene 
har fått økt oppmerksomhet i kommunene).



2 REGELVERKET OG REGELETTERLEVELSE

2.1 Regler og illusjoner

I dette kapitlet rettes oppmerksomheten mot to spørsmål. (1) Hvilke konkrete 
krav til informasjonssikkerhetsarbeidet stiller bestemmelsene i personopplys-
ningsloven og forskriften: hvilke «planlagte og systematiske tiltak» pålegges 
kommunene (og andre behandlingsansvarlige) å iverksette? (2) Hvordan kan 
kommunenes etterlevelse av bestemmelsene om informasjonssikkerhet forstås: 
hvilket rammeverk kan benyttes for å forklare gjennomføringen og virknin-
gene av etterlevelsesarbeidet?

I innledningskapitlet så vi at bestemmelsene om informasjonssikkerhet fi n-
nes i personopplysningslovens § 13 og personopplysningsforskriftens kapittel 
to. Vi så også at (a) formålet med bestemmelsene er å unngå krenkelser av 
grunnleggende personvernhensyn, spesielt privatlivets fred og den personlige 
integriteten, og (b) det rettslige kravet er at opplysningene er tilfredsstillende 
sikret. I tillegg inneholder regelverket en rekke bestemmelser om organisering 
og arbeidsmetodikk. Disse bestemmelsene er relativt omfattende, noe som 
skyldes at kommuner (og andre virksomheter som behandler personopplys-
ninger) pålegges å etablere et system for risiko- og ledelsesstyrt sikkerhetsar-
beid.35 Første del av kapitlet vil handle om hva risiko- og ledelsesstyrt informa-
sjonssikkerhetsarbeid består i.

I andre del av kapitlet argumenteres det for at kommunenes praktisering av 
reglene om informasjonssikkerhet kan forstås i lys av det som betegnes som en 
etterlevelsesillusjon. Dette begrepet gir assosiasjoner til det som i reguleringslit-
teraturen omtales som kreativ regeloverholdelse. Kreativ regeletterlevelse er 
en opportunistisk strategi hvor de regulerte handler på måter som strengt tatt 
ikke bryter lovens bokstav, men som likevel undergraver formålet med lov-
givningen.36 Etterlevelsesillusjonen skiller seg fra kreativ regeletterlevelse ved 

35 Risikostyring er en integrert del av new public management-fi losofi en, se for eksempel Power 
2007 og 2004, Hood et al. 2002, Hood et al. 2001 eller Hutter 2001.

36 Se McBarnet og Whelan 1997. Et eksempel på kreativ regeloverholdelse er forsøket som en-
kelte norske ølprodusenter gjorde på å unngå forbudet mot alkoholreklame (se alkoholloven 
§ 9-2) ved å markedsføre lettøl som har samme merke som ølprodukter med mer enn 2,50 
prosent alkohol.
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at det strengt tatt ikke er en strategi i det hele tatt (illusjonen oppstår snarere 
enn skapes), og hensikten er derfor ikke å bruke lovens bestemmelser for å 
unngå lovens formål.37 Dermed er det heller ikke snakk om å utnytte smutt-
hull i regelverket for å spare kostnader (eller maksimere fordeler), eller å lure 
tilsynsmyndigheter (eller andre) til å tro at regelverket overholdes når dette 
ikke er tilfelle. Isteden handler det om at regeletterlevelsen fremstår som bedre 
enn hva den faktisk er fordi kommunenes vilje til å følge regelverket er større 
enn deres evne til å overholde reglene. Dette misforholdet mellom vilje og evne 
skaper en utilsiktet effekt – en etterlevelsesillusjon – som kan være vanskelig 
for Datatilsynet (og andre eksterne aktører) å oppdage.38

Helt til slutt i kapitlet presenteres det metodiske opplegget som lå til grunn 
for innsamlingen av data. Her drøftes bl.a. kriteriene for utvelgelse av kom-
muner, viktige kjennetegn ved kommunene som deltok i studien, hvilke kil-
der som empirien ble hentet fra og hvilke metoder som ble benyttet under 
datainnsamlingen.

2.2 Rettslige krav til informasjonssikkerheten

Informasjonssikkerhet er ett av fl ere prinsipper som ligger til grunn for EUs 
personopplysningsverndirektiv fra 1995,39 og reglene i personopplysningslo-
ven og forskriften er den norske implementeringen av dette prinsippet.40 Den 
sikreste måten å oppnå formålet med informasjonssikkerhetsprinsippet i EU-
direktivet på – unngå krenkelser av personvernet ved behandling av person-
opplysninger – er å sørge for at det (a) behandles så få (og lite sensitive) per-
sonopplysninger som mulig og (b) sørge for at opplysningene behandles i så få 
IT-systemer og av et så lite antall personer som mulig. Uavhengig av om disse 

37 Kreativ regeletterlevelse og etterlevelsesillusjonen har det til felles at de som pålegges å følge 
regelverket vet om at det eksisterer og ikke ignorerer det fullstendig – de har et aktivt forhold 
til reglene. Begge deler forutsetter derfor en viss kunnskap om innholdet i regelverket. 

38 At rettslige reguleringer kan ha uforutsette eller ikke-planlagte konsekvenser, er et funn som 
er godt kjent fra den internasjonale reguleringslitteraturen: offentlighetslover fører til at sta-
dig fl ere dokumenter blir forsøkt unntatt offentlighet (McDonald 2007), lover som påbyr 
bruk av bilbelte fører ikke til reduksjon i antallet trafi kkskadde (Adams 2006) og lover som 
regulerer farlige hunder beskytter ikke allmennheten (spesielt de helt unge generasjoner) mot 
hundebitt (Hood og Lodge 2005). 

39 Se direktiv 95/46/EC. For presentasjon og diskusjon av de andre prinsippene, se for eksempel 
Schartum og Bygrave 2004: 90-93, Bygrave 2002: kapittel 3 eller Blume 2003: 98-109.

40 Reglene om informasjonssikkerhet i personopplysningsloven og forskriften er basert på Den 
internasjonale standardiseringsorganisasjonens anbefalinger (med utgangspunkt i standarden 
ISO/IEC 17799 2005, som i 2007 ble videreført i ISO/IEC 27002 2005). 
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betingelsene er oppfylt eller ikke, innebærer reglene om informasjonssikkerhet 
at sikkerhetsarbeidet skal organiseres og gjennomføres på spesielle måter, og 
at organiseringen og gjennomføringen dokumenteres.

Som vi så i innledningskapitlet, pålegger personopplysningsloven og for-
skriften de behandlingsansvarlige, for eksempel norske kommuner, å iverksette 
«systematiske og planlagte» sikringstiltak.41 Vi så også at hensikten med disse 
tiltakene å ivareta at tre målsettinger:
• Unngå at personopplysningene blir gjort kjent for andre enn de som har 

tjenestelige behov for tilgang til dem (tilfredsstillende konfi densialitet). 
Brudd på personopplysningenes konfi densialitet kan for eksempel skje ved 
at utenforstående utnytter sårbarheter/svakheter i kommunens IT-systemer 
til å få innsyn i eller henter ut personopplysninger. Det kan også skje ved at 
personopplysninger ikke slettes fra dokumenter som legges ut for allment 
innsyn i kommunens elektroniske postjournal eller ved at utskrifter som 
inneholder personopplysninger er tilgjengelige for ansatte som ikke er in-
volvert i behandlingen av den saken opplysningene gjelder.

• Unngå at personopplysningene endres (eller manipuleres) av andre enn de 
som har fullmakt til å foreta endringer (tilfredsstillende integritet). Brudd 
på personopplysningenes integritet kan for eksempel skje ved at helseper-
sonell som ikke er involvert i behandlingen av en pasient foretar rettelser 
eller tilføyelser i pasientens sykejournal. Det kan også skje ved at utenfor-
stående benytter sårbarheter/svakheter i kommunens IT-systemer til å kom-
me seg inn i og endre personopplysninger som ligger lagret i kommunens 
IT-systemer eller ved at saksbehandlere endrer eller tilføyer opplysninger i 
saksmapper som de ikke er gitt tilgang til av sine overordnede.

• Unngå at personopplysningene er utilgjengelige for de som har tjeneste-
lige behov for tilgang til dem (tilfredsstillende tilgjengelighet). Brudd på 
tilgjengeligheten kan for eksempel skje ved at strømbrudd fører til at per-
sonopplysninger som er lagret i kommunens IT-systemer blir utilgjengelige. 
Det kan også skje ved at tekniske feil i IT-systemene eller manglende sik-
kerhetskopiering fører til at personopplysninger går tapt, eller ved at kom-
munens ansatte sletter personopplysninger i kommunens IT-systemer som 
det fortsatt er behov for.

Sikkerhetsbestemmelsene impliserer at personopplysninger skal innkapsles (eller 
beskyttes) slik at den registrertes rett til å utøve en viss kontroll over bruken av 
opplysningene ivaretas. Samtidig skal den enkeltes rett til personvern veies mot 
den behandlingsansvarliges legitime behov for å behandle personopplysninger.

41 Det dreier seg om fi re typer tiltak: organisatoriske, teknologiske, bygningstekniske og per-
sonalmessige (se nedenfor). 
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De sikringstiltakene som iverksettes for å unngå brudd på personopp-
lysningenes konfi densialitet, integritet og tilgjengelighet, kan inndeles i fi re 
hovedkategorier. For det første fysisk sikkerhet, det vil for eksempel si byg-
ningstekniske tiltak (bl.a. inndeling av bygninger i forskjellige og adgangskon-
trollerte soner, brannvarslingsanlegg, sikring mot vannskader, osv.). For det 
andre teknisk sikkerhet, bl.a. brannmurer, kryptering, viruskontroll, spamfi l-
tre, tildeling av brukerrettigheter i IT-systemer, soneinndeling av datanettverk, 
osv. For det tredje organisatorisk sikkerhet, bl.a. utarbeiding og implemente-
ring av rutiner og retningslinjer for sikker håndtering av personopplysninger. 
For det fjerde personalmessig sikkerhet, bl.a. informering om sikringstiltak og 
opplæring i bruken av dem. De fl este kommuner/virksomheter vil trolig ha be-
hov for å benytte en kombinasjon av alle disse fi re hovedtypene sikringstiltak.

2.3 Prinsipper og rettslige krav

Den systematikken og planmessigheten som det kreves at de behandlingsan-
svarlige benytter i sikkerhetsarbeidet, tar utgangspunkt i at (a) innholdet i 
informasjonssikkerhetsarbeidet baseres på risikostyringsmetodikken og (b) 
organiseringen av informasjonssikkerhetsarbeidet baseres på prinsippet om 
ledelsesstyring. Risikostyrt informasjonssikkerhetsarbeid innebærer at poten-
sielle og uakseptable sårbarheter/trusler mot personopplysningenes konfi den-
sialitet, integritet og tilgjengelighet skal forutses og reduseres (til et akseptabelt 
nivå) før alvorlige sikkerhetsbrudd inntreffer.

I risikostyring er det viktigste arbeidsredskapet såkalte risikovurderinger. 
Risikovurderinger betyr at sannsynligheten for sikkerhetsbrudd og eventu-
elle personvernmessige konsekvenser av slike hendelser skal utredes før nye 
sikringstiltak iverksettes (se nedenfor).42 Risikovurderinger skal derfor legge 
grunnlaget for rasjonelle beslutninger. Med rasjonelle beslutninger menes at 
mulige og uakseptable sikkerhetshendelser skal forebygges med målrettede og 
kostnadseffektive sikringstiltak. I teorien er derfor risikostyring en «proaktiv» 
snarere enn en «reaktiv» beslutningsmetode fordi tiltakene skal iverksettes 
uten at det først trenger å «skje noe uheldig».

Prinsippet om ledelsesstyrt informasjonssikkerhetsarbeid innebærer at det 
er den daglige ledelsen i virksomheten som har ansvaret for at bestemmelsene 
i regelverket følges og at sikkerheten ivaretas på en tilfredsstillende måte.43 I 
kommunene vil dette bety at det er rådmannen som står ansvarlig for hva som 

42 Se personopplysningsforskriften § 2-4. 
43 Se personopplysningsforskriften § 2-3. 
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gjøres (eller ikke gjøres) på informasjonssikkerhetsområdet. Regelverket sig-
naliserer derfor at informasjonssikkerhet er for viktig til at arbeidet kan isole-
res til en liten gruppe IT-spesialister i kommunens/virksomhetens IT-avdeling/
seksjon. Isteden skal det løftes opp til øverste administrative nivå, bl.a. for å 
sikre at det bevilges nok penger til sikringstiltak og at de som sitter med det 
utøvende ansvaret for arbeidet har ledelsens støtte. Selv om det ikke fremgår 
direkte av regelverket, forutsettes det samtidig at «tonen på toppen», for ek-
sempel at rådmannen setter informasjonssikkerhet på kommunens sakskart, 
skal bidra til at resten av organisasjonen får øynene opp for og forstår betyd-
ningen av personvern og sikkerhet.44 Overordnet ledelse og styring (eller i det 
minste en viss grad av involvering i og interesse for sikkerhetsarbeid) fremstår 
derfor som avgjørende for at informasjonssikkerheten skal ivaretas på lavere 
nivåer i organisasjonshierarkiet.

Med utgangspunkt i prinsippene om risiko- og ledelsesstyring, omfatter 
bestemmelsene om informasjonssikkerhet følgende hovedmomenter:45

• Det skal etableres et internt ledelsessystem – en sikkerhetsorganisasjon – for 
å ivareta informasjonssikkerheten. Dette systemet skal ikke bare strekke 
seg oppover mot den daglige ledelsen (rådmannen/rådmannsstaben), men 
også nedover mot resultatenheter (skoler, barnehager, omsorgsinstitusjo-
ner, osv.) og hver enkelt ansatt. Oppgaver og ansvar må derfor beskrives 
og fordeles på alle nivåer i organisasjonshierarkiet. I tillegg må kommunen/
virksomheten utarbeide rutiner og retningslinjer for sikker behandling av 
personopplysninger (og sørge for at de ansatte blir informert om disse46).

• Det skal utarbeides plandokumenter – sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og ru-
tinebeskrivelser – for det operative sikkerhetsarbeidet.47 Disse dokumentene 

44 Se for eksempel Aanensen (2008: 25). Dette poenget fremheves også i Datatilsynets veile-
dere for informasjonssikkerhet: Internkontroll og informasjonssikkerhet (2007), Veiledning 
i informasjonssikkerhet for kommuner og fylker (2005), Risikovurdering av informasjons-
sikkerhet (2002) og Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsloven (2000). Se også føl-
gende veiledere fra Datatilsynet: Internkontroll i mindre virksomheter – introduksjon (2007) 
og Internkontroll i mindre virksomheter – eksempler (2007). 

45 For nærmere diskusjoner av risikostyring og organisering av informasjonssikringsarbeidet, se 
for eksempel Hagen 2009, Slay og Koronios 2006, Jones 2005, Daler et al. 2002: 121-142, 
Schneier 2000: 301-302 eller Saltmarsh og Brown 1983. For diskusjoner av informasjons-
sikkerhet og personvern i et rettslig perspektiv, se for eksempel Seipel 2006, Schartum 2005 
eller Johansen et al. 2001: 128-133 og 344-357.

46 Se personopplysningsforskriften § 2-8. 
47 Sikkerhetsmål defi neres som «(…) formålet med behandlingen av personopplysningene og 

overordnede føringer for bruk av informasjonsteknologi», mens sikkerhetsstrategi defi neres 
som «(…) valg og prioriteringer i sikkerhetsarbeidet» (personopplysningsforskriften § 2-3). 
Sikkerhetsmål og strategier skal inneholde de resultatkravene som kommunen stiller til sikker-
hetsarbeidet og det skal spesifi seres hvordan kommunen går frem for å oppfylle resultatkravene.
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skal være styrende for kommunens/virksomhetens operative informasjons-
sikkerhetsarbeid, og det kreves at de godkjennes av den daglige ledelsen. 
Den kreves også at dokumentene gjennomgås og (eventuelt) oppdateres 
med jevne mellomrom (såkalte ledelsesgjennomganger), men det stilles in-
gen krav til hvor ofte dette skal skje (Datatilsynet antyder at det kan skje én 
gang i året, for eksempel i forbindelse med det generelle revisjonsarbeidet).

• Risikoen for sikkerhetsbrudd skal ikke elimineres – det er ikke snakk om 
nulltoleranse – men sikkerheten skal være tilfredsstillende. Dette indikerer 
at kommunen/virksomheten kan økonomisere med de ressursene den har 
til rådighet i sikkerhetsarbeidet: For at informasjonssikkerheten skal være 
tilfredsstillende, er det ikke nødvendig å bruke fl ere ressurser enn strengt 
tatt nødvendig (unngå overinvesteringer i sikkerhet).

• Den behandlingsansvarlige skal selv avgjøre hva som menes med tilfreds-
stillende informasjonssikkerhet («hva er god nok sikkerhet her hos oss?»). 
Kommunen/virksomheten må lage såkalte akseptkriterier som sier noe om 
hva kommunen oppfatter som akseptable sikkerhetsbrudd (hendelser som 
man ikke trenger å bruke ressurser på å forebygge) og hvilke sikkerhets-
brudd som oppfattes som uakseptable (hendelser som man bør eller må 
bruke ressurser på å forebygge). Disse kriteriene skal godkjennes av den 
daglige ledelsen.

• Risikovurderinger skal benyttes for å identifi sere potensielle og uaksep-
table sårbarheter/trusler mot informasjonssikkerheten.48 Ved risikovurde-
ringer skal kommunens/virksomhetens informasjonssystemer gjennomgås. 
To spørsmål skal stilles og besvares ved slike vurderinger: (1) hvor stor er 
sannsynligheten for at ulike typer trusler/sårbarheter fører til sikkerhets-
brudd og (2) hvor alvorlige krenkelser av den registrertes personvern kan 
potensielle sikkerhetsbrudd innebære?49

• Det skal iverksettes sikringstiltak slik at uakseptable sikkerhetsrisikoer re-
duseres til et akseptabelt (eller tilfredsstillende) nivå. Hvis risikovurderin-
gen viser at det fi nnes trusler mot eller sårbarheter i kommunens/virksom-
hetens informasjonssystemer som representerer en uakseptabel risiko for 

48 Det stilles ingen krav til hvilken risikoanalyseteknikk som skal benyttes, men i Datatilsynets 
veiledningsmateriale (tilgjengelig på www.datatilsynet.no) anbefales såkalte grovanalyser, det 
vil si en kvalitativ og forenklet måte å vurdere sannsynlighet og konsekvenser på. 

49 Problemet er at både sannsynligheten for og de personvernmessige konsekvensene av sikker-
hetsbrudd kan være vanskelige å fastslå. I slike tilfeller er uvitenheten såpass stor at det blir 
problematisk å fatte risikobeslutninger (se for eksempel Collingridge 1980: 23-32). Men når 
det kreves at slike beslutninger skal fattes selv når det ikke er grunnlag for det, kan beslut-
ningene like gjerne baseres på «frimodig gjettverk» (eller utføres på politisk og verdimessig 
grunnlag) som med basis i «objektive og rasjonelle analyser» (se for eksempel Aven et al. 
2008: kapittel 11, Hood og Lodge 2005, Hutter 2005 eller Schwartz og Thompson 1990). 
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ivaretakelsen av den registrertes personvern, så skal det iverksettes sikrings-
tiltak. Hensikten med sikringstiltakene er å redusere risikoen til det nivået 
som kommunen/virksomheten på forhånd har defi nert som akseptabelt.

• Den behandlingsansvarlige skal selv avgjøre hvilke sikringstiltak som 
bør iverksettes og kontrollere at tiltakene gir den ønskede sikkerheten. 
Kommunen/virksomheten står relativt fritt til å bestemme hvilke konkrete 
sikringstiltak det er behov for. Den står også relativt fritt til å vurdere om 
sikringstiltakene fører til tilfredsstillende sikkerhet, men Datatilsynet kan 
pålegge iverksettelse av tiltak hvis det (ved sine brevlige eller stedlige kon-
troller) fi nner at sikkerheten ikke er tilfredsstillende ivaretatt.50

• Avvik skal rettes slik at sikkerhetsnivået opprettholdes. Det betyr at for ek-
sempel sikkerhetsbrudd eller manglende oppfølging av rutiner og retnings-
linjer for sikker behandling av personopplysninger, skal rapporteres til den 
som er ansvarlig for informasjonssikkerheten i virksomheten/kommunen. 
På bakgrunn av avviksrapportene skal det vurderes om og eventuelt hvilke 
nye tiltak det er behov for å iverksette.51

• Sikkerhetsbrudd og sikringstiltak skal dokumenteres. Dette skal bl.a. gi 
den daglige ledelse mulighet til å vurdere den generelle sikkerhetstilstanden 
i kommunen/virksomheten, og Datatilsynet kan be om å få tilgang til slike 
dokumenter ved stedlige eller brevlige kontroller.

Oppsummert kan vi si at bestemmelsene om risiko- og ledelsesstyrt informa-
sjonssikkerhetsarbeid betyr at regelverket kjennetegnes av to beslektede egen-
skaper. For det første liten grad av detaljert regelstyring. Fremfor at loven og 
forskriften inneholder konkrete bestemmelser mht. sikkerhetsnivå og sikrings-
tiltak, pålegges de behandlingsansvarlige å (a) beslutte hvor mye sikkerhet som 
er nødvendig, (b) avgjøre hvilke sikringstiltak som bør iverksettes og (c) føre 
kontroll med at tiltakene gir god nok beskyttelse mot krenkelser av den regis-
trertes personvern. For det andre strukturbasert formålsregulering. Det innebæ-
rer at loven og forskriften (a) angir hvilken styringsteknikk som skal anvendes 
(risikostyring) og (b) spesifi serer formålet som sikkerhetsarbeidet skal realisere 
(unngå personvernkrenkelser ved behandling av personopplysninger).52 Men 
innenfor rammene av den styringsteknikken som regelverket foreskriver, har 

50 Se personopplysningsforskriften § 2-2. 
51 Se personopplysningsforskriften § 2-6. 
52 For diskusjoner av denne typen regulering, se for eksempel Jacobsson og Sahlin-Andersson 

2006 og Braithwaite 1982. 



26 Personvern og informasjonssikkerhet

de behandlingsansvarlige relativt stor frihet til å tilpasse sikkerhetsarbeidet til 
lokale behov, utfordringer og ressurser.53

Etter som sikkerhetsbestemmelsene ikke pålegger den behandlingsansvar-
lige å iverksette bestemte typer sikringstiltak, for eksempel ved å forlange 
bruk av spesifi kke tekniske sikkerhetsløsninger, er det kravene til organisering, 
gjennomføring og dokumentering av sikkerhetsarbeidet som drøftes i de kom-
mende kapitlene (kapittel tre-seks): I hvilken grad følges disse kravene opp 
av kommunene? Spørsmålet om kommunenes sikkerhetsarbeid realiserer det 
rettslige kravet som stilles til informasjonssikkerheten – at den skal være «til-
fredsstillende» – vil ikke bli drøftet. Det skyldes bl.a. at kommunene er rettslig 
forpliktet til ikke å utlevere detaljert informasjon (for eksempel om sikkerhets-
trusler og sikringstiltak) som kunne gjort det mulig å besvare spørsmålet.54

2.4 Etterlevelsesillusjonen

Rammeverket for analysene i de kommende kapitlene tar utgangspunkt i fore-
stillingen om at forsøkene regeletterlevelse kan føre til en såkalt etterlevelsesil-
lusjon. Dette begrepet benyttes for å forstå hvordan kommunene overholder 
de rettslige kravene som stilles til informasjonssikkerheten, hvilken innvirk-
ning interne utfordringer har på det kommunale etterlevelsesarbeidet og hva 
Datatilsynet gjør for å håndheve bestemmelsene. Poenget er at etterlevelsesillu-
sjonen betegner en situasjon hvor overholdelsen av lover og forskrifter helt eller 
delvis er tilsynelatende, det vil si at de som plikter å følge reglene formidler et 
inntrykk av regeloverholdelse (og respekt for regelverket) som helt eller delvis 
mangler forankring i faktisk atferd. Følgende eksempel kan bidra til å tydelig-
gjøre hva som menes med en etterlevelsesillusjon:

The traffi c light changes when a pedestrian is halfway across the intersection. 
As long as the pedestrian is not in imminent danger from the oncoming traffi c, 
a small dramatization is likely to ensue. He lifts his knees a bit higher for a 
step or two, simulating haste, thereby implicitly recognizing the motorist’s 
right-of-way. In fact, in nearly all cases, if my impression is correct, the actual 

53 Spørsmålet er hvor slavisk de behandlingsansvarlige trenger å følge risikostyringsoppskriften, 
spesielt hvis kravet om tilfredsstillende informasjonssikkerhet oppfylles på andre måter? I 
deler av den juridiske litteraturen gis de behandlingsansvarlige relativt stor grad av frihet i 
bruken av risikostyringsoppskriften (Schartum 2005), mens Datatilsynets veiledningsmateri-
ale (tilgjengelig på www.datatilsynet.no) synes å legge noe større vekt på oppskriftstroskap. 

54 Se personopplysningsforskriften § 2-11. Denne typen informasjon skal behandles konfi den-
sielt fordi den kan representere en trussel mot informasjonssikkerheten hvis den gjøres kjent. 
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progress of the pedestrian across the intersection is no faster than it would 
have been if he had simply proceeded at his original pace. What is conveyed is 
the impression of compliance without its substance. But the symbolic order, 
the right of the motorist to the road, is not directly challenged; indeed, it is 
confi rmed by the appearance of haste. It is almost as if symbolic compliance 
is maximized precisely in order to minimize compliance at the level of actual 
behaviour [min utheving].55

Med utgangspunkt i dette eksemplet, kan enkelte karakteristiske trekk ved et-
terlevelsesillusjonen fremheves:
• Det skapes et inntrykk av at regelverket overholdes (fotgjengeren simulerer 

hastverk når trafi kklyset skifter fra grønt til rødt).
• Inntrykket gjør det mulig å handle på måter som ikke harmonerer med 

regelverkets bokstav (fotgjengeren går på rødt lys).
• Inntrykket skapes fordi det ikke er ønskelig å utfordre den rettslige orden 

(fotgjengerens simulerte hastverk signaliserer respekt for trafi kkreglene).
• Inntrykket skapes av den parten som ikke har retten på sin side (fotgjen-

geren).
• Inntrykket formidles til (og aksepteres av) den parten som har retten på sin 

side (bilisten).

De neste kapitlene vil vise at en tilsvarende (men ikke helt identisk, se disku-
sjon nedenfor) etterlevelsesillusjon synes å kjennetegne kommunenes overhol-
delse av bestemmelsene om informasjonssikkerhet. Også her formidles et inn-
trykk av regeletterlevelse, men uten at inntrykket refl ekterer hva kommunene 
faktisk har gjort.

Som sitatet ovenfor indikerer, innebærer etterlevelsesillusjonen at praktise-
ring av rettslige reguleringer består av to nivåer: et offentlig ansikt (inntrykket 
av etterlevelse som formidles til omgivelsene) og et praksisnivå (handlinger 
eller tiltak som ikke harmonerer med regelverkets intensjon og bokstav). Det 
er på det første nivået – etterlevelsens offentlige ansikt – at inntrykket av re-
geloverholdelse (eller, i det minste, respekt for regelverket) skapes, men det er 
på praksisnivået at dette har konkrete effekter. Den viktigste og mest åpenbare 
effekten er at så lenge man gir inntrykk av å overholde reglene, og så lenge 
omgivelsene har en positiv oppfatning av viljen til å følge lover og forskrifter, 
trenger man ikke å handle slik regelverket strengt tatt krever. Aktørene frem-
står derfor som «gode og ansvarlig samfunnsborgere» uten at de bærer alle 
kostnadene som virkelig regeletterlevelse innebærer (for eksempel at fotgjenge-
ren stopper og venter på grønt lys før han krysser veien). Dermed kan aktørene 

55 Scott 1985: 26. Tilsvarende måter å forstå regeletterlevelse på diskuteres bl.a. i March et al. 
2000: 14-16, Heimer 1996, Edelman 1992 eller Sitkin og Bies 1994. 
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få både i pose og sekk: inntrykket av etterlevelse anerkjennes av omgivelsene 
som respekt for regelverket og mangelen på faktisk etterlevelse gjør at aktø-
rene slipper å betale de reelle etterlevelseskostnadene.

En kanskje like viktig, men ikke like åpenbar effekt, er at etterlevelsesil-
lusjonen kan føre til at regelverkets formål og bokstav undergraves på sub-
tile måter. Det kan for eksempel skje fordi etterlevelsesillusjonen innebærer at 
regelbrudd (i noen grad) fremstår som respekt for regelverket. Så lenge man 
viser regelverket respekt kan det tenkes at man «slipper billig unna»: det kan 
bli vanskeligere for tilsynsmyndigheten å benytte virkemidlene i sitt sanksjons-
arsenal når regelbruddene ikke skyldes «vond vilje», men reglene brytes på en 
respektfull måte. Resultatet kan likevel bli at regelverket helt eller delvis mister 
den autoriteten det trenger for å bli tatt på alvor. Som vi bl.a. skal se i kapit-
tel seks, kan etterlevelsesillusjonen representere en betydelig utfordring for de 
som er satt til å håndheve reglene.

2.5 Kommunene og etterlevelsesillusjonen

De kommende kapitlene vil likevel vise at det er en viktig forskjell mellom fot-
gjengerens praktisering av trafi kkreglene i sitatet ovenfor og fl ertallet av de 19 
kommunenes praktisering av bestemmelsene om informasjonssikkerhet. For 
mens fotgjengeren skaper et inntrykk av å følge en regel som ikke overholdes, er 
det ikke slik at kommunene bryter sikkerhetsreglene for deretter å gi inntrykk 
av at de likevel gjør som reglene sier. Argumentet er isteden at i majoriteten 
av kommunene kan etterlevelsesillusjonen forstås som en uintendert effekt av 
delvis mislykkede forsøk på å opptre mest mulig lovlydig. Paradokset er at når 
reglene respekteres og blir forsøkt etterlevd, kan resultatet bli at det formidles 
et inntrykk av regeloverholdelse som bare delvis har rot i faktiske forhold. Det 
er graden av misforhold mellom inntrykket av regeloverholdelse og hva kom-
munene i realiteten gjør, som kan beskrives som en etterlevelsesillusjon.

Videre er argumentet at de delene av sikkerhetsbestemmelsene som fak-
tisk overholdes – og som derfor bidrar til at etterlevelsesillusjonen oppstår 
– er kravene til dokumentasjon (det vil si sikkerhetsplanverket: sikkerhetsor-
ganisasjon, sikkerhetsmål og strategi, rutinebeskrivelser og prosedyrer, osv.). 
Sikkerhetsdokumentasjon er regeletterlevelsens offentlige ansikt (hele eller 
deler av den kan vises frem for omgivelsene), men innholdet i dokumentene 
skal samtidig være styrende for intern praksis. Problemet er at når det som 
skrives ikke alltid stemmer med det som gjøres, oppstår en situasjon hvor over-
holdelse av deler av regelverket (dokumentasjonskravene) skjuler manglende 
overholdelse av de øvrige delene av regelverket (kravene til organisering og 
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gjennomføring av sikkerhetsarbeidet). Etterlevelsesillusjonen har derfor som 
konsekvens at formålet med dokumentasjonskravene undergraves (helt eller 
delvis): dokumentasjonen skal bidra til å sikre intern kontroll med sikker-
hetsarbeidet, men når det som skrives ikke stemmer med det som gjøres, snus 
hensikten med dem på hodet – reglene bidrar til å skjule mangelfull kontroll.

Samtidig kan ikke kommunene velge og ikke utarbeide dokumentasjonen 
(for eksempel for å unngå å formidle et inntrykk av overdreven regellojalitet) 
fordi de er lovpålagt å ha den på plass. Selv om dette selvsagt også gjelder for 
de øvrige bestemmelsene i regelverket, er argumentet i de kommende kapitlene 
at dokumentasjonskravene overholdes i større grad enn bestemmelser som stil-
ler krav til organisatorisk endring fordi: (a) det er enklere å skrive det man 
tenker og ønsker enn (b) å gjøre det man skriver – ord er mindre kostbart å 
produsere enn konkret handling (i alle fall i store og komplekse organisasjo-
ner). Dermed kan det hevdes at etterlevelsesillusjonen er en effekt av at noen 
rettslige krav er enklere å oppfylle enn andre.

Vi skal videre se at selv om kostnader påvirker etterlevelsen av ulike be-
stemmelser, er det rimelig å tolke fl ertallet av kommunenes arbeid med sikker-
hetsdokumentasjon som uttrykk for et genuint ønske om å følge regelverket 
og ikke som et bevisst forsøk på å spare ressurser. Vi skal videre se at det heller 
ikke er rimelig å tolke disse kommunenes manglende (eller delvis manglende) 
oppfølging av det skrevne ord som et forsøk på å lure seg unna sine rettslige 
forpliktelser. Det bør isteden forstås som et uttrykk for kommunenes sviktende 
evne til å gjennomføre de organisatoriske endringer som sikkerhetsdokumen-
tasjonen beskriver og som overholdelse av hele regelverket forutsetter. Men det 
betyr ikke at misforholdet mellom ord og handling ikke kan innebære viktige 
fordeler for kommunene; bare at fordelene ikke er planlagt av de som nyter 
godt av dem.

I reguleringslitteraturen fi nnes liknende analyser av betydningen av formell 
dokumentasjon. Her hevdes det for eksempel at:

«(…) organizational members devote at least part of their labour to the creation 
of a desired impression as expressed by means of documentation. Records thus 
have a rhetorical use as, for instance, when they are used to convince some 
audience that those in the organization are taking care of business in quite 
proper ways.»56

Formell dokumentasjon er ikke bare mindre kostnadskrevende å produsere 
enn konkret handling, men skriftlig materiale er også lettere å presenteres for 
omgivelsene (Datatilsynet, kommunens innbyggere, osv.) enn intern praksis. 

56 Maanen og Pentland 1994: 53. Se også Brunsson et al. (red.) 2000 eller Power 1997.
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Dokumentasjonen kan bl.a. bidra til å skape et fordelaktig inntrykk blant ak-
tører i omgivelsene. Det kan for eksempel styrke kommunenes omdømme (de 
fremstår som regellojale institusjoner), skape tillit til det administrative og tje-
nesteytende apparatet (vise at personopplysninger behandles i henhold til de 
rettslige krav som stilles) eller vise at kommunene er kompetente og ansvarlige 
samfunnsaktører (de har vilje og kapasitet til å følge kompliserte regelverk).

Argumentet er altså at etterlevelsesillusjonen i kommunene kan være for-
bundet med viktige fordeler, men at dette er ikke årsaken til at illusjonen opp-
står. Årsaken er isteden at overholdelsen av enkelte bestemmelser preges av 
en organisatorisk logikk (regelverket tilpasses etablert organisasjonspraksis), 
mens overholdelsen av andre bestemmelser (dokumentasjonskravene) preges 
av en rettslig logikk (intern praksis tilpasses nye rettslige krav).57 Det betyr 
at effektene av sikkerhetsbestemmelsene ikke utelukkende kan forstås i lys av 
forestillingen om at lover og forskrifter omformer kommunenes interne opp-
bygning eller virkemåte. Isteden må effektene i minst like stor grad forstås i lys 
av hvordan interne organisasjonsforhold legger premissene for tolkningen og 
praktiseringen av lover og regler.

Oppsummert kan vi si at argumentet om etterlevelsesillusjonen hviler på 
følgende forutsetninger:
• Sikkerhetsbestemmelsene er kjent: nøkkelpersonell i kommunene har 

kunnskap om regelverkets innhold (eller om hovedtrekkene i det) og regel-
verkets formål fremstår som legitimt.

• Vilje til å følge reglene: formålet med sikkerhetsbestemmelsene nyter stor 
grad av legitimitet – opportunistiske motiver eller reguleringsskepsis er 
ikke styrende for kommunenes holdning til bestemmelsene om personvern 
og informasjonssikkerhet.

• Dokumentasjonskravene etterleves: det sikkerhetsplanverket som regelver-
ket krever at kommunene utarbeider, er i stor grad på plass.

• De øvrige bestemmelsene etterleves i liten grad: (a) organisatoriske endrin-
ger som regelverket krever (og som dokumentasjonen beskriver) eksisterer 
i først rekke på papiret, og (b) innholdet i planverket er i beskjeden utstrek-
ning retningsgivende for det operative arbeidet.

• Sviktende evne til handling forklarer manglende etterlevelse: inkompetanse 
(liten erfaring med hvordan abstrakte regler omgjøres til konkret praksis), 
kapasitetsproblemer (manglende ressurser til å praktisere bestemmelsene) 
eller organisatoriske utfordringer (vansker med å få hele eller deler av virk-
somheten til å ta regelverket på alvor) er viktigere forklaringer på man-
glende etterlevelse enn reguleringsskepsis (uenighet i behovet for regler eller 

57 Se for eksempel Edelman og Suchman 2007: xv, Edelman et al. 2007, Hawkins 2002, Maanen 
og Pentland 1994 eller Bardach og Kagan 1982.
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uenighet i reglenes utforming og håndheving58) og opportunistisk atferd 
(regler ignoreres fordi sjansene for oppdagelse og straff er små).59

2.6 Datatilsynet og etterlevelsesillusjonen

Datatilsynets rolle som kontrollør og håndhever av sikkerhetsbestemmelsene 
i personopplysningsloven og forskriften kan også tolkes i lys av forestillingen 
om en etterlevelsesillusjon. For rollen som tilsynsmyndighet består nettopp i 
å sørge for at ulovlig atferd endres slik at regulatoriske formål (personvern 
og informasjonssikkerhet) oppnås. Som vi skal se, forsøker Datatilsynet å en-
dre ulovlig atferd på ulike måter: gjennom det generelle mediearbeidet, ved 
utarbeidelse av informasjons- og veiledningsmateriale, gjennom kontakt med 
sektor- eller bransjeorganisasjoner, gjennom kontakt med teknologileverandø-
rer, ved stedlige eller brevlige kontroller av regelpraksis og ved bruk av ulike 
typer sanksjonsvirkemidler for å korrigere regelbrudd. I forhold til bruken 
av disse virkemidlene kan etterlevelsesillusjonen forstås som en problematisk 
utfordring fordi den kan gjøre ulovlig atferd (eller manglende atferdsendring) 
vanskeligere å oppdage og korrigere. I kapittel seks skal vi se at denne utfor-
dringen er todelt.

Vi skal for det første se at Datatilsynet er i samme situasjon som kom-
munene: ingen av dem kan velge å ignorere bestemmelsene (selv om over-
holdelse og håndheving av enkelte av reglene fører til at det oppstår en et-
terlevelsesillusjon). I tillegg til at Datatilsynet er pålagt å håndheve kravene til 
sikkerhetsdokumentasjon, er disse dokumentene praktisk viktig for tilsynsor-
ganet. Det skyldes bl.a. at planverk og skriftlig materiale inngår som en av-
gjørende del av Datatilsynets kontroll med regelpraksisen i kommunesektoren 
(og i andre sektorer og bransjer). Det skriftlige materialet utgjør for eksempel 
Datatilsynets informasjonsgrunnlag ved brevlige kontroller, og det spiller en 

58 Denne uenigheten kan skyldes prinsipiell avvisning av statens rett til å vedta reguleringer på 
området (for eksempel at kommunene selv er de mest kompetente til å vurdere hvilke «sys-
tematiske og planlagte tiltak» som bør iverksettes) eller opplevelsen av regulatorisk urime-
lighet (for eksempel at bestemmelsene oppfattes som unødig kompliserte, detaljerte eller ko-
stbare å overholde). Se Hood 1986 eller Bardach og Kagan 1982. 

59 For tidlige og klassiske studier av årsakene til manglende regeletterlevelse (både i offentlig 
og privat sektor), se Grabosky og Braithwaite 1986, Hawkins 1984, Kagan og Scholz 
1984, Bardach og Kagan 1982 og Wilson 1980. For prinsipielle diskusjoner av årsakene til 
stykkevis og delt regeletterlevelse, se spesielt Hood 1986: 48-86. For nyttige gjennomganger 
av litteraturen på området, se Edelman og Suchman 2007, Morgan og Yeung 2007 eller 
Baldwin et. al 1998. 
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viktig rolle når stedlige kontroller gjennomføres. For det andre skal vi se at 
etterlevelsesillusjonen innebærer at Datatilsynets kontroll med og håndhevelse 
av dokumentasjonskravene kan gjøre det vanskeligere å oppdage og korrigere 
brudd på regelverkets øvrige bestemmelser. Poenget er at når bestemmelsene 
om dokumentasjon håndheves (og etterleves) kan det oppstå et (delvis) misvi-
sende inntrykk av hvordan hele regelverket praktiseres. Men vi skal også se at 
Datatilsynet benytter virkemidler og kontrollformer som tar høyde for dette 
problemet, og som har til hensikt å minske avstanden mellom det kommunene 
tenker, ønsker og skriver og det de faktisk gjør.

2.7 Kommunene i undersøkelsen

Som nevnt i innledningskapitlet, er drøftelsene og analysene i de kommende 
kapitlene basert på empiri – innhentet i perioden april 2007 til og med desem-
ber 2008 – fra (i hovedsak) to aktører:
• 19 kommuner på østlandsområdet.60

• Datatilsynet.

Kommunene som deltok i studien ble valgt på bakgrunn av størrelse. 
Undersøkelsen omfatter derfor 17 store og to mellomstore kommuner, og 
de er følgelig ikke representative for alle landets kommuner.61 Grunne til at 
store og mellomstore kommuner ble valgt, er todelt. For det første at regu-
leringsstrategien som ligger til grunn for informasjonssikringsbestemmelsene 
i personopplysningsloven og forskriften – strukturregulering – stiller betyde-
lige krav til kommunal egeninnsats. Det er sannsynlig at store og mellomstore 
kommuner har større ressurser til egeninnsats enn hva små kommuner har. 
Derfor har de trolig høstet fl est erfaringer med praktiseringen av regelverket 
enn hva tilfelle er i små kommuner. For det andre er det sannsynlig at store 
og mellomstore kommuner står overfor større utfordringer i etterlevelsesar-
beidet enn små kommuner: de behandler fl ere personopplysninger, opplysnin-
gene behandles av fl ere ansatte, opplysningene behandles av et større antall 
datamaskiner og virksomhetsenheter, osv. Det betyr at i tillegg til at store og 

60 Kommunene fordelte seg på seks fylker: Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold 
og Østfold. 

61 I KOSTRA – innrapporteringssystemet for kommunale nøkkeltall og grunndata til staten – 
defi neres kommuner med færre enn 5000 innbyggere som små. Mellomstore kommuner har 
fra 5000 til 19 999 innbyggere og store kommuner har 20 000 eller fl ere innbyggere (se www.
ssb.no/kostra/veiledning).
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mellomstore kommuner har fl ere ressurser å sette inn i etterlevelsesarbeidet 
enn små kommuner, har de også et større behov for å bruke fl ere ressurser på 
regeletterlevelse. Dette bidrar til at erfaringen med praktiseringen av regelver-
ket trolig er mest omfattende i store og mellomstore kommuner.62

Kommunenes innbyggertall varierte fra ca. 17 500 til noe i overkant av 100 
000. Forskjellene i innbyggertall kom også til uttrykk i størrelsen på kommune-
organisasjonen, for eksempel når det gjaldt de som hadde det operative ansvaret 
for informasjonssikkerheten: kommunenes IT-personell. Den minste kommu-
nen hadde seks ansatte på IT-siden, mens den største hadde ca. 35.63 I den min-
ste kommunen hadde IT-personellet ansvaret for informasjonssikkerheten ved 
45 ulike fysiske lokasjoner, men i den største kommunen var dette tallet mange 
ganger høyere, det vil si ca. 250 forskjellige lokasjoner.64 Tilsvarende variasjoner 
gjaldt kommunenes IT-ressurser.65 Antallet datamaskiner som de IT-ansatte had-
de ansvaret for sikkerheten på, varierte for eksempel fra ca. 1600 (den minste 
kommunen) til ca. 7600 (den største kommunen). Men det var ingen systema-
tisk sammenheng mellom kommunestørrelse og antallet e-forvaltningsløsninger 
– fag- og fellessystemer, Internettjenester, hjemmekontorordninger, osv. – som 

62 I tillegg er det trolig at store og mellomstore kommuner har investert mer i e-forvaltningssys-
temer enn hva små kommuner har gjort (se for eksempel Baldersheim et al. 2008. Se også 
Fimreite et al. 2008). Reglene om informasjonssikkerhet kan derfor sies å være særlig rel-
evante for den typen kommuner som deltok i denne studien. 

63 Alle kommunene hadde opprettet egne IT-avdelinger/seksjoner, men mange av de store kom-
munene hadde i tillegg oppdelt sine IT-avdelinger i mindre underenheter (for eksempel bruk-
erstøtte og teknisk drift). I de aller største kommunene fordelte de IT-ansatte seg på fl ere 
avdelinger (for eksempel en strategiavdeling og en driftsavdeling).

64 En lokasjon kan for eksempel være et administrasjonsbygg, en skole, et sykehjem eller en 
barneverninstitusjon. 

65 Fem av de 19 kommunene i studien deltok i ulike former for interkommunalt samarbeid 
på IKT-området. Her var det snakk om tre forskjellige samarbeidsmodeller. Den første var 
vertskommunemodellen, det vil si at en kommune drifter og selger IT-tjenester til andre kom-
muner i samsvar med inngått kontrakt. Den andre var IKS-modellen, det vil si at det op-
prettes en egen juridisk enhet – et IT-selskap – som drifter IT-løsninger på vegne av eierkom-
munene (men eierkommunene beholdt ansvaret for informasjonssikkerheten). Den tredje 
modellen var § 27-samarbeid (jf. § 27 i kommuneloven). Også her opprettes et IT-selskap, 
men det underlegges kommunenes instruksjonsmyndighet, kommunene er ansvarlig for sin 
del av selskapets forpliktelser og har arbeidsgiveransvaret for medarbeiderne i selskapet. 
For nærmere beskrivelse av de ulike samarbeidsmodellene, se Kommunenes Sentralforbunds 
veiledningshefte IKT-samarbeid mellom kommuner – en veileder (2006). For en oversikt over 
interkommunalt IKT-samarbeid i Norge, se www.kommunesamarbeid.no. 
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var i bruk.66 Ingen av kommunene hadde etablert avanserte e-forvaltningstjenes-
ter til eksterne brukere.67

Den kommunale virksomheten var organisert i henhold til hovedmodeller: 
(1) Tonivåmodellen (rådmann/rådmannsstaben på toppen, dernest enhetsledere 
som rapporterer direkte til rådmannen).68 (2) Trenivåmodellen (rådmannen og 
kommunaldirektører på toppen, deretter seks til åtte kommunalsjefer og til slutt 
resultatenhetene: skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsinstitusjoner, osv.).69

2.8 Metoder og kilder

To hovedtyper metoder ble benyttet i datainnsamlingen: intervjuer og dokument-
studier. Totalt ble 62 intervjuer gjennomført på kommunalt og nasjonalt nivå.

I hver av de 19 kommunene ble 1-3 personer intervjuet.70 Hvert intervju 
varte i to til tre timer.71 Intervjuobjektene ble enten valgt fordi de hadde det 
overordnede operative ansvaret for informasjonssikkerheten og/eller fordi 
de utførte viktige sikkerhetsoppgaver. Her dreide det seg om sikkerhetslede-
re, IT-sjefer, nøkkelpersonell i IT-avdelingen/seksjonen og/eller kommunens 

66 Kommunenes elektroniske nettverk hadde en nærmest identisk grunnstruktur. Denne bestod 
av et administrativt nettverk og et skolenettverk. Det administrative nettverket er vanligvis 
inndelt i tre ulike soner: sikker sone, intern sone og ekstern sone (sikker sone var fysisk 
avskjermet fra eksterne datanettverk, mens intern sone var avskjermet ved hjelp av bran-
nmurer. Ekstern sone kunne brukes av besøkende og ansatte til å surfe på Internettet). 

67 Den mest avanserte e-forvaltningstjenesten (som mange av kommunene benyttet) var elekt-
roniske søknader, for eksempel om barnehageplass. 

68 Tonivåmodellen fantes i en litt annen støpning: rådmannens ledergruppe, som bestod av 
rådmannen selv og fi re til ni kommunalledere (med ansvar for ulike sektoroppgaver) og en-
hetslederne som rapporterte til ledergruppen.

69 Også trenivåmodellen fantes i en litt annen versjon. Her var de gamle etatsstrukturen stort 
sett beholdt: rådmann/assisterende rådmann på toppen, etatssjefer på mellomnivået og enhet-
sledere nederst. 

70 Gruppeintervjuer ble gjennomført når den operativt ansvarlige for informasjonssikkerheten 
i kommunen mente det var ønskelig å supplere egne vurderinger med erfaringer fra andre 
ansatte som jobbet med informasjonssikkerhet. Intervjuene tok utgangspunkt i de rettslige 
kravene til informasjonssikkerhet som stilles i personopplysningsloven og forskriften. I tillegg 
ble det stilt spørsmål om kommunens IT-ressurser, sikkerhetsutfordringer, sikkerhetshendelser, 
iverksatte eller planlagte sikringstiltak, sikkerhetsopplæring/kultur, ledelsesforankring og vur-
deringer av Datatilsynets (og andre nasjonale aktørers) betydning for etterlevelsesarbeidet. 

71 Utfyllende informasjon ble i enkelte tilfeller innhentet etter at intervjuene var gjennomført 
(enten via telefon eller e-post). 
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personvernombud.72 Ved to tilfeller deltok også ledere som hadde det formelle 
administrative ansvaret for informasjonssikkerheten (rådmenn eller assiste-
rende rådmenn). Representanter for andre kommunale profesjonsgrupper – 
rektorer/lærere, barnehageansatte, sosialarbeidere, helsepersonell, osv. – ble 
ikke intervjuet. I tillegg ble det – med unntak av i én kommune – gitt tilgang til 
skriftlig dokumentasjon73 som viste hvordan informasjonssikringsarbeidet ble 
organisert og gjennomført.74

I Datatilsynet ble ledere og ansatte i alle avdelinger (med unntak av admi-
nistrasjonsavdelingen) intervjuet.75 I Tilsyns- og Sikkerhetsavdelingen – den 
avdelingen i Datatilsynet som har et spesielt ansvar organiseringen og gjen-
nomføringen av kontrollvirksomheten – ble alle ledere og ansatte intervjuet. 
I de øvrige avdelingene (Juridisk Avdeling og Informasjonsavdelingen) ble 
ledere og utvalgte ansatte intervjuet.76 Saksmappene fra alle stedlige kontrol-
ler i kommunesektoren, gjennomført i perioden 1. januar 2001 (da person-
opplysningsloven og forskriften trådte i kraft) til 31. desember 2008, ble 

72 To av kommunene hadde opprettet en ordning med personvernombud. Personvernombudet 
er en ansatt med spesielt ansvar for å følge opp arbeid med å etterleve personopplysningsloven 
og forskriften. Ombudet er dessuten ment å være ledelsens og de ansattes intern-ekspert på 
personvernspørsmål, og Datatilsynets kontaktpunkt inn mot kommunen. For en oversikt over 
kommuner med personvernombud, se www.datatilsynet.no/templates/article____1773.aspx. 

73 Mesteparten av det skriftlige materialet bestod av dokumenter som de behandlingsansvarlige 
(kommunene) pålegges å utarbeide (se bl.a. personopplysningsforskriften § 2-16): sikkerhet-
smål og strategier, delegasjonsvedtak, oversikt over sikkerhetsorganiseringen, interne regler 
og rutiner, maler for gjennomføring av risikovurderinger og internt informasjons- eller op-
plysningsmateriell. Det betyr at det ikke ble gitt tilgang til dokumenter som beskrev konkrete 
sikringstiltak (men under intervjuene ble det informert om sikringstiltak). 

74 Omfanget av den skriftlige dokumentasjonen varierte en god del: fra noen få til over 100 
sider. Variasjonen skyldes både forskjeller i hvor langt kommunene var kommet med å et-
terleve regelverket da datainnsamlingen foregikk, og hvor nøye de hadde vært med å skrive 
ned det de hadde gjort. I tillegg var dokumentasjonen mest omfattende der hvor det var blitt 
satset mye på intern informering og sikkerhetsopplæring. 

75 Som i kommunene, tok intervjuene i Datatilsynet utgangspunkt i kravene som stilles til in-
formasjonssikkerhet i personopplysningsloven og forskriften. I tillegg ble det stilt spørsmål 
om bl.a. kontrollfunn og tilsynsmetodikk, Datatilsynets rolleforståelse, regelverkstolkn-
ing, forvaltningspraksis, mediestrategi, kommunenes informasjonssikkerhetsutfordringer 
og graden av samarbeid med andre aktører (bl.a. bransjeorganisasjoner, andre tilsyns-
myndigheter og teknologibransjen). 

76 Her var erfaring fra tilsynsarbeid det viktigste utvalgskriteriet. 
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gjennomgått.77 Her dreide det seg om 86 kontrollsaker, og gjennomgangen 
av saksmengden innebar tre kortere hospiteringsopphold hos Datatilsynet 
(én til tre uker hver gang, og hvor det ble stilt kontorplass til rådighet). Selv 
om kontrollrapportene kan gi et noe misvisende bilde av regeletterlevelsen – 
det som fokuseres er ikke hva kommunene gjør riktig, men det som gjøres 
feil eller plikter som ikke blir ivaretatt – gir rapportene likevel en grundig 
fremstilling av hva som er utfordringene i etterlevelsesarbeidet. Samtidig har 
intervjuene med ledere og ansatte i Datatilsynet bidratt til å supplere og ny-
ansere den problemfokuserte fremstillingen som kontrollrapportene gir av 
den kommunale regeletterlevelsen.

I tillegg til kontrollrapportene, ble annen skriftlig dokumentasjon innhen-
tet og analysert. For det første regelinformasjon og annet offentlig tilgjengelig 
materiale utarbeidet av Datatilsynet: veiledere, eksempelsamlinger, publika-
sjoner (bl.a. årsmeldingene til Stortinget og den årlige Personvernrapporten), 
pressemeldinger, uttalelser i forbindelse med høringssaker eller uttalelser om 
aktuelle personvern- og informasjonssikringsspørsmål. For det andre interne 
strategi- og policydokumenter og interne evalueringer eller utredninger: medi-
estrategier, tilsynsstrategier og kontrollmetodikk, evalueringer av kontrollfunn 
og organisasjonsutredninger.

Til slutt ble empiri innhentet fra andre nasjonale aktører på personvern- 
og informasjonssikkerhetsområdet. Disse aktørene ble enten valgt på grunn 
av (a) sin policyutformende eller policyimplementerende rolle,78 (b) sin spesi-
elle kjennskap til personvern- og informasjonssikkerhetsutfordringer i kom-
munesektoren79 eller (c) sin myndighet til å fastlegge forvaltningspraksis 
(Personvernnemnda). Også her ble det brukt en kombinasjon av intervjuer80 

77 Saksmappene inneholdt foreløpig og endelig kontrollrapport, eventuelle varsler om pålegg 
og det endelige pålegget, eventuelle kommentarer fra kommunene til Datatilsynets foreløpige 
kontrollrapport og varsel om pålegg, og all annen korrespondanse mellom Datatilsynet og 
kommunene som ikke var unntatt offentlighet. De dokumentene som var unntatt offentlighet 
var enten risikovurderinger (som avslørte konkrete sikkerhetssvakheter), beskrivelser av 
foreslåtte eller iverksatte sikringstiltak eller detaljerte oversikter over kommunenes datanet-
tverk (konfi gurasjonskart). 

78 Fornyings- og Administrasjonsdepartementet (FAD), Direktoratet for Forvaltning og IKT 
(DIFI), Koordineringsorganet for Forebyggende Informasjonssikkerhet (KIS) og Norsk 
Senter for Informasjonssikring (Nor-SIS). 

79 Kommunenes Sentralforbund (KS), Foreningen for Kommunal Informasjonssikkerhet (KINS) 
og representanter for teknologibransjen. 

80 Ulike spørsmålssett ble utarbeidet for hver av disse aktørene. Spørsmålene handlet i hovedsak 
om egen innvirkning på kommunal regeletterlevelse, vurderinger av kommunalt informasjon-
ssikkerhetsarbeid og vurderinger av Datatilsynets og andre nasjonale aktørers betydning for 
kommunenes regeletterlevelse. 
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og dokumentstudier.81 Informasjon fra disse aktørene fungerer i første rekke 
som et supplement til – og for å få en bredere bakgrunn for å vurdere – empi-
rien innhentet fra kommunene og Datatilsynet.

81 Den skriftlige dokumentasjonen omfattet lov- og forskriftskommentarer, veiledninger 
og maler, eksempelsamlinger, sakspapirer og møtereferater, utredninger/evalueringer og 
Personvernnemndas forvaltningspraksis. Mesteparten av dette materialet er tilgjengelig på de 
ulike aktørenes hjemmesider.





3 ORGANISERING, GJENNOMFØRING OG FORANKRING

3.1 Organisatorisk og rettslig logikk

I de tre neste kapitlene presenterer og diskuteres empiriske funn fra de 19 kom-
munene (på østlandsområdet) som deltok i undersøkelsen. I dette og det neste 
kapitlet diskuteres hvordan kommunene forholder seg til de bestemmelsene om 
informasjonssikkerhet (i personopplysningsloven og forskriften) som stiller krav 
til organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet. Diskusjonene vil vise at 
i fl ertallet av kommunene tilpasses etterlevelsen av bestemmelsene til etablerte 
organisasjonsforhold, og dette fører til viktige avvik mellom regelverkets krav og 
kommunal regelpraksis. I kapittel fem drøftes hvordan kommunene forholder 
seg til de bestemmelsene som krever produksjon av sikkerhetsdokumentasjon. 
Den vil vise at kommunene tilpasser seg de nye rettskravene, og dette fører til at 
avstanden mellom regelverkets dokumentasjonsbestemmelser og kommunal re-
gelpraksis er langt mindre enn når det gjelder kravene til organisatorisk endring.

I sum vil de tre kapitlene gi støtte til oppfatningen om at en etterlevelsesil-
lusjon oppstår fordi den organisatoriske logikken (tilpasse regelpraksisen til 
etablerte organisasjonsforhold) og den rettslige logikken (tilpasse etablerte or-
ganisasjonsforhold til nye regelkrav) bytter på å være styrende for etterlevelsen 
av ulike deler av regelverket. Det fører til at sikkerhetsdokumentasjonen pre-
senterer et noe misvisende bilde av hvordan kommunene overholder kravene 
til organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet.

Dette og det neste kapitlet tar utgangspunkt i fi re av de fem forutsetningene 
– presentert avslutningsvis i kapittel to – som må være til stede for at det skal 
gi mening å snakke om en etterlevelsesillusjon. Disse forutsetningene er:
• Regelkjennskap: Kommunene kjenner til regelverket og innholdet i det.
• Etterlevelsesvilje: Kommunene mener at formålet med regelverket er riktig 

og viktig, og de har vilje til å overholde det.
• Etterlevelsesmangler: Kommunene mislykkes med å overholde viktige deler 

av regelverket.
• Etterlevelsesevne: Kommunenes manglende etterlevelse skyldes sviktende 

evne til å gjøre som deler av regelverket krever.82

82 Den femte forutsetningen – overholdelse av bestemmelsene om sikkerhetsdokumentasjon – er 
gjenstand for drøftelse i kapittel fem.
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Diskusjonene i de kommende kapitlene vil vise at i 14 av de 19 kommunene 
som deltok i studien kan de fi re forutsetningene sies å være oppfylt. Vi skal 
videre se at manglende overholdelse av kravene til organisering og gjennom-
føring av sikkerhetsarbeidet skyldes (i hovedsak) kommunenes sviktende evne 
til å gjøre som regelverket sier (fremfor opportunisme eller reguleringsskepsis). 
Den sviktende etterlevelsesevnen skyldes at kommunene hadde store vansker 
med å løse tre typer utfordringer. Disse utfordringene er:
1. Forankringsutfordringen: Diskuteres i dette kapitlet, og består i å få (a) 

de formelt ansvarlige for regeletterlevelsen (rådmennene) til å utøve sin 
styringsoppgave og (b) de som pålegges konkrete sikkerhetsoppgaver til å 
utføre disse oppgavene.

2. Autonomiutfordringen: Diskuteres i kapittel fi re, og består i å få de operativt 
ansvarlige for etterlevelsesarbeidet (sikkerhetslederne og IT-personalet) til å 
oppgi noe av sin selvstendighet i bytte mot større grad av ledelsesstyring.

3. Kompetanse- og kapasitetsproblemer: Diskuteres i kapittel fi re, og består 
i at kommunene savner (a) ekspertise i hvordan abstrakte regler kan om-
gjøres til konkret organisasjonspraksis, (b) mangler kunnskap om formålet 
med regelverket og (c) forvalter begrensede personalressurser som kan set-
tes inn i etterlevelsesarbeidet.

I resten av dette kapitlet drøftes først kommunenes regelkjennskap og etter-
levelsesvilje. Deretter drøftes etterlevelsesmangler: hva har kommunene gjort 
(og ikke gjort) for å overholde kravene til organisering og gjennomføring av 
sikkerhetsarbeidet? Til slutt analyseres hvordan etterlevelsesevne – foran-
kringsutfordringen – bidrar til å forklare etterlevelsesmanglene.

3.2 Kjennskap til regelverkets bokstav

De som ble intervjuet på kommunalt nivå var ledere og ansatte som på ulike 
måter stod ansvarlige for informasjonssikkerhetsarbeidet. De hadde enten (a) 
det overordnede ansvaret for etterlevelsen av informasjonssikkerhetsbestem-
melsene (rådmannsnivået), (b) ansvaret for den avdelingen som var pålagt å 
gjennomføre det operative arbeidet (IT-ledere), (c) det operativt ansvarlige for 
selve arbeidet (sikkerhetsledere) eller (d) utførte sikkerhetsoppgaver etter in-
struks fra kommunens sikkerhetsleder (IT-ansatte). Nærheten til informasjons-
sikkerhetsarbeidet gjør at det ikke er overraskende at personopplysningslovens 
og forskriftens bestemmelser om informasjonssikkerhet var godt kjent blant de 
intervjuede (det var ingen som ikke hadde hørt om regelverket). Samtidig var 
alle intervjuobjektene godt kjent med hovedinnholdet i regelverket, det vil si 
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prinsippene om risiko- og ledelsesstyrt informasjonssikkerhetsarbeid. De vis-
ste for eksempel at informasjonssikkerheten skal være tilstrekkelig, at rådman-
nen er ansvarlig for etterlevelsen av bestemmelsene, at en sikkerhetsorganisa-
sjon skal opprettes, at sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategier skal utarbeides og 
at risikovurderinger skal gjennomføres før konkrete sikringstiltak iverksettes.

Men det fantes også huller i regelkunnskapen. De viktigste av disse var 
usikkerheten knyttet til hva akseptkriterier er og hvilken rolle kriteriene er 
ment å spille i kommunenes risikovurderinger (se også diskusjon nedenfor).83 
I tillegg var det betydelig usikkerhet knyttet til hvilket ansvar kommunene har 
for å ivareta informasjonssikkerheten når behandlingen av personopplysnin-
ger er satt ut til eksterne aktører (såkalte databehandlere).84

Selv om regelkunnskapen fremstod som forholdsvis solid, hadde de færres-
te av intervjuobjektene hentet kunnskap fra primærkilden: loven og forskrif-
ten.85 Hvordan kunne intervjuobjektene kunne vite hva regelverket krever av 
deres kommuner når de ikke hadde lest lov- og forskriftsteksten? Svaret er at 
de hadde søkt veiledning i ulike typer sekundærkilder.86 Spesielt viktig her var 
Datatilsynets hjemmesider. Lovkommentarer, informasjons- og veilednings-
materiale som kunne nedlastes fra Datatilsynets hjemmesider var uten sam-
menlikning den viktigste kilden til kunnskap om regelverket.87 Andre kilder til 

83 I forrige kapittel så vi at akseptkriterier angir hva kommunene anser for tilstrekkelig sikring 
av personopplysninger: hvilke brudd på opplysningenes konfi densialitet, integritet og 
tilgjengelighet kan godtas og hvilke kan ikke godtas. Vi så også at hensikten med risikovur-
deringer er å avgjøre hvorvidt den faktiske informasjonssikkerheten i kommunene (eller i 
andre virksomheter) holder seg innenfor rammen av de akseptkriteriene som er vedtatt. 

84 Her er kravet at kommunene skal inngå databehandleravtaler med eksterne aktører som be-
handler personopplysninger på oppdrag fra kommunen. I disse avtalene skal det stilles krav 
til aktørenes informasjonssikkerhet (se personopplysningsforskriften § 2-15 og Datatilsynets 
veileder Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven, 2009). 
Slike avtaler var det bare fem kommuner som hadde utarbeidet, og selv her ble det rapportert 
at det ikke var inngått avtaler med alle eksterne behandlere av personopplysninger. I fl ere av 
de andre kommunene ble det hevdet at utarbeidelse av databehandleravtaler var på trappene, 
mens ca. 1/3 av kommunene ikke lot til å kjenne til denne bestemmelsen. 

85 Bare tre av de intervjuede hevdet at de hadde lest primærkilden (noen fl ere hevdet at de 
ved enkelte tilfeller hadde slått opp i forskriften for å sjekke innholdet i konkrete bestem-
melser). De som hevdet å ha lest primærkilden oppga at grunnen til dette var deltakelse i e-
forvaltningsprosjekter organisert av Kommunenes Sentralforbund. Prosjektdeltakelsen førte 
til at de fi kk ekstra god kjennskap til lovverket på personopplysningsområdet. 

86 At regelbrukere benytter andre kilder enn selve regelverket for å skaffe seg regelkunnskap, er 
et funn som har støtte i tidligere rettssosiologiske undersøkelser (se for eksempel Eckhoff og 
Graver 1991, Brinkmann og Eckhoff 1986 eller Bing 1973). 

87 Omkring halvparten av de som ble intervjuet hadde i tillegg forsøkt å sette seg inn i 
Datatilsynets forvaltningspraksis (først og fremst ved å lese nyhetsoppslag om kontrollfunn 
på Datatilsynets nettsider).
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regelkunnskap som ble nevnt var nabokommuner. Informasjon om hva kom-
muner i nærområdet hadde gjort for å etterleve regelverket (ofte formidlet 
gjennom interkommunale samarbeidsnettverk) var derfor i enkelte kommu-
ner avgjørende for regelkunnskapen. Noe av det samme kan sies om private 
konsulentselskaper som hadde bistått kommunene med råd og veiledning i 
forbindelse med etableringen av det interne systemet for informasjonssikker-
het (åtte av kommunene i studien hadde benyttet seg av slike konsulenttjenes-
ter). Her ble det rapportert at de operativt ansvarlige for sikkerhetsarbeidet 
rådspurte konsulentene på en relativt jevnlig basis om hvilke rettslige krav 
som gjelder, og om de løsninger som ble valgt lokalt var i overensstemmelse 
med bestemmelsene i regelverket.

Til slutt hadde noen kommuner skaffet seg informasjon om regelverket via 
sitt medlemskap i Foreningen for Kommunal Informasjonssikkerhet (KINS).88 
Noen fl ere hadde høstet kunnskap og erfaringer gjennom deltakelse på kon-
feranser og seminarer arrangert i regi av KINS eller ved å hente informasjons-
materiale publisert på foreningens hjemmeside. Det må samtidig kunne sies å 
være noe overraskende at bare fi re kommuner rapporterte at de hadde nytte 
av Kommunenes Sentralforbund i arbeidet med å skaffe seg oversikt over 
rettslige informasjonssikkerhetskrav og hvordan de kan etterleves.89 Det var 
også noe overraskende at bare to kommuner rapporterte at de hadde dratt 
veksler på Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS): et statlig veiled-
nings- og ekspertorgan på informasjonssikkerhetsområdet som bl.a. har til 
formål å drive informasjonsvirksomhet og holdningsskapende arbeid overfor 
kommuner og fylkeskommuner.90

Det overordnede bilde var derfor at (a) kommunene visste om at regelver-
ket eksisterte, (b) de kjente til hovedtrekkene i regelverket (prinsippene for 
risiko- og ledelsesstyrt informasjonssikkerhet), (c) informasjonen kom ikke fra 
primærkilden (lesing av lov- og forskriftsteksten) og (d) ulike typer sekun-
dærkilder (spesielt skriftlig materiale tilgjengelig på Datatilsynets hjemmeside) 
fylte kommunenes informasjonsbehov.

88 KINS er en frivillig organisasjon og fungerer primært som en møteplass for ansatte i kommuner 
og fylkeskommuner som jobber med informasjonssikkerhet. Ved utgangen av 2008 hadde fore-
ningen omkring 90 kommuner og fylkeskommuner som medlemmer, se www.kins.no. 

89 I Kommunenes Sentralforbund ville KS IKT-forum, som har til formål å styrke e-forvaltnings- 
og teknologiarbeidet i kommuner og fylkeskommuner (se www.ksikt-forum.no), vært en 
naturlig adressat for regelverkshenvendelser. 

90 NorSIS er underlagt Fornyings- og Administrasjonsdepartementet, og er lokalisert ved Gjøvik 
Kunnskapspark (se www.norsis.no). 
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3.3 Holdninger til og kunnskap om formålet

Alle som ble intervjuet på vegne av sine respektive kommuner ga uttrykk for 
stor grad av enighet i formålet med informasjonssikkerhetsbestemmelsene. Å 
følge regelverket og å unngå krenkelser av den registrertes personvern ved 
behandlingen av personopplysninger, ble oppfattet som viktig og riktig i alle 
de 19 kommunene som deltok i studien. Viljen til å følge opp regelverkets 
bestemmelser må derfor kunne beskrives som nærmest unison (på den annen 
side er det kanskje ikke overraskende at kommunenes representanter unnlot å 
utfordre legitimiteten til et regelverk de er pålagt å overholde). Nedenfor skal 
vi likevel se at den støtten til formålet som ble uttrykt ikke uten videre refl ek-
terte seg i intervjuobjektenes kunnskaper om formålet. Hva de ga sin støtte 
til – de overordnede verdiene som regelverket ivaretar – fremstod følgelig som 
noe dunkelt forstått, og dette kan indikere at formålet ikke ble tatt på like stort 
alvor som intervjuobjektene ga inntrykk av.

Årsakene til at kunnskapen om regelverkets formål fremstod som relativt 
beskjeden henger trolig sammen med at hva personvern er, og hvordan forhol-
det mellom personvern, behandling av personopplysninger og informasjons-
sikkerhet skal forstås, er kompliserte spørsmål som det krever tid å sette seg 
inn i. I tillegg er personvern en ideell og abstrakt verdi som det kan være 
vanskelig å konkretisere betydningen av (også den akademiske ekspertisen sli-
ter med å bli uenige om hvordan personvernbegrepet bør tolkes og forstås91). 
Sikkerhets- og IT-lederne som ble intervjuet hadde likevel en «magefølelse» for 
– eller en intuitiv forståelse av – hva grunnleggende personvernhensyn hand-
ler om.92 Denne «magefølelsen» relaterte seg til konfi densialitetsdimensjonen i 
informasjonssikkerhetsbegrepet: personvern ble assosiert med evnen til å for-
hindre at personopplysninger, spesielt sensitiv personinformasjon, ble gjort 

91 I litteraturen er det ikke vanskelig å fi nne en viss oppgitthet over mangelen på felles for-
ståelse av hva personvern er: «Privacy is a concept in disarray. Nobody can articulate what 
it means» (Solove 2008: 1); «(…) exploring the concept of privacy resembles exploring an 
unknown swamp» (Inness 1992: 3); «(…) attempts to defi ne the concept of privacy have 
generally not met with any success» (Bennett 1992: 25); «(…) it is exasperatingly vague and 
evanescent, often meaning strikingly different things to different people» (Miller 1971: 25). 
For en nyttig oversikt over ulike måter å forstå personvernbegrepet på, se NOU 2009: 1, 
Individ og integritet, s. 29-39. 

92 To av kommunene i undersøkelsen hadde opprettet en ordning med personvernombud (se 
personopplysningsforskriften § 7-12 og Datatilsynets veileder Personvernombud – ombudets 
roller og arbeidsoppgaver, 2007). Ombudene forvaltet større formålskompetanse enn sikker-
hets- og IT-lederne (det kan bl.a. skyldes at Datatilsynet avholder halvårlige kurs for person-
vernombudene), men de hadde noe mindre kjennskap til reglene om informasjonssikkerhet. 
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kjent for individer som ikke hadde behov for å kjenne til dem.93 Men bortsett 
fra konfi densialitet, ga ingen av de intervjuede inntrykk av å kjenne til andre 
personvernhensyn eller interesser som kan tenkes å bli krenket ved eventuelle 
sikkerhetsbrudd. Dette kom bl.a. til uttrykk når de ble bedt om å gi eksempler 
fra egen kommune på personvernrelaterte sikkerhetshendelser. Samtlige ek-
sempler dreide seg om konfi densialitetsbrudd, det vil si uønsket spredning av 
personopplysninger, enten at fødselsnumre eller ulike typer helseopplysninger 
hadde blitt offentliggjort på Internett eller havnet i «fremmede hender» av 
andre grunner. Det kom også til uttrykk ved at taushetspliktsreglene i annen 
lovgivning (spesielt på helseområdet) ble fremhevet som ekstra viktige for å 
ivareta både personvernet og informasjonssikkerheten.

Hvilken innvirkning brudd på personopplysningenes integritet (opplysnin-
gene skal ikke kunne endres/manipuleres av uvedkommende) og tilgjengelig-
het (opplysningene skal være tilgjengelige for rette vedkommende) kunne ha 
på ivaretakelsen av personvernet, var det ingen av de intervjuede som kunne 
svare på. De hadde heller ikke særlig ekspertise på eller erfaring med å vurdere 
hvor tungt hensynet til personvernet skal/bør veie sammenliknet med andre 
viktige (og, til dels, konkurrerende) hensyn som kommunene ivaretar (for ek-
sempel effektiv tjenesteproduksjon, gode velferdstilbud, rask saksbehandling, 
åpen forvaltning, osv.). Ivaretakelse av personvernet fremstod derfor som en 
dikotom størrelse – enten ble det ivaretatt eller ikke – og ikke noe som kan 
vektlegges i større eller mindre grad (for eksempel avhengig av hvor viktig 
konkurrerende hensyn er).

Dette bildet må imidlertid nyanseres noe. I to av kommunene ble det for 
eksempel rapportert at hensynet til personvernet og informasjonssikkerheten 
måtte balanseres mot andre hensyn som rådmannen og den politiske ledel-
sen prioriterte høyt. Her handlet det i første rekke om at innbyggerne skulle 
møte en åpen og tilgjengelig kommunale forvaltning: kommunale institusjo-
ner skulle ikke omgi behandlingen av personopplysninger med sikkerhetstiltak 

93 Vektleggingen av konfi densialitetshensynet skyldes trolig også at skillet mellom sensitive og 
ikke-sensitive personopplysninger var noe alle kjente godt til (kanskje ikke så overraskende 
etter som forskjellen mellom sensitive og ikke-sensitive opplysninger var et sentralt element i 
den gamle personregisterloven). I Datatilsynets informasjons- og veiledningsmateriale legges 
det også stor vekt på dette skillet, bl.a. i forhold til anbefalinger om soneinndeling av elekt-
roniske nettverk (sikker sone for behandling av sensitive opplysninger og intern sone for be-
handling av ikke-sensitive opplysninger, se Veiledning i informasjonssikkerhet for kommuner 
og fylkeskommuner, 2005, s. 25-35). Dermed er det ikke unaturlig at personvern i første 
rekke assosieres med å hindre at personopplysninger, spesielt sensitiv personinformasjon, 
faller i hendene på uvedkommende. Dette avspeilte seg i kommunenes plandokumenter for 
informasjonssikkerhet. Her var skillet mellom sensitive og ikke-sensitive personopplysninger 
et viktig utgangspunkt for sikkerhetstenkningen.



 Organisering, gjennomføring og forankring 45

som skapte stor avstand til innbyggere eller brukerne av kommunale tjenester. 
Prioriteringen av åpenhet og tilgjengelighet kunne derfor i noen grad komme 
i konfl ikt med enkelte typer informasjonssikkerhetstiltak, for eksempel kon-
trollen med besøk til ansatte i sentraladministrasjonen. Mens det i de fl este 
kommunene var vanlig at ansatte hentet besøkende i resepsjonen og eskor-
terte dem tilbake til igjen etter at møtet var over, tilsa hensynet til åpenhet og 
tilgjengelighet at de besøkende selv måtte fi nne frem til det kontoret eller det 
møterommet de fi kk anvist. Denne praksisen antyder en viss selvstendig evne 
til å vurdere betydningen av personvern og informasjonssikkerhet opp mot 
konkurrerende hensyn: risikoen for at besøkende (på sine vandringer gjennom 
kommunale korridorer) skulle ta med seg dokumenter fra utskriftsenheter el-
ler på annen måte påføre kommunene sikkerhetsbrudd, ble ansett for å være 
såpass liten at andre hensynet ble vurdert som viktigere.94 Men til tross for at 
åpenhet og tilgjengelighet ble tillagt særlig vekt, ble det heller ikke i disse kom-
munene oppgitt at rådmannen eller den politiske ledelsen så på personvern og 
informasjonssikkerhet som lite viktig.

Også Datatilsynets kontrollrapporter fra kommunesektoren – basert på 
samtlige stedlige kontroller i perioden 2001-2008 – antyder at kommunene 
forvalter større kunnskaper om personvernspørsmål enn hva som kan doku-
menteres i denne undersøkelsen. Spesielt i rapporter fra kontroller med re-
geletterlevelsen i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner påpekes det at 
ledelsens og de ansattes kunnskaper om personvernet – og om mulige per-
sonvernkrenkelser som kan oppstå ved behandlingen av personopplysninger 
– er relativt solide. Likevel gir Datatilsynets kontrollrapporter, og intervjuer 
med ledere og ansatte i Datatilsynet, få holdepunkter for å hevde at gode 
personvernkunnskaper har vesentlig innvirkning på overholdelsen av bestem-
melsene i personopplysningsloven og forskriften: graden av regeletterlevelse 
synes ikke å være høyere på helse- og omsorgsområdet enn for eksempel på 
skoleområdet.95

Dette indikerer at kommunenes personvernkunnskaper er ulike fordelt 
på fagområder og profesjonsgrupper, men at regeletterlevelsen trolig ikke er 

94 I de to kommunene ble det uttrykt en viss skepsis til enkelte av anbefalingene som Datatilsynet 
gir i sitt veiledningsmateriale om informasjonssikkerhet, for eksempel at kommunene bør 
lage egne rutiner for hvordan besøkende registreres og deres bevegelser kontrolleres (når de 
oppholder seg i kommunale bygninger). 

95 Datatilsynet fatter for eksempel like mange vedtak om retting av regelovertredelser etter kon-
troller i helse- og omsorgssektoren som etter kontroller på skoleområdet. Ifølge Datatilsynet, 
er det ikke bare den kommunale delen av helsetjenesten som har etterlevelsesutfordringer. 
Dette hevdes å være tilfelle i kanskje enda større grad i den statlige helseomsorgen, spesielt i 
forhold til reglene om informasjonssikkerhet (se rapporten Sviktende tilgangsstyring i elekt-
roniske pasientjournaler?, Datatilsynet 2009). 
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like ulikt fordelt som kunnskapen om regelverkets formål.96 Det betyr også 
at de profesjonsgruppene som har deltatt i denne undersøkelsen (stort sett IT-
ansatte) ikke gir et representativt inntrykk av det generelle kunnskapsnivået 
om personvern og personopplysningsvern i de kommunene som omfattes av 
studien. Men funnene antyder likevel at denne kunnskapen ikke er like grun-
dig blant de som har ansvaret for etterlevelsen av sikkerhetsbestemmelsene 
som (ifølge kontrollrapportene fra Datatilsynet) synes å være tilfelle i enkelte 
andre deler av det kommunale organisasjonslandskapet.

Istedenfor at motivasjonen for å følge regelverket i hovedsak var basert på 
kunnskap om hvilke personvernulemper den registrerte kan utsettes for ved 
sikkerhetsbrudd, var det andre og vikarierende målsettinger som gjorde seg 
gjeldende (det vil si målsettinger som ikke var direkte knyttet til formålet med 
informasjonssikkerhetsbestemmelsene: unngå krenkelser av den registrertes 
personverninteresser). Betydningen (og gevinsten) av å overholde regelverket 
ble spesielt angitt å være at dette ga både staten og innbyggerne i kommunen 
grunn til å ha tillit til det lokale forvaltnings- og tjenesteproduserende appa-
ratet. Den legitimitet og tillit – og det positive omdømme – som antas å følge 
når kommunen demonstrerer vilje, kompetanse og administrativ kapasitet til 
å overholde lover og forskrifter, syntes derfor å være viktige motivasjonsfak-
torer i etterlevelsesarbeidet.

I tillegg til å ivareta kommunens «gode navn og rykte», fremstod det som 
avgjørende å forhindre en rekke andre og ikke-personvernrelaterte ulemper 
som kunne oppstå ved eventuelle sikkerhetsbrudd, for eksempel økonomiske 
tap eller skade på liv og helse som følge av at IT-systemene var ute av drift. 
Både hensynet til et godt omdømme og ønsket om å verne økonomiske verdier 
og ivareta liv/helse, ble følgelig uthevet som viktige i kommunenes sikkerhets-
mål, mens hensynet til personvernet jevnt over spilte en mindre fremtredende 
rolle. Men til tross for at etterlevelsesarbeidet var preget av vikarierende moti-
ver, var alle de 19 kommunene tydelige på at deres behandling av personopp-
lysninger var såpass omfattende, og inkluderte såpass mange sensitive person-
opplysninger fordelt på mange forskjellige IT-systemer og fysiske lokasjoner, 
at ivaretakelse av personvernet, gjennom et seriøst og skikkelig informasjons-
sikkerhetsarbeid, likevel ble tillagt egenverdi. Etterlevelsesarbeidet var derfor 

96 Men etterlevelsesutfordringene er trolig større i helse- og omsorgsinstitusjoner enn i de fl este 
andre kommunale virksomheter. Det henger bl.a. sammen med den store mengden sensitive 
persondata som innsamles og brukes, og at mange ulike profesjonsgrupper (og ansatte) kan 
være involvert i behandlingen av de samme pasientene/klientene. Dessuten er dette et virk-
somhetsområde preget av ansatte med små stillingsprosenter og en relativt høy utskiftning-
stakt på personalsiden. Alle disse forholdene bidrar til å vanskeliggjøre regellojal etterlevelse 
(for drøftelser av sentrale personvernutfordringer på helse- og omsorgsfeltet, se for eksempel 
NOU 2009: 1, Individ og integritet, kapittel 16). 
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begrunnet i et relativt bredt sett med motivasjonsfaktorer, noe som understre-
ker at viljen til regeletterlevelse var til stede.

3.4 Etterlevelse og organisatorisk endring

Det sammensatte motivasjonsbildet, og den generelt positive holdning til sik-
kerhetsbestemmelsenes formål, hadde i alle kommunene gitt seg utslag i kon-
kret handling og reell endring. Dette endringsarbeidet hvilte på to antakelser 
om hva som er viktig i informasjonssikkerhetsarbeidet:
• De største truslene mot informasjonssikkerheten befi nner seg ikke i omgi-

velsene (innbyggere, brukere eller «lyssky elementer»), men kommer fra 
kommunenes egne ledere og ansatte.97

• De største truslene mot informasjonssikkerheten skyldes ikke tekniske 
mangler eller feil, men mangelfull sikkerhetsorganisering og sviktende im-
plementering av prosedyrer for behandling av personopplysninger.

Det betyr at hovedtruslene mot personopplysningenes konfi densialitet, inte-
gritet og tilgjengelighet ble oppfattet å være interne og organisatoriske snarere 
enn eksterne og tekniske (for eksempel spredning av såkalt ondsinnet program-
vare). Som vi så i forrige kapittel, avspeiler dette seg i regelverkets utforming 
– de rettslige reguleringene omhandler først og fremst krav til organisering 
og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet. Nedenfor skal vi se at kommunene i 
denne studien hadde prioritert organisatoriske tiltak.

Det viktigste av disse tiltakene var at alle kommunene hadde opprettet en 
sikkerhetsorganisasjon. Ansvaret for og plikten til å gjennomføre sikkerhetsre-
laterte oppgaver (for eksempel defi nering av hvem som skulle utføre risikovur-
deringer) var derfor fordelt. Dette innebar at rådmannen stod som øverste ad-
ministrativt ansvarlig for informasjonssikkerheten, og at rådmannen delegerte 
utøvelsen av konkrete arbeidsoppgaver til andre ansatte i sentraladministra-
sjonen og på enhetsnivå. Opprettelsen av en sikkerhetsorganisasjon betydde at 
prinsippet om ledelsesstyring av informasjonssikkerhetsarbeid formelt sett var 

97 Det var derfor ikke uvanlig at begrepet tillit hadde en noe negativ valør, spesielt blant sikker-
hetslederne. Her ble det for eksempel hevdet som en generell regel at kommunalt ansatte var 
altfor naive og tillitsfulle i omgangen med andre ansatte eller personer som de ikke kjente. 
Det ble videre hevdet at dette førte til en dårlig sikkerhetskultur, for eksempel at kommunalt 
ansatte ikke låste døren når de forlot kontoret eller at de var for liberale med å låne bort 
passordet (til fag- eller fellessystemer) til ansatte som hevdet å ha glemt sitt eget. Tilsvarende 
synspunkter ble gitt til kjenne av ansatte i Norsk Senter for Informasjonssikring og av tillits-
valgte i Foreningen for Kommunal Informasjonssikkerhet. 
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ivaretatt: Kommunene hadde stadfestet at kontrollen med sikringen av person-
opplysninger var blitt sentralisert på høyeste administrativt nivå (slik bestem-
melsene i personopplysningsforskriften krever, se forrige kapittel). I tillegg til 
formell sentralisering av kontroll, innebar opprettelsen av en sikkerhetsorga-
nisasjon nye former for intern spesialisering og formalisering.

For det første ved at hver kommune hadde opprettet egne stillinger (eller 
utpekt en hovedansvarlig) for det operative sikkerhetsarbeidet. I alle de 19 
kommunene var det én person ansatt i sentraladministrasjonens IT-avdeling/
seksjon som hadde blitt tillagt rollen som operativt sikkerhetsansvarlig. Det 
var derfor liten tvil om hvilket fagområde og profesjonsgruppe som kommune-
ne assosierte informasjonssikkerhet med: sikkerhet ble forstått som en teknisk 
oppgave – noe som handler om bits, bytes og bugs – og som teknologene og IT-
ingeniørene derfor er best skikket til å ta seg av (i sikkerhetslitteraturen hevdes 
det at operative ledere bør ha en viss teknisk innsikt, men at det er vel så viktig 
at de har god kjennskap til bl.a. organisatoriske forhold98). Vedkommende 
person hadde enten fått tittelen sikkerhetsledere eller IT-sikkerhetsansvarlig. 
Uavhengig av stillingsbenevnelsen, var innholdet i stillingene stort sett den 
samme: utøve det overordnede ansvaret for kommunenes daglige informa-
sjonssikkerhetsarbeid og sørge for overholdelse av sikkerhetsbestemmelsene i 
personopplysningsregelverket. I de kommunene som ikke hadde personvern-
ombud – denne ordningen eksisterte i kun to av de 19 kommunene – hadde 
sikkerhetsansvarlig også et spesielt ansvar for å forvalte kunnskap om de øv-
rige bestemmelsene i personopplysningsloven og forskriften (dette var ofte et 
egendefi nert ansvar, det vil si en oppgave de valgte å ta på seg fremfor at den 
var pålagt dem av overordnede).

Tittelen som sikkerhetsleder (eller IT-sikkerhetsansvarlig) var imidlertid 
mer imponerende enn stillingsprosenten. I de aller største kommunene i under-
søkelsen kunne sikkerhetslederens stillingsprosent være omkring 50 (eller noe 
høyere). Det vanlige var likevel at den lå på 30 prosent eller mindre. Det betyr 
at i tillegg til å utøve operativt lederansvar på sikkerhetsområdet, var sikker-
hetslederne pålagt å utføre andre oppgaver i IT-avdelingen/seksjonen (vanligvis 
relatert til teknisk IT-drift). Og denne dobbeltrollen kunne skape uklarheter i 
relasjonen mellom sikkerhetslederen og IT-avdelingen/seksjonen. Årsaken til 
dette ble rapportert å være at sikkerhetslederstillingen bl.a. innebærer et ansvar 

98 I litteraturen har informasjonssikkerhetsarbeid tradisjonelt blitt beskrevet som et eget fago-
mråde. Om sikkerhetslederen har det for eksempel blitt hevdet at: «He is a generalist in other 
people’s areas of specialisation» (Hamilton 1972: 90). Samtidig advares det mot å tro at IT-
ledere eller IT-ansatte er spesielt kvalifi serte til å påta seg sikkerhetsoppgaver: «(…) generally 
speaking, security expertise is not a part of the data processing manager’s portfolio of quali-
fi cations» (Campbell 1983: 28). For nyere versjoner av disse argumentene, se for eksempel 
Daler et al. 2002: 342-343. 
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for å kontrollere etterlevelsen av rettslige sikkerhetskrav i hele kommuneorga-
nisasjonen. Det var derfor meningen at stillingen skulle nyte en viss uavhengig-
het i forhold til kommunens ulike fagområder. Men uavhengigheten kunne bli 
problematisk (og illusorisk) når sikkerhetslederen i deler av arbeidstiden hadde 
i oppgave å kontrollere IT-avdelingens/seksjonens oppfølging av regelverket, 
mens han i andre deler av arbeidstiden selv var ansatt i IT-avdelingen/seksjonen 
(og underlagt IT-lederens instruksjonsmyndighet).99 Spørsmålet i en slik situa-
sjon er hvor stor uavhengigheten til sikkerhetslederne var når de skulle kon-
trollere sikkerhetspraksisen til nære kolleger (og overordnede) i IT-avdelingen/
seksjonen? Hvor stort dette problemet i realiteten var (og hvilke konsekvenser 
den eventuelt hadde for sikkerhets- og etterlevelsesarbeidet) er vanskelig å si, 
men enkelte av sikkerhetslederne mente at dette reduserte deres uavhengighet 
og representerte en svakhet ved sikkerhetsorganiseringen i egen kommune.

For det andre, og med unntak av i én kommune, var det utarbeidet til 
dels omfattende rutine- og prosedyrebeskrivelser for sikker behandling av per-
sonopplysninger. Som vi skal se i kapittel fem, hadde kommunene i tillegg 
utarbeidet en rekke andre dokumenter som regelverket stiller krav om, bl.a. 
sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategier og prosedyrer for hvordan ulike typer lov-
pålagte oppgaver skal ivaretas (for eksempel gjennomføring av risikovurde-
ringer, iverksetting av interne opplæringstiltak, rådmannens gjennomgang av 
kommunens sikkerhetsarbeid, oppdatering av nettverkskart, osv.). Rutine- og 
prosedyrebeskrivelsene er ment å gi konkret veiledning til hvordan hver enkelt 
ansatt i kommunene håndterer personopplysninger i utførelsen av sine daglige 
gjøremål (den overordnede sikkerhetsdokumentasjonen som drøftes i kapittel 
fem retter seg i hovedsak mot systemnivået: den trekker opp de «store linjene» 
for sikkerhetsarbeidet i hele kommuneorganisasjonen).100

Rutiner eller prosedyrer for sikker håndtering av personopplysninger hadde 
i de fl este kommunene ikke eksistert tidligere (det vil si før arbeidet med etterle-
velse av sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsloven og forskriften tok 
til), i alle fall ikke i samme omfang og detaljeringsgrad som nå. Denne interne 
regelproduksjonen representerte derfor en ny og sterkere grad av formalisering 
av de organisatoriske rammene rundt behandlingen av personopplysninger. 
Det var også nytt at i den utstrekning slike rutiner og prosedyrer hadde eksis-
tert tidligere, var de i mindre grad nedskrevet og de gjaldt innenfor spesifi kke 
fagområder. Forskjellen fra tidligere var følgelig at rutinene og prosedyrene nå 
var samlet i egne manualer (kommunale sikkerhetshåndbøker) og gjaldt på 
tvers av fag- og virksomhetsområder. I disse manualene kunne de ansatte bl.a. 

99 Dessuten var det vanlig at sikkerhetslederne hadde kontorplass i IT-avdelingen/seksjonen. 
100 Rutiner og prosedyrer for sikker håndtering av personopplysninger kan derfor betegnes som 

operativ sikkerhetsdokumentasjon. 
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fi nne relativt detaljerte atferdskrav i forhold til en rekke dagligdagse oppgaver: 
orden på eget kontor, forvaltning av passord til fag- og fellessystemer, henting 
av utskrifter på printer, låsing av dører til eget kontor og arkivrom, håndtering 
av e-post, søking på Internett, nedlasting av programvare til egen datamaskin, 
lagring av persondata på bærbare datamaskiner (og på fl yttbare lagringsenhe-
ter, for eksempel minnepinner), lagring av dokumenter på hjemmekontormas-
kiner, tilkobling av arbeidsmaskiner til eksterne datanett, osv.

Fellesnevneren for mange av disse reglene (og dermed også for kommune-
nes regelutviklingsaktivitet og manualproduksjon) var først og fremst ønsket 
til å unngå brudd på opplysningenes konfi densialitet: hver enkelt ansatt skulle 
sikres tilgang til de personopplysninger som vedkommende hadde behov for, 
men ikke mer enn det.101 Dette avspeiler at sammenhengen mellom personvern 
og sikring av personopplysninger i første rekke ble forstått i lys av konfi densia-
litetskravet (unngå at uvedkommende får tilgang til personopplysninger), og 
at personvern og informasjonssikkerhet i mindre grad ble knytte til spørsmålet 
om opplysningenes integritet og tilgjengelighet.102 Men det avspeiler også at 
styring av hvem som får tilgang til personopplysninger trolig utgjør en større 
organisatorisk utfordring – og stiller større krav til intern rutineproduksjon og 
arbeidsdisiplin – enn hva tilfelle er i forhold til for eksempel sikring av opp-
lysningenes tilgjengelighet (rett informasjon til rett person på rett tidspunkt).

I sum representerte kommunenes interne regelproduksjon et forsøk på å 
strukturere og byråkratisere de enkelte ansattes håndtering av opplysninger 
om navngitte personer. Samtidig utgjør denne struktureringen og byråkratise-
ringen et forsøk på å ordne relasjonene mellom ansatte, og mellom hver en-
kelt ansatt og eksterne brukere (innbyggere, klienter, osv.), etter strammere 
kriterier: det defi neres nye og strengere vilkår for når personopplysninger kan 
utveksles eller deles mellom to eller fl ere ansatte (bare når de involverte har 
tjenestlige behov for den samme personinformasjonen). Sammen med etable-
ringen av en sikkerhetsorganisasjon, utgjorde dette viktige organisatoriske 
endringer i det kommunale sikkerhetsarbeidet: arbeidet ble synliggjort på en 
helt annen måte enn tidligere – informasjonssikkerhet var blitt defi nert som en 
egen kommunal oppgave – og det var tydeliggjort (på papiret) at sikkerhets-
ansvaret strekker seg fra toppen av sentraladministrasjonen (rådmannen og 
sikkerhetsleder) og ut til hver enkelt leder og ansatt i de tjenesteproduserende 
delene av organisasjonsapparatet.

101 I neste kapittel skal vi likevel se at prinsipper og rutiner for styring av tilgang til personop-
plysninger er lettere å slutte seg til på papiret enn å praktisere i hverdagen. 

102 Samtidig kan det hevdes at konfi densialitet er en forutsetning for integritet: for å unngå at 
uvedkommende (enten de er kommunalt ansatt eller ikke) foretar endrer i opplysningsinnhol-
det, er det nødvendig å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene. 
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Opprettelsen av en sikkerhetsorganisasjon er et konkret uttrykk for at 
«tonen på toppen» – måten den administrative toppledelsen markerer betyd-
ningen av informasjonssikkerhet og personopplysningsvern overfor resten av 
organisasjonen – antas å være avgjørende for å fremme etterlevelse av rettslige 
reguleringer og interne regelmanualer.

3.5 Forankringsutfordringen

Selv om etterlevelsen av bestemmelsene om informasjonssikkerhet hadde ført 
til organisatorisk endring og innovasjon (både med hensyn til interne struk-
tur og rutiner), var det generelle bilde at «tonen på toppen» hadde spilt en 
beskjeden rolle i gjennomføringen av disse endringene: initiativet til og gjen-
nomføringskraften i endringsarbeidet var i liten grad koblet til den øverste 
administrative ledelsen. Med unntak av i én kommune, ble det for eksempel 
rapportert at rådmannen verken hadde gjort seg kjent med sine rettslige plikter 
på egen hånd eller krevd iverksetting av etterlevelsestiltak. Noe overraskende 
viste det seg at heller ikke juristene i administrasjonen hadde tatt det første 
initiativet til å etterleve regelverket. Isteden var det i noen tilfeller IT-lederen, 
men vanligvis andre ansatte i IT-avdelingen/seksjonen, som hadde satt seg inn 
i hvilke plikter for sikring av personopplysninger som påhviler kommunen.103 
Deretter var regelverket og viktigheten av å overholde det blitt «markedsført» 
overfor kommuneledelsen: rådmannen måtte skoleres i sine rettslige plikter og 
overtales til å avsette ressurser til regeletterlevelse.

Hvem som gjorde denne markedsføringsjobben fi kk stor betydning for det 
videre arbeidet: vedkommende ble som regel utpekt til å fylle rollen som kom-
munens første sikkerhetsleder. At det bare var i én kommune hvor initiativet til 
regeletterlevelse kom fra rådmannen selv, og at juristene forholdt seg relativt 
passivt, antyder at både rådmennene og den juridiske ekspertisen oppfatter in-
formasjonssikkerhet som et teknisk og spesialisert område som de gjør best i å 
overlate til teknologene og IT-ingeniørene. Det betyr at istedenfor at regeletter-
levelsen fulgte de hierarkiske «kommandolinjene» i organisasjonen – spredte 
seg fra rådmannens kontor og ut til resten av kommunen – ble regelverket 

103 Ovenfor så vi at de IT-ansattes regelkunnskap ikke kom fra lesing av personopplysningsloven 
og forskriften, men fra en rekke sekundærkilder (Datatilsynet, nabokommuner, interesseor-
ganisasjoner, osv.). Hvor regelkunnskapen kommer fra, hvordan den oppdages og hvem som 
setter seg inn i regelverket fremstår derfor som noe tilfeldig. Men fellesnevneren synes å være 
at de som sitter med regelkunnskapen også hadde en viss interesse for de teknologiske sidene 
av informasjonssikkerhetsarbeidet. 
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«oppdaget» av det som best kan beskrives som ildsjeler, ofte med tilhold rela-
tivt langt nede i organisasjonen.

Basert på data fra denne undersøkelsen synes den typiske kommunale «in-
formasjonssikkerhets-ildsjelen» å kjennetegnes av følgende egenskaper: (a) det 
er en teknolog med IT-bakgrunn som (b) i utgangspunktet er interessert i tek-
nisk IT-sikkerhet og (c) mangler juridisk kompetanse, men (d) av «profesjonell 
nysgjerrighet» setter seg inn i personopplysningslovens og forskriftens bestem-
melser og (e) er villig til å bruke regelverket for å sikre større oppmerksom-
het omkring og ressurser til det tekniske og IT-relaterte sikkerhetsarbeidet.104 
Regeletterlevelsen – eller i det minste starten på denne prosessen – synes derfor 
å bære preg av tilfeldigheter, for eksempel om denne typen ildsjeler fi nnes i 
kommunens IT-avdeling/seksjon. Dette står i skarp kontrast til den organi-
satoriske orden, planmessighet og systematikk som, ifølge regelverket, skal 
karakterisere kommunenes regeletterlevelse.

Jobben med administrativ toppforankring av sikkerhetsarbeidet ble i de 
fl este kommunene, også i de fem kommunene hvor sikkerhetsorganisasjonen 
faktisk fungerte (se drøftelse nedenfor), beskrevet som utfordrende. I tillegg til 
at rådmennene ikke så på informasjonssikkerhet som sin oppgave (men noe 
som burde overlates til teknologer og IT-ingeniører), mente sikkerhets- og IT-
lederne at jobben ble komplisert av at regelverket inneholder det de beskrev 
som et vanskelig og abstrakt begrepsapparat. Hva menes med tilfredsstillende 
informasjonssikkerhet, hvordan kan akseptkriterier utformes, hva er sikker-
hetsmål, hvordan skal en sikkerhetsstrategi se ut og hvordan gjennomføres risi-
kovurderinger var blant de spørsmålene som ble oppfattet som problematiske 
og tidkrevende å besvare. Konsekvensen av at begrepsapparatet i regelverket 
var utfordrende å begripe, ble rapportert å være at det ble vanskelig å opera-
sjonalisere regelverket, det vil si å omforme abstrakte rettslige krav til konkrete 
tiltak (enkelte rapporterte for eksempel at de var i tvil om iverksatte tiltak 
oppfylte regelverkets krav). Dermed ble det også problematisk å markedsføre 
regelverket overfor den administrative toppledelsen: de som påtok seg mar-
kedsføringsjobben forstod ikke alltid det budskapet som skulle markedsføres.

104 Her er det verdt å merke seg at informasjonssikkerhet ikke bare omfatter trusler mot og 
sikring av IT-systemer. Ovenfor har vi for eksempel sett at truslene i særlig grad kan være av 
organisatorisk karakter (manglende praktisering av rutiner for sikker håndtering av person-
opplysninger). 
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3.6 Ledelsesforankring og kontrollbesøk

Men i de kommunene som hadde hatt Datatilsynet på kontrollbesøk (ni av de 
19 som deltok i studien), ble det rapportert at regelkontrollen hadde førte til økt 
ledelsesfokus på regeletterlevelse. Sikkerhets- og IT-lederne i disse kommunene 
mente at kontrollen hadde vært en «vekker» for kommunens administrative 
toppledelse, og så kontrollbesøk som en støtte i sitt arbeid med informasjonssik-
kerhet. Enkelte av dem ønsket derfor nye kontroller fra Datatilsynet velkommen.

Likevel rapporterte sikkerhets- og IT-lederne at det økte ledelsesfokuset 
som Datatilsynets kontrollbesøk førte til var av relativt kortvarig karakter. 
Kontrollbesøket ga en umiddelbar virkning, men ledelsens vektlegging av per-
sonvern og informasjonssikkerhet hadde en tendens til å forta seg jo mer tiden 
tilbake til Datatilsynets visitt økte.105 Vanskeligheten med å opprettholde et 
kontinuerlig ledelsesfokus syntes i noen grad å henge sammen med sikkerhets-
ledernes organisatoriske plassering.106 Her var det tre forhold som ble nevnt. 
For det første at i de kommunene hvor IT-lederen fylte rollen som sikkerhets-
leder, ble den administrative ledelsens støtte til etterlevelsesarbeidet beskrevet 
som større enn i kommuner hvor IT-lederen ikke fylte denne rollen. For det 
andre at når rollen som sikkerhetsleder ble bekledd av andre enn IT-lederen, 
var problemet at han eller hun manglet en fremskutt og synlig posisjon i kom-
muneorganisasjonen (for eksempel ved at sikkerhetslederen ikke var fast del-
taker på kommunenes ukentlige ledelsesmøter, men fi kk foretrede ved spesielle 
anledninger for å informere om sikkerhetsarbeidet). Det førte til at sikkerhets-
lederen sjelden fi kk «låne rådmannens øre», noe som gjorde det vanskeligere å 
vekke og opprettholde ledelsens interesse for arbeidet. For det tredje at i de to 
kommunene som hadde opprettet en ordning med personvernombud, virket 
det som om ombudet fungerte som sikkerhetslederens allierte i arbeidet med å 
styrke ledelsens involvering i sikkerhetsarbeidet.

105 Tre kommuner hadde vært gjenstand for kontrollbesøk for fl ere år tilbake. Dette hadde 
ført til stor aktivitet i etterkant av kontrollene (for å få på plass en sikkerhetsorganisasjon, 
utarbeide sikkerhetsdokumentasjon, skaffe seg oversikt over behandlinger av personopplys-
ninger, gjennomføre risikovurderinger, iverksette nye sikringstiltak, osv.). Etter en tid hadde 
aktiviteten avtatt, vanligvis fordi ildsjelen(e) i arbeidet sluttet i sine stillinger. Så hadde et nytt 
kontrollbesøk blitt gjennomført, noe som initierte tilsvarende aktivitet som sist gang. 

106 Dette kan også henge sammen med at Datatilsynet sjelden gjennomfører oppfølgende kon-
trollbesøk, det vil si at det ikke sjekkes at tilsynsobjekter (enten det er kommuner eller andre 
virksomheter) har etterkommet vedtak om retting av feil eller mangler (det gjøres bare hvis 
det foreligger konkrete mistanker om at vedtakene ikke er fulgt opp, ofte med utgangspunkt 
i medieoppslag om sikkerhetsbrudd). Datatilsynet ber isteden om en skriftlig bekreftelse på 
at «avvikene er lukket». 
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Ledelsesforankring fremstod derfor i noen grad som en variabel størrelse. 
I fem av de 19 kommunene ble det for eksempel hevdet at kommunikasjonen 
fra sikkerhetslederne og oppover mot den administrative toppledelsen fungerte 
tilfredsstillende. I de 14 øvrige kommunene ble kontakten med toppledelsen 
beskrevet som mangelfull, svak eller ikke-eksisterende. Sikkerhetslederne var 
imidlertid enige om at rådmannens tid og oppmerksomhet er en knapphets-
ressurs som de ikke forventet å legge beslag på annet enn i moderate doser. 
Rådmannen, hevdet de, er en travel person som utsettes for mange og sterke 
krav – fra nasjonale myndigheter, fra kommunepolitikerne, fra innbyggerne i 
kommunen og fra egne ansatte – og det er begrenset hvor realistisk (og ønske-
lig) det er å forvente at rådmannen skal ha detaljert innsikt i sikkerhetsarbei-
det. De uttrykte derfor en viss forståelse for at rådmannen ikke kunne invol-
vere seg i alt for stor grad i styringen av informasjonssikkerhetsarbeidet.107 
Likevel understrekte fl ertallet av sikkerhetslederne at de ble sittende alene med 
ansvaret for oppgaver som rådmannen rettslig sett står ansvarlig for, og som 
han etter deres mening burde vie noe større oppmerksomhet.108

I de største kommunene ble problemet med svak eller ikke-eksisterende 
ledelsesforankring forsøkt løst ved å opprette et sikkerhetsutvalg. Disse utval-
gene hadde i oppgave å planlegge og koordinere sikkerhetsarbeidet.109 Men 
selv om denne organisatoriske nyvinningen bar i seg et potensial til å styrke 
sikkerhetsledernes synlighet og autoritet i organisasjonen, var løsningen like-
vel avhengig av at kommunenes administrative ledelse viste en viss interesse 
for den jobben som utvalgene gjorde. Løsningen var også avhengig av at de 
som var representert i utvalgene faktisk gjorde den jobben de var ment å gjøre. 
Men i halvparten av de åtte kommunene som hadde denne ordningen var inn-
trykket at utvalgene møttes sjelden, og at mesteparten av arbeidet likevel falt 

107 Også blant ledere og ansatte i Datatilsynet ble det uttrykt en viss forståelse for at rådmennene 
ikke alltid kan forventes å ha en sterk og styrende hånd med sikkerhetsarbeidet i kommunene. 
Her ble det hevdet at rådmennenes ansvar favner så vidt at man bør ha en pragmatisk innstill-
ing til hvor mye tid de kan avsette til sikkerhetsledelse. 

108 Som en følge av dette problemet ble Foreningen for Kommunal Informasjonssikkerhet 
(KINS) etablert i 2003 (ovenfor så vi at foreningen har ca. 90 kommuner og fylkeskommuner 
som medlemmer, se www.kins.no). Etableringen av KINS kan tolkes som et uttrykk for at 
den støtten sikkerhetslederne ikke fi nner blant topplederne i egen kommune, søkes i selskap 
med likesinnede fra andre kommuner og fylkeskommuner. 

109 Arbeidet i sikkerhetsutvalgene ble vanligvis ledet av sikkerhetslederen, og de øvrige med-
lemmene representerte kommunens ulike virksomhetsområder (oppvekst, skole, helse, osv.). 
I enkelte tilfeller deltok også assisterende rådmann på møtene i sikkerhetsutvalget.
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på sikkerhetslederen.110 Utvalgene ble imidlertid vurdert å være (potensielt) 
nyttige, spesielt fordi den tverrfaglige sammensetningen åpnet muligheten for 
å (a) involvere fl ere fagområder i sikkerhetsarbeidet og (b) forankre arbeidet 
nedover mot de kommunale resultatenhetene.

Men verdien av sikkerhetsutvalgene i forhold til kommunenes toppledelse 
ble fremstilt som mer beskjeden (både reelt og potensielt). Sikkerhetslederne 
mente for eksempel at rådmennene likevel så på informasjonssikkerhet som en 
teknisk oppgave som de manglet kompetanse til å involvere seg i (annet enn 
når det gjaldt de budsjettmessige sidene). Det betyr at selv om ledelsesforank-
ring var en av utfordringene som sikkerhetsutvalgene ble opprettet for å løse, 
var hovedinntrykket at utvalgene (til en viss utstrekning) selv ble et offer for 
denne utfordringen.

3.7 Ledelsesforankring og akseptkriterier

Problemene knyttet til overordnet ledelse og styring av sikkerhetsarbeidet kom 
konkret til uttrykk når kommunene skulle bestemme akseptkriterier. Som vi 
så i forrige kapittel, er akseptkriterier et viktig element i sikkerhetsarbeidet. 
Spørsmålet som akseptkriteriene skal gi svar på er: «Hvilke krav til sikring av 
personopplysninger må vi stille for at vår kommune skal ivareta personver-
net ved behandlingen av personopplysninger på en tilfredsstillende måte?»111 
Videre så vi at akseptkriterienes rolle er at de skal ligge til grunn for risikovur-
deringer av måten kommunene behandler personopplysninger (resultatene fra 
risikovurderingene – hvor stor sannsynligheten for sikkerhetsbrudd er og hvil-
ke personvernmessige konsekvenser eventuelle brudd kan få – sammenliknes 
med de på forhånd fastlagte akseptkriteriene, og nye sikringstiltak iverksettes 
hvis sannsynligheter/konsekvenser er høyere enn hva kommunene kan godta). 

110 En typisk oppgave for sikkerhetsutvalgene var sikkerhetsrevisjoner (se personopplysnings-
forskriften § 2-3). Men slike revisjoner ble rapportert gjennomført i bare to kommuner (én 
av disse kommunene hadde ikke opprettet et sikkerhetsutvalg). Å legge til rette for jevnlige 
ledelsesgjennomganger av informasjonssikkerhetssystemet, var en annen oppgave som utval-
gene skulle ivareta (se personopplysningsforskriften § 2-3). Også her viste det seg at i den 
grad ledelsesgjennomganger ble foretatt, skjedde dette med relativt lange mellomrom. 

111 Følgende eksempler kan anskueliggjøre hva akseptkriterier er: «Brudd på sensitive personop-
plysningers konfi densialitet skal ikke forekomme». Dette er et strengt akseptkriterium fordi 
det innebærer nulltoleranse, det vil si at sensitive persondata aldri skal gjøres kjent for uved-
kommende. Et mindre strengt akseptkriterium er at «brudd på sensitive personopplysningers 
tilgjengelighet kan aksepteres for kortere perioder». Her godtar kommunen at sensitive per-
sondata kan være utilgjengelige (for de som har behov for dem), men forutsetningen er at 
feilen er av kort varighet. 



56 Personvern og informasjonssikkerhet

Ifølge regelverket, er dette en ledelsesbeslutning fordi den legger listen for hvor 
ambisiøst og ressurskrevende kommunens sikkerhetsarbeid skal være.

Etter som vedtakelsen av akseptkriterier er (eller er ment å være) en ledel-
sesbeslutning, skal kriteriene inngå i den overordnede sikkerhetsdokumenta-
sjonen: Datatilsynet anbefaler at akseptkriterier spesifi seres i forbindelse med 
presentasjonen av kommunenes sikkerhetsmål. Men i de kommunene som har 
vært studert her, hadde kommuneledelsen enten ikke vedtatt akseptkriterier 
eller det fremstod som uklart hvorvidt kommunenes sikkerhetsmål inneholdt 
formuleringer som kunne tolkes som akseptkriterier.112 Beslutninger om hva 
kommunen anså som sine akseptkriterier ble i de fl este tilfeller fattet i pro-
sjektgrupper som risikovurderte innføringen av nye IT-systemer, eller av de 
som behandlet personopplysninger i det daglige (ledere av kommunale virk-
somheter: skoler, barnehager, omsorgsinstitusjoner, osv.).113 I begge tilfeller ble 
akseptkriteriene fastlagt relativt langt nede i organisasjonen og i trygg avstand 
fra rådmannsleddet.

Intervjuene i Datatilsynet (ledere og ansatte i Tilsyns- og Sikkerhetsavdelingen) 
bekreftet at akseptkriterier i liten utstrekning ble brukt som styringsinstrumen-
ter i kommunenes sikkerhetsarbeid (dette fremgikk også av Datatilsynets kon-
trollrapporter fra kommunesektoren). Her ble det hevdet at akseptkriterier var 
et av de mest problematiske enkeltelementene i sikkerhetsbestemmelsene. Ifølge 
Datatilsynet, ga dette seg utslag i at svært få kommuner forstod (a) hva aksept-
kriterier er (og hvordan de kan utformes)114 og (b) hvordan kriteriene skal bru-
kes ved gjennomføringen av risikovurderinger. Den manglende forståelsen av 

112 Følgende formuleringer i sikkerhetsdokumentasjonen til én av kommunene i studien illus-
trerer denne problematikken: «Sikkerhetstiltak skal baseres på etablerte og velprøvde løsnin-
ger som gir god margin i forhold til sikkerhetsbehov. Ved behandling av sensitive personop-
plysninger skal krav til konfi densialitet ikke vike til fordel for krav til tilgjengelighet.» Siste 
setning angir et akseptkriterium: ved behandling av sensitive persondata kan kommunen 
lettere godta brudd på tilgjengeligheten enn brudd på konfi densialiteten. Første setning an-
tyder også at det dreier seg om akseptkriterier: sikringstiltak skal gi god margin i forhold til 
sikkerhetsbehov. Det mest interessante med disse formuleringene er at de er direkte sitater fra 
Datatilsynets Veiledning i informasjonssikkerhet for kommuner og fylkeskommuner (2005, s. 
9). Dette illustrerer Datatilsynets betydning som kommunenes hovedkilde til regelkunnskap.

113 Istedenfor å fastlegge akseptkriterier hadde sikkerhetslederne utformet et risikovurder-
ingsskjema (en såkalt risikomatrise). I vurderingsskjemaene indikerte ulike fargekoder hva 
som var å oppfatte som akseptkriterier. Fargekodene var ment å gi en viss veiledning til de 
som vurderte om kommunens sikring av personopplysninger var tilfredsstillende eller ikke. 

114 Dette er noe overraskende etter som Datatilsynets informasjons- og veiledningsmateriale 
inneholder eksempler på hvordan akseptkriterier kan utformes og fordi kommunene rap-
porterte at dette materiale var deres viktigste kilde til kunnskap om regelverket. Men i 
Datatilsynets veileder for kommuner og fylkeskommuner fremgår det ikke tydelig det her 
handler om akseptkriterier. Det er mulig at dette kan være noe av grunnen til at sikkerhets- og 
IT-lederne uttrykte usikkerhet med hensyn til hva akseptkriterier er og hva de skal brukes til. 
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hva akseptkriterier er og hvordan de skal brukes, indikerer at kunnskapen om 
systematikken i risikostyringsteknikken – sammenhengen mellom hvert enkelt 
steg som styringsteknikken består av – trolig ikke var like robust som intervju-
ene med kommunale sikkerhets- og IT-ledere ga inntrykk av.

3.8 Forankringen nedover

I tillegg til at sikkerhetslederne rapporterte betydelige utfordringer med å på-
virke «tonene som kom fra toppen» av kommuneorganisasjonen, rapporterte 
de (som allerede antydet) store utfordringer i forhold til å nå ut til kommu-
nale resultatenheter. Utgangspunktet her er at en viktig del av bestemmelsene 
om informasjonssikkerhet retter seg mot hvordan de ansatte skal involveres i 
arbeidet, for eksempel at de skal informeres om regelverket og få kunnskap 
om interne rutiner for sikker behandling av personopplysninger.115 Det betyr 
at sikkerhetsorganisasjonen ikke bare skal strekke seg oppover mot rådman-
nen (og hans stab), men også nedover mot de ansatte. Å nå ut til de ansatte 
utgjorde derfor en betydelig del av sikkerhetsledernes arbeidsoppgaver (og, i 
teorien, rådmannens sikkerhetsansvar).116

Men på samme måte som i forhold til den administrative toppledelsen, 
ble dette hevdet å være en vanskelig oppgave, spesielt fordi den kommunale 
virksomheten er spredt på mange forskjellige institusjoner og fordi de ansatte 
representerer ulike profesjonsgrupper med varierende holdninger til informa-
sjonssikkerhet og personvern. Dessuten mente sikkerhetslederne at oppgaven 
ble komplisert av at de hadde få «harde» virkemidler til rådighet. De kunne i 
de fl este tilfeller ikke straffe enkeltansatte eller kommunale virksomheter (sko-
ler, barnehager, sykehjem, osv.) for manglende oppfølging av interne rutiner.117 
Informering og veiledning var derfor de virkemidlene som ble brukt mest, for 
eksempel at det ble gitt en innføring i personopplysningsloven, forskriften og 
den kommunale sikkerhetshåndboken når nyansatte fi kk opplæring i bruk av 

115 Se personopplysningsforskriften § 2-8. 
116 Her ble ulike markedsføringsteknikker brukt. Den vanligste var å lage sikkerhetsplakater som 

formidlet et knippe med råd om hvordan sikker behandling av personopplysninger skulle 
foregå. En annen variant var å lage interne kampanjer for å sette fokus på behovet for infor-
masjonssikring. Det mest ambisiøse eksemplet på markedsføring, var kommunen som hadde 
laget en egen informasjonsfi lm med praktiske råd om sikker behandling av personopplysninger.

117 Men i én kommune ble tilganger til alle IT-systemer ved en av kommunens administrative 
enheter terminert i påvente av at avvik i forhold til kommunens sikkerhetsinstruks ble rettet – 
det skjedde svært raskt. De fl este sikkerhetslederne var likevel skeptiske til å benytte «harde» 
virkemidler overfor ansatte eller virksomheter som ikke fulgte opp interne sikkerhetsrutiner.
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kommunens IT-systemer.118 Også i kommuner som presenterte informasjon 
om informasjonssikkerhet på intranettet, ble det rapportert at den trolig ikke 
ble veldig mye lest og tatt hensyn til – den hadde en tendens til å tape i konkur-
ransen om oppmerksomheten mot informasjon som lå de ansattes fagområder 
nærmere enn hva informasjonssikkerhet typisk gjør. Derfor mente fl ertallet 
av sikkerhets- og IT-lederne at de ansattes kunnskap om regelverket og deres 
oppfølging av interne rutiner var for dårlig, og de hadde ingen god oppskrift 
på hvordan denne utfordringen kunne løses.

3.9 Kjennskap, holdninger, mangler og forankring

Dette kapitlet har vist at kommunene både kjente til reglene om informasjons-
sikkerhet i personopplysningsloven og forskriften og visste om hovedinnhol-
det i reglene. Det betyr at eventuelle mangler i regeletterlevelsen ikke skyldes 
fraværet av regelkunnskap. Det har også vist at kommunene hadde gjort for-
søk på å overholde kravene til organisering og gjennomføring av sikkerhetsar-
beidet, for eksempel ved å utpeke en sikkerhetsansvarlig og ved at sikkerhets-
ansvar og oppgaver var fordelt i kommuneorganisasjonen.

Til tross for dette, var det generelle bildet at arbeidet med informasjonssik-
kerhet ikke var forankret verken på toppen av den administrative strukturen 
(rådmannsnivået) eller på operativt nivå (blant de administrativt ansatte el-
ler det tjenesteytende personalet). Informasjonssikkerhet var isteden noe som 
sikkerhetslederen – av og til med en viss støtte fra et sikkerhetsutvalg – drev 
med relativt uavhengig av den øvrige kommunale virksomheten: informa-
sjonssikkerhet hadde ikke blitt en integrert del av toppledelsens oppgaver og 
det var i like liten grad en del av de ansattes hverdag. Regeletterlevelse og 
informasjonssikkerhet fremstod derfor mer i form av en person – den sik-
kerhetsansvarlige – enn som et sett med innarbeidede og institusjonaliserte ar-
beidsoppgaver. Med et visst unntak for fem av kommunene i studien, hvor det 
ble rapportert at kontakten opp mot den administrative toppledelsen fungerte 
tilfredsstillende, synes det riktig å si at regeletterlevelsen var basert på den 

118 For å sikre at alle nyansatte gjennomgikk IT-kurset, var det vanlig at tilganger til fag- el-
ler fellessystemer (og oppretting av e-postkontoer) ikke ble gitt uten at oppmøte på kurset 
kunne dokumenteres. Men dette gjaldt bare i kommuner hvor IT-kurset var obligatorisk. I 
kommuner hvor det ikke var tilfelle, var det som regel virksomhetslederen som ga nyansatte 
tilgang til de IT-verktøyene som vedkommende hadde bruk for. Én av kommunene pekte seg 
imidlertid ut ved å satse tungt og systematisk på intern opplæring av ledere og ansatte. Her 
ble det daglig gjennomført kursing i informasjonssikkerhet og bruk av IT-systemer, og kom-
munen hadde ansatt egne medarbeidere for å planlegge og gjennomføre kursvirksomheten.
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sikkerhetsansvarliges motivasjon, engasjement og innsatsvilje – etterlevelses-
arbeidet hadde et typisk «ildsjel-preg». Graden av regeletterlevelse virket der-
for å bero på tilfeldigheter (om det fantes ansatte i kommunens IT-avdeling/
seksjon med spesiell interesse for informasjonssikkerhet), og dette førte til at 
arbeidet fremstod som relativt sårbart (i forhold til personal- og motivasjons-
endringer) i majoriteten av kommunene.

I neste kapittel fortsetter diskusjonen av kommunenes sviktende evne til 
regeletterlevelse. Her rettes oppmerksomheten mot (a) de sikkerhetsledernes 
holdninger til overordnet styring av sikkerhetsarbeidet og (b) kommunenes 
kompetanse- og kapasitetsproblemer på informasjonssikkerhetsområdet.





4 AUTONOMI, KOMPETANSE OG KAPASITET

4.1 Mer organisatorisk logikk

Forrige kapittel viste at sikkerhetsarbeidets forankring i kommuneorganisasjo-
nene – oppover mot den administrative toppledelsen og nedover mot de ansat-
te – kan sies å være preget av en organisatorisk logikk: etterlevelsen av reglene 
om informasjonssikkerhet tilpasses (eller påvirkes av) hvordan organisasjonen 
fungerte før regelverket trådte i kraft (bl.a. at rådmennene oppfattet informa-
sjonssikkerhet som en teknisk oppgave snarere enn som et ledelsesansvar). 
Dette kapitlet fortsetter drøftelsen av hvordan den organisatoriske logikken 
påvirker etterlevelsesarbeidet, men nå med utgangspunkt i de kommunale sik-
kerhetsledernes ansvar og oppgaver.

Drøftelsene vil for det første vise at også sikkerhetslederne synes å basere 
sin forståelse og utførelse av egne oppgaver/ansvar på basis av etablert organi-
satorisk praksis, hvor autonomi og selvstendighet er viktige elementer. Det som 
i kapittel tre ble betegnet som autonomiutfordringen står derfor sentralt i dette 
kapitlet. Vi skal se at autonomiutfordringen både kommer til uttrykk i måten 
sikkerhetslederne tolket innholdet i sikkerhetsarbeidet og måten de jobbet med 
informasjonssikkerhet på. Begge deler fremstod som (til dels) uforenelig med 
det innholdet i og den arbeidsformen som personopplysningsloven og forskrif-
ten defi nerer og legger opp til. Forankringsutfordringene kan følgelig ikke bare 
sies å bero på ledelsens og de ansattes holdninger til og kunnskap om infor-
masjonssikkerhet, men må også analyseres i lys av hvordan sikkerhetslederne 
(og det øvrige IT-personalet) tradisjonelt har jobbet (autonomiutfordringen).

For det andre drøftes den siste etterlevelsesutfordringen som ble intro-
dusert i kapittel tre, nemlig kompetanse- og kapasitetsproblemer. Her vil 
analysene i første rekke fokusere på kommunenes (spesielt sikkerhets- og IT-
ledernes) formålskompetanse og de personalressursene som avsettes til å lede 
sikkerhetsarbeidet. Drøftelsene vil vise at kompetanse- og kapasitetsproble-
mene henger nøye sammen og at de påvirker kommunenes evne til å oppnå 
formålet med informasjonssikkerhetsbestemmelsene: unngå krenkelser av den 
registrertes personvern ved behandlingen av personopplysninger. Det betyr at 
i tillegg til at kompetanse- og kapasitetsproblemer har betydning for i hvilken 
grad kommunene overholder bestemmelsene i regelverket. Disse utfordrin-
gene har også en viss betydning for hvorvidt overholdelsen av bestemmelsene 
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fører til at hensikten med regelverket blir realisert (eller ikke). Analysen av 
regeletterlevelse kan derfor ikke ta utgangspunkt i en enkel årsak-virkning-
tolkning av relasjonen mellom regelverkets innhold og formålets realisering, 
det vil si at så lenge reglene følges, må man anta at formålet med dem opp-
nås.119 Nedenfor skal vi isteden se eksempler på at kunnskapen om regelver-
kets formål kan være like avgjørende for om dette formålet realiseres som 
etterlevelsen av hver enkelt regel.

Til slutt skal vi se at regeletterlevelse er en dynamisk og uensartet størrelse: 
den er ikke like beskrivende for alle bestemmelsene i regelverket, den er ikke 
like beskrivende for alle deler av kommuneorganisasjonen og den kan variere 
fra et tidspunkt til det neste. Avslutningsvis gis derfor en kort fremstilling av 
hvilke forhold som synes å forklare hvorfor denne typen variasjoner i regelet-
terlevelsen oppstår.

4.2 Autonomiutfordringen

Til tross for at fl ertallet av sikkerhetslederne uttrykte en viss frustrasjon over 
manglende sikkerhetsfokus i kommuneledelsen (og blant de ansatte), var det 
uklart hvor sterk grad av overordnet styring og ledelse de selv ønsket. Det kom 
til uttrykk ved at sikkerhetslederne snakket om ledelsesforankring snarere enn 
styring. Forventningen syntes å være at kommuneledelsen ikke inntok en akti-
vistisk eller styrende holdning, men ga tydelige signaler om støtte til sikkerhets-
ledernes arbeid, og at ledelsen sørget for at det ble bevilget nok penger til sik-
kerhetsarbeidet. Overraskende nok, og med unntak av to kommuner, ble det 
ikke penger rapportert å være den store utfordringen.120 Her var det imidlertid 
økonomiske bevilgninger til teknisk sikkerhetsutstyr som sikkerhetslederne (og 
IT-lederne) siktet til – de var generelt sett relativt fornøyd med størrelsen på 
IT-avdelingens/seksjonens driftsbudsjett. Men når spørsmålene gjaldt perso-
nalressurser, var den gjennomgående holdningen at nye stillingshjemler satt 

119 Innledningsvis i kapittel to ble kreativ regeletterlevelse diskutert. Her så vi at formålet med 
et regelverk kan undergraves hvis hver enkelt regel praktiseres på en pinlig nøyaktig og bok-
stavtro måte. Denne fremgangsmåten følges for eksempel av skattejurister når de ønsker å 
hjelpe sine klienter med å bli nullskatteytere. Forskning tyder på at formålet med skattere-
glene i større grad oppfylles når kunnskapen om hver enkelt regel er begrenset (se McBarnet 
og Wheland 1997 eller Brooks og Doob 1990). 

120 Enkelte av intervjuobjektene antydet at dette kunne henge sammen med at rådmannen forsøkte 
å «kjøpe seg vekk fra sitt ansvar». Uansatt hva forklaringen er, kan det indikere at ledelsesin-
volvering ikke er en avgjørende forutsetning for å sikre bevilgninger til teknisk sikkerhet.
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langt inne. De forventet derfor ikke vesentlige opptrappinger på personalsiden 
med det aller første.

Ut over det rent budsjettmessige, synes sikkerhetslederne ønske om le-
delsesstøtte å handle om å mobilisere oppmerksomhet omkring sikkerhets-
arbeidet, det vil si at kommuneledelsen tydeliggjorde viktigheten av infor-
masjonssikkerhet overfor resten av organisasjonen slik at sikkerhetsledernes 
autoritet og gjennomslagskraft ble styrket. Det sikkerhetslederne virket å øn-
ske var å få kommuneledelsens velsignelse, men uten å vekke dens styringslyst. 
Sikkerhetsledernes bekymring syntes å være at hvis kommuneledelsens sty-
ringslyst først ble vekket, kunne sikkerhetsarbeidet gli ut av deres kontroll og 
ta overraskende vendinger, for eksempel ved at ambisjonsnivået ble lagt på et 
høyere nivå enn hva sikkerhetslederne (og de øvrige IT-ansatte) mente var for-
nuftig.121 Dermed kunne det virke som om sikkerhetslederne balanserte mel-
lom to motsatte hensyn: overordnet styring så lenge det innebar tydelig støtte 
til deres arbeid, men skepsis til styring som innebar mindre grad av autonomi 
og selvstendighet.122 Den vanligste tolkningen av hva ledelsesstyrt informa-
sjonssikkerhet innebærer – at rådmannen har en aktiv og styrende hånd med 
sikkerhetsarbeidet – ble derfor ikke like sterkt vektlagt av sikkerhetslederne 
som bestemmelsene i lovverket og Datatilsynets informasjons- og veilednings-
materiale forutsetter.123

Men samtidig fremstår det som uklart hva ledelsesstyrt informasjonssik-
kerhet i praksis innebærer: hvor aktiv må styringen fra toppen være for at sik-
kerhetsarbeidet skal kunne sies å være ledelsesstyrt? Intervjuer med ledere og 
ansatte i Datatilsynet (spesielt i Tilsyns- og Sikkerhetsavdelingen) antyder for 
eksempel at det ikke forventes stor grad av aktiv styring fra den administrative 
toppledelsens side. Det som isteden forventes er en viss involvering i sikker-
hetsarbeidet, for eksempel at rådmannen mottar og setter seg inn i rapporter 
om sikkerhetsbrudd, at han setter seg inn i og godkjenner kommunens aksep-
tkriterier, at han er med på jevnlige gjennomganger av hvordan kommunens 
sikkerhetsarbeid fungerer (og kan forbedres) og at han deltar på revisjoner av 
kommunens sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi.

121 Dette skjedde i én av kommunene. Rådmannen gjorde, ifølge sikkerhets- og IT-lederen i 
denne kommunen, informasjonssikring til et prestigeprosjekt. Det innebar en vesentlig større 
arbeidsbyrde for de IT-ansatte. 

122 For en analyse av det som kan betegnes som de IT-ansattes selvstendighetskultur, se for ek-
sempel Goldfi nch 2009: 128-129 eller Mitleton-Kelly 2004. 

123 Se Aanensen (2008: 25). Se også Datatilsynets veiledere for informasjonssikkerhet: 
Internkontroll og informasjonssikkerhet (2007), Veiledning i informasjonssikkerhet 
for kommuner og fylker (2005), Risikovurdering av informasjonssikkerhet (2002) og 
Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsloven (2000). 
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Det betyr at selv om ledelsesaspektet får stor oppmerksomhet i Datatilsynets 
informasjons- og veiledningsmateriale, er det ikke gitt at sikkerhetsledernes 
ønske om selvstendighet i arbeidet (og rådmennenes ønske om å verne seg mot 
det de oppfatter som spesialiserte og tekniske oppgaver) står i skarp motstrid 
til kravene i regelverket (eller kommer i alvorlig konfl ikt med Datatilsynets 
forvaltningspraksis). Men i 14 av de 19 kommunene som deltok i denne stu-
dien, var det likevel relativt stor avstand mellom Datatilsynets forventninger 
til ledelsesinvolvering og rådmennenes deltakelse i utarbeidelsen av de over-
ordnede rammene for sikkerhetsarbeidet. I de fem siste kommunene ble det 
rapportert at den administrative toppledelsen var noe mer deltakende i arbei-
det, men også her syntes det tvilsomt om styringen var like aktiv som både 
lovverket og Datatilsynets tolkninger av det tilkjennegir.

I tillegg til at regelverkets vektlegging av ledelsesaspektet synes å utfordre 
sikkerhetsledernes autonomi og selvstendighet, tyder intervjumaterialet på at 
de stod overfor to andre utfordringer. Begge disse utfordringene kan sies å re-
presentere nye (eller potensielt nye) problemer i forhold til sikkerhetsledernes 
autonomi og selvstendighet som fagpersoner:
• Overgangen fra teknisk til organisatorisk sikkerhetsfokus: I tiden før per-

sonopplysningsloven og forskriften trådte i kraft, var informasjonssikker-
het en mer eller mindre integrert del av driftsjobben som IT-avdelingen/
seksjonen utførte (ovenfor har vi sett at dette fortsatt i stor grad er til-
felle). Derfor ble oppmerksomheten rettet mot tekniske sikringstiltak.124 
Men fordi kravene i loven og forskriften innebærer implementering av 
et internt ledelsessystem for informasjonssikkerhet, representerer dette et 
skifte i sikkerhetsfokus: fra tekniske tiltak til organisatorisk endring. Dette 
skiftet syntes å ha vært vanskelig for sikkerhetslederne (og de IT-ansatte) 
å forholde seg til. Problemet er at så lenge informasjonssikkerhet handlet 
om tekniske tiltak, spilte sikkerhetslederne på hjemmebane: brannmurer, 
viruskontroll, kryptering, spamfi ltre, soneinndeling av nettverk, osv. er de-
res domene – dette er det de har spesialkompetanse på og interesse for. 
Men når sikkerhetsbegrepet utvides til også å omfatte ledelse og styring, 
mister de hjemmebanefordelen. Istedenfor å «spille på eget gress» må sik-
kerhetslederne løse organisatoriske utfordringer som mange av dem verken 

124 Men teknisk sikkerhet er likevel ingen liten jobb. Hver av de 19 kommunene i studien 
hadde for eksempel mellom 80 og 160 store og små fag- og fellessystemer som skulle sikres 
(fl esteparten av disse systemene inneholdt personopplysninger). I tillegg skulle sikkerheten på 
mellom 1600 og 7600 datamaskiner ivaretas. 
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har spesiell interesse for eller kunnskap om.125 Dermed kan det virke som 
om autonomien og selvstendigheten, som er sterkt knyttet til deres tekniske 
spesialekspertise (sikkerhetslederne kan noe som de fl este andre ikke for-
står seg på), svekkes (eller trues) fordi arbeidet (i noen grad) avspesialiseres: 
å jobbe med organisatorisk endring og innovasjon er det andre faggrupper i 
kommuneorganisasjonen som behersker minst like godt som IT-personalet.

• Overgangen fra prosjektorganisering til byråkratisk jobbing: Kravene i per-
sonopplysningsloven og forskriften innebærer ikke bare at fokuset i sik-
kerhetsarbeidet endres, men måten å jobbe på forandrer også karakter. 
Utgangspunktet her er at så lenge informasjonssikkerhetsarbeidet var en 
integrert del av IT-avdelingen/seksjonens tekniske driftsjobb, var arbeidet 
i stor grad preget av enkeltstående og relativt kortvarige prosjektinnsatser. 
Arbeidet hadde derfor et konkret og tidsavgrenset fokus, for eksempel å sette 
opp brannmurer, installere nye antivirusprogrammer, kryptere innholdet på 
bærbare pc-er, soneinndeling av nettverk, osv. Men når det nye regelverket 
krever opprettelse av et internt ledelsessystem, blir prosjektmåten å jobbe 
på problematisk. Selv om iverksettingen av konkrete sikringstiltak fortsatt 
kan organiseres som enkeltstående og kortvarige prosjekter, er det likevel 
meningen at arbeidet skal få et mer rutinemessig, systematisk og planmessig 
preg (for eksempel ved at mål- og strategidokumenter skal utarbeides og ved 
at ansvar og sikkerhetsoppgaver delegeres). Samtidig får sikkerhetsarbeidet 
et uavgrenset tidsperspektiv – oppgaver som risikovurderinger, sikkerhets-
revisjoner og ledelsesgjennomganger skal, ifølge regelverket, gjentas neste 
halvår eller neste år – og slik skal fortsette. Denne overgangen – fra tekniske 
og kortvarige prosjektinnsatser til byråkratisk og langsiktig jobbing – virker 
å ha vært vanskelig for mange av sikkerhetslederne (og de øvrige IT-ansatte) 
å tilpasse seg.126 Noe av årsaken til dette er trolig at byråkratiseringen av 
sikkerhetsarbeidet (i teorien) innebærer mindre autonomi og selvstendighet, 
og større innslag av toppstyring, enn tidligere.

125 Når sikkerhets- og IT-lederne ble bedt om å rangere hva som etter deres mening var de største 
problemene de stod overfor, kom tekniske utfordringer sist. Det vanskeligste problemet ble 
oppgitt å være av organisatorisk karakter, det vil si å få på plass det styringssystemet som 
regelverket krever (og å få systemet til å fungere over tid). Det nest vanskeligste problemet ble 
oppgitt å være spredning av informasjon om rettslige plikter og interne sikkerhetsrutiner til de 
ansatte. Dette avspeiler seg bl.a. i at Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS, se www.
norsis.no) – et rådgivende organ underlagt Fornyings- og Administrasjonsdepartementet 
– legger stor vekt på de organisatoriske og «kulturelle» aspektene ved informasjons-
sikkerhetsarbeidet. Det samme kan sies om prioriteringene til Foreningen for Kommunal 
Informasjonssikkerhet (se www.kins.no). 

126 Ovenfor har vi for eksempel sett at det var store utfordringer knyttet til rutinisering av risiko-
vurderinger.
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Autonomiutfordringen kan derfor sies å utgjøre et hinder for etterlevelse av 
viktige deler av informasjonssikkerhetsbestemmelsene i personopplysningslo-
ven og forskriften. Den må samtidig kunne sies å utgjøre et betydelig hinder 
for regeletterlevelse fordi den baserer seg på (a) etablerte arbeidsformer som 
(b) er en sentral del av IT-personalets faglige identitet.

For å løse både forankrings- og autonomiutfordring er det derfor sannsyn-
lig at kommunene trenger særskilt motivasjon. Alvorlige brudd på informa-
sjonssikkerheten, spesielt hvis slike hendelser fi kk oppslag i lokalmedia, har 
vært en slik motiverende faktor i fi re av kommunene, først og fremst i forhold 
til å skape økt sikkerhetsfokus på rådmannsnivået.127 I de øvrige kommunene 
ble det rapportert at de ikke hadde vært utsatt for alvorlige brudd på infor-
masjonssikkerheten i løpet av de siste årene (men de hadde trolig heller ingen 
større interesse av å gjøre slike brudd kjent for utenforstående). Og når sik-
kerhet ikke fremstår som et vesentlig problem, er det sannsynligvis vanskelig å 
få rådmannen og de ansatte til å ta sikkerhet på alvor. Likevel var det to typer 
sikkerhetsbrudd som gikk igjen.

Den første av disse var at enkeltpersoners fødselsnumre ble gjort kjent for 
allmennheten når sakspapirer ble lagt ut i kommunens elektroniske postjour-
nal. Den andre var at på enkelte virksomhetsområder (spesielt helse og pleie/
omsorg) hadde styringen med den interne spredningen av personopplysninger 
vært mangelfull.128 Det førte til at ansatte som ikke hadde tjenestelig behov 
for personopplysninger likevel fi kk tilgang til dem. Til tross for dette hevdet 
sikkerhetslederne at alvorlige sikkerhetsbrudd, for eksempel ekstern spredning 
av sensitive personopplysninger, var en svært sjelden foreteelse, bl.a. fordi de 
hadde bygd opp sine elektroniske nettverk etter Datatilsynets anbefalinger.129 
Flertallet av dem mente derfor at regelverket «skyter spurv med kanoner»: 
omfanget av løsningen som regelverket foreskriver opplevdes ikke å stå i et 
rimelig forhold til størrelsen på problemet som skal løses.

127 I to av de fi re kommunene hadde Datatilsynet gjennomført stedlige kontroller av regeletter-
levelsen på basis av medieoppslag om sikkerhetsbrudd. Det ble rapportert at kontrollbesøket 
hadde fungert som en ekstra motivasjonsfaktor for etterlevelsesarbeidet. 

128 I forrige kapittel så vi at problemet med styring av hvem som skal ha tilgang til hvilke helse-
opplysninger ikke bare skyldes at en rekke forskjellige profesjonsgrupper kan være involvert 
i ulike deler av pasientbehandlingen. Det skyldes også at deler av helse- og omsorgssektoren 
preges av stor bruk av ansatte i vikariater og i små stillinger. Dermed blir det komplisert å 
styre tilgangen til helseopplysninger basert på prinsippet om tjenstlige behov. 

129 Se spesielt Veiledning i informasjonssikkerhet for kommuner og fylker (2005). 
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4.3 Kompetanse- og kapasitetsproblemer

Tidligere har vi sett at de 19 kommunene i studien (a) kjente til bestemmelsene 
om informasjonssikkerhet i personopplysningsloven og forskriften, (b) kjente 
til innholdet i bestemmelsene, (c) støttet opp omkring, men hadde relativt liten 
kunnskap om formålet som bestemmelsene er ment å ivareta og (d) rollen som 
operativt ansvarlig for sikkerhetsarbeidet utgjorde 50 prosent av en stilling 
eller vesentlig mindre (det vil si 30 prosent eller mindre). Samtidig har vi sett 
at kommunene stod overfor betydelige utfordringer når det gjelder å etterleve 
regelverket, og at disse utfordringene i stor grad var knyttet til behovet for 
organisatorisk endring (forankrings- og autonomiproblematikken).

Det synes rimelig å anta at fl ere av disse forholdene henger sammen. For det 
første er det grunn til å anta at forankringsproblematikken er vanskelig å løse 
når hovedansvaret for den kommunale informasjonssikkerheten i fl ertallet av 
kommunene utgjorde mindre enn 30 prosent av en stilling. Mange av sikker-
hetslederne kan riktignok beskrives som engasjerte ildsjeler (fl ere av dem var 
for eksempel medlemmer av eller hadde vært med på å opprette Foreningen for 
Kommunal Informasjonssikkerhet), og de fi kk også hjelp av andre ansatte i IT-
avdelingen/seksjonen når teknologiske sikringstiltak skulle iverksettes. I tillegg 
hadde en rekke andre ansatte (gjennom oppbyggingen av en sikkerhetsorgani-
sasjon) fått tildelt sikkerhetsrelaterte oppgaver og ansvar. Antallet ansatte som 
(i teorien) var involvert i ulike deler av sikkerhetsarbeidet var følgelig stort, 
og omfattet i prinsippet alle i kommuneorganisasjonen som i sitt daglige virke 
behandlet personopplysninger (eller var ansvarlig for behandlingen av slike 
opplysninger). Sikkerhetslederne var derfor ikke «ensomme sjeler» i gjennom-
føringen av de operative delene av sikkerhetsarbeidet. Men problemet var at 
ansatte og ledere måtte mobiliseres for å utføre sikkerhetsrelaterte oppgaver 
– dette var ikke noe de gjorde på eget initiativ. Og i forhold til denne jobben er 
det sannsynlig at personalressursene som var avsatt til å lede sikkerhetsarbei-
det var underdimensjonert i forhold til oppgavens størrelse og kompleksitet.130

For det andre er det trolig at manglende kunnskap om formålet med in-
formasjonssikkerhetsbestemmelsene – unngå krenkelser av personvernet ved 
behandlingen av personopplysninger – må forstås i lys av det operative ledel-
sesapparatets personalmessige beskjedenhet: å gjøre seg kjent med hva person-
vern handler om, og hvordan personvern og informasjonssikkerhet relaterer 
seg til hverandre, krever sannsynligvis en større personalinnsats på ledelsessi-
den enn hva det store fl ertallet av kommunene hadde avsatt. Ovenfor har vi for 
eksempel sett at den kunnskapen om personvern som sikkerhets- og IT-lederne 

130 Spesielt når ledere og ansatte er spredt på mange forskjellige og geografi sk adskilte virksom-
heter, slik tilfelle er i norske kommuner. 
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satt inne med, baserte seg på hva akademikere omtaler som sfæreteorien, det 
vil si oppfatningen om at (a) personvern handler om å ivareta personopplys-
ningenes konfi densialitet og (b) at hensynet til konfi densialitet blir stadig vikti-
gere desto mer personlige (eller sensitive) opplysningene antas å være.131 Men 
selv i de to kommunene som hadde opprettet interne personvernombud (som 
er bl.a. er ment å bistå sikkerhetslederne med spisskompetanse om personvern 
og personopplysningsvern132), fremstod ikke kunnskapen om regelformålet 
som vesentlig annerledes enn i kommuner som ikke hadde opprettet en slik 
ordning: personvern handlet også her i stor grad om å sikre konfi densialitet, 
spesielt for sensitive persondata. Det er trolig at denne tentative og skissemes-
sige kunnskapen om regelformålet kan forklares med at det var teknologer og 
IT-ingeniører som ivaretok rollen som sikkerhetsledere. Deres interesse synes 
først og fremst å knytte seg til de tekniske snarere enn de personvernmessige 
(og de organisatoriske) sidene av informasjonssikkerhetsarbeidet.

Kombinasjonen av kompetanse- og kapasitetsproblemer (små personalres-
surser og beskjeden formålskunnskap) reiser en rekke spørsmål i forhold til 
om informasjonssikkerhetsarbeidet i kommunene virkelig bidrar til å reali-
sere hensynet som ligger til grunn for regelverket: Er kommunene i stand til 
å ivareta grunnleggende personvernhensyn når de vet lite om (a) hva person-
vern handler om, (b) hvilke ulemper den enkelte kan påføres hvis personvernet 
krenkes og (c) hvilke sikkerhetsrelaterte personvernkrenkelser som kan oppstå 
ved behandlingen av personopplysninger? Hvordan kan kommunene gjen-
nomføre risikovurderinger – evaluere sannsynligheten for og eventuelle per-
sonvernmessige konsekvenser av sikkerhetsbrudd – når formålskompetansen 
er mangelfull? Samtidig kan man spørre hvor mye formålskompetanse kom-
munene trenger – hvor mye kunnskap er godt nok?

Disse spørsmålene er vanskelige å besvare på en presis måte, men denne 
undersøkelsen kan antyde noen forsøksvise svar. Det er spesielt vanskelig å vite 
hvor mye formålskunnskap kommunene virkelig trenger: hvor grundig og solid 
kjennskap til personvernspørsmål er nødvendig for at formålet med sikkerhets-
arbeidet skal bli ivaretatt? I hvor stor grad er det tilstrekkelig at kommunene 

131 I norsk juridisk litteratur er sfæreteorien blitt kritisert for ikke å ta hensyn til at ikke-sensitive 
opplysninger også kan være sensitive avhengig av hvilken sammenheng de brukes i: står 
navnet ditt i telefonkatalogen er det en ikke-sensitiv opplysning, men står det i strafferegistret 
er det en sensitiv opplysning. Personopplysningen er altså den samme (navn), men sammen-
hengen (hvilket register navnet opptrer i) er forskjellig, og dette påvirker vurderingen av 
hvorvidt opplysningen skal behandles som sensitiv eller ikke. For en alternativ til sfæreteo-
riens sensitivitetsfokus (den såkalte interesseteorien), se for eksempel Schartum og Bygrave 
2004 eller Selmer 1977. 

132 Bl.a. fordi de får tilbud om årlig kursing i personopplysningslovens og forskriftens formål og 
bestemmelser arrangert i regi av Datatilsynet. 
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kjenner til og praktiserer bestemmelsene om informasjonssikkerhet for å rea-
lisere regelverkets formål? Nedenfor skal vi se eksempler på at kommunenes 
kompetanse- og kapasitetsproblemer kan ha innvirkning på hvorvidt informa-
sjonssikkerhetsarbeidet bidrar til å ivareta personvernhensyn.133

4.4 Konsekvenser av kompetanse- og kapasitetsproblemer

Kompetanse- og kapasitetsproblemene virket å føre til at arbeidet med infor-
masjonssikkerhet i liten utstrekning ble forstått i lys av formålet med regelver-
ket. Isteden kan det synes som om personvern ble forstått som en sideeffekt 
av informasjonssikkerhet. God informasjonssikkerhet virket derfor å ha blitt 
målet med sikkerhetsarbeidet, mens den opprinnelige hensikten med reglene 
om informasjonssikkerhet – unngå krenkelser av grunnleggende personvern-
hensyn – fremstod som en konsekvens av at dette målet ble ivaretatt. Dette kan 
trolig bidra til å forklare hvorfor sikkerhets- og IT-lederne hadde en tendens til 
å likestille personvern og konfi densialitet: hemmelighold er et sentralt element 
i informasjonssikkerheten og personvern virket å ha blitt tolket som en del av 
sikkerhetsfagets «hemmeligholdsparadigme». Det kan følgelig synes som om 
informasjonssikkerhet hadde fått en egenverdi som var relativt frikoblet fra 
formålsbestemmelsen i personopplysningsloven og forskriften.

Denne frikoblingen er for så vidt i tråd med premissene som ligger til grunn 
for risikostyringsteknikken. Her antas det at risikostyring er en formålsnøytral 
teknikk, det vil si at den er laget for å fremme mange forskjellige målsettinger 
(for eksempel personvern, vern av liv og helse eller beskyttelse av økonomiske 
verdier).134 Og når teknikken fremstilles som formålsnøytral, er ikke kunn-
skap om hva den brukes til så avgjørende lenger, men det blir viktig å lære 

133 Følgelig var det ikke bare selve det tekniske innholdet i bestemmelsene som kommunene 
hadde vansker med å praktisere, men også å realisere hensikten med regelverket.

134 I kommunenes sikkerhetsdokumentasjon var det derfor vanlig at fl ere formål enn personvern 
var nevnt. Selv om dette i noen grad skyldes manglende formålskompetanse, er det trolig at 
også andre forhold spilte inn, for eksempel at personvern ikke er det eneste hensynet som 
lovverket pålegger kommunenes informasjonssikkerhetsarbeid å ivareta. For en oversikt over 
hvilke andre lover og forskrifter enn personopplysningsloven og personopplysningsforskrif-
ten som regulerer det kommunale sikkerhetsarbeidet, se Haug 2006: 197-201.
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seg hvordan den brukes (korrekt risikostyringsskikk).135 Antakelsen er derfor 
at hvis teknikken beherskes og anvendes på den riktige måten, vil formålet 
(uansett hva dette formålet er) langt på vei være ivaretatt.136 Slik sett kan sik-
kerhets- og IT-ledernes holdninger til risikostyrt informasjonssikkerhetsarbeid 
sies å stemme med måten risikostyringsteknikken markedsføres på.137

Men denne undersøkelsen viser at det er problematisk å anta at formålet 
med sikkerhetsarbeidet har liten betydning for den sikkerheten som oppnås. 
Det kom til uttrykk ved at kommunenes sikkerhetsarbeid ikke bare hand-
let om å unngå personvernkrenkelser, men at det også var viktig å ivareta 
kommunenes omdømme (god informasjonssikkerhet skulle skape tillit til det 
lokale forvaltnings- og tjenesteproduserende apparatet). Vektleggingen av om-
dømmehensyn kunne imidlertid føre til at de personvernmessige sidene ved 
informasjonssikkerheten ble svekket. Grunnen var at i kommuner hvor om-
dømme ble tillagt stor betydning, ble det praktisert tilnærmet nulltoleranse for 
sikkerhetsbrudd som kunne virke negativt inn på kommunenes «gode navn og 
rykte». Et vanlig eksempel på slike sikkerhetsbrudd var manglende fjerning 
av fødselsnumre fra dokumenter publisert i elektroniske postjournaler. Selv 
om publisering av fødselsnumre ikke utgjør en alvorlig personvernkrenkelse, 
fi kk slike sikkerhetsglipper ofte store oppslag i lokalmedia.138 Den negative 
medieoppmerksomheten – og at sikkerhetslederen og/eller rådmannen måtte 
svare på ubehagelige spørsmål fra lokale journalister – førte til et stort fokus 
på å unngå denne typen hendelser. Andre sikkerhetshendelser, som kunne på-
føre den enkelte langt større personvernkrenkelser (for eksempel mangelfull 

135 Standardteorien om virkemiddelvalg (se bl.a. Peters 2002 eller Schwarz og Thompson 1990) 
sier at vi først beslutter hva vi ønsker å oppnå (verdibaserte formålsbeslutninger) og der-
etter velger vi de redskapene som mest effektivt vil realisere våre ønskemål (verdinøytrale 
virkemiddelbeslutninger). Men på informasjonssikkerhetsområdet utfordres denne teorien. 
Her velges virkemidlet – risikostyring – før formålet er bestemt fordi det antas at risikosty-
ring kan anvendes uansett hva vi ønsker å oppnå. Dermed snus beslutningsrekkefølgen på 
hodet, det vil si at formålsbeslutningen skjer i etterkant av virkemiddelvalget. Dette indikerer 
at risikostyring neppe oppfattes som et rent verdinøytralt virkemiddel, men at det har fått 
status som «god styringsskikk». Se Power 2007, men se også Samfunnets sårbarhet som følge 
av avhengighet til IT, 2000; OECD retningslinjer for sikkerhet i informasjonssystemer og 
nettverk, 2002; Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet, 2003; St. meld. nr. 17 2006-07, 
Eit informasjonssamfunn for alle: kapittel 9 eller Nasjonale retningslinjer for å styrke infor-
masjonssikkerheten 2007-2010, Fornyings- og Administrasjonsdepartementet, 2007. 

136 For en utførlig kritikk av denne antakelsen, se Taleb 2007. 
137 Se spesielt Power 2007 og 2004. 
138 Hendelsesbaserte kontrollbesøk som Datatilsynet har gjennomført i kommunesektoren, er 

ofte initiert av medieoppslag om «fødselsnumre på avveie». Dermed kan Datatilsynet ha bid-
ratt til å forsterke et inntrykk av at dette er en sikkerhetshendelse som rammer kommunenes 
omdømme spesielt hardt.
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styring av tilgang til helseopplysninger139), men som fi kk liten medieoppmerk-
somhet, ble ikke tatt på alvor i samme grad fordi de representerte en mindre 
alvorlig omdømmetrussel.

Dette innebærer at det som utgjorde en liten personverntrussel fi kk stor 
sikkerhetsmessig betydning fordi kommunenes omdømme stod på spill, mens 
det som utgjorde en større personverntrussel fi kk mindre betydning for sik-
kerhetsarbeidet fordi omdømme ikke var truet.140 Formålet med informasjons-
sikkerheten, og hvorvidt kunnskap om formålet ligger til grunn for sikker-
hetsarbeidet, er derfor ikke bare av akademisk betydning. Ulike formål kan 
komme i konfl ikt med hverandre, og dette kan ha viktige konsekvenser for (a) 
hvilke sikkerhetsmessige prioriteringer kommunene gjør og (b) om priorite-
ringene er egnet til å unngå krenkelser av grunnleggende personvernhensyn. I 
den grad disse funnene kan alminneliggjøres, reiser det spørsmål ved en av de 
sentrale antakelsene som ligger til grunn for bruken av risikostyringsteknikken 
på personvern- og informasjonssikkerhetsområdet, nemlig at den er i stand til 
å ivareta mange og forskjellige målsettinger på en (tilnærmet) like god måte.

4.5 Variasjoner i regeletterlevelsen

Diskusjonene av forankrings-, autonomi- og kompetanse/kapasitetsutfordrin-
gene har antydet at kommunenes praktisering av reglene om informasjonssik-
kerhet ikke bare preges av stabilitet. Etterlevelsen er også til dels varierende 
– det er ikke slik at når en bestemt regelpraksis er etablert, så vedvarer denne 
tilstanden fordi kommunene har «lært hva de skal gjøre». I siste del av dette 
kapitlet skal vi rette oppmerksomheten mot hva variasjonene i regeletterle-
velsen bestod i og hvorfor slike variasjoner oppstod. Her var det spesielt tre 
forhold som gikk igjen på tvers av de 19 kommunene.

139 I Datatilsynets kontrollrapporter fra kommunesektoren fremgår det at manglende styring av 
hvem som har tilgang til personlige helsedata, er én av de største og mest alvorlige person-
vernrelaterte sikkerhetsutfordringene. Det samme synes å gjelde for helsesektoren som sådan 
(se Datatilsynets rapport Sviktende tilgangsstyring i elektroniske pasientjournaler?, 2009). 

140 Dette peker på en svakhet ved risikostyring som regulatorisk teknikken: risikovurderinger er 
ment å være «objektive» og tekniske øvelser hvor formålet bestemmes av lovgiver. Men slike 
vurderinger er sårbare for målforskyvninger, for eksempel at det lovbestemte formålet tilside-
settes av et ønske om å unngå negativ medieoppmerksomhet. Dermed kan egenbestemte og 
virksomhetsinterne målsettinger (omdømme) overskygge lovbestemte formål (personvern). 
Konsekvensen kan bli at hensikten med reguleringene ikke realiseres (se også Power 2007, 
Hood og Lodge 2005 eller Hood et al. 2001). 
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For det første ble det hevdet at fokuset på å følge regelverket varierte over 
tid. Dette skyldes spesielt to forhold. Begge forholdene er diskutert tidligere, 
og behandles bare i korte trekk:
• Datatilsynets stedlige kontroller: I kapittel tre så vi at ni av kommunene i 

studien hadde i løpet av de siste årene vært gjenstand for Datatilsynets regel-
kontroll. I disse kommunene ble det rapportert at kontrollbesøket hadde en 
positiv, men kortvarig virkning på graden av regeloverholdelse. Kommunene 
hevdet selv (og dette ble bekreftet av intervjuer med ledere og ansatte i 
Datatilsynet) at de la stor vekt på å følge opp pålegg om retting av regelav-
vik, og at de ønsket å lukke avvikene så raskt som mulig. Raske reaksjoner 
på Datatilsynets pålegg ble forklart med at rådmannen deltok på deler av 
kontrollbesøket, og at han derfor fi kk en nærhet til problemstillingene som 
han tidligere ikke hadde hatt. Etter hvert som tiden tilbake til det siste kon-
trollbesøket økte, var det en tendens til at oppfølgingen av reglene fortok seg: 
lukking av avvik var et prosjekt – til dels drevet frem av rådmannen – som ble 
gjennomført kort tid etter kontrollbesøket. Men når arbeidet var sluttført (og 
avvikene lukket) ble «normalsituasjonen» gjenopprettet. Stedlige kontroller 
så derfor ut til å skape en lokal «krise- eller unntakstilstand» som varte helt 
til Datatilsynet formelt avsluttet kontrollsaken. Deretter satte hverdagen inn 
på informasjonssikkerhetsområdet, og den liknet stadig mer på hva som had-
de vært situasjonen før kontrollbesøket ble varslet.

• Sikkerhetslederens engasjement: Ovenfor (og i kapittel tre) er det fl ere 
ganger nevnt at sikkerhetslederne fremstod som engasjerte ildsjeler, og at 
de hadde fått ansvaret for informasjonssikkerheten nettopp fordi de var 
spesielt interessert i fagområdet (men hovedinteressen rettet seg mot de 
IT-tekniske sidene av arbeidet). Til tross for lav stillingsprosent, virket den 
kommunale regeletterlevelsen i stor grad å være avhengig av sikkerhets-
lederens spesielle engasjement for «saken». Så lenge ildsjelengasjementet 
var til stede, kunne en viss grad av etterlevelse etableres og opprettholdes, 
men hvis sikkerhetslederen «mistet gnisten» (eller sluttet i jobben) falt mye 
av etterlevelsesarbeidet sammen.141 Regeletterlevelsen fremstod derfor som 
personavhengig og sårbar snarere enn institusjonalisert og robust.

For det andre ble det hevdet at regeloverholdelsen varierte mellom kommunale 
virksomhetsområder. Innenfor helse- og pleie/omsorgssektoren fi kk regelverket 
størst oppmerksomhet, mens skole ble av mange sett på som et problemområde. 
Forskjellene i sikkerhetsfokus mellom helse/pleie/omsorg og skole ble forklart 

141 Også i Datatilsynet mente man at sikkerhetsledernes «indre motivasjonen» var svært viktig, 
og dette ble nevnt som en av de største svakhetene ved det kommunale informasjonssikker-
hetsarbeidet. 
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med at førstnevnte sektor behandler svært store mengder sensitive personopp-
lysninger, og at ledere/ansatte derfor hadde en sterk «taushetspliktkultur».142 
Konfi densialitet var følgelig en del av profesjonstradisjonen på dette området. 
Tilsvarende tradisjon manglet, ifølge fl ertallet av sikkerhets- og IT-lederne, på 
skoleområdet. Samtidig ble det hevdet at skolene i stor grad er autonome og 
selvstendige enheter – de styrer seg selv – noe som bl.a. førte til at innholdet 
i kommunale sikkerhetshåndbøker ikke ble praktisert. Et mindretall mente 
imidlertid at utfordringene ikke var større på skoleområdet enn innenfor helse/
pleie/omsorg. De som hevdet dette synspunktet pekte på at informasjonssik-
kerheten ved skolene hadde blitt styrket etter at kommunens IT-avdeling/sek-
sjon overtok driften av skolenes IT-verktøy.143 I tillegg argumenterte de for at 
helse/pleie/omsorg var langt mer utfordrende enn skoleområdet. Grunnen ble 
oppgitt å være at helse/pleie/omsorg behandler langt fl ere sensitive person-
opplysninger (helsedata) enn hva skolene gjør, og at dette stiller ekstra strenge 
krav til sikringstiltak – og til praktiseringen av rutiner for sikker behandling av 
opplysningene.144 På skolene kunne man tillate seg å være noe mindre påpasse-
lig med sikkerheten fordi både opplysningsomfanget og sensitivitetsgraden er 
mindre omfattende enn innenfor helse/pleie/omsorg.

For det tredje ble enkelte bestemmelser overholdt i større grad enn andre. 
I dette og det foregående kapitlet har vi for eksempel sett at praktiseringen av 
lovpålagte arbeidsoppgaver – risikovurderinger, ledelsesgjennomganger, sik-
kerhetsrevisjoner, osv. – ikke kan sies å være sterkt prioritert i 14 av de 19 kom-
munene som deltok i studien.145 I neste kapittel skal vi imidlertid se at andre 
deler av regelverket – utarbeidelse av lokale sikkerhetsdokumenter (sikkerhets-
mål, sikkerhetsstrategi, akseptkriterier og rutiner for sikkerhetsarbeidet) – ble 
overholdt i langt større grad enn mange av de lovpålagte arbeidsoppgavene.

142 Det ble videre hevdet at bestemmelser om taushetsplikt (bl.a. i helsepersonell- og helseregis-
terloven) inngår som en del av profesjonsutdanningen på helse-, pleie- og omsorgsfeltet, mens 
at dette i mindre grad er tilfelle for taushetspliktsbestemmelser som gjelder på skolefeltet. 

143 Datatilsynets oppsummering av kontroller rettet mot bruken av digitale læringsplattformer 
(Its Learning og Class Fronter) i grunn- og videregående skoler, synes å gi en viss støtte til 
oppfatningen om at fokuset på regeletterlevelse ikke er vesentlig mindre i skolen enn i andre 
sektorer: «Tilstanden var langt bedre enn forventet. Med bakgrunn i erfaringen fra kontrol-
lene i 2005 hadde Datatilsynet forventet å avdekke fl ere brudd på bestemmelsene i personop-
plysningsloven» (Datatilsynets årsmelding 2008, s. 48).

144 Dette synspunktet får langt på vei støtte i Datatilsynets rapport Sviktende tilgangsstyring i ele-
ktroniske pasientjournaler?, 2009. Det fi nner også en viss støtte i Personvernkommisjonens 
sluttrapport Individ og integritet (NOU 2009:1, kapittel 16). Se også Ohnstad 2003.

145 Og i tre av de fem kommunene som hadde størst fokus på etterlevelse, kan det stilles 
spørsmål med hvor institusjonalisert og personuavhengig arbeidet med regeloverholdelse i 
virkeligheten var. 
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Disse tre forholdene – regeletterlevelsen varierer over tid, mellom kom-
munale virksomhetsområder og mellom ulike bestemmelser i regelverket – un-
derstreker at etterlevelse vanskelig kan forstås som en entydig størrelse som 
beveger seg mellom to ytterverdier (regelverket overholdes versus regelverket 
overholdes ikke). Isteden er det (med bakgrunn i denne studien) riktigere å si 
at overholdelsen kan variere langs fl ere enn én dimensjon (for eksempel tid, 
virksomhetsområder og bestemmelser), og at det er summen av kommunenes 
plassering langs de ulike dimensjonene som forteller oss hvor god eller dårlig 
etterlevelsen er. Tidsdimensjonen fremstod som den mest dynamiske dimen-
sjonen: det var her regeletterlevelsen endret seg raskest i begge retninger (fra 
dårlig til bedre og motsatt). Regeldimensjonen fremstod som noe mindre dy-
namisk: hvilke bestemmelser som ble overholdt minst eller mest syntes ikke å 
endre seg svært mye på kort tid. Virksomhetsdimensjonen virket å være den 
minst dynamiske dimensjonen: forskjellene i regeletterlevelsen mellom ulike 
kommunale virksomhetsområder ble rapportert å være relativt stabile (men 
det var altså uenighet om hvor store forskjellene var, jf. debatten om ulikhe-
tene mellom helse/pleie/omsorg og skole).

Men disse fl erdimensjonale variasjonene betyr også at den nøyaktige gra-
den av lovlydig (eller lovstridig) atferd kan være vanskelig å fastslå fordi det 
blir fl ere vurderinger som må gjøres før spørsmålet om etterlevelse kan besva-
res. I tillegg kan slike vurderinger kompliseres av at det kan være problematisk 
å avgjøre hvor god regeletterlevelsen trenger å være for å oppfylle de kravene 
som stilles i loven eller forskriften (for eksempel: hvor sterkt må kommune-
ledelsens være involvert i planleggingen av sikkerhetsarbeidet for at kravet til 
overordnet styring er oppfylt?).

4.6 Hovedfunn – sammendrag

Drøftelsene i dette og forrige kapittel har rettet seg mot om (og i hvilken grad) 
fi re av de fem forutsetningene som må være til stede for at vi kan snakke om 
en etterlevelsesillusjon – kjennskap til regelverket, vilje til å overholde regel-
verket, manglende overholdelse av viktige bestemmelser og sviktende etterle-
velsesevne – kan dokumenteres. Det generelle bildet i de 19 kommunene som 
deltok i studien er at alle de fi re forutsetninger må kunne sies å være oppfylt 
(men selvsagt ikke uten visse variasjoner på tvers av kommunene):
• Regelkjennskap: Alle kommunene kjente til informasjonssikkerhetsbestem-

melsene i personopplysningsloven og forskriften, og de hadde god kunn-
skap om innholdet i bestemmelsene. Kjennskapet til regelverket kom bl.a. 
til uttrykk ved at de operativt ansvarlige for sikkerhetsarbeidet mente at 
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det var problematisk og komplisert: regelverket inneholder mange begreper 
som ble opplevd som vanskelige å forstå og anvende.

• Etterlevelsesvilje: I alle kommunene ble de regulatoriske målsettingene – 
informasjonssikkerhet og personvern – oppfattes som viktige og riktige, og 
det ble uttrykt et sterkt ønske om å gjøre som regelverket krever. Men for-
målskunnskapen, særlig om hvilke personverninteresser som kan krenkes 
ved sikkerhetsbrudd, fremstod som tentativ. Ønsket om regeletterlevelse 
var minst like sterkt koblet til andre formål som til personvernhensyn.

• Etterlevelsesmangler: Alle kommunene hadde gjennomført visse lovpålagte 
organisatoriske endringer (bl.a. utpekt sikkerhetsledere), men i 14 av de 19 
kommunene var avstanden likevel stor mellom hva som faktisk ble gjort 
og regelverkets krav. Verken måten sikkerhetsorganisasjonen fungerte på 
eller gjennomføringen av lovpålagte oppgaver (risikovurderinger, ledelses-
gjennomganger, sikkerhetsrevisjoner, avviksmeldinger, osv.) kunne sies å 
tilfredsstille regelverkets bokstav.

• Etterlevelsesevne: I de 14 kommunene hvor det var stor avstand mellom re-
gelpraksis og regelverkets krav, må forklaringen på manglende etterlevelse 
søkes i sviktende evne (snarere enn opportunisme eller reguleringsskep-
sis). Sviktende evne til etterlevelse kom til uttrykk ved at kommunene ikke 
hadde greid å løse tre grunnleggende utfordringer: forankringsutfordringen 
(vansker med å involvere rådmannen og de kommunalt ansatte i sikker-
hetsarbeidet), autonomiutfordringen (sikkerhetsledernes og IT-personalets 
skepsis til for sterk grad av rådmannsstyring) og kapasitets/kompetanse-
utfordringer (få personalressurser avsatt til operativ sikkerhetsledelse og 
begrenset formålskunnskap).

Kommunenes sviktende evne til etterlevelse indikerer at den viktigste utfordrin-
gen for sikkerhets- og IT-lederne var at de befant seg i skjæringsfeltet mellom en 
rettslig og en organisatorisk logikk. Den rettslige logikken innebærer at interne 
strukturer og rutiner endres i henhold til lov- og forskriftskrav, mens den or-
ganisatoriske logikken innebærer at praktiseringen av lover og forskrifter skjer 
mest mulig i henhold til innarbeidede strukturer, rutiner og arbeidsformer. Men 
fordi kommunene manglet evne til å tilpasse organisasjonen og arbeidsformene 
til regelverkets krav, oppstod en avstand mellom lovens og forskriftens bestem-
melser (og formål) og kommunenes regelpraksis: det var enklere å følge den 
organisatoriske logikken – fortsette (mer eller mindre) som før – enn å la seg 
lede av den rettslige logikken (bringe sikkerhetsarbeidet i takt med regelverket).

Det er med bakgrunn i motsetningen mellom en rettslig og en organisa-
torisk logikk at etterlevelsesillusjonen kommer inn i bildet. I neste kapittel 
skal vi se at kommunenes praktisering av dokumentasjonskravene i person-
opplysningsloven og forskriften var langt mer i takt med regelverkets bokstav 
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enn praktiseringen av reglene om organisering og gjennomføring av sikker-
hetsarbeidet. Vi skal også se at dette førte til det vi kan karakterisere som en 
etterlevelsesillusjon: i sikkerhetsdokumentene fremstod forskjellene mellom 
regelverkets bokstav og kommunal regelpraksis som mindre enn hva kapittel 
tre og fi re har vist at de var.



5 SIKKERHETSDOKUMENTASJON

5.1 Rettslig logikk og dokumenter

I kapittel to så vi at personopplysningsloven og forskriften krever at kom-
munenes arbeid med informasjonssikkerhet dokumenteres, og det legges 
spesielt vekt på at det utarbeides overordnede sikkerhetsdokumenter. Vi så 
videre at denne dokumentasjonen skal omfatte beskrivelser av kommunenes 
sikkerhetsorganisasjon (fordelingen av ansvar og oppgaver), sikkerhetsmål, 
sikkerhetsstrategi, opplegg for gjennomføring av risikovurderinger og sikker-
hetsrevisjoner, og rutiner for ledelsens gjennomgang av styringssystemet for 
informasjonssikkerhet. En viktig del av informasjonssikkerhetsarbeidet består 
derfor i å lage og oppdatere lokale planverk.

I dette kapitlet drøftes den femte forutsetningen som må være til stede for 
at det kan hevdes å foreligge en etterlevelsesillusjon: overholdelse av person-
opplysningslovens og forskriftens bestemmelser om sikkerhetsdokumentasjon. 
Her stilles tre spørsmål:
• I hvilken grad overholdt de 19 kommunene som deltok i studien regelver-

kets krav til utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon?
• Hva skiller overholdelsen av dokumentasjonskravene seg fra overholdelsen 

av regelverkets bestemmelser om organisering og gjennomføring av sik-
kerhetsarbeidet?

• Hvilken betydning (eller funksjon) har overholdelsen av kravene til over-
ordnet sikkerhetsdokumentasjon for kommunene?

Drøftelsen vil for det første vise at kravene til overordnet sikkerhetsdokumen-
tasjon ble overholdt i langt større grad enn bestemmelsene om organisering og 
gjennomføring av sikkerhetsarbeidet. Det betyr at den rettslige logikken i stør-
re grad var styrende for etterlevelsen av dokumentasjonskravene enn for et-
terlevelsen av kravene til organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet. 
Den vil deretter vise at hovedårsaken til at den rettslige logikken var styrende 
for oppfølgingen av dokumentasjonskravene, var at praktiseringen av disse 
bestemmelsene ikke støtte mot de samme interne utfordringene – forankrings-, 
autonomi- og kompetanse/kapasitetsproblemer – som oppfølgingen av bestem-
melsene om organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet gjorde.



78 Personvern og informasjonssikkerhet

Til slutt vil drøftelsen vise at produksjon av sikkerhetsdokumentasjon inne-
bærer at det oppstår en etterlevelsesillusjon – overholdelsen av regelverket var 
bedre på papiret enn i praksis. Dokumentene presenterte derfor et overdre-
vent inntrykk av kommunal regellojalitet, men uten at denne effekten i ut-
gangspunktet var planlagt eller ønsket av de ansvarlige for sikkerhetsarbeidet. 
Isteden var etterlevelsesillusjonen et utilsiktet utslag av motsetningen mellom 
den rettslige og den organisatoriske logikken: enkelte deler av regelverket var 
mindre problematisk å overholde innenfor rammen av etablerte organisa-
sjonsforhold (strukturer, rutiner og arbeidsformer) enn andre (utarbeidelse av 
dokumentasjon versus organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet). 
Likevel representerer det inntrykket av bokstavnær regellojalitet som motset-
ningen mellom den rettslige og organisatoriske logikken skapte, åpenbare for-
deler for kommunene.

5.2 Eksempel – akseptkriterier

Kapittel tre viste at det eksisterte en viss forvirring rundt sentrale begreper i 
personvernlovgivningens regler om informasjonssikkerhet. Spesielt gjaldt dette 
spørsmålene om hva akseptkriterier er, hvordan de kan formuleres og hvilken 
rolle de skal spille i risikovurderinger av kommunenes sikkerhetsløsninger. Vi 
så også at det store fl ertallet av kommunene i studien hadde inkorporert for-
muleringer i sine sikkerhetsmål som kunne tolkes som akseptkriterier, men (i 
14 av 19 kommuner) uten å være klar over at det var dette de hadde gjort.146 
Grunnen til at akseptkriterier likevel var en del av sikkerhetsdokumentasjonen 
var at formuleringene enten var hentet fra Datatilsynets veiledningsmateriale 
(direkte sitater fra eksempler på hvordan sikkerhetsmål kan utformes) eller de 
var laget av eksterne aktører (konsulentfi rmaer) som hadde hjulpet kommune-
ne med å etablere det lovpålagte ledelsessystemet for informasjonssikkerhet.147

Dermed hadde kommunene oppfylt et sentralt rettslig krav som stilles til det 
lokale planverket – det skal inneholde akseptkriterier148 – men dokumentene 

146 For å gjenta: Akseptkriterier defi nerer hvor strenge krav som stilles til sikringen av person-
opplysninger: hvor ofte er det akseptabelt at ulike typer sikkerhetsbrudd inntreffer? Når 
risikovurderinger av informasjonssikkerheten gjennomføres skal resultatet av vurderingene 
sammenliknes med akseptkriteriene. Deretter skal nye sikringstiltak iverksettes hvis det vis-
er seg at risikoen for sikkerhetsbrudd er (eller antas å være) høyere enn hva som er defi nert 
som akseptabelt. 

147 Også når kommunene hadde fått ekstern bistand var utformingen av akseptkriterier enten iden-
tiske med eller svært like de som Datatilsynet bruker som eksempler i sitt veiledningsmateriale. 

148 Se personopplysningsforskriften §§ 2-2 og 2-4. 
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dekket over det faktum at fl ertallet av sikkerhets- og IT-lederne verken kunne 
forklare hva akseptkriterier er, gjøre rede for om kommunen hadde utformet 
slike kriterier eller forklare formålet med kriteriene. Det synes derfor riktig å si 
at akseptkriteriene eksisterte på papiret, men i 14 av de 19 kommunene hadde 
de i liten grad festet seg i sikkerhets- og IT-ledernes bevissthet, og spilte ingen 
fremtredende rolle i den praktiske gjennomføringen av risikovurderinger (i 
den grad risikovurderinger faktisk ble praktisert, se diskusjon nedenfor).

Eksemplet med akseptkriterier – i majoriteten av kommunene eksisterte de 
ikke mange andre steder enn på papiret – illustrerer at sikkerhetsdokumenta-
sjonen kan presentere et fortegnet (eller illusorisk) bilde av den faktiske rege-
letterlevelsen: på den ene siden hadde kommunene oppfylt sin rettslige plikt til 
å utarbeide slike kriterier, men på den annen side hadde de ikke overholdt sin 
plikt til å benytte akseptkriterier i sikkerhetsarbeidet – oppfyllelse av den før-
ste rettslige plikten (utarbeidelse av akseptkriterier) avspeilte seg ikke i oppfyl-
lelsen av den andre rettslige plikten (bruken av akseptkriteriene). Men aksept-
kriterier viste seg å ikke være det eneste området hvor dokumentproduksjonen 
bidro til at det oppstod en etterlevelsesillusjon. Isteden kan det hevdes at i det 
store fl ertallet av kommunene var dette en gjennomgående og utilsiktet effekt 
av at dokumentasjonskravene ble overholdt.

5.3 Det lokale planverket

På samme måte som i forhold til kravet om ledelsesstyring av sikkerhetsarbei-
det, kan det være vanskelig å fastslå nøyaktig hvor omfattende og detaljert sik-
kerhetsdokumentasjonen må være for å oppfylle kravene i personopplysnings-
loven og forskriften. Heller ikke Datatilsynets forvaltningspraksis – både slik 
den fremgår av kontrollrapportene fra kommunesektoren og av kommentar- 
og veiledningsmaterialet til informasjonssikkerhetsbestemmelsene – gir noen 
klare holdepunkter for å vurdere hvor mye dokumentasjon som er godt nok. 
Det som likevel fremgår tydelig av regelverket er to forhold:
• Dokumenter utgjør en viktig del av informasjonssikkerheten. Først ved 

at dokumentene er ment å gi kommunene (og andre virksomheter) større 
kontroll med og orden i sikkerhetsarbeidet. Dernest ved at dokumentene er 
ment å gjøre sikkerhetsarbeidet mer etterprøvbart, for eksempel ved at regis-
treringer av antall og type sikkerhetsbrudd (eller forsøk på sikkerhetsbrudd) 
kan fortelle om iverksatte sikringstiltak har hatt den planlagte effekten.

• Dokumenttype er viktigere enn omfang og detaljeringsgrad. Det stilles ikke 
bestemte krav til hvor omfattende og detaljerte dokumentene må være, 
men det spesifi seres (a) hvilke typer dokumenter som skal produseres 
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(sikkerhetsorganisering, sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategier, osv.) og (b) 
hva som skal inngå i dokumentene (ansvars- og oppgavefordeling, målfor-
muleringer, akseptkriterier, rutinebeskrivelser, forsøk på sikkerhetsbrudd, 
iverksatte sikringstiltak, osv.).

Ikke alle dokumenter som regelverket pålegger kommunene å produsere vil 
bidra til at det oppstår en etterlevelsesillusjon. Etterlevelsesillusjonen er i første 
rekke knyttet til det som ovenfor er beskrevet som overordnede sikkerhets-
dokumenter. Disse dokumentene kjennetegnes av at de ikke beskriver faktisk 
atferd, men at de trekker opp rammene for hvordan atferden (det praktiske 
sikkerhetsarbeidet) skal utføres. Men i tillegg kreves det at kommunene ut-
arbeider aktivitetsbasert dokumentasjon, det vil si skriftlige nedtegnelser av 
faktisk atferd (for eksempel resultater av gjennomførte risikovurderinger, 
iverksatte sikringstiltak, utførte sikkerhetsrevisjoner, foretatte ledelsesgjen-
nomganger, osv.). Den aktivitetsbaserte dokumentasjonen kan avsløre om be-
skrivelsene som gis av sikkerhetsarbeidet i de overordnede dokumentene er 
reell eller ikke: de kan bidra til å avsløre om (eller i hvilken grad) det foreligger 
en etterlevelsesillusjon.

Når det gjelder den overordnede dokumentasjonen som de 19 kommunene 
i studien hadde utarbeidet, var det relativt få avvik mellom regelverkets krav 
og det skriftlige materialet som ble presentert.149 Selv om dokumentasjonen 
kunne variere en god del i omfang og detaljeringsgrad, hadde 17 av kom-
munene laget mesteparten av de dokumentene som personopplysningsloven 
og forskriften krever (i den ene av de to kommunene som ikke hadde plan-
verket på plass, foregikk utarbeidelsen av tilsvarende dokumentasjon).150 Selv 
om innholdet i dokumentene kunne sies å ivareta hovedkravene som stilles i 
regelverket, mente et stort fl ertall av de intervjuede at det var dårlig sammen-
heng mellom det dokumentene beskrev og hva kommunene faktisk gjorde.151

Flere av dem hadde derfor et relativt kynisk forhold til dokumentasjons-
kravene i loven og forskriften. Enkelte hevdet for eksempel at mange kommu-
ner – deres egen inkludert – hadde søkt på Internettet for å fi nne eksempler på 
hvordan bl.a. en sikkerhetsorganisasjon, sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategier 
og opplegg for risikovurderinger kunne beskrives. Så hadde de klipt og limt 

149 Men med forbehold om at det er knyttet en viss usikkert til hva som er «godt nok» i forhold 
til regelverket.

150 Det ble ikke gitt tilgang til oversikter over hvordan kommunenes informasjonssystemer var 
oppbygd (såkalte konfi gurasjonskart). Disse oversiktene hører til blant de overordnede do-
kumentene, men gis ikke ut av sikkerhetsgrunner. 

151 I kommuner hvor sikkerhets- eller IT-lederne ikke uttrykte slike oppfatninger, var årsaken 
vanligvis at arbeidet med regeletterlevelse var såpass nytt at man vanskelig kunne vurdere 
hvordan forholdet mellom ord og handling ville utvikle seg.
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fra disse dokumentene – eller kopiert alle dokumentene og satt inn navnet på 
sin egen kommune i overskriften. Tidligere har vi sett at enkelte andre kommu-
ner hadde valgt en liknende strategi: de hadde klipt og limt fra Datatilsynets 
veiledningsmateriale eller overlatt store deler av dokumentproduksjonen til 
private konsulentfi rmaer. Konsekvensen av denne fremgangsmåten ble hevdet 
å være at de overordnede dokumentene hadde begrenset operativ verdi: sikker-
hetsorganisasjonen eksisterte bare på papiret, sikkerhetsmål og strategier var 
i beskjeden grad styrende for arbeidet, opplegg for risikovurderinger ble ikke 
gjennomført og rutiner for ledelsesgjennomganger ble ikke praktisert. Hvis 
dette gir et riktig bilde av den generelle regelpraksisen i kommunesektoren, be-
tyr det at de overordnede dokumentene har begrenset verdi som redskaper for 
å skape kontroll, orden og etterprøvbarhet i informasjonssikkerhetsarbeidet. 
Det kan isteden se ut som de formidler et inntrykk av kontroll og orden som i 
liten grad har rot i virkeligheten.

5.4 Fra ord til handling?

Inntrykket av kontroll og orden som sikkerhetsdokumentene formidlet kom 
spesielt til syne når det gjaldt kommunenes rutiner for risikovurdering. I kapit-
tel to så vi at risikovurderinger er det viktigste enkeltredskapet som kommuner 
(og andre virksomheter) pålegges å bruke i sitt informasjonssikkerhetsarbeid. 
Utgangspunktet i personopplysningslovens § 13 og forskriftens kapittel to, er 
at risikovurderinger skal gi svar på spørsmålet «hva trenger vi å forbedre for 
at informasjonssikkerheten i vår kommune skal være tilfredsstillende/aksep-
tabel?» Alle kommunene som deltok i undersøkelsen hadde laget rutiner for 
hvordan dette spørsmålet skulle besvares. Det var i tillegg laget såkalte risiko-
matriser, det vil si skjemaer som brukes til å avgjøre hvor stor sannsynligheten 
for sikkerhetsbrudd er og hvilke personvernmessige (eller andre) konsekvenser 
eventuelle sikkerhetsbrudd kan få. Men ansvaret for å fi nne svaret på hva 
kommunene trengte å forbedre (og å gjøre bruk av risikomatrisene), var de-
legert til de ulike kommunale virksomhetene (skoler, barnehager, sykehjem, 
sosialkontorer, osv.).

I utgangspunktet fremstår intern desentralisering av ansvaret for å gjennom-
føre risikovurderinger som en praktisk nødvendig og faglig fornuftig strategi. 
For det første kan det ikke forventes at kommunale sikkerhetsledere i 50 eller 
30 prosent stilling (eller enda mindre) har kapasitet til å løpe mellom skoler, 
barnehager, omsorgsinstitusjoner og administrasjonsbygg for å utføre risiko-
vurderinger på vegne av rådmannen. For det andre kan det heller ikke forventes 
at sikkerhetslederen har like god kjennskap til hvilke risikoer som knytter seg 
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til bruken av kommunens 80 til 160 ulike felles- og fagsystemer (og til andre 
lokale rutiner eller bygningstekniske forhold som kan ha betydning for infor-
masjonssikkerheten). Derfor er det ikke unaturlig å anta at de som bruker IT-
systemene i det daglige vet best hva de potensielle sikkerhetsutfordringene er 
(med mindre de er av rent teknisk karakter152), og har størst kapasitet til å fi nne 
ut hvor risikopunktene befi nner seg. I de fl este kommunene hadde sikkerhets-
lederen likevel deltatt som instruktør eller konsulent i den første runden med 
risikovurderingen som kommunen hadde gjennomført. Deretter var det me-
ningen at virksomhetene selv skulle initiere og gjennomføre risikovurderinger.

Til tross for eksistensen av rutiner for gjennomføring av risikovurderinger 
ble det rapportert at erfaringene med desentralisert ansvar ikke var oppløften-
de. For det første ble det hevdet at i den grad risikovurderinger ble gjennom-
ført, skjedde dette med lange og uregelmessige mellomrom, mens regelverket 
krever at vurderingene gjennomføres relativt hyppig og rutinemessig.153 Det 
ble for eksempel hevdet at den første runden med risikovurderinger som kom-
munene hadde gjennomført også var den siste – de kommunale virksomhetene 
utførte ikke risikovurderinger uten at sikkerhetslederen tok initiativ til det og 
bistod ved selve gjennomføringen. For det andre mente sikkerhetslederne at de 
hadde liten kontroll med og oversikt over hvorvidt de kommunale virksom-
hetenes fulgte opp rutinene for risikovurderinger. Flere av sikkerhetslederne 
antydet at de i fremtiden måtte bli mer aktive pådrivere for å få iverksatt og 
gjennomført risikovurderinger. Det generelle inntrykket var derfor at de risi-
kovurderingsrutinene som den overordnede dokumentasjonen beskrev enten 
ikke var forankret hos de som skulle utføre arbeidet eller at sikkerhetslederne 
manglet kunnskap om graden av oppfølging.154

152 Av og til kan det være vanskelig å avgjøre om sikkerhetsfeil skyldes tekniske svakheter el-
ler bruken av IT-systemene. I én kommune ble det for eksempel rapportert at man tidligere 
hadde problemer med lønns- og personalsystemet: når det var behov for å endre kontaktop-
plysninger (for eksempel når ansatte fi kk ny adresse eller nytt telefonnummer) viste det seg 
at endringene ikke ble lagret i systemet. Problemet var at IT-personalet og leverandøren ikke 
fant noen teknisk årsak til feilen, samtidig som de administrativt ansatte mente at de fulgte 
rutinene for bruk til punkt og prikke. Etter en tid forsvant imidlertid feilen – endringene ble 
lagret – men uten at noen var i stand til å forklare hva problemet hadde bestått i og hva som 
førte til at det forsvant. 

153 Samtidig ble risikovurderinger i første rekke benyttet ved anskaffelse og installering av nye 
IT-systemer, men regelverket krever at slike vurderinger skal brukes ved alle endringer (for 
eksempel organisatoriske eller bygningstekniske) som kan ha betydning for informasjons-
sikkerheten (se personopplysningsforskriften § 2-4). 

154 Dette inntrykket bekreftes i intervjuer med ansatte i Datatilsynet og understøttes av kon-
trollfunn fra kommunesektoren. Et gjennomgående trekk i kontrollrapportene, er at kom-
munene ikke hadde brukt risikovurderinger som grunnlag for beslutninger om iverksettelse 
av sikkerhetstiltak. 
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Tilsvarende observasjoner gjorde seg gjeldende i forhold til en annen viktig 
sikkerhetsrutine: meldinger av avvik. Rutiner for avviksmelding, for eksempel 
manglende eller feil anvendelse av prosedyrer for sikker behandling av person-
opplysninger, er (i teorien) en avgjørende del av informasjonssikkerhetsarbei-
det, hovedsakelig fordi meldingene forteller sikkerhetslederen og hans øverste 
foresatte (rådmannen) hvilke problemer som må løses for at sikkerhetsarbeidet 
skal kunne forbedres. Avviksmeldinger er derfor avgjørende for å kontrollere 
og styrke kvaliteten i kommunens informasjonssikkerhet. Men også her viste 
det seg å være store forskjeller mellom hva som var skrevet og det som ble gjort.

Med noen få unntak hadde kommunene i denne studien avviklet sine ma-
nuelle avviksmeldingssystemer, og investert i nye og moderne elektroniske løs-
ninger. De nye avviksmeldingssystemene var en del av kommunenes intranett, 
og meningen var at sikkerhetsmessige feil eller mangler skulle rapporteres på 
egne elektroniske skjemaer. Etter at skjemaene var fylt ut skulle de enten sen-
des til lederen av den aktuelle kommunale virksomheten og/eller til kommu-
nens sikkerhetsleder for videre behandling (hvis det er snakk om alvorlige av-
vik, skulle beskjed formidles helt opp til rådmannen155). Men selv om fl ertallet 
av kommunene i denne studien hadde brukt (til dels) store pengesummer på å 
skaffe seg moderne og elektroniske avviksmeldingssystem, ble det rapportert 
at rutinene for melding av avvik stort sett ikke ble fulgt. I én kommune ble 
det for eksempel hevdet at sikkerhetslederen hadde fått inn fi re elektroniske 
avviksmeldinger i løpet av de siste to årene. I samme periode var det totale 
antallet innmeldte avvik langt høyere, men informasjon om feil eller mangler 
ble formidlet via andre kanaler – gule lapper, e-post, telefon, tilfeldige møter i 
korridoren, osv. – eller ikke i det hele tatt.156 Som i forhold til praktiseringen 
av rutinene for risikovurderinger, kan det også når det gjaldt avviksmeldinger 
hevdes at rutinene (i fl ertallet av kommunene) hadde marginalt høyere verdi 
enn papiret de var skrevet på.157

155 Ved særlig alvorlige avvik skal i tillegg Datatilsynet varsles (se personopplysningsforskriften 
§ 2-6). Rådmannen skal uansett motta statistikk over antall og typer avvik i forbindelse med 
den administrative ledelsens periodiske gjennomganger av systemet for informasjonssikker-
het (se personopplysningsforskriften § 2-3). 

156 Studier av risikohåndtering i store organisasjoner viser en tendens til at feil og mangler nor-
maliseres: ledere og ansatte lærer seg å leve med dem, og til slutt blir feilene/manglene en nor-
mal del av arbeidshverdagen – noe som man ikke lenger oppfatter som avvik (se for eksempel 
Vaughan 2005). 

157 Én av sikkerhetslederne som ble intervjuet hadde store vansker med å fi nne frem til det 
elektroniske avviksmeldingsskjemaet på kommunens intranett. Selv om dette ikke var en 
typisk foreteelse, illustrerer det noe av poenget med drøftelsen ovenfor: gode rutiner blir ofte 
«papirtigre» fordi de glemmes i «skrivebordsskuffen» (selv av de som har utarbeidet dem). 
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5.5 Skippertak og gjennomføringskraft

Flertallet av sikkerhetslederne rapporterte at opparbeidelsen av overordnet do-
kumentasjon, bl.a. retningslinjer for avviksmeldinger og gjennomføring av ri-
sikovurderinger, var et resultat av prosjektbasert innsats. Det var et skippertak 
som kommunene hadde gjort i løpet av en relativt kort periode (vanligvis to-
tre måneder), men å sørge for at arbeidsmessige endringer fulgte i kjølvannet 
av det skrevne ord – atferd ble tilpasset dokumentenes rutinebeskrivelser – var 
et spørsmål som ikke hadde fått like stor oppmerksomhet. Den planmessig-
heten og systematikken som dokumentene beskrev var derfor noe man hadde 
som mål å nærme seg, men for de IT-ansatte var det daglige sikkerhetsarbeidet 
fortsatt preget av å løse tekniske problemer etter hvert som de oppstod.

Årsaken til at gjennomføringskraften i endringsarbeidet syntes å være rela-
tivt liten, må selvsagt ses i lys av sikkerhetsledernes beskjedne stillingsprosent: 
når ressursene som avsettes til endringsledelse er små, blir gjennomførings-
kraften ditto. Men det illustrerer også et viktig poeng som ble drøftet i forrige 
kapittel: vansker med å omstille sikkerhetsarbeidet fra prosjektorganisert inn-
sats til byråkratisk jobbing. Dette virket særlig å være tilfelle når dokument-
produksjonen skjedde på bakgrunn av Datatilsynets kontrollbesøk. Da ble det 
rapportert en tendens til at rådmannen (eller assisterende rådmann) involverte 
seg i oppfølgingen av påleggene, noe som førte til at det ble gitt korte interne 
frister for når dokumentasjonen måtte være på plass.158 Baksiden av medaljen 
var at jobben med regeletterlevelse i stor grad ble tolket som gjennomført når 
det manglende (eller mangelfulle) papirarbeidet var sluttført.

Men også i kommuner som ikke hadde hatt kontrollbesøk fra Datatilsynet 
ble det hevdet at produksjonen av sikkerhetsdokumentasjon bar preg av in-
tensiv og konsentrert innsats, mens gjennomføringen av systemendringer, 
spesielt institusjonalisering av løpende oppgaver (risikovurderinger, ledelses-
gjennomganger, sikkerhetsrevisjoner, osv.), ble hengende etter.159 Poenget er at 
etterlevelse av dokumentasjonskravene virker å være tilpasset den foretrukne 
arbeidsformen – prosjektorganisert innsats – mens de systemendringer som 

158 Dette fenomenet – korte interne frister for retting av regelavvik – har også Datatilsynet mer-
ket seg. Datatilsynet opplever derfor ofte at avvik er rettet før endelig kontrollrapport (med 
endelige vedtak og frister for retting av feil/mangler) er ferdigstilt. 

159 Problemet med å gjøre løpende oppgaver løpende kom igjen til syne ved gjennomføringen av 
risikovurderinger. I noen kommuner var problemet at sikkerhetslederen hadde laget et risik-
ovurderingsskjema (risikomatrise) som inneholdt (ifølge sikkerhetslederne selv) for mange 
vurderingsmomenter. Dermed ble jobben for de som hadde ansvaret for å foreta vurderingene 
komplisert og vanskelig. I andre kommuner ble det rapportert at antallet deltakere i enkelte 
risikovurderingsprosesser hadde vært så stort at arbeidet tok for mye tid og krefter. Begge 
disse forholdene førte til at man kviet seg for å sette i verk nye runder med risikovurderinger. 
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dokumentene beskriver er vanskeligere å gjennomføre fordi de baserer seg på 
en annen arbeidsform: langsiktig, byråkratisk jobbing.

Fem av kommunene som deltok i studien pekte seg ut ved at de hadde lagt 
ned en stor egeninnsats for å få på plass den lovpålagte dokumentasjonen. 
I disse kommunene var derfor den overordnede sikkerhetsdokumentasjonen 
svært omfattende (sammenliknet med hva som var vanlig i de 14 andre kom-
munene). Samtidig var dette de kommunene som hadde gjort mest for å til-
passe de praktiske og operative sidene av informasjonssikkerhetsarbeidet til 
egne dokumentbeskrivelser og regelverkets krav. Disse kommunene hadde føl-
gelig lyktes med å gjennomføre systemendringer – omstilt sikkerhetsarbeidet 
fra prosjektorganisert til byråkratisk innsats – i større grad enn hva de øvrige 
kommunene hadde gjort.

I to av de fem kommunene var det likevel usikkerhet knyttet til hvor godt 
institusjonalisert systemendringene var: ville den nye måten å jobbe med in-
formasjonssikkerhet på overleve hvis sikkerhets- eller IT-lederen fant seg en 
annen arbeidsgiver? I én av de to kommunene hvor det ble rapportert at svaret 
på spørsmålet var usikkert, ble det vist til at tilsvarende systemendringer hadde 
vært gjennomført for noen år tilbake, og at endringene ble reversert da den 
daværende drivkraften i sikkerhetsarbeidet sluttet i kommunen. Det som stod 
igjen var en samling permer med grundig sikkerhetsdokumentasjon, men som 
ingen lenger kjente innholdet i.

Til tross for at det i to av de fem kommunene var uvisst hvor robust sam-
menhengen mellom dokumentbeskrivelser og sikkerhetspraksis var, synes det 
likevel riktig å si at det var en viss positiv korrelasjon mellom arbeidet med å 
ivareta dokumentasjonskravene og arbeidet med å ivareta de øvrige bestem-
melsene i regelverket. Omfattende sikkerhetsdokumentasjon kan derfor tolkes 
som et tegn på ekstra vilje og evne til å etterleve hele regelverket, mens mindre 
omfattende sikkerhetsdokumentasjon kan tolkes som et tegn på det motsatte.160 
Men hvis vi ser de 19 kommunene under ett, var det likevel påfallende store 
forskjeller mellom dokumentbeskrivelsene og intervjuobjektenes egne fremstil-
linger av hvordan planverket ble praktisert. Selv i de fem kommunene hvor 
regeletterlevelsen var spesielt høy, fantes det viktige regelavvik. I én av kom-
munene viste det seg for eksempel at man ikke hadde opprettet en sikkerhets-
organisasjon (den eksisterte verken på papiret eller i praksis) og i de andre 
kommunene viste det seg at risikovurderinger ikke ble gjennomført med den 

160 Men det var ingen systematisk sammenheng mellom størrelsen på kommunenes IT-avdelinger/
seksjoner og graden av regeletterlevelse. Av de fem kommunene som i størst grad etterlevde 
reglene om informasjonssikkerhet fantes kommuner med små og store IT-avdelinger/seksjon-
er (sett i forhold til gjennomsnittet i utvalget). Det samme var tilfelle blant de 14 kommunene 
som i mindre grad etterlevde reglene.



86 Personvern og informasjonssikkerhet

regelmessigheten som regelverket forutsetter. Heller ikke formålskompetansen 
virket å være vesentlig større enn i de 14 øvrige kommunene.

Samtidig var det påfallende store likheter i dokumentinnholdet på tvers 
av alle de 19 kommunene: mange av de samme formuleringene, for eksempel 
når det gjaldt sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategi og akseptkriterier, gikk igjen. 
I tillegg til at enkelte kommuner hadde hentet inspirasjon fra andre kommu-
ner, kan dokumentlikheten henge sammen med at informasjonssikkerhet er 
et område hvor konsulentbransjen har gjort seg sterkt gjeldende. 1/3 av kom-
munene i undersøkelsen hadde derfor fått assistanse fra konsulentfi rmaer som 
tilbød standardløsninger for hvordan dokumentasjonskravene i personopp-
lysningsloven og forskriften kunne imøtekommes. Dessuten fi nnes en rekke 
ikke-kommersielle aktører som tilbyr maler for eller eksempler på hvordan 
planverket kan utformes.161 Ovenfor har vi dessuten sett at praksisen med å 
importere formuleringer fra Datatilsynets informasjons- og veiledningsmate-
riale var omfattende. Disse faktorene (hver for seg eller i kombinasjon) synes 
å være de viktigste forklaringene på at store deler av den kommunale sikker-
hetsdokumentasjonen hadde et noe standardisert eller «masseprodusert» og 
forholdsvis lite lokalt preg.

Den manglende sammenhengen mellom dokumentinnhold og kommunal 
regelpraksis som karakteriserte etterlevelsesarbeidet i 14 kommuner (men også 
i noen grad i de fem siste), betyr at forankringsutfordringen – hvor sterkt in-
volvert kommunenes administrative ledelse og de ansatte var i styringen og 
gjennomføringen av sikkerhetsarbeidet – ikke i første rekke avhang av for-
melle beskrivelser av ansvars- og oppgavefordelingen. Som antydet tidligere, 
må forskjeller i ledelsesforankringen analyseres i lys av uformelle og personlige 
relasjoner.162 Særlig to forhold syntes å ha betydning her. For det første «kje-
mien» mellom rådmannen og sikkerhetslederen – kjente de hverandre og hvor 
godt snakket de sammen? Felles fritids- eller sportsinteresser ble for eksempel 
rapportert å være nyttig for å etablere en god personlig kontakt med rådman-
nen. For det andre hvorvidt sikkerhetslederen var en god organisasjonspo-
litiker (eller ikke): hvor dyktig var han eller hun til å sette regeletterlevelse 
på ledelsens dagsorden og til å få gjennomslag for sine argumenter? I forrige 
kapittel så vi at begge disse forholdene – relasjonen til rådmannen og argumen-
tativ gjennomslagskraft – i betydelig utstrekning avhang av egenskaper hos 
sikkerhetslederen, først og fremst vedkommendes ildsjelengasjement på vegne 
av «informasjonssikkerhetssaken».

161 For eksempel Foreningen for Kommunal Informasjonssikkerhet og Norsk Senter for 
Informasjonssikring. 

162 Dette er ikke overraskende. At det er forskjell mellom formelle og reelle strukturer er gamle 
nyheter for organisasjonsforskere. For diskusjon, se for eksempel Scott og Davis 2007. 
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I tillegg til personlige relasjoner og egenskaper, syntes institusjonelle forhold 
å ha en viss betydning, spesielt om kommunene hadde opprettet en ordning 
med personvernombud eller ikke.163 I de to kommunene som hadde etablert 
en personvernombudsordning, virket det som om sikkerhetslederen hadde let-
tere for å få gjennomslag for sine synspunkter enn i kommuner hvor en slik 
ordning ikke eksisterte.164 Det skyldes trolig at sikkerhetslederen kunne støtte 
seg på personvernombudet i arbeidet med å få kommuneledelsen til å priori-
tere etterlevelsen av regelverket, mens denne støtten manglet i kommuner hvor 
ordningen ikke fantes. 165

5.6 Interne hindringer

Den effekten av dokumentasjonskravene som er drøftet ovenfor – det oppstår 
en etterlevelsesillusjon fordi dokumentene formidler et overdrevent inntrykk 
av bokstavnær regelpraksis – var i begrenset grad en bevisst valgt strategi. 
Dokumentene ble ikke utformet med utgangspunkt i opportunistisk markeds-
føringstenkning, det vil si at «produktet» regeletterlevelse ble presentert på 
en overdreven positiv måte for å skape en bestemt virkning hos et bestemt 
publikum (for eksempel at kommunenes innbyggere eller Datatilsynet skulle få 
et fordelaktig syn på de lokale myndighetenes evne til å ivareta personvernhen-
syn gjennom sikker behandling av personopplysninger). Hovedforklaringen 
på misforholdet mellom beskrivelsene av regelpraksis og faktisk regeletterle-
velse må isteden søkes andre steder, nærmere bestemt i kapittel tre og fi re i 
denne rapporten.

I disse to kapitlene så vi at praktiseringen av regelverket ble påvirke av 
en rekke organisatoriske og kompetanse- eller kapasitetsmessige hindringer 
(forankrings- og autonomiutfordringer, liten formålskompetanse, få perso-
nalressurser, osv.). I dette kapitlet har vi dessuten sett at organisatoriske og 
kompetanse- eller kapasitetsmessige hindringer ikke i like stor utstrekning 

163 Vi har tidligere sett at personvernombud er en ordning hvor kommuner (og andre virksom-
heter i privat eller offentlig sektor) utpeker en person som skal ha et spesielt ansvar for å påse 
at reglene om behandling av personopplysninger ivaretas (se www.datatilsynet.no). 

164 Det syntes også å ha en viss betydning om rådmannen var opptatt av kvalitetsstyring. Der hvor 
kommuneledelsen var opptatt av dette, økte sannsynligheten for at reglene om informasjons-
sikring fi kk en viss oppmerksomhet. Det skyldes trolig at kvalitetsstyring og informasjons-
sikring baserer seg på den samme tenkemåten: metodikken og styringsprinsippene er de samme.

165 Samtidig indikerer opprettelsen av personvernombud at kommunene var spesielt opptatt av 
å overholde regelverket. Det kan derfor tenkes at det var opptattheten av regeletterlevelse 
(snarere enn selve ombudsordningen) som gjorde at sikkerhetsledernes gjennomslagskraft økte.
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påvirket arbeidet med å utforme den lovpålagte sikkerhetsdokumentasjonen. 
Etterlevelseshindringene gjorde seg derfor gjeldende med forskjellig styrke i 
forhold til ulike bestemmelser i regelverket – de slå inn med stor styrke i prak-
tiseringen av kravene til organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet, 
men slo inn med langt mindre styrke når det gjaldt kravene til produksjon av 
sikkerhetsdokumentasjon.

Det er dette misforholdet mellom etterlevelseshindringer og bestemmelser – 
praktiseringen av noen bestemmelser støtte mot større interne hindringer enn 
i praktiseringen av andre bestemmelser – som forklarer det tilsvarende misfor-
holdet som kunne observeres mellom dokumentinnhold og faktisk regelprak-
sis. Det doble misforholdet som dermed oppstår, først mellom hindringer og 
bestemmelser og deretter mellom dokumentinnhold og regelpraksis, fremstår 
følgelig som etterlevelsesillusjonens viktigste årsaker.

Samtidig kan det virke som en del av de reelle organisatoriske nyvinningene 
– spesielt at kommunene hadde utpekt en egen sikkerhetsansvarlig – til dels 
fylte en symbolsk funksjon. Selv om vedkommende kan beskrives som spesielt 
motivert og engasjert (en ildsjel) hadde han eller hun ikke fått de rammebe-
tingelsene som trolig kreves for å følge opp regelverket på en tilfredsstillende 
måte (i alle fall ikke i såpass store kommuner som de som har deltatt i denne 
undersøkelsen). Stillingsprosenten var for eksempel jevnt over lav (eller svært 
lav) og uavhengigheten i forhold til IT-avdelingen/seksjonen ble rapportert å 
være problematisk. Stillingen som sikkerhetsansvarlig så derfor mer impone-
rende ut på kommunenes organisasjonskart enn hva den i realiteten var. Men 
bare ved å opprette en slik stilling demonstrerte kommunene sin «gode vilje» 
– de hadde avsatt visse ressurser til driftingen av det operative sikkerhetsarbei-
det – og var et synlig tegn på at regelverket ble tatt på alvor. Det betyr at selv 
om det var et relativt betydelig misforhold mellom regelverkets kompleksitet 
og intern ressursbruk, kunne kommunene peke på sin sikkerhetsansvarlige når 
de trengte å vise at de rettslige kravene ble (forsøkt) ivaretatt.

I tillegg må det påpekes at kostnadene knyttet til å overholde dokumenta-
sjonskravene er vesentlig lavere enn når det gjelder overholdelse av kravene 
til organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet. Det henger i særlig 
grad sammen med at kommunene kunne trekke store veksler på at andre kom-
muner publiserte sin sikkerhetsdokumentasjon på Internett, og at det fi nnes 
konsulentselskaper som både tilbyr faglig bistand og leverer egne dokument-
håndteringsverktøy. I tillegg tilbyr aktører som Datatilsynet, Foreningen for 
Kommunal Informasjonssikkerhet og Norsk Senter for Informasjonssikring 
gratis informasjons- og veiledningsmateriale som kommunale sikkerhets- eller 
IT-ledere kan laste ned fra Internett og benytte (mer eller mindre uavkortet) 
i sitt eget etterlevelsesarbeid. Slike «ferdigtygde» løsninger fi nnes ikke lett til-
gjengelig – og kan ikke lastes ned elektronisk – når kommunene skal angripe 
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forankrings- og autonomiutfordringene. Den spesielle og ulike kostnadsfor-
delingen knyttet til overholdelse av de to delene av regelverket synes derfor å 
være en viktig årsak til at en etterlevelsesillusjon oppstår.

Logikken i etterlevelsesillusjonen, slik den manifesterer seg i kommunenes 
praktisering av reglene om informasjonssikkerhet, kan oppsummeres på føl-
gende måte:
• Personalressursene som kommunene avsetter til å lede etterlevelsesarbeidet 

er relativt få og små.
• Praktiseringen av ulike bestemmelser i regelverket støter mot interne hind-

ringer av varierende styrke.
• Etterlevelseskostnadene er lavest for de bestemmelsene som i støter mot de 

svakeste interne hindringene og høyest for de bestemmelsene som støter 
mot de sterkeste hindringene.

• Enkelte av de organisatoriske nyvinningene som regelverket førte til var 
såpass «underfi nansierte» at de i praksis fylte en symbolsk snarere enn en 
reell sikkerhetsfunksjon.

Når dette er tilfelle, er det ikke unaturlig at den kommunale regeletterlevelsen 
konsentrerer seg om de bestemmelsene som (a) er relativt mindre kostnadskre-
vende å overholde, (b) krever relativt liten grad av organisatoriske og ar-
beidsmessige endringer og (c) lett kan vises frem for kommunenes omgivelser 
(Datatilsynet og andre eksterne aktører). Etterlevelse av dokumentasjonskra-
vene prioriteres derfor ikke bare fordi sikkerhetsorganisasjonen, målformule-
ringer, strategiplaner, osv. går forut for og legger rammene for det operative in-
formasjonssikkerhetsarbeidet, men også fordi det er mindre krevende å skrive 
at regelverket etterleves enn det er å praktisere det man skriver.

5.7 Ansvar og eksternt press

Selv om etterlevelsesillusjonen først og fremst skyldes praktiske og ressurs-
messige beskrankninger snarere enn opportunistisk atferd eller regulerings-
skepsis, kan det (misvisende) inntrykket som sikkerhetsdokumentasjonen gir 
av regeletterlevelsen likevel være av verdi for kommunene. Poenget er at et-
terlevelse av dokumentasjonskravene gir et synlig bevis på at kommunene 
har gjort en innsats for å følge opp bestemmelsene i loven og forskriften. 
Intern praksis – om kommunene faktisk endrer organiseringen, planleggin-
gen og gjennomføringen av sikkerhetsarbeidet – synliggjør ikke regeletter-
levelse på samme måte som det dokumenter gjør. Hva man foretar seg i det 
daglige kan ikke alltid settes i permer, legges ut på intranettet, presenteres 
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på kommunenes hjemmesider eller sendes til Datatilsynet. Det er heller ikke 
like lett for eksterne aktører (for eksempel Datatilsynet) å oppdage om (eller 
i hvilken grad) praksis stemmer med dokumentenes beskrivelse av praksis. 
Sikkerhetsdokumentasjonen kan derfor sies å spille en dobbeltrolle i etter-
levelsesarbeidet: den viser kommunenes «gode hensikter» samtidig som den 
dekker over mangelfull intern praksis. Dokumentene demonstrerer at selv om 
kommunene mangler ressurser til å overholde viktige deler av regelverket, 
viser de at kommunene i det minste har vilje til (og har gjort et forsøk på) å 
opptre som lojale og samvittighetsfulle regelbrukere.166

Dermed kan kommunale sikkerhets- og IT-ledere sannsynliggjøre at de har 
tatt regelverkets bestemmelser på alvor, og at det er organisasjonens evne til å 
følge opp dette arbeidet – ikke sikkerhets- og IT-ledernes egen utilstrekkelighet 
eller unnfallenhet – som forklarer avvikene i forhold til regelverket. Samtidig er 
det trolig lettere å ha en mindre anstrengt relasjon til Datatilsynet hvis regelav-
vik som avdekkes ved kontrollbesøk kan forklares med sviktende evne fremfor 
manglende vilje. Årsakene til regelavvik kan derfor ha en viss betydning for 
Datatilsynets vurdering av avvikenes alvorlighetsgrad.167 I tillegg kan utarbei-
delse av sikkerhetsdokumentasjon fungere som en intern ansvarsfordelingsme-
kanisme. Når denne dokumentasjonen eksisterer kan sikkerhets- og IT-lederne 
hevde at de har gjort jobben sin, og at hovedansvaret for eventuelle regelavvik 
ligger andre steder i organisasjonen: hos den øverste administrative ledelsen 
eller hos andre ledere og ansatte som ikke utfører pålagte sikkerhetsoppgaver.

Poenget er at sikkerhetsdokumentasjonen viser at oppgavene er fordelt og 
rutiner utarbeidet, men at det er oppfølgingen av skriftlig defi nerte oppgaver 
og rutiner det skorter på. På denne måten kan sikkerhets- og IT-lederne sann-
synliggjøre at problemene starter der hvor deres hovedansvar slutter: når rege-
letterlevelsen skal ut til resten av organisasjonen og når informasjonssikkerhet 

166 I reguleringslitteraturen fi nnes liknende analyser av betydningen av formell dokumentasjon, 
se for eksempel Edelman og Suchman (red.) 2007, Brunsson et al. 2000, Power 1997 eller 
Maanen og Pentland 1994. 

167 Intervjuer med ledere og ansatte i Datatilsynet viste at det ble lagt vekt på kommunenes vilje 
til regeletterlevelse. Men det ble understreket at dette ikke påvirket Datatilsynets forvaltning-
spraksis (Datatilsynet unnlot for eksempel ikke å fatte vedtak om retting av avvik der hvor 
viljen til regeletterlevelse var til stede sammenliknet med der hvor den ikke var det). Derimot 
mente Datatilsynet at ved å sannsynliggjøre vilje – og her ble det lagt særlig vekt på om 
det var utarbeidet sikkerhetsdokumentasjon eller ikke – kunne kommunene skaffe seg mer 
«goodwill» enn når etterlevelsesvilje ikke kunne sannsynliggjøres (for liknende funn på andre 
tilsynsområder, se for eksempel Hawkins 2002 eller Hutter 2001). 
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ikke lenger handler om bits, bytes og bugs, men om ledernes og de ansattes 
atferd i omgangen med IT-systemer og personopplysninger.168

Det betyr at etterlevelsesillusjonen ikke bare spiller en rolle for å ivareta 
kommunenes omdømme som lojale, samvittighetsfulle og profesjonelle regel-
brukere, men den spiller også en rolle i organisasjonsinterne prosesser. Ved å få 
dokumentasjonen på plass, kunne sikkerhets- og IT-lederne hevde (ikke uten 
en viss rett) at det var andre enn dem selv som måtte «gå i seg selv» når skylden 
eller ansvaret for regelavvik skulle fordeles mellom kommunale aktørgrupper. 
Men denne skyldfordelingen fører trolig også til at ansvaret for regelavvikene 
pulveriseres, både fordi mange blir sittende igjen med svarteper og fordi man-
glende evne til etterlevelse kan sies å kjennetegne kommuneorganisasjonen 
som sådan snarere enn navngitte enkeltansatte (regelavvik fremstår mer som 
et systemproblem enn som et ledelses- eller individproblem).

Spørsmålet er om eksternt press, fra Datatilsynet eller andre aktører, kan 
bidra til å redusere etterlevelsesillusjonen? Denne muligheten er til stede. 
Tidligere så vi for eksempel at oppslag i lokalmedia om kommunale sikker-
hetsbrudd har vært en katalysator for endringer i praktiseringen av regelverket 
i enkelte av de kommunene som har deltatt i denne studien (men katalysatoref-
fekten synes i de fl este tilfellene å ha vært av relativt kortvarig karakter). Det 
som trolig er viktigere, er at regelverket ikke bare krever at kommuner (og 
andre virksomheter) dokumenterer den interne organiseringen, planleggingen 
og gjennomføringen av informasjonssikkerhetsarbeidet. I tillegg skal det føres 
fortegnelser over de aktiviteter som systemet skal ivareta (for eksempel iverk-
satte sikringstiltak, resultater av risikovurderinger, behandlingen av sikker-
hetsbrudd eller ledelsens gjennomgang av sikkerhetsmål og strategier). Denne 
aktivitetsbaserte dokumentasjonen vil kunne indikere om det lovpålagte sys-
temet for informasjonssikkerhet faktisk fungerer eller om det er mest til pynt.

Utfordringen er at det ikke er andre enn Datatilsynet som kan kreve innsyn 
i disse dokumentene.169 Det betyr at selv om den aktivitetsbaserte dokumen-
tasjonen kan vise om styringssystemet for informasjonssikkerhet brukes til å 
utføre lovpålagte oppgaver eller ikke, vil den praktiske betydningen av denne 
kontrollmuligheten avhenge av Datatilsynets virkemiddelbruk. Dette spørsmå-
let – hvilke virkemidler Datatilsynet har til rådighet, hvordan virkemidlene 

168 I risikolitteraturen fi nnes en stor debatt om hvordan skyld og ansvar fordeles mellom organi-
satoriske aktører når noe går galt (se for eksempel Hutter 2005, Horlick-Jones 1996 eller 
Adams 1995). Dokumentproduksjon kan være en måte å forsikre seg mot at andre aktører 
plasserer skylden og ansvaret utenfor ditt kontor. 

169 Kommunens innbyggere kan få innsyn i sikkerhetsdokumentasjonen så lenge innsyn ikke 
svekker informasjonssikkerheten (se personopplysningsloven § 18). Dermed vil de fl este ak-
tivitetsbaserte dokumentene være unntatt offentlighet.
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benyttes og hvilke effekter virkemiddelbruken kan sies å ha på kommunenes 
regeletterlevelse – drøftes i neste kapittel.

5.8 Dokumenter og illusjoner – oppsummering

Dette kapitlet har drøftet den femte forutsetningen som må være til stede 
for at vi kan snakke om at kommunenes praktisering av personopplysnings-
lovens og forskriftens bestemmelser om informasjonssikkerhet fører til at 
det oppstår en etterlevelsesillusjon: overholdelse av kravene til overordnet 
sikkerhetsdokumentasjon.

Drøftelsene har for det første vist at bestemmelsene om sikkerhetsdoku-
mentasjon overholdes i større grad enn bestemmelsene om organisering og 
gjennomføring av sikkerhetsarbeidet (diskutert i kapittel tre og fi re). Dernest 
har den vist at det er til dels viktige avvik mellom beskrivelsene som gis av 
sikkerhetsarbeidet i de overordnede dokumentene og den kommunale prakti-
seringen av innholdet i dokumentene (for eksempel når det gjelder bruken av 
akseptkriterier og rutiner for risikovurderinger og avvikshåndtering).

For det tredje har den vist at misforholdet mellom dokumentinnhold og 
faktisk regelpraksis skyldes at interne hindringer – forankrings-, autonomi- 
og kompetanse/kapasitetsproblemer – gjør seg gjeldende med ulik styrke for 
de forskjellige bestemmelsene i regelverket: organiseringen og gjennomførin-
gen av sikkerhetsarbeidet påvirkes i større grad av disse hindringene enn den 
lovpålagte utarbeidelsen av overordnede dokumenter. I tillegg var rollen som 
sikkerhetsansvarlig mer fremtredende på papiret enn i virkeligheten: stillingen 
var opprettet, men ikke tilført tilstrekkelige de ressurser.

For det fjerde har den vist at eksterne aktører kan bistå kommunene med 
dokumentproduksjon – enten gratis eller mot betaling – og at dette gjør etter-
levelsen av disse bestemmelsene mindre kostnadskrevende enn hva tilfelle er 
med bestemmelsene om organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet. 
Og til slutt har vi sett at i fem kommuner var etterlevelsen av den siste typen 
bestemmelser vesentlig høyere enn i de 14 øvrige kommunene. Dette skyldes 
i hovedsak personlige relasjoner (mellom sikkerhets- eller IT-lederne og råd-
mannen) snarere enn en virkelig fungerende sikkerhetsorganisasjon.

Etterlevelsesillusjonens verdi for kommunene er at de fremstår som mer 
lojale, samvittighetsfulle og profesjonelle regelbrukere enn hva de faktisk er. 
Denne effekten av etterlevelsesillusjonen er ikke villet eller planlagt fra kom-
munenes side, men fremstår som en utilsiktet virkning av at dokumentasjons-
bestemmelsene er mindre kostnadskrevende og vanskelige å overholde enn de 
andre bestemmelsene i regelverket. Flere faktorer kan påvirke omfanget av 
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etterlevelsesillusjonen, for eksempel kan medieoppslag om sikkerhetsbrudd 
fører til at interne rutiner og prosedyrer for sikker behandling av personopp-
lysninger får større oppmerksomhet. Og som tilsynsmyndighet på personvern-
området er det Datatilsynets oppgave å bidra til at etterlevelsesillusjonen blir 
så liten som mulig, det vil si å minske avstanden mellom dokumentbeskrivelser 
og praktiseringen av dokumentinnholdet.





6 DATATILSYNETS REGELHÅNDHEVING

6.1 Tilsynsutfordringer

Datatilsynet – tilsynsorganets håndhevingsarbeid og effektene av det – har 
vært drøftet i små glimt i de tre foregående kapitlene. I dette kapitlet skal 
vi se nærmere på dette håndhevingsarbeidets innhold og effekter. Etter som 
Datatilsynets kontrollrapporter utgjør en viktig del av kildematerialet i dette 
kapitlet, vil perspektivet være bredere enn i de foregående kapitlene. Istedenfor 
at drøftelsene er basert på empiriske funn fra 19 store og mellomstore kom-
muner på østlandsområdet, baserer de seg på rapporter fra alle kontrollbesøk 
gjennomført i kommunesektoren etter at personopplysningsloven og forskrif-
ten trådte i kraft (1. januar 2001 til 31. desember 2008). Her dreier det seg om 
86 kontrollsaker fordelt på 80 store, mellomstore og små kommuner spredt 
over hele landet. Mønsteret som trer frem i Datatilsynets kontrollrapporter er 
godt kjent fra kapittel tre, fi re og fem: store regelavvik når det gjelder organise-
ring og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet, mindre regelavvik når det gjelder 
sikkerhetsdokumentasjon. Funnene fra de 19 kommunene som deltok i denne 
studien synes derfor å ha en viss allmenn gyldighet.

Datatilsynets oppgave kan defi neres på følgende måte: det skal, gjennom 
bruk av lovbestemte og andre typer virkemidler, påse at personopplysnings-
lovens og forskriftens regler om informasjonssikkerhet (i størst mulig grad) 
etterleves fullt og helt snarere enn stykkevis og delt.170 Det betyr bl.a. at til-
synsorganet har ansvaret for å redusere omfanget av etterlevelsesillusjonen. 
Den rettslige logikken skal derfor ikke bare skal være styrende for kommune-
nes dokumentproduksjon, men dokumentene skal i tillegg være styrende for 
hvordan kommunene organiserer og gjennomfører sikkerhetsarbeidet. I den 
grad dokumentinnholdet er i tråd med regelverket mens sikkerhetspraksisen 
ikke refl ekterer det som beskrives i dokumentene, kan vi si at Datatilsynet står 
overfor en håndhevingsutfordring.

170 I reguleringslitteraturen defi neres tilsynsorganers håndheving av reglene i lover og forskrifter 
på følgende måte: «(…) the promulgation of an authoritative set of rules, accompanied by 
some mechanism, typically a public agency, for monitoring and promoting compliance with 
these rules» (Baldwin et al. 1998: 3). 
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I de foregående kapitlene har vi likevel sett at Datatilsynets virkemiddel-
bruk har bidratt til at en etterlevelsesillusjon oppstår: Tilsynsorganets infor-
masjons- og veiledningsmateriale gjør det lettere (og mindre kostbart) å etter-
leve regelverkets dokumentasjonskrav. I dette kapitlet skal vi se at Datatilsynet 
mangler virkemidler som gjør det lettere (og mindre kostbart) å etterleve kra-
vene til organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet (som støter mot 
vanskelige interne hindringer: forankrings-, autonomi- og kapasitets/kompe-
tanseutfordringer). Argumentet er derfor at Datatilsynets virkemidler ikke er 
like effektive i forhold til alle bestemmelsene i regelverket: De er mest effektive 
i forhold til de bestemmelsene som i utgangspunktet er enklest å etterleve, og 
minst effektive i forhold til de bestemmelsene som er vanskeligst og mest res-
surskrevende å etterleve. 171 Dette bidrar til at det oppstår et misforhold mel-
lom hva kommunene skriver at de gjør og hva de faktisk gjør, og kan i neste 
omgang føre til at det oppstår et håndhevingsparadoks: Etterlevelsesillusjonen 
skyldes delvis at Datatilsynet hjelper kommunene med å produsere sikkerhets-
dokumentasjon, men denne suksessen kan komplisere kontrollen med hvor-
vidt de formelle papirene beskriver reelle organisatoriske endringer og faktisk 
atferd. Derfor synes det rimelig å hevde at én av Datatilsynets største utfor-
dringer – i alle fall i kommunesektoren – er å fi nne frem til en virkemiddelbruk 
som gjør at overholdelse av kravene til organisering og gjennomføring av sik-
kerhetsarbeidet følger i kjølvannet av dokumentasjonskravene.

Vi skal se at denne utfordringen ikke er en enkel «nøtt å knekke» for 
Datatilsynet. Nedenfor drøftes først Datatilsynets organisering og hvilke vir-
kemidler tilsynsorganet har til rådighet i arbeidet med å redusere omfanget av 
etterlevelsesillusjonen. Deretter drøftes bruken av Datatilsynets to hovedvirke-
midler: (1) kontroller og sanksjoner og (2) informering og veiledning. Til slutt 
gis en tentativ analyse av hvilke effekter bruken av disse virkemidlene kan sies 
å ha på kommunenes overholdelse av de ulike bestemmelsene om informa-
sjonssikkerhet i personopplysningsloven og forskriften.

171 I norsk sammenheng er det gjennomført relativt få empiriske studier av statlige tilsynsor-
ganer og deres virkemiddelbruk (men se likevel Bråthen et al. 2007, Løyning 2005 og 1996, 
Hanssen et al. 2004, Helgøy og Serigstad 2004, Helleren 2004 eller Statskonsult 2002. Se 
også NOU 2004: 17, Statlige tilsyn med kommunesektoren og St. melding nr. 17 (2002-03), 
Om statlige tilsyn.). I internasjonal sammenheng er litteraturen på dette område etter hvert 
blitt relativt rikholdig. For tidlige og klassiske studier av tilsynsorganer og tilsynsvirksomhet, 
se spesielt Grabosky og Braithwaite 1986, Hawkins 1984, Bardach og Kagan 1982 eller 
Wilson 1980. Se også Edelman og Suchman (red.) 2007, Morgan og Yeung 2007, Raab og 
Bennett 2006, Hawkins 2007, Black et al. 2005, Hawkins 2002, Hood et al. 2002, Parker 
2000, Gunningham og Grabosky 1998, Baldwin 1997, Kagan 1994, Scholz 1994, Ayres og 
Braithwaite 1992 og Hood 1986.
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6.2 Datatilsynets organisering

Datatilsynet et lite tilsynsorgan. I 2008 forvaltet Datatilsynet 35 årsverk og 
et budsjett på litt i overkant av 26 millioner kroner.172 De 35 årsverkene for-
deler seg på fi re avdelinger: Juridisk avdeling, Tilsyns- og sikkerhetsavdelin-
gen, Informasjonsavdelingen og Administrasjonsavdelingen.173 I motsetning 
til en del andre tilsynsorganer, har ikke Datatilsynet et regionalt organisato-
risk apparat. Alle ansatte har derfor sitt arbeidssted ved Datatilsynets lokaler 
i Oslo sentrum.174

Administrativt er tilsynsorganet underlagt Fornyings- og administrasjons-
departementet (FAD), men Datatilsynet har likevel stor grad av uavhengig-
het.175 Uavhengigheten i forhold til FAD kommer til uttrykk på fi re måter. For 
det første ved at det er pålagt å utøve rollen som nasjonalt ombud på person-
vernområdet, det vil si å tale personvernets sak når personverninteresser kol-
liderer med andre viktige samfunnshensyn.176 For det andre ved at Datatilsynet 
kan gi uttrykk for synspunkter som går på tvers av de som forfektes i FAD. 
Dernest ved at klager på vedtak fattet av Datatilsynet ikke behandles i FAD, 
men av en egen klagenemnd – Personvernnemnda.177 Og til slutt ved at FAD 
ikke har anledning til å påvirke hvordan Datatilsynet tolker reglene i person-
opplysningsloven og forskriften.178

172 Se Datatilsynets årsmelding for 2008, s. 7. 
173 Datatilsynet har tradisjonelt hatt en smal faglig sammensetning: de fl este ansatte (med unntak 

merkantilt personale) har vært jurister eller teknologer. I de senere årene er den faglige sam-
mensetningen utvidet noe ved at det er rekruttert medarbeidere med samfunnsvitenskapelig 
og kommunikasjonsfaglig bakgrunn. 

174 I NOU 2009: 1, Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet, foreslås bl.a. op-
prettelse av regionale datatilsynsorganer (se kapittel 18). Det er uklart hvorvidt disse forsla-
gene har støtte i Datatilsynet og hos overordnet departement. 

175 Personopplysningsloven ligger inn under Justisdepartementets ansvarsområde, mens FAD 
forvalter personopplysningsforskriften. 

176 Se personopplysningsloven § 42. Når Datatilsynet opptrer i rollen som nasjonalt personver-
nombud, er den årlige Personvernrapporten Datatilsynets viktigste publikasjon. Rapporten er 
ment å motivere virksomheter og individer til å tilegne seg kunnskap om personvernspørsmål. 

177 Medlemmene i Personvernnemnda er dels utnevnt av regjeringen og dels av Stortinget (se 
personopplysningsloven § 43 og www.personvernnemnda.no). 

178 Det er i særlig grad Datatilsynets direktør som har i oppgave å ivareta uavhengigheten, både 
i forhold til overordnet departement og overfor andre aktører i offentlig og privat sektor. 
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6.3 Datatilsynets virkemidler

Datatilsynet er utstyrt med en relativt omfattende kontroll- og sanksjonsmyn-
dighet. Det kan for eksempel kreve tilgang til (a) all intern dokumentasjon 
knyttet til kommunenes (eller andre virksomheters) informasjonssikkerhets-
arbeidet, (b) alle lokaliteter og teknologisystemer hos kommunene og (c) 
be om bistand fra de ansatte ved gjennomføringen av kontroller.179 Selv om 
Datatilsynet ikke har anledning til å benytte «atomvåpenet» i tilsynsorganers 
virkemiddelarsenal – stenge hele eller deler av virksomheten til brudd på infor-
masjonssikkerhetsbestemmelsene er rettet180 – kan Datatilsynet påpeke man-
gler i forhold til regelverket og fatte vedtak som pålegger kommunene å rette 
manglene. I tillegg kan Datatilsynet ilegge gebyrer og bøter (overtredelsesgebyr 
og tvangsmulkt) for alvorlige regelbrudd på eller manglende oppfølging av 
pålegg181 (særlig alvorlige forhold kan politianmeldes182). Samtidig synes viljen 
til å anvende kontroll- og sanksjonsmyndigheten å være til stede. I intervjuene 
med ledere og ansatte i Datatilsynet ble det for eksempel kommunisert at man 
ikke anså at tilsynsorganer som unnlater å utføre kontroller – og som ikke rea-
gerer på regelbrudd med sanksjoner – gjør den jobben de er satt til å utføre.183 
Som vi skal se nedenfor, er ikke dette bare «snakk»: I Datatilsynets arbeid 
med å håndheve reglene om informasjonssikkerhet spiller stedlige kontroller, 
oppdagelse og korrigering av regelavvik en viktig (og stadig viktigere) rolle.184

179 Se personopplysningsloven § 44. I § 45 presiseres det at ansatte i Datatilsynet har taushets-
plikt for opplysninger som omfatter informasjonssikkerhetstiltak. 

180 Men hvis konsesjoner for behandling av personopplysninger ikke fornyes, vil dette trolig 
innebære at hele eller deler av den aktiviteten som konsesjonen gjelder stopper opp. 

181 Se personopplysningsloven §§ 46 og 47. Tvangsmulkt kan ilegges hvis tilsynsobjekter ikke 
etterkommer Datatilsynets pålegg om å rette feil eller mangler i forhold til regelverket, 
mens overtredelsesgebyr kan ilegges for feil eller mangler som oppdages ved stedlige eller 
brevlige kontroller.

182 Se personopplysningsloven § 48. 
183 Internt i Datatilsynet har det vært en debatt om hvor omfattende kontrollvirksomheten tren-

ger å være. Debatten har i særlig grad handlet om to forhold. For det første om Datatilsynet 
skal opprettholde eller øke antallet kontrollbesøk fra dagens nivå (130-150 stedlige kontrol-
ler per år), eller om det bør brukes fl ere ressurser på informering, veiledning og rådgivning 
overfor de sektorene/bransjene som det føres kontroll med. For det andre om ansatte fra 
andre avdelinger enn Tilsyns- og sikkerhetsavdelingen bør delta i kontrollvirksomheten. Den 
siste debatten er løst ved at det nå settes sammen tverrfaglige tilsynsteam, mens den første 
debatten peker på ulike oppfatninger av hvordan kontrollvirksomheten bør integreres i den 
øvrige virkemiddelbruken. 

184 Den økte betydningen av kontroller kommer bl.a. til uttrykk ved at Datatilsynet samordner 
deler av kontrollvirksomheten med andre tilsynsorganer (spesielt Helsetilsynet). I tillegg har 
Datatilsynet og FAD diskutert muligheten for å få til et prøveprosjekt med fylkesmennene om 
samordning av tilsyn. 
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Datatilsynets ombudsrolle på personvernområdet betyr imidlertid at hyppig 
bruk av tøffe sanksjoner (for eksempel overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt) 
ikke uten videre er uproblematisk: Datatilsynet kan risikere å bli oppfattet som 
en «stivbeint regelrytter» eller en «nidkjær refser og straffer» av regelovertramp 
– et slags datapoliti.185 En slik politiliknende rolle vil, ifølge Datatilsynet selv, 
komme i konfl ikt med kjernen i ombudsrollen: skape forståelse og interesse for 
viktigheten av å ivareta personvernet. Et avgjørende spørsmål for Datatilsynet 
er derfor om bruken av sanksjonsvirkemidler bidrar til at tilsynsorganet nyter 
tillit, troverdighet og «goodwill» i rollen som «nasjonal fanebærer for person-
vernsaken»? Det betyr at hensynet til selve saken – og Datatilsynets omdømme 
som en fornuftig og rimelig forvalter av nasjonale personverninteresser – fører 
til at regelhåndhevingen preges av andre virkemidler enn bare kontroller og 
sanksjoner, først og fremst informering og veiledning. Konsekvensen av dette 
er at selv om Datatilsynets kontrollvirksomhet er styrket etter at personopplys-
ningsloven og forskriften trådte i kraft (1. januar 2001), har Datatilsynet også 
rustet opp sin informasjons- og veiledningsaktivitet. Eksempler på dette er at 
Informasjonsavdelingen har fått fl ere medarbeidere, det er satset systematisk 
på å utvikle Datatilsynets hjemmesider på Internett186 og det er etablert en 
svartjeneste for telefon- og e-posthenvendelser fra publikum.187

I tillegg til kontroller og sanksjoner, informering og veiledning omfatter 
Datatilsynets virkemiddelarsenal en rekke andre håndhevingsredskaper, for 
eksempel behandling av søknader om konsesjon for bruk av sensitive person-
opplysninger, meldeplikt for behandling av ikke-sensitive personopplysninger, 
områdeovervåkning (følge utviklingen på personvern- og informasjonssik-
kerhetsfeltet) og ordningen med virksomhetsinterne personvernombud.188 I 
drøftelsen nedenfor vil ikke alle disse virkemidlene bli viet oppmerksomhet. 
Fremstillingen vil isteden fokusere på de to viktigste virkemiddeltypene som 
Datatilsynet benytter i håndhevingen av bestemmelsene om informasjonssik-
kerhet: kontroller og sanksjoner, informering og veiledning.

Spørsmålet som diskuteres nedenfor er hvordan Datatilsynet benytter 
kontroller og sanksjoner, informering og veiledning for å håndheve regler 

185 «Datatilsynet kan ikke og må ikke opptre som et alminnelig datapoliti (…) utgangspunktet 
må være at man stoler på individet til det motsatte er kommet frem. Det er gjennom den kon-
struktive dialog at Datatilsynet har høstet de beste resultat i personvernets navn» (Johansen 
et al. 2001: 302). 

186 Her presenteres nyhetssaker og et relativt omfattende veiledningsmateriale. I tillegg kan en-
keltpersoner og virksomheter abonnere på Datatilsynets nyhetsbrev som sendes ut på e-post. 

187 Denne tjenesten – Frontservice – bemannes av fi re jurister. 
188 Se personopplysningsforskriften § 7-12. Se også Datatilsynets veileder Personvernombud. 

Ombudets rolle og arbeidsoppgaver, 2007. 
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hvor kommunene nyter stor frihet til selv å avgjøre hva som er mest hensikts-
messig å gjøre?

6.4 Kontroller og sanksjoner

Mens Datatilsynets arbeid på 1980-tallet var preget av liten kontrollvirk-
somheten og omfattende saksbehandling (konsesjonssaker),189 økte antallet 
stedlige kontroller noe utover på 1990-tallet: I 1996 ble det gjennomført 28 
kontrollbesøk, mens 23 kontrollbesøk ble gjennomført i 1999. I 2001 hadde 
antallet kontroller steget til 53, noe som henger sammen med at personopp-
lysningsloven med forskrift trådte i kraft dette året.190 En av de viktigste for-
skjellene i forhold til den gamle personregisterloven (som gjaldt fra 1980 og 
frem til 1. januar 2001), er at konsesjonsordningen har en mindre sentral plass 
i den nye loven.191 Fremfor styring i forkant gjennom konsesjonsbehandling, 
legges det nå større vekt på kontroll av regeletterlevelsen i etterkant. Internt i 
Datatilsynet fi kk dette som konsekvens at en egen Tilsyns- og sikkerhetsavde-
ling ble opprettet i 2001.192 Utover på 2000-tallet fortsatte derfor kontrollvirk-
somheten å vokse – til 141 kontrollbesøk i 2008.193

Selv om kontrollvirksomheten har økt de siste 8-10 årene, har avdelingen i 
Datatilsynet som er ansvarlig for denne virksomheten – Tilsyns- og sikkerhets-
avdelingen – bare åtte ansatte. Det betyr at kontrollkapasiteten er begrenset,194 
og for å utnytte den så effektivt som mulig er utvelgelsen av tilsynsobjekter 

189 Se Seip 1990 og Føyen 1989. 
190 Se Datatilsynets årsmeldinger for 1996, 1999 og 2001. 
191 I motsetning til tidligere, er det bare nødvendig å søke konsesjon for behandling av sen-

sitive personopplysninger. Behandling av ikke-sensitive personopplysninger er underlagt 
meldeplikt (se personopplysningsloven kapittel 6). Meldepliktsystemet skal gi Datatilsynet 
informasjon om hvem som behandler hvilke typer personopplysninger og til hvilke formål. 
Denne informasjonen er bl.a. ment å føre til at kontrollvirksomheten utføres på en mer 
målrettet og effektiv måte. 

192 Konsekvensene av overgangen til et nytt regelverk, er drøftet i en relativt omfattende organi-
sasjonsutredning fra 2001 (En organisasjon tilpasset Datatilsynets nye oppgaver i et samfunn 
i endring, november 2001). Her ble behovet for å styrke kontrollkapasiteten løftet fram som 
en spesielt viktig utfordring. 

193 Datatilsynets årsmelding for 2008, s. 24. En annen årsak til økningen i kontrollvirksomhe-
ten, er at i tildelingsbrevet fra FAD ble Datatilsynet pålagt å gjennomføre minst 130 kontroll-
besøk i året. Dette måltallet er nå fjernet, men det understrekes fortsatt at Datatilsynet skal 
satse på å styrke kontrollvirksomheten. 

194 Begrensninger i kontrollkapasiteten fører for eksempel til at Datatilsynet mangler ressurser 
til å gjennomføre etterkontroller av hvordan kommuner (og andre virksomheter) følger opp 
pålegg om retting av regelavvik. 
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basert på det samme metoderedskapet som kommunene (og andre virksomhe-
ter) er pålagt å benytte i informasjonssikkerhetsarbeidet: risikovurderinger og 
risikoutvelgelse av tilsynsobjekter.195 Risikoutvelgelse av tilsynsobjekter inne-
bærer at stedlige kontroller gjennomføres overfor virksomheter i sektorer eller 
bransjer som antas å være spesielt utsatt for brudd på informasjonssikkerheten 
(eller hvor de personvernmessige konsekvensene av sikkerhetsbrudd antas å 
være særlig alvorlige). Som vi har sett i tidligere kapitler, innebærer dette at 
kommunene står høyt på Datatilsynets prioriteringsliste over potensielle til-
synsobjekter (bl.a. fordi de behandler store mengder sensitive personopplys-
ninger, for eksempel helsedata). Dette har gitt seg utslag i at siden personopp-
lysningsloven og forskriften trådte i kraft, har fl ere stedlige kontroller vært 
gjennomført i kommunesektoren enn i de fl este andre bransjer eller sektorer.

Til tross for risikoutvelgelse av tilsynsobjekter og styrkingen av kontroll-
virksomheten utover på 2000-tallet, har Datatilsynet kapasitetsutfordringer. 
Det skyldes at personopplysningsloven og forskriften gjelder på tvers av sek-
torer og bransjer – den gjelder for all behandling av personopplysninger som 
oppfyller kravene i lovverket (for eksempel at behandlingen helt eller delvis 
skjer med elektroniske hjelpemidler). Antallet potensielle tilsynsobjekter blir 
derfor svært høyt, spesielt sett i forhold til de ressursene som Datatilsynet 
har til rådighet i sin kontrollvirksomhet. Kombinasjonen av stort ansvarsom-
råde og begrenset kontrollkapasitet fører bl.a. til at Datatilsynet ser det som 
ekstra viktig å være tydelig på hvilke regelbrudd kommunene har gjort seg 
skyldig i og hva de må gjøre for å være i tråd med regelverket. Det betyr at når 
Datatilsynet bare har kapasitet til å kontrollere regeletterlevelsen hos en svært 
liten andel tilsynsobjekter, blir det spesielt viktig å være klar på hva som er 
rett og feil hos de få (relativt sett) som faktisk kontrolleres. Datatilsynet nøyer 
seg derfor ikke med å bruke de mildeste sanksjonsformene – for eksempel på-
pekning av regelbrudd – men fatter vedtak som innebærer en rettslig plikt til å 
rette de regelavvikene som oppdages.

Hyppigheten i bruken av formelle vedtak fremgår av Datatilsynets kon-
trollrapporter fra kommunesektoren for perioden 2001 til 2008. Her viser det 
seg at pålegg om retting av regelavvik ble fattet ved over 90 % av kontroll-
besøkene, og at påleggene i særlig grad rettet seg mot brudd på reglene om 
informasjonssikkerhet. Kontrollrapportene viser samtidig at det bare var i ett 

195 Mer målrettet innsats mot spesielt risikoutsatte bransjer eller sektorer er viktig fordi kontroll-
kostnadene er betydelige og omfatter en rekke aktiviteter: utvelgelse av tilsynsobjekter, sam-
mensetning av tilsynsteam og fordeling av tilsynsobjekter, utsending av varsel om kontroll, inn-
henting og gjennomgang av skriftlig materiale tilsendt fra tilsynsobjektene, gjennomføring av 
selve kontrollen, analyse av kontrollfunn og utarbeidelse av foreløpig og endelig kontrollrap-
port. Dessuten er kontrollvirksomheten forbundet med en del indirekte kostnader, for eksempel 
at saksbehandlingskapasiteten i Juridisk avdeling svekkes når jurister deltar i kontrollarbeidet. 
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tilfelle hvor det kommunale informasjonssikkerhetsarbeidet ble oppfattet som 
så mangelfullt at en strengere reaksjonsform enn pålegg om retting av avvik 
ble vurdert.196

Begrensninger i kontrollkapasiteten innebærer at Datatilsynet ikke benytter 
kontroller og sanksjoner uavhengig av andre og mykere virkemidler. Isteden 
har Datatilsynet som mål å hente ut såkalte synergieffekter ved at anvendel-
sen av virkemidlene koordineres slik at den samlede effekten av virkemiddel-
bruken styrkes. I interne strategidokumenter fremheves det for eksempel at 
Datatilsynets mediearbeid bør planlegges i forbindelse med utarbeidelsen av de 
årlige tilsynsplanene.197 Tanken er at kontrollfunn fra kommunesektoren (men 
også fra andre sektorer og bransjer) skal brukes som «råstoff» i Datatilsynets 
mediearbeid.198 Dette skal bl.a. synliggjøre at Datatilsynet gjennomfører kon-
troller og ilegger sanksjoner, og bidra til at informasjonssikkerhet settes på 
den kommunale dagsorden.199 Offentliggjøring av kontrollfunn kan også ten-
kes å ha en viss allmennpreventiv virkning: Ved at det gjøres oppmerksom på 
at regelpraksis kontrolleres, og ved at det gis informasjon om at regelbrudd 
sanksjoneres, sendes et signal til alle kommuner om at de bør ta reglene om 
informasjonssikkerhet på alvor.200

Men kontrollvirksomheten tjener ikke bare en sanksjons- og avskrek-
kingsfunksjon. Den er også Datatilsynets viktigste kommunikasjonskanal ut 
mot kommunene (og andre sektorer eller bransjer). Kontrollbesøk gjør at 
Datatilsynet kommer i direkte inngrep med kommunene: tilsynsorganet får 
anledning til å informere om og diskutere regelverket med de som skal følge 
det. Stedlige kontroller kan derfor hjelpe kommunale IT- og sikkerhetslederne 
med å løse forankringsutfordringen (se kapittel tre), for eksempel ved at det gir 
en anledning til å forklare betydningen av informasjonssikkerhet og person-
vern overfor kommunenes administrative toppledelse (rådmennene). Samtidig 
har kontrollvirksomheten betydning for kompetanseoppbyggingen internt i 

196 Etter at personopplysningsloven med forskrift trådte kraft, har verken tvangsmulkt eller 
politianmeldelse vært benyttet i kommunesektoren eller for brudd på reglene om informa-
sjonssikkerhet. 

197 Se Strategi og metodikk for operativt tilsyn med behandling av personopplysninger, 2002, s. 
11-13. 

198 Se spesielt Datatilsynets strategidokument for medie- og kommunikasjonsarbeidet: 
Kommunikasjon for et bedre personvern 2007-2010 (2006). 

199 Se Strategi og metodikk for operativt tilsyn med behandling av personopplysninger, 2002, s. 
11-13. Aktiv bruk av bransjeblader eller tidsskrifter fremheves som en særlig effektiv måte 
å kommunisere kontrollfunn på – og å meddele kommunesektoren at Datatilsynet holder et 
våkent øye med hva den foretar seg. 

200 Publisitet omkring kontrollfunn (regelavvik) fungerer derfor som en uformell sanksjons-
form: «(…) the truly effective sanctions comes from publicizing the decisions of an agency» 
(Flaherty 1989: 397). 
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Datatilsynet. På den ene siden fører stedlige kontroller til at Datatilsynet får 
oppdatert sin kunnskap om hvilke tekniske og organisatoriske utviklingstrekk 
som preger det kommunale informasjonssikkerhetsarbeidet. På den andre si-
den bidrar kontrollene til å identifi sere problemstillinger som Datatilsynet tid-
ligere ikke har tatt stilling til. Kontrollene er derfor avgjørende for dannelsen 
av ny forvaltningspraksis.

6.5 Informering og veiledning

Målet med Datatilsynets informasjons- og veiledningsarbeidet er at kommu-
nene (og andre pliktsubjekter) skal internalisere reglene om informasjons-
sikkerhet: lokale myndigheter skal settes i stand til å praktisere regelverket 
på en måte som gjør at det blir en naturlig del av de daglige gjøremålene.201 
Informering og veiledning på informasjonssikkerhetsområdet har derfor en 
noe annen innretning enn Datatilsynets øvrige informasjons- og veilednings-
arbeid. Istedenfor å opplyse om trusler mot og viktigheten av personvern, 
handler det om å operasjonalisere regelverket, det vil si å forklare hva ledelses- 
og risikostyrt informasjonssikkerhet handler om i praksis. I tidligere kapitler 
har vi for eksempel sett at Datatilsynet utarbeidet en rekke veiledere og kom-
mentarhefter som utdyper innholdet i lov- og forskriftsteksten,202 og som gir 
konkrete eksempler på hvordan virksomheter kan gå frem for å overholde 
bestemmelsene.203 Vi har også sett at Datatilsynet har laget en egen veileder 
om informasjonssikkerhet spesielt rettet mot kommunesektoren, og at denne 

201 Troen på at veiledning og opplæring kan ha en internaliseringseffekt, er noe større i 
Informasjonsavdelingen enn i Tilsyns- og sikkerhetsavdelingen. Holdningen i Tilsyns- og sik-
kerhetsavdelingen er at veiledning og opplæring ikke vil gi en slik effekt uten bruk av kon-
troll- og sanksjonsvirkemidler.

202 Se Internkontroll og informasjonssikkerhet (2007), Internkontroll i mindre virksom-
heter – introduksjon (2007), Internkontroll i mindre virksomheter – eksempler (2007), 
Risikovurdering av informasjonssikkerhet (2002) og Sikkerhetsbestemmelsene i personopp-
lysningsloven (2000). 

203 Veiledningsmaterialet inneholder bl.a. forslag til hvordan sikkerhetsdokumenter (sikkerhets-
mål og strategier, sikkerhetsinstrukser, taushetserklæringer, avviksrapporteringsskjema, osv.) 
kan utformes.
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veilederen har vært hyppig brukt av de 19 kommunene som deltok i denne 
studien når de utarbeidet sin sikkerhetsdokumentasjon.204

I tillegg (og som nevnt ovenfor) er bruken av informerings- og veilednings-
virkemidler intimt koblet til Datatilsynets kontrollvirksomhet. Denne koblin-
gen kommer til uttrykk ved at den hyppigst brukte sanksjonen for brudd på 
informasjonssikkerhetsreglene i kommunesektoren – pålegg om retting av re-
gelavvik – like gjerne kan forstås som en juridisk bindende form for rådgivning 
som en straffereaksjon: pålegg om retting av feil/mangler er like mye ment som 
en «hjelpende hånd» som en straff for dårlig arbeid (men kommunene som 
mottar pålegg fra Datatilsynet opplever det nok ikke alltid på denne måten). 
Dette innebærer at Datatilsynets stedlige kontroller neppe kan forstås som 
kortvarige enkelthendelser hvor hensikten utelukkende er å oppdage og kor-
rigere regelavvik. Kontrollene kan også legge grunnlaget for gjentatt samhand-
ling mellom tilsynsorgan og tilsynsobjekt, for eksempel ved at kommuner som 
pålegges å rette regelavvik henvender seg til Datatilsynet for å få råd (formidlet 
via oppfølgingsmøter, telefonsamtaler eller e-postkommunikasjon) om hva de 
bør gjøre for å utbedre manglene. På denne måten blir håndhevingen av sik-
kerhetsbestemmelsene like mye en (ressurskrevende) prosess som isolerte og 
enkeltstående hendelser.

Den intime koblingen mellom kontrollvirksomheten og informerings- og 
veiledningsarbeidet, gjør at Datatilsynet er opptatt av å unngå rollemotsetnin-
ger. Datatilsynet som regelkontrollør ønsker derfor ikke å komme i konfl ikt 
med Datatilsynet som veileder, for eksempel ved at kommunene forklarer re-
gelbrudd med at de bare har gjort som Datatilsynet selv anbefaler. Denne typen 
rollemotsetninger blir forsøkt løst ved at tilsynsorganet unngår å gi svært de-
taljerte råd til kommunene om hvilke konkrete sikringstiltak de bør iverksette. 
Datatilsynet anbefaler for eksempel ikke bestemte sikkerhetsteknologier og 
setter ikke å sette sitt godkjenningsstempel på lokale risikovurderinger.205 Slike 
anbefalinger eller godkjenninger vil ikke bare føre til at Datatilsynet risikerer 
å møte seg selv i døra når det er på stedlige kontroller. Det bryter også med 

204 Se Veiledning i informasjonssikkerhet for kommuner og fylker (2005). Ifølge en kartlegging 
utført av Rambøll Management Consulting på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund, 
rapporterer 80 % av kommunene at de følger Datatilsynets informasjonssikkerhetsanbefalin-
ger (Kommunal Rapport 26. mai 2009). Datatilsynets kontrollrapporter indikerer at selv om 
kommunene baserer seg på tilsynsorganets anbefalinger, er det langt igjen til at anbefalingene 
følges (se nedenfor og Tranvik 2010a og 2010b). 

205 Men Datatilsynet har likevel myndighet til å gripe inn i det lokale informasjonssikkerhets-
arbeidet. I personopplysningsforskriften § 2-2 heter det for eksempel at Datatilsynet kan 
overprøve kommuners (og andre virksomheters) egen defi nisjon av hva som menes med 
tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Denne myndigheten har ikke Datatilsynet benyttet, 
bl.a. fordi det risikerer å føre kontroll med sine egne anbefalinger. 
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forutsetningen som informasjonssikkerhetsbestemmelsene hviler på, nemlig at 
kommunene selv – med bakgrunn i egne vurderinger – skal avgjøre hvor mye 
sikkerhet som er nødvendig og hvilke tiltak som gir den ønskede sikkerheten 
(se fremstillingen av sikkerhetsbestemmelsene i kapittel to).

6.6 Samarbeid med sektorrepresentanter

Samarbeid med sektorrepresentanter utgjør en stadig viktigere del av 
Datatilsynets informerings- og veiledningsarbeid. Dette kommer til uttrykk 
både på informasjonssikkerhetsområdet og i kommunesektoren. Særlig viktig 
har Datatilsynets støtte til Foreningen for kommunal informasjonssikkerhet 
(KINS) vært. Tidligere har vi sett at KINS er en frivillig organisasjon som 
primært er ment å være en møteplass for ansatte i kommuner og fylkeskom-
muner som jobber med informasjonssikkerhetsspørsmål.206 Datatilsynet spilte 
en aktiv rolle da KINS ble opprettet i 2003, og har senere bidratt med støtte til 
foreningen (bl.a. ved å stille med foredragsholdere på møter og konferanser). I 
tillegg har Datatilsynet møte- og talerett i foreningens styre. Samarbeidet med 
Kommunenes Sentralforbund – hvor KS IKT-forum207 er en naturlig partner – 
har imidlertid vært relativt beskjedent. Det kan skyldes at KINS har fungert 
såpass bra som inngangsport mot kommunene (i alle fall når det gjelder in-
formasjonssikkerhet) at utstrakt samarbeid med KS ikke har vært nødvendig.

I tillegg til bransje- og sektororganisasjoner, forsøker Datatilsynet å eta-
blere dialog med, og drive informerings- og veiledningsvirksomhet overfor, 
leverandører av IT-systemer. Problemet, ifølge Datatilsynet, er at mange leve-
randører tenker funksjonalitet og brukervennlighet snarere enn informasjons-
sikkerhet når nye IT-systemer planlegges og utvikles. Det hevdes å føre til to 
ting. For det første at lovgivningens krav om tilfredsstillende sikring av per-
sonopplysninger blir vanskelig å ivareta (leverandørene lar sikkerheten vike til 
fordel for andre og mer salgbare hensyn). For det andre at når leverandørene 
nedprioriterer informasjonssikkerhet, legges kostnadene knyttet til sikring av 
usikre IT-systemer over på kommunene. Hvert år har derfor Datatilsynet en 
rekke møter med teknologibransjen hvor det informeres om lovgivningens 

206 Se www.kins.no. 
207 KS IKT-forum har som formål å styrke e-forvaltnings- og teknologiarbeidet i kommuner og 

fylkeskommuner, se www.ksikt-forum.no. 
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krav til informasjonssikkerhet.208 Det er imidlertid usikkert hvorvidt møtene 
har betydning for hvorvidt det rettslige kravet om «tilfredsstillende» informa-
sjonssikkerhet legges til grunn ved utformingen av nye IT-systemer.209

6.7 Virkemidler og etterlevelsesillusjonen

Hvilken innvirkning har Datatilsynets virkemiddelbruk – anvendelsen av 
kontroller og sanksjoner, informering og veiledning – hatt på kommunenes 
etterlevelse av personopplysningslovens og forskriftens bestemmelser om 
informasjonssikkerhet?

Å måle effekter av ulike typer virkemidler er en usikker affære, både fordi 
endringer i graden av regeletterlevelse kan være problematisk å påvise og fordi 
det er vanskelig å knytte eventuelle endringer til Datatilsynets virkemiddelbruk 
(det kan være komplisert å skille effektene av virkemiddelbruken fra andre for-
hold som også kan påvirke graden av kommunal regeletterlevelse). Likevel kan 
Datatilsynets rapporter fra stedlige kontroller av kommunenes regelpraksis, 
gjennomførte i perioden 2001 til og med 2008, gi visse indikasjoner.210

Som antydet i innledningen til dette kapitlet, gir Datatilsynets kontrollfunn 
grunnlag for å hevde at virkemiddelbruken, spesielt spredningen av informa-
sjon og veiledningsmateriale, har innvirkning på kommunenes evne til å over-
holde kravene til produksjon av sikkerhetsdokumentasjon. I tidligere kapitler 
har vi imidlertid sett at det er langt mer uklart om Datatilsynets virkemid-
delbruk har den samme effekten på kommunenes overholdelse av kravene til 
organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet. Denne skjevheten fører 
til at sikkerhetsdokumentene ikke speiler hvordan arbeidet med informasjons-
sikkerhet faktisk organiseres og gjennomføres. Likevel kan ikke Datatilsynet 
unngå å håndheve dokumentasjonskravene med den begrunnelse at det kan bli 
vanskeligere å avsløre om dokumentene speiler underliggende organisatoriske 
realiteter (eller ikke). Datatilsynets mandat er å håndheve alle bestemmelsene 

208 Det er ikke bare Datatilsynet som tar initiativ til disse møtene, men det hender at IT-
leverandørene selv ber om råd for hvordan IT-systemer kan utvikles slik at lovgivningens 
krav ivaretas. Liknende veiledningsmøter gjennomføres med representanter for konsulent-
bransjen.

209 Datatilsynet har også gjennomført kontroller med hvordan de delene av teknologibransjen 
som leverer løsninger til kommunene overholder informasjonssikkerhetsbestemmelsene (for 
eksempel leverandører av skjemamotorer). 

210 Det kan være problematisk å basere seg på kontrollrapporter for å vurdere effektene av virke-
middelbruken. Kontrollrapportene gir for eksempel få holdepunkter for å vurdere om pålagte 
rettinger av regelavvik faktisk gjennomføres fordi etterkontroller ikke foretas. 
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i personopplysningsloven og forskriften. I den grad det oppstår en etterlevel-
sesillusjon, er ikke dette bare et problem for Datatilsynet, men også et retts-
politisk problem som lovgiver må ta stilling til (for eksempel ved å vurdere 
om kravene til skriftlig dokumentasjon bør endres). Ut over å kontrollere og 
korrigere regelbrudd, kreve større bevilgninger og hjemler for bruk av tøffere 
sanksjoner,211 kan Datatilsynet bare håpe at kommunenes overholdelse av do-
kumentasjonskravene er starten på en prosess hvor overholdelse av de øvrige 
kravene i regelverket følger etter.

I intervjuer med ansatte i Datatilsynet og gjennomganger av kontrollrap-
portene fra kommunesektoren, fremgikk særlig fi re forhold. For det første at 
stedlige kontroller er organisert for å oppdage og korrigere etterlevelsesillusjo-
nen. Det innebærer at når varsel om kontroll sendes ut til de aktuelle kommu-
nene, ber Datatilsynet om å få tilstedt kommunenes overordnede sikkerhets-
dokumentasjon i god tid før kontrollbesøket gjennomføres.212 Under første 
del av selve besøket redegjør rådmannen, sikkerhets- og IT-leder for innholdet 
i dokumentene, og deretter utføres en såkalt verifi kasjon av hvordan doku-
mentinnholdet (spesielt rutiner for sikker behandling av personopplysninger) 
praktiseres i utvalgte kommunale enheter. I den verifi serende delen av kon-
trollbesøket kan Datatilsynet også be om å få tilgang til den aktivitetsbaserte 
sikkerhetsdokumentasjonen, for eksempel de risikovurderinger som (ifølge re-
gelverket) skal ligge til grunn for valg av konkrete sikringstiltak. Til tross for 
at det bare er en meget liten del av den totale kommunale virksomheten som 
underlegges verifi kasjon, gir det likevel Datatilsynets kontrollteam en viss inn-
sikt i sammenhengen mellom dokumentinnhold og faktisk regelpraksis. Hvor 
god (eller dårlig) denne sammenhengen er i de verifi serte enhetene, tolkes som 
et uttrykk for den generelle tilstanden på informasjonssikkerhetsområdet.

For det andre at et av hovedformålene med stedlige kontroller å mobilisere 
interne ressurser i forsøkene på å løse etterlevelsesillusjonen. Her ble det særlig 
lagt vekt på å bidra til at forankringsutfordringen (diskutert i kapittel tre) ikke 

211 Kravet om hjemler til å bruke tøffere sanksjoner er (som vi har sett ovenfor) delvis innfridd: 
Datatilsynet har fått anledning til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på reglene om infor-
masjonssikkerhet. 

212 I tillegg til at det foreligger en etterlevelsesillusjon på personvernområdet, kan det også sies 
å eksistere en håndhevelsesillusjon. Håndhevelsesillusjonen går ut på at kommuner (i den-
ne undersøkelsen) som i liten grad hadde vært i kontakt med Datatilsynet, syntes å tro at 
Datatilsynet var en stort byråkrati som rådde over kraftige og hyppig brukte sanksjonsvirke-
midler. Men etter at personopplysningsloven og forskriften trådte i kraft, har ikke Datatilsynet 
brukt sterkere lut enn pålegg om lukking av avvik i kommunesektoren (for ulike syn på ef-
fekten av forskjellige sanksjonsformer, se for eksempel Hawkins 2002, Kagan og Scholz 1984, 
Ayres og Braithwaite 1992 eller Bardach og Kagan 1982). Det er likevel vanskelig å vite om 
håndhevelsesillusjonen har bidratt til å styrke kommunenes bestrebelser på regeletterleve.
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stod i veien for praktiseringen av innholdet i kommunale sikkerhetsdokumen-
ter: større rådmannsinvolvering – og tydelige styringssignaler fra toppen – ble 
beskrevet som alfa og omega i forhold til kommuneorganisasjonens oppfølging 
av egne målsettinger, strategier og rutiner. Ifølge intervjuene med ledere og an-
satte i Datatilsynet, var effektene av denne virkemiddelbruken den samme som 
tilsynsobjektene – ni av de 19 kommunene i undersøkelsen som hadde vært 
gjenstand for stedlige kontroller – mente å kunne observere: stedlige kontroller 
var en kime til kortsiktig ledelsesforankring, men den langsiktige virkningen 
var langt mer usikker. Samtidig fremgikk det at Datatilsynet ikke rår over vir-
kemidler som kan hjelpe kommunene (det vil si sikkerhets- og IT-lederne) med 
å løse de to andre etterlevelseshindringene: autonomiutfordringen og kompe-
tanse/kapasitetsproblemet. Den eneste effekten Datatilsynet kunne observere 
her var at den kommunale ressursbruken på informasjonssikkerhet økte like 
i etterkant av kontrollbesøkene. Datatilsynet mente at dette bl.a. kom til ut-
trykk ved at kommunene generelt sett er svært raske med å følge opp vedtak 
om retting av feil eller mangler i forhold til regelverket (denne observasjonen 
stemmer med de empiriske funnene som ble diskutert i kapittel fi re).213

For det tredje at prosentandelen kontrollbesøk hvor det gis pålegg om ret-
ting av regelavvik ikke har gått ned i løpet av perioden fra 2001 og frem til 
utgangen av 2008: andelen ligger stabilt på ca. 90 % per år (og i enkelte år er 
den oppe i 100 %). Men selv om dette prosenttallet ikke har endret seg, har det 
likevel skjedd en viss forskyvning i hvilke bestemmelser i regelverket det hyp-
pigst fattes vedtak om retting av regelavvik i forhold til. I første del av perioden 
(2001-2005) var det riktignok vanlig at påleggene oftere rettet seg mot man-
glende praktisering av innholdet i sikkerhetsdokumentene enn mot manglende 
produksjon av dokumenter. Årsaken til dette var imidlertid at Datatilsynet ikke 
fattet vedtak for hvert dokument som manglet, men samlet alle manglene i ett 
enkelt vedtak. Av disse vedtakene fremgikk det at regeletterlevelsen var omtrent 
like mangelfull over hele linjen.214 I den andre delen av perioden (2006-2008) 
var det imidlertid blitt vanligere at vedtakene om pålegg for manglende opp-
følging av dokumentasjonskravene var mindre omfattende, men uten at det 
samme kan sies om vedtakene som rettet seg mot manglende organisering og 
gjennomføringen av sikkerhetsarbeidet. Dette indikerer at Datatilsynets kon-
trollfunn gir en viss støtte til hovedargumentet i denne rapporten: det oppstår 

213 Kommunesektoren utmerker seg heller ikke med å klage på vedtak om retting av feil eller 
mangler. Siden personopplysningsloven og forskriften trådte i kraft, har klageorganet for 
Datatilsynet – Personvernnemnda – mottatt to klager fra kommuner og fylkeskommuner på 
vedtak fattet av Datatilsynet (se www.personvernnemnda.no). 

214 Se også Datatilsynets årsmelding 2003. Her gis en oppsummering av funnene i forbindelse med 
den største kontrollrunden som Datatilsynet noen gang har gjennomført i kommunesektoren. 
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en etterlevelsesillusjon fordi kommunene etter hvert har fått sikkerhetsdoku-
mentasjonen på plass, men de skriftlige beskrivelsene som gis av sikkerhetsar-
beidet stemmer dårlig med hva kommunene reelt sett gjør.

For det fjerde at det ikke bare er andelen kontrollbesøk hvor det fattes 
vedtak om retting av avvik som har holdt seg stabil. I tillegg fatter Datatilsynet 
omtrent like mange vedtak om retting av regelavvik per kontrollbesøk i begge 
tidsperioden (2001-05 og 2006-08).215 Det betyr at antallet regelbrudd som 
oppdages (og forsøkes korrigert) også har holdt seg relativt stabilt. Men i og 
med at det er blitt stadig vanligere at regelavvikene dreier seg om mangelfull 
organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet – i 2006-2008 er nes-
ten alle avvikene som nevnes i kontrollrapportene av denne typen – innebæ-
rer dette at sikkerhetsdokumentasjonen fremstår som et avtakende problem. 
Dette synes å indikere at omfanget av etterlevelsesillusjonen ikke har endret 
seg vesentlig siden bestemmelsene om informasjonssikkerhet trådte i kraft. Det 
kan tvert imot se ut som at den har økt i omfang fordi misforholdet mellom 
overholdelse av dokumentasjonskravene og de øvrige delene av regelverket 
virker å ha blitt større. Datatilsynets kontrollrapporter antyder derfor at kom-
munene er blitt fl inkere til å skrive hva de planlegger å gjøre, men evnen til å 
gjøre det de skriver synes ikke å ha styrket seg vesentlig.

Bildet av kommunal regeletterlevelse som kontrollrapportene tegner, viser 
at Datatilsynets utfordring i mindre grad enn tidligere handler om å sørge for 
produksjon av lovpålagte dokumenter og papirer, men handler i første rekke 
å minske avstanden mellom atferdsbeskrivelser og faktisk atferd (dette bildet 
er enda tydeligere i mindre kommuner, det vil si kommuner med færre innbyg-
gere, enn de 19 som har vært gjenstand for analyser i de foregående kapitlene). 
Samtidig kan dette bety at Datatilsynet er på sitt mest effektive når virkemid-
lene som benyttes er informasjon og veiledning rettet mot overholdelse av do-
kumentasjonskravene. Men det er samtidig trolig at effektene av Datatilsynets 
virkemiddelbruken i vel så stor grad skyldes interne forhold i kommunene, 
for eksempel at kostnadene knyttet til dokumentasjonsproduksjon er langt 
lavere sammenliknet med kostnadene knyttet til atferdsendring. Sammen med 
at endringer av atferd ikke kan presenteres og markedsføres overfor omgivel-
sene på samme måte som tilfelle er med nye dokumenter og papirer, fremstår 
kostnadsfordelingen som en viktig årsak til at Datatilsynet virker å ha mindre 
å stille opp med når det gjelder å bidra til at interne etterlevelseshindringer – 
forankrings-, autonomi- og kompetanse/kapasitetsutfordringene – reduseres.

Konklusjonen ovenfor – Datatilsynets virkemiddelbruk har ikke ført til 
at omfanget av etterlevelsesillusjonen er redusert (kanskje snarere tvert imot) 

215 Gjennomsnittstallet for hver av de to tidsperiodene er litt i underkant av fi re pålegg per kon-
trollbesøk. 
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– må likevel nyanseres noe. For hvis vi ikke bare teller antallet pålegg per 
kontrollbesøk, men også analyserer hvilke typer pålegg Datatilsynet gir, ser 
situasjonen litt annerledes ut. Da viser det seg at mens det i perioden fra 2001 
til 2005 ikke var uvanlig at ett enkelt pålegg omfattet brudd på fl ere av de kra-
vene som stilles til organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet, har 
det de to-tre siste årene blitt vanligere at det gis individuelle pålegg for hvert 
regelbrudd. Dermed synker ikke antallet pålegg per kontrollbesøk fordi påleg-
gene er blitt mer detaljerte og spesifi kke. Dette kan bety at virkemiddelbruken 
har gitt resultater – og at omfanget av etterlevelsesillusjonen er redusert – fordi 
kontrollrapportene kan tolkes dit hen at bruddene på reglene om organisering 
og gjennomføring er mindre omfattende enn tidligere. Men det kan også skyl-
des andre forhold enn Datatilsynets virkemiddelbruk, for eksempel at kom-
munene har trengt tid på å løfte sikkerhetsarbeidet ut av dokumentbunkene og 
inn i den kommunale hverdagen.

Denne siste muligheten fi nner i begrenset utstrekning støtte i de 19 kom-
munene som deltok i denne undersøkelsen. For, som vi har sett, var det bare 
fem av kommunene som kunne sies å praktisere innholdet i egen sikkerhets-
dokumentasjon (dette var i langt mindre grad tilfelle i de øvrige 14 kommu-
nene). En tredje forklaringsmulighet er derfor at Datatilsynets kontroller har 
endret karakter: de er blitt mer detaljorienterte. Datatilsynet fører i økende 
utstrekning kontroll med overholdelsen av spesifi kke bestemmelser i regelver-
ket snarere enn med systematikken i kommunenes generelle informasjonssik-
kerhetsarbeid. Dermed kan det tenkes at endringene i vedtakenes detaljerings-
grad avspeiler forandringer i Datatilsynets forvaltningspraksis, og sier lite om 
utviklingen i regeletterlevelsen.

6.8 Håndhevingsparadokset

Drøftelsene i dette kapitlet har vist at håndhevingen av personopplysnings-
lovens og forskriftens regler om informasjonssikkerhet er ressurskrevende 
– det fordrer betydelig informerings-, veilednings- og kontrollinnsats fra 
Datatilsynets side. Men de har også vist at Datatilsynet har begrensede ressur-
ser å rutte med og at tilsynsorganets rolle som «nasjonalt personvernombud» 
setter visse grenser for hvor tøffe sanksjoner (for regelbrudd) som tas i bruk. 
Den har også vist at kontroller og sanksjoner er virkemidler som har fått 
større betydning i Datatilsynets håndhevingsarbeid enn tidligere. Men, på den 
annen side, er Datatilsynets bruk av informerings- og veiledningsvirkemidler 
også styrket. I tillegg er bruken av de to virkemiddeltypene relativt tett inte-
grert, for eksempel ved at stedlige kontroller ikke bare benyttes for å oppdage 
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og korrigere regelbrudd, men er samtidig en anledning til å formidle råd og 
veiledning til tilsynsobjektene.

I hvilken grad har Datatilsynets virkemiddelbruk (a) økt kommunenes 
overholdelse av reglene om informasjonssikkerhet og (b) minsket omfanget av 
etterlevelsesillusjonen? Gjennomgangen av Datatilsynets kontrollrapporter fra 
kommunesektoren viser to spesielt interessante trender:
• Datatilsynet gir ikke færre pålegg om retting av regelavvik i perioden 2006-

08 enn i årene like etter at bestemmelsene om sikring av personopplysnin-
ger trådte i kraft (2001-2005).

• Kommunenes regeloppfølging synes å skje stykkevis og delt: dokumenta-
sjonskravene overholdes i større grad enn tidligere, men overholdelsen av 
kravene til organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet har ikke 
endret seg like raskt.

Disse funnene overlapper i stor grad med det som undersøkelsen av regelet-
terlevelsen i 19 kommuner på østlandsområdet viste: lovpålagte dokumenter 
produseres i økende omfang, men treghet preger endringen av atferd (orga-
nisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet). Datatilsynets virkemid-
delbruk kan derfor beskrives som en betinget suksess – og den skaper et 
håndhevingsparadoks:
• Suksess: Virkemiddelbruken kan ha styrket kommunenes praktisering av 

reglene om fremstilling av overordnet sikkerhetsdokumentasjon.
• Problem: Virkemiddelbruken synes ikke i samme grad å ha styrket kom-

munenes praktisering av reglene om organisering og gjennomføring av sik-
kerhetsarbeidet.

• Paradoks: Virkemiddelbruken har ulike effekter på forskjellige typer be-
stemmelser, noe som bidrar til at det oppstår et misforhold mellom innhol-
det i sikkerhetsdokumentasjonen og praktiseringen av dokumentinnholdet. 
Dette kan føre til at Datatilsynets håndhevingsarbeid blir mer krevende enn 
det ville vært hvis effekten av virkemiddelbruken hadde vært den samme på 
tvers av de ulike bestemmelsene i regelverket.

Håndhevingsparadokset har sine røtter i motsetningen mellom den rettslige og 
den organisatoriske logikken: Datatilsynets virkemiddelbruk (spesielt informe-
ring og veiledning) synes å ha styrke den rettslige logikkens gjennomslagskraft 
i forhold til de bestemmelsene i regelverket som er lite kostnadskrevende å et-
terleve (dokumentasjonskravene). Men samtidig virker det fortsatt å være slik at 
den organisatoriske logikken påvirker praktiseringen av kravene som stilles til 
organisering og gjennomføring av sikkerhetsarbeidet. Det kan derfor se ut som 
at Datatilsynets verktøykasse ikke inneholder redskaper som i vesentlig grad 
påvirker måten de største etterlevelseshindringene – forankrings-, autonomi- og 
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kompetanse/kapasitetsutfordringene – former implementeringen og praktiserin-
gen av sikkerhetsregelverkets aller viktigste bestemmelser.

Spørsmålet (som ikke kan besvares i denne rapporten) er om etterlevelsesil-
lusjonen vil vedvare eller om økende dokumentproduksjon innevarsler at reell 
regeletterlevelse er i fred med å spre seg til hele snarere enn å være isolert til 
utvalgte deler av regelverket? Hvis denne spredningseffekten er fraværende, 
er det trolig at håndhevingsparadokset vil fortsette å være en av Datatilsynets 
hovedutfordringer i årene som kommer.



7 OPPSUMMERING

7.1 Tidsperspektiv og reguleringsform

Drøftelsene i de foregående kapitlene har underkommunisert tre viktige for-
hold. For det første at blant de kommunene som deltok i undersøkelsen, var 
arbeidet med å overholde reglene om informasjonssikkerhet av ny dato. Dette 
til tross for at personopplysningsloven og forskriften trådte i kraft i januar 
2001. Det samme fenomenet kan også observeres i Datatilsynets kontrollrap-
porter fra kommunesektoren: i de første årene etter at regelverket trådte i kraft 
var det store mangler ved praktiseringen av hele regelverket, men i løpet av de 
siste par årene hadde praktiseringen av deler av regelverket – først og fremst 
kravene til sikkerhetsdokumentasjon – blitt styrket.216 Disse funnene tyder på 
at implementering av reglene i lover og forskrifter er en enda lengre og van-
skeligere prosess enn arbeidet med å forberede, utrede, diskutere og vedta de 
samme lovene og forskriftene.217

For det andre at mangelfull etterlevelse av personopplysningslovens og for-
skriftens regler ikke innebærer at kommunene tar lett på arbeidet med sikring 
av personopplysninger (eller andre typer informasjon som er viktige for kom-
munene). Det avspeiler seg for eksempel i at de kommunene som har deltatt i 
denne studien – og øvrige kommuner i Norge – ikke har vært utsatt for store 
«sikkerhetsskandaler». Snarere enn informasjonssikkerheten i seg selv, er det 
organiseringen og gjennomføringen av den arbeidsmetodikken som regelver-
ket foreskriver som majoriteten av kommunene i undersøkelsen rapporterte 
at de sliter med. Samtidig fører dette til at effektene av regelverket i større 
grad avhenger av interne forhold i hver kommune – forankrings- autonomi- 
og kompetanse/kapasitetutfordringer – enn av avvisning av eller skepsis mot 
denne formen for rettslig regulering.218

216 I rettssosiologiske studier er liknende funn gjort, se for eksempel Aubert et al. 1952. 
217 Dette er også en type funn som er godt kjent fra den tidlige statsvitenskapelige implementer-

ingslitteraturen, se for eksempel Bardach 1978 eller Pressman og Wildavsky 1973. 
218 Men vi har likevel sett at regelverkets utforming ikke er uproblematisk: begrepsapparatet 

oppleves som vanskelig tilgjengelig og regelverkets omfang oppleves som dårlig tilpasset 
kommunale sikkerhetsutfordringer (det «skyter spurv med kanoner»). 
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For det tredje at når det gjelder den typen strukturregulering det her er 
snakk om – risikostyring basert på internkontrolltenkning – øker spenningene 
mellom den rettslige og den organisatoriske logikken. Det skyldes at hensikten 
med regelverket ikke er å tydeliggjøre hva som er lovlig og ulovlig atferd, eller 
å stille detaljerte krav til sikkerhetsnivå. Poenget er isteden å trekke opp de 
organisatoriske og metodiske rammene for sikkerhetsarbeidet. Fordelen med 
denne typen regulering er at det (a) åpnes for fl eksibilitet og lokaltilpasning 
av hvordan sikkerhetsutfordringer angripes og behandles (noe som kan sies å 
være i tråd med verdiene om kommunalt selvstyre) og (b) man slipper å endre 
kravene som stilles til sikkerhetsnivå hver gang nye teknologiske eller organi-
satoriske trusler mot informasjonssikkerheten oppdages. Men det åpnes også 
for at interne hindringer – organisatoriske, kompetanse- og ressursmessige – 
spiller en større rolle i regelanvendelsen enn hva tilfelle trolig er for regelsett 
som defi nerer tydelige atferdskrav.

Hovedårsaken til dette er at reglene om informasjonssikkerhet baserer seg 
på tanken om at kommuner (og andre virksomheter i offentlig og privat sektor 
som behandler personopplysninger) skal bruke egne krefter på å avgjøre hva 
som må til for at informasjonssikkerheten skal være tilfredsstillende. Her gir 
loven og forskriften ingen holdepunkter for å vurdere hva som er tilfredsstil-
lende eller ikke, men nøyer seg med å beskrive hvordan arbeidsprosessen skal 
organiseres, gjennomføres og dokumenteres. Kommunene i denne undersøkel-
sen rapporterte at de opplevde dette fraværet av spesifi kke krav som frustre-
rende, og de etterlyste mer konkrete råd fra Datatilsynet om hvilke sikrings-
tiltak de burde innføre. Enkelte hevdet at mer spesifi kke krav til hva som er 
å forstå som tilfredsstillende informasjonssikkerhet kunne gjøre det enklere å 
forankre arbeidet i kommuneorganisasjonen: man kunne tydeliggjøre overfor 
rådmannen og andre ledere/ansatte at kommunen befant seg på «feil side» av 
reglene – og at «noe måtte gjøres». Men i forhold til dagens regelverk ble det 
hevdet at tydelighet i hva som kreves er mangelvare, og at usikkerheten om-
kring hva som er rett og feil – hvilke typer tiltak eller atferd er i tråd med eller 
strider mot de rettslige bestemmelsene? – skapte problemer med å få gehør for 
betydningen av regeletterlevelse. Uten denne tydeligheten, mente fl ertallet av 
sikkerhets- og IT-lederne at reglene om informasjonssikkerhet trolig ville fort-
sette å støte mot interne barrierer og hindringer.219

219 For en prinsippdrøftelse av betydningen av regulatorisk tydelighet (såkalte robuste regelkate-
gorier), se spesielt Hood 1986: 35-42. 
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7.2 Styring, endring og personvern

I innledningskapitlet ble det skissert tre måter å lese denne rapporten på. Den 
kunne leses i et styringsperspektiv (hvordan rettslige reguleringer fungerer som 
virkemidler i statens styring av kommunene), i et endringsperspektiv (hva skjer 
i kommunale endringsprosesser når de stilles overfor til dels konkurrerende 
hensyn – eksterne og rettslige krav versus interne og organisatoriske forhold) 
og i et personvern- og sikkerhetsperspektiv (hvordan jobber kommunene med 
å ivareta informasjonssikkerheten på personvernområdet). Siste del av dette 
kapitlet vil gi en kort oppsummering av hva drøftelsene i rapporten kan sies å 
ha vist i forhold til disse tre perspektivene.

Sett i et styringsperspektiv viser funnene at konsekvensene av strukturre-
gulering ikke først og fremst påvirker forholdet mellom stat og kommune, 
men forhold internt i hver enkelt kommune. Datatilsynets kontrollvirksom-
het overfor kommunesektoren har riktignok økt kraftig etter at personopplys-
ningsloven og forskriften trådte i kraft. Men økningen har skjedd fra et svært 
beskjedent utgangsnivå. Det mest påfallende er likevel at loven og forskriften 
har påvirket den interne regelstyringen av atferd: produksjonen av kommu-
nale rutiner og prosedyrer som forsøker å regulere dagligdagse oppgaver på en 
svært detaljert måte (orden på eget kontor, låsing av dører, henting av utskrif-
ter, behandling av besøkende, forvaltning av passord, osv.) har tiltatt i styrke. 
Dette har skjedd på et område (informasjonssikkerhet) hvor slike detaljregler 
tidligere enten ikke eksisterte eller fantes bare i liten utstrekning. I den grad 
man kan snakke om rettsliggjøring av offentlig forvaltning, det vil si at «(…) 
the diffusion of legalistic reasoning, procedures and structures» i statlige eller 
kommunal sektor,220 tyder funnene i denne undersøkelsen på at rettsliggjørin-
gen i hovedsak skjer innenfor offentlige forvaltningsnivåer snarere enn mellom 
dem. Årsakene til rettsliggjøringen må imidlertid forstås i lys av at staten be-
nytter rettslige virkemidler i styringen av kommunesektoren, og at den interne 
detaljreguleringen er en effekt av denne styringsstrategien. Teknologene som er 
utpekt til å være kommunalt sikkerhetsansvarlige får dermed en ny rolle – de 
blir såkalt «compliance offi cers». I denne rollen skal de både produsere in-
terne atferdsregler, samle dem i manualer (sikkerhetshåndbøker) og håndheve 
reglene etterlevelse. Dette er oppgaver som stiller helt andre kompetansekrav 
enn den IT-tekniske kompetansen de i utgangspunktet behersker.

Sett i et endringsperspektiv viser funnene at det interne regelverket er 
langt mindre kostnadskrevende å produsere enn å implementere og hånd-
heve. Når kommunene hadde brukt såpass små ressurser på implementering 
og håndheving av egne regelverk (som 14 av de 19 kommunene i denne 

220 Sitkin og Bies 1994: 21. Se også Lundeberg 2005 eller Mathisen 2001: 168-171. 



116 Personvern og informasjonssikkerhet

undersøkelsen hadde gjort), kan det synes som om rutinene og prosedyrene 
– sammen med dokumenter som skisserer sikkerhetsorganiseringen, sikker-
hetsmålene og sikkerhetsstrategiene – har en legitimerende fremfor en virke-
lig atferdsendrende funksjon.

Enkelte viktige endringer hadde likevel skjedd, for eksempel hadde kom-
munene utpekt en sikkerhetsansvarlig. I tillegg hadde de operativt ansvarlige 
for sikkerhetsarbeidet i mange tilfeller nedlagt et stort og idealistisk motivert 
arbeid for å ivareta informasjonssikkerheten. Men fordi deres arbeidsinnsats 
og motivasjon ikke var nok til å implementere de endringene som regelverket 
krever, bestod verdien av jobben i at kommunene kunne peke på sin sikker-
hetsansvarlige og de dokumentbunkene som han eller hun hadde produsert 
og si: «Vi har etablert et internt system for sikker behandling av personopp-
lysninger her hos oss – derfor, og som dere selv kan se, vet vi hva regelverket 
krever av oss og vi har gjort noe med det. Men vi kan selvsagt ikke gardere 
oss mot menneskelige feil, så i fremtiden vil vi sørge for at rutinene praktiseres 
på en bedre måte enn i dag.» Selv om denne illusjonen av orden, kontroll og 
overholdelse av lovpålagte krav ikke er ønsket eller planlagt, er den nyttig i 
arbeidet med å formidle et bilde av kommuneorganisasjonen som en profesjo-
nell, kompetent og samvittighetsfull regelbruker – en institusjon innbyggere, 
næringsliv, statlige myndigheter og frivillige organisasjoner kan feste lit til og 
stole på. Dermed blir også atferdsendring – ivareta nye oppgaver eller utføre 
gamle oppgaver på en ny måte – mindre nødvendig: papirene og dokumentene 
gjør mangelen på endring mindre synlig og vanskeligere å oppdage.

Sett i et personvern- og informasjonssikkerhetsperspektiv viser funnene at 
kommunene tar begge deler på alvor – disse målsettingene omtales som viktige 
og riktige. Men når vi beveger oss bort fra kontorene til sikkerhets- og IT-
lederne og nedover mot de kommunale sektorene (helse, omsorg, pleie, skole, 
oppvekst, osv.), kan det virke som om både personvern- og informasjonssikker-
het får avtakende reell betydning i arbeidshverdagen. Selv om praktiseringen 
av regelverket i de kommunale sektorene ikke har vært gjenstand for studier i 
denne undersøkelsen, beskriver for eksempel Datatilsynets kontrollrapporter 
fra 2006-08 at styringen med hvem som får tilgang til personopplysninger i 
kommunale helse-, omsorgs- og pleieinstitusjoner som til dels svært mangelfull 
(brudd på opplysningenes konfi densialitet). Den liberale tilgangsstyringen for-
klares med at «alle må ha tilgang til alt» for å sikre høy kvalitet på velferdstje-
nestene. Dermed kan det virke som om personvern- og informasjonssikkerhet 
oppleves å stå i veien for ivaretakelsen av sektorspesifi kke oppgaver og for å 
hindre oppnåelsen av sektorspesifi kke målsettinger.

Riksrevisjonens kartlegging av hvordan målene i den nasjonale IKT-
politikken om større elektronisk samhandling på tvers av statlige sektorer 
og etater oppfylles, indikerer noe av det samme: personopplysningsloven og 
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forskriften oppfattes å være en av de viktigste barrierene mot denne typen 
koordinert tjenesteyting.221 Om dette betyr at «harde» sektorverdier vinner 
frem, både på kommunalt og statlig nivå, relativt uavhengig av hva hensynet 
til personvernet og informasjonssikkerheten tilsier, er likevel vanskelig å si.222 
Men funnene i denne rapporten tyder på at selv en såpass «hard» verdi som 
rettslig styring av informasjonssikkerheten har vanskeligheter med å gjøre seg 
gjeldende på sektornivå i den kommunale forvaltningen. Samtidig har vi sett 
at den ikke har vesentlig større gjennomslagskraft oppover mot den kommu-
nale toppledelsen. Det kan derfor virke som om de rettslige reguleringene av 
informasjonssikkerhet i personopplysningsloven og forskriften er noe mange 
kommuner snakker om, men som langt færre greier å praktisere.

221 Dokument nr. 3: 12 (2007-2008), Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk samhandling 
og tjenesteutvikling i offentlig sektor, s. 41. 

222 En faktor som trekker i motsatt retning, er at Fornyings- og Administrasjonsdepartementet har 
laget en personvernveileder til statens utredningsinstruks (Instruks om utredning av konsekven-
ser, foreleggelse og høring ved arbeid med offentlige utredninger, forskrifter, proposisjoner og 
meldinger til Stortinget, 2000). Her pålegges alle statlige etater å utrede de personvernmessige 
konsekvensene av sine forslag (se Veileder til utredningsinstruksen: Vurdering av personvern-
konsekvenser, 2008). Spørsmålet er om denne veilederen får gjennomslag i de statlige sektorene 
eller om den lider samme skjebnen som kommunenes sikkerhetsdokumentasjon?
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