
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruks 

      

Informasjon- og datasikkerhet    
Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger 
og taushetsbelagte informasjon (Gradert informasjon) 

Gjelder for: Alle ansatte 
 
Vedtatt av: Rådmannen    
 
Dato: 22.09.2014  |  Vedtaksnr. 25/25515  |   JpID: 14/25512 
 
Dokumentansvarlig (Enhet): Interne tjenester 
 
Revisjonsintervall: Årlig 
 
Distribusjon: Intranett, hjemmeside, QM+ 
 
Merknad: Alle ansatte skal ha signert på at instruksen er lest og 
forstått. 



Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (gradert informasjon) 

 

Side 2  

Innholdsfortegnelse 

1. Innledning ........................................................................................................................................ 3 

a. Hensikt ......................................................................................................................................... 3 

b. Ansvarsforhold ............................................................................................................................ 3 

c. Definisjoner ................................................................................................................................. 3 

2. Forhold til arkivloven ....................................................................................................................... 6 

3. Konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og sporbarhet .............................................................. 6 

4. Tilgang - autorisasjon ...................................................................................................................... 6 

5. Skifte av stilling, funksjon, opphør av arbeidsforhold ..................................................................... 7 

6. Fysisk oppbevaring .......................................................................................................................... 7 

7. Elektronisk oppbevaring .................................................................................................................. 8 

a. Lagring på eksterne lagringsmedia - Godkjente harddisk og usb-minnepinner ............................. 8 

8. Forsendelse og transport ................................................................................................................ 9 

9. Elektronisk kommunikasjon ............................................................................................................ 9 

10. Nettskytjenester (Cloud Computing) ......................................................................................... 10 

11. Utskrifter ................................................................................................................................... 10 

12. Bruk av privat utstyr .................................................................................................................. 10 

13. Makulering (tilintetgjøring) ....................................................................................................... 10 

14. Skjerming ................................................................................................................................... 11 

15. Sikring mot overhøring av uvedkommende .............................................................................. 11 

16. Partsinnsyn ................................................................................................................................ 11 

17. Innsyn av andre enn parter, elektronisk kopi, sladding mv. ..................................................... 11 

18. Publisering, fordeling til politiske utvalg mv. ............................................................................ 12 

19. Lyd og billedmateriale fra kameraovervåking ........................................................................... 12 

20. Hjemmelsgrunnlag .................................................................................................................... 12 

21. Henvisninger .............................................................................................................................. 13 

i. Eksterne ................................................................................................................................. 13 

ii. Egne ....................................................................................................................................... 13 

22. Vedlegg ...................................................................................................................................... 13 

 

 



Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon (gradert informasjon) 

 

Side 3  

 

1. Innledning 
Eigersund kommune plikter etter personopplysningsloven å ha kontroll på sin håndtering av 
personopplysninger og taushetsbelagt informasjon. Det er en samfunnsplikt å sørge for at 
opplysninger om enkeltpersoner håndteres med nødvendig respekt, noe som også bør være en spore 
til ryddighet. Å gi et godt inntrykk rundt håndteringen av personopplysninger kan gi kommune positiv 
merverdi, på samme måte som manglende ryddighet kan virke negativt på kommunen omdømme. 

a. Hensikt 
Dette dokumentet skal sikre at sensitive personopplysninger og taushetsbelagte informasjon 

(heretter benevnt gradert informasjon) håndteres, oppbevares og lagres på en måte som sikrer at 

informasjonen til enhver tid er korrekt og tilgjengelig for den som trenger informasjonen uten å 

avsløres for uvedkommende. 

I Eigersund kommune gjelder ”Instruks for håndtering av sensitive personopplysninger og 

taushetsbelagte informasjon ” også for fødselsnummer (Fødselsdato + personnr :11 siffer). 

Instruksen er teknologinøytral og gjelder uavhengig av hvordan informasjonen er lagret/oppbevart, 

enten det er på papir, lyd og bilde eller elektronisk i en eller annen form. 

b. Ansvarsforhold 
Den enkelte bruker er personlig ansvarlig for sin håndtering av gradert informasjon.  

Brudd på denne instruks og/eller annet regelverk, vil kunne medføre ulike former disiplinær reaksjon 

fra Eigersund kommune som arbeidsgiver. Gjentatte brudd og/eller særskilt grove brudd kan 

medføre oppsigelse/ avskjed fra kommunen og/eller politianmeldelse.  

Brudd på bestemmelsene kan også medføre suspensjon av brukertilgang til alle og/eller deler av 

kommunens ikt-løsninger og/eller gradert informasjon. Opphevelse av suspensjon vil kreve tiltak som 

f.eks opplæring mv. Det er sikkerhetsleder som fatter vedtak om eventuell suspensjon. 

Håndtering av gradert informasjon er også et lederansvar på alle nivå. Den enkelte leder er 

uavhengig av den enkelte brukers ansvar også ansvarlig for håndtering av all gradert informasjon 

innen egen enhet, samt at alle ansatte i egen enhet har tilfredsstillende kjennskap til gjeldende 

regelverk før tilgang gis. Oppfølging av personvern er et av flere kriterier som alle leder i Eigersund 

kommune blir vurdert opp i mot.  

c. Definisjoner  
Personopplysninger: opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson,  
 
Behandling av personopplysninger: enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, 
registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter,  
 
Sensitive personopplysninger (popplyl. § 2): opplysninger om  

a) rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,  
b) at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,  
c) helseforhold,  
d) seksuelle forhold,  
e) medlemskap i fagforeninger 
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Gradert informasjon: I Eigersund kommune brukes benevnelsen gradert informasjon som en 

fellesbetegnelse om sensitive personopplysninger, taushetsbelagt informasjon og skjermingsverdig 

informasjon som fødselsnummer. 

Autorisasjon: En autorisasjon er en godkjennelse som personen må ha av sin sjef for å få tilgang til 
gradert informasjon. Autorisasjon kommer i tillegg til undertegnet taushetserklæring. 
 
Sikkerhetshendelse: Enhver hendelse som kan kompromittere sikkerheten i et system eller en 
tjeneste og åpne denne for urettmessig tilgang. 
 
Privat utstyr: Alt utstyr som ikke er kjøpt inn av Eigersund kommune, eies av kommunen og/eller 
kommunen har stilt til disposisjon for den enkelte bruker.  
 
Periferutstyr: Utstyr som kobles til f.eks datamaskin som skrivere, skannere, CD/DVD-brennere, 
eksternt lagringsmedie mm. 
 
Brukerdata: Data ansatten selv har til rådighet og lagret på medier ansatten selv har kontroll med 
tilgangen til. 
 
Passord: Adgangskode som, ofte sammen med en brukeridentitet, gir tilgang til brukerkonto, 
beskyttet informasjon mv.. Det er egne krav til utforming og oppbevaring av passord.   
 
Kryptering: Prosess som gjennom matematisk eller lingvistisk teknikk gjør informasjon uforståelig for 
andre enn dem som er autorisert for tilgang. Det er egne krav til godkjent kryptering av informasjon.  
 
Taushetsplikt: Taushetsplikt er en plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse 

opplysninger. Taushetsplikt kan følge av lov, instruks eller avtale. Hvilke opplysninger som er 

omfattet av taushetsplikt, vil være avhengig av lovgrunnlaget. Brudd på taushetsplikt kan medføre 

straff, erstatningsansvar, disiplinære reaksjoner m.m. De vanlige former for taushetsplikt omfatter 

gjerne opplysninger som berører en persons fysiske og psykiske helse og opplysninger som på annen 

måte hører privatlivet til. Det kan også være kommersielle opplysninger og intern informasjon som er 

en del av en saksbehandling. 

Lagringsmedia: Et lager som inneholder informasjon i form av tekst, lyd eller bilde.  Dette kan være 
fysisk som papir (tilsvarende) eller elektronisk som harddisk, diskett, minnepinne, minnekort, 
CD/DVD, Blueray-disk, minnebrikke mv.. Så godt som alle elektroniske enheter har en eller flere 
former for lagringsmedia. 
 
Sletting av informasjon: Fjerning av informasjon, men der informasjonen på en enkel måte kan 
rekonstrueres. Vanlig sletting av en fil på en datamaskin er et eksempel på dette da filen fortsatt er 
tilgjengelig og kan hentes frem igjen ved enkle midler, f.eks ved å åpne mappen "Papirkurv", 
funksjonen "Gjenoppretting" eller med et enkelt program for slike formål. Det samme er gjeldende  
for formatering av lagringsmedia. 
 
Sikker sletting av informasjon: Fjerning av informasjon uten å ødelegge lagringsmediet og der det i 
ettertid ikke er mulig å rekonstruere informasjonen som har blitt slettet. Utføres f.eks ved bruk av 
særskilte dataprogrammer som fysisk overskriver informasjonen på lagringsmediet. Det er egne krav 
til godkjent bruk av sikker sletting.  
 
Makulering: Fysisk ødeleggelse av lagringsmedia i en slik grad at det ikke er mulig å rekonstruere 
informasjon på lagringsmediet. F.eks fysisk knusing av en minnepinne eller ved bruk av 
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makuleringsmaskin for papir som kutter papiret i så små biter at det ikke er mulig å rekonstruere 
arket. Det er egne krav til makuleringsmaskiner. 
 
Elektronisk kommunikasjon: All form for kommunikasjon ved bruk av elektroniske midler. Dette 
omfatter bla e-post, nettbaserte meldingstjenester, sosiale medier, telefaks, tekstmeldinger mv. 
 
Internett-basert datasystem: Datasystem som ikke driftes av kommunen og der tilgang skjer via 
internett gjennom en standard nettleser. All informasjon lagres normalt utenfor kommunens 
nettverk.  
 
Personlig lagringsområde: Lagringsområde på kommunens datasystemer som ikke er tilgjengelig for 
andre enn den enkelte bruker og ikt-systempersonell. 
 
Felles lagringsområde: Lagringsområde på kommunens datasystemer som er tilgjengelig for mange 
ansatte, gjerne avgrenset til en enhet. 
 
Lokal lagring: Lagring av informasjon utenom kommunens nettverk og som ikke omfattes av 
kommunens sentrale systemer for sikkerhetskopiering. Dette er f.eks lagring av informasjon lokalt på 
egen pc, nettbrett, mobiltelefon, minnepinner mv. 
 
Hjemmekontor-løsning: Teknisk løsning som gjør at det er mulig å koble seg opp på en sikker måte til 
kommunens sentrale datasystemer og få tilgang til personlig og felles lagringsområde. Gradert 
informasjon kan behandles på en sikker måte ved bruk av hjemmekontor-løsning. 
 
Nettskytjenester (Cloud Computing): Nettsky, eller Cloud Computing, er en samlebetegnelse på alt 
fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne 
serverparker tilknyttet internett. Lagringstjenester som er nettskybasert er f.eks Dropbox,  eBox og 
Apple iCloud der lagringen skjer utenfor Norges grenser og ikke er underlagt norsk lovgivning, samt 
JottaCloud der lagringen skjer i Norge og er underlagt norsk lovgivning.  
 
Arkivverdig informasjon: Dokumenter, informasjon som mottas eller produseres som ledd i den 
virksomhet som Eigersund kommune utøver, og som ikke er gjenstand for arkivbegrensning. I 
prinsippet gjelder dette for all informasjon som skal bevares for ettertiden og som er nødvendig å 
kunne finne frem igjen på et senere tidspunkt. Arkivverdighet er kanaluavhengig. Det er innholdet i 
informasjonen som er sendt, mottatt, delt eller på annet vis formidlet, som er avgjørende for om 
innholdet skal arkiveres. Kommunes arkivreglement gir nærmere opplysninger om hva som ligger i 
begrepet.  
 
Konfidensialitet: Å sikre at informasjon og informasjonssystemer bare er tilgjengelig for de som skal 
ha tilgang. 
 
Integritet: Å sikre at informasjon og informasjonssystemer er korrekte, gyldige og fullstendige. 
 
Tilgjengelig: Å sikre at informasjon og informasjonssystemer er tilgjengelig innenfor de 
tilgjengelighetskrav som er satt. 
 
Sporbarhet: Beskriver metoder som skal knytte enhver endring av informasjon til en journalpost i et 
arkiv. 
 
Metadata: Data om data, informasjon som beskriver annen informasjon, om en elektronisk fil 
(tekstdokument, bilde, film). Metadata kalles også ”tagging”. Typiske metadata er emneord, 
forfatter, tidspunkt for opprettelse og endring av dokumentet. Denne informasjonen opprettes som 
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hovedregel automatisk, men kan også endres/påføres i ettertid. Den er søkbar, men ligger ofte 
”skjult” for ansatten. Så godt som alle dokumenttyper har, eller har mulighet for, slik metadata. 
 

Fødselsnummer: Fødselsnummeret (11 siffer) består av fødselsdato (6 siffer) og personnummer (5 

siffer). Fødselsnummer er et unikt identifiseringsnummer som alle mennesker som blir født eller 

som bosetter seg i Norge blir tildelt av staten. Nummeret regnes ikke som en sensitiv opplysning og 

er ikke taushetsbelagt. Det er allikevel skjermingsverdig og det er klare grenser mot publisering, 

offentliggjøring mv. I Eigersund kommune gjelder denne instruks også også for fødselsnummer. 

2. Forhold til arkivloven 
Arkivlova med forskrifter pålegger offentlige organ, som Eigersund kommune, å arkivere alle 
dokument som blir til som ledd i kommunens virksomhet, enten det er et dokument som kommer 
inn til kommunen, eller et dokument som kommunen selv produserer. Pr. i dag er det kun 
kommunens sak- og arkivsystem WebSak som er godkjent som fullelektronisk arkiv. Alle andre arkiv 
skal i tillegg til eventuelle elektroniske kopier også ha et fullstendig papirarkiv.  
 
Kommunens arkivreglement gir føringer på hvordan kommunens arkivtjeneste og 
dokumenthåndtering skal skje. 

3. Konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og sporbarhet 
Prinsippene om konfidensialitet, integritet og tilgjengelig skal legges til grunn for all 
informasjonshåndtering i Eigersund kommune.  
 
Alle datasystemer i kommunen vil ha varierende grad av sporbarhet gjennom ulike loggfunksjoner 
der brukernes aktivitet lagres. Alle slike logger vil bli kontrollert; systematisk eller gjennom 
stikkprøver og alle ansatte må være forberedt på å bli kontrollert. Dette gjøres kun av 
systempersonell i den hensikt i å ivareta de tidligere nevnte prinsippene. 
 
Det er ikke anledning til å bruke slike logger til å overvåke ansatte på spesielt eller generelt grunnlag 
eller til andre formål med mindre dette fremgår av egne instrukser for det enkelte system. 

4. Tilgang - autorisasjon 
På lik linje med generell tilgang til kommunale arkiver og datasystemer, er tilgang til gradert 
informasjon avhengig av et tjenstlig behov i den enkelte tilfelle.  
 
Det forhold at en person er ansatt i f.eks samme enhet eller kommunen for øvrig og også har 
lovbestemt taushetsplikt, gir ikke i seg selv tilgang til gradert informasjon med mindre det foreligger 
et tjenstlig behov.  
 
All autorisasjon er personlig og knyttet til den stilling den enkelte har til enhver tid. 
 
Det er nærmeste leder som gir autorisasjon. Leder skal ha oversikt over hvem som til enhver tid har 
tilgang til gradert informasjon i egen enhet. Før det kan gis autorisasjon skal leder forsikre seg om at 
den ansatte har undertegnet taushetserklæring og at denne instruks er lest og forstått. 
 
All tilgang til personopplysninger, samt gradert informasjon kan kun brukes til arbeidsmessige 
forhold.  
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Forsøk på og/eller bevisst uautorisert tilgang til gradert informasjon der det ikke foreligger et 
tjenstlig behov vil kunne betraktes som et grovt avvik og tillitsbrudd og vil bli behandlet i tråd med 
dette. 
 
Det kan oppstå situasjoner for enkelte ansatte der det kan oppstå habilitetsproblematikk når det 
gjelder utøvelse og/eller mulig utøvelse av tilgang til gradert informasjon. Dette kan f.eks være 
tilfeller der kommunen er motpart til vedkommende som privatperson eller vedkommendes familie. I 
slike tilfeller er den enkelte pålagt å snarest mulig ta dette opp med sin nærmeste leder. Kommunen 
skal i slike tilfeller drøfte situasjonen med vedkommende, gjerne sammen med tillitsvalgt, og i 
fellesskap utarbeide skriftlige "kjøreregler" for håndtering av situasjonen. 
 
Spesielt for ansatte med utvidede systemrettigheter/arkivtilgang 
Noen ansatte vil kunne ha utvidede systemrettigheter og/eller arkivtilgang, som superbrukere, 
systemansvarlige, arkivpersonell og ikt-personell. For disse påhviler det et særskilt ansvar i utøvelsen 
av sine rettigheter. Uautorisert og uhjemlet misbruk av systemrettigheter vil normalt bli karakterisert 
som et tillitsbrudd under særdeles skjerpende omstendigheter og vil bli behandlet i tråd med dette. 

5. Skifte av stilling, funksjon, opphør av arbeidsforhold 
Ved skifte av stilling mv som medfører at den enkelte ansatte ikke lengre har nødvendig autorisasjon, 
er det den enkeltes plikt å påse at absolutt all informasjon som ikke er offentlig, leveres tilbake til 
enheten ved enhetsleder.  
 
Dette gjelder også for alle typer lagringsmedia og/eller utstyr som har eller kan ha vært brukt til 
lagring av gradert informasjon. 
 
Der det er lagret informasjon på godkjent og kryptert minnepinne, kontrolleres det at all arkivverdig 
informasjon er tatt ut og avlevert til arkivet og/eller rett instans, deretter slettes innholdet.  

6. Fysisk oppbevaring 
Gradert informasjon skal oppbevares på en slik måte at ikke uvedkommende kan få tilgang til 
opplysningene.  
 
Nøkler som gir tilgang til slik informasjon skal oppbevares i nøkkelskap og/eller nedlåst på annen 
måte. 
 
Dersom informasjonen oppbevares midlertidig på skrivebord eller på annen måte på f.eks kontoret, 
skal kontorlokalitetene være låst ved fravær, og alltid utenfor normal arbeidstid.  
 
Gradert informasjon som er under saksbehandling skal i den grad det er mulig oppbevares i grønt 
saksomslag "Unntatt offentlighet".  Oppbevares slik informasjon i f.eks ringpermer skal disse også 
merkes med at de inneholder sensitive personopplysninger og/eller taushetsbelagte informasjon. 
 
Mange saksbehandlere og ledere bruker papirprotokoller til å notere referater fra møter og 
saksbehandling mv. og som over tid akkumulere til dels store mengder gradert informasjon. Disse 
skal merkes og håndteres i tråd med innholdet. 
 
Dokumenter som ikke er arkviverdige, makuleres fortløpende på godkjent måte. 
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Alle fysiske arkiver som inneholder gradert informasjon skal være registrert og godkjent av 
arkivleder. I tråd med kommunens arkivreglement er det ikke tillatt å opprette egne "skyggearkiver" 
hos den enkelte saksbehandler og/eller enhet. 

7. Elektronisk oppbevaring 
Gradert informasjon skal i størst mulig grad behandles og lagres i kommunens godkjente sentrale 
datasystemer. I den grad det er behov for lagring utenfor sak- og arkivsystemet og/eller andre 
fagsystemer skal dette gjøres på personlig tildelt lagringsområde på kommunens servere og/eller 
godkjent kryptert lagringsmedie. 
 
Lagring av slik informasjon på fellesområder på kommunens servere kan kun gjøres dersom det kun 
er autorisert personell som har tilgang til opplysningene.  
 
Lagring av gradert informasjon lokalt på den enkelte pc er kun tillatt dersom informasjonen kan 
lagres kryptert av godkjent programvare som f.eks Microsoft BitLocker.  
 
Alle elektroniske enheter som gir tilgang til gradert informasjon skal være sikret med passord og/eller 
pin-kode (også biometrisk kode) jf. egen "Instruks for passord/pin-kode i Eigersund kommune". 
Dersom dette ikke er mulig, skal enheten oppbevares i tråd med innholdets gradering. Slike enheter 
skal også sikres med autolås uten aktiv bruk etter maksimum 15 minutter. Ved fravær skal slike 
enheter låses. For Windows pc'er gjøres dette med Windows-tast + L.   

a. Lagring på eksterne lagringsmedia - Godkjente harddisk og 

usb-minnepinner  
Lagring av gradert informasjon på eksterne lagringsmedia er kun tillatt på lagringsmedia som er 
særskilt godkjent for dette formål og som har godkjent kryptering. Slike lagringsmedier kvitteres ut 
av den enkelte bruker gjennom sikkerhetsleder eller den som sikkerhetsleder har autorisert for 
dette.  
 
Brudd på dette vil kunne bli vurdert som et grovt avvik og tillitsbrudd. 
 
Det er ikke tillatt å oppbevare passord sammen med minnepinnen eller på en slik måte at det er/lett 
kan være tilgjengelig for uvedkommende.  
 
Tap av slike harddisker og minneminner skal umiddelbart rapporteres med avviksmelding til 

sikkerhetsleder. Samtidig skal det fylles ut en egen skadevurderingsrapport om hva slags informasjon 

som var lagret på minnepinnen. Ut i fra dette, vurderer sikkerhetsleder om hvorvidt det skal 

iverksettes tiltak som varsling av Datatilsyn, personer som er omfattet av avviket mv. 

Den enkelte bruker er selv pålagt å ta nødvendig sikkerhetskopier til godkjent personlig 
lagringsområde slik at ingen arkivverdig informasjon går tapt ved tap av minnepinnen eller 
automatisk sletting av informasjonen på denne. Minnepinnen sletter automatisk alt innhold etter 10-
mislykkede pin-kode forsøk. Sikkerhetsleder har egen masterkode som kan gi tilgang og resette 
ansattes egen kode. Superbruker ute på enhetene vil ha særskilte krypterte harddisker øremerket til 
sikkerhetskopiering av minnepinner med gradert informasjon for ansatte som ikke har eget personlig 
lagringsområde. 
 
Ikke-godkjente minnepinner og/eller andre lagringsmedia som har vært brukt til å lagre gradert 
informasjon skal leveres til godkjent makulering. 
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Alle minnepinner som brukes i Eigersund kommune vil kunne bli gjenstand for sikkerhetsmessig 
inspeksjon av sikkerhetsleder, ikt-leder og/eller annet systempersonell.    

8. Forsendelse og transport 
Det er i utgangspunktet ikke tillatt å ta med seg gradert informasjon ut av kommunens lokaliteter, 
f.eks hjem til den enkelte ansatte. Dersom det unntaksvis allikevel er nødvendig av tjenestemessige 
årsaker, skal dette klareres med nærmeste enhetsleder.  
 
Dersom gradert informasjon oppbevares utenfor kommunens lokaliteter, er det den enkeltes plikt å 
påse at opplysningene oppbevares i tråd med denne instruks. 
 
Ved forsendelse/transport skal opplysningene være forseglet i lukket Eigersund kommune-konvolutt 
på en slik måte at det ikke fremgår at den inneholder gradert informasjon. 
 
Ved større forsendelser skal det brukes rivesikre konvolutter. 
 
For internpost se egen rutine. 

9. Elektronisk kommunikasjon  
Som et generelt prinsipp er det ikke tillatt å formidle gradert informasjon over ukryptert elektronisk 
kommunikasjon. Det er f.eks ikke tillatt å bruke e-post til å overføre gradert informasjon.  
 
Dersom det mottas f.eks e-post med gradert informasjon skal denne ikke videresendes og/eller 
besvares uten at den gradert informasjonen er slettet. Skal e-posten arkiveres, importeres den 
direkte i angjeldende datasystem ved bruk av importfunksjon om dette finnes eller så skrives den ut 
og sendes i internposten til rett arkivinstans, normalt sentralarkivet. Deretter slettes e-posten fra e-
postboksen og slettede elementer tømmes også. Avsender bør normalt alltid varsles om at det ikke 
er ønskelig å sende e-post med gradert informasjon til kommunen av personvernhensyn, samt at 
kommunen ikke kan bruke f.eks e-post til slik informasjon. 
 
Dersom det er nødvendig å formidle gradert informasjon gjennom elektronisk kommunikasjon som 
f.eks e-post eller telefaks skal slik informasjon sladdes og anonymiseres på en slik måte at det ikke 
fremkommer gradert informasjon.  Se punkt  17. Innsyn, elektronisk kopi, publisering mv. for detaljer 
for hvordan dette gjøres. 
 
Dersom slik informasjon sendes som kryptert vedlegg i f.eks e-post skal krypteringen ha minimum 
krypteringsnivå 128-biters AES og passord skal bestå av minimum 14 tegn som inneholder en tilfeldig 
kombinasjon av store og små bokstaver, tall og spesialtegn. Passord til mottaker kan ikke formidles til 
mottaker på samme måte som sending av det krypterte dokumentet. Dette innebærer at dersom et 
kryptert vedlegg sendes på e-post må passordet for å få tilgang til innholdet i dokumentet gis over 
telefon eller pr. tekstmelding direkte til mottaker og ikke via e-post. Sendingen med passord skal ikke 
inneholde referanser til det krypterte dokumentet. 
 
Tekstmeldinger kan bare i begrenset grad brukes til å formidle gradert informasjon. Dette under 
følgende uttrykkelig forutsetning: 

- Sending går via GSM-nettet og ikke internettbaserte tjenester som f.eks iCloud. 
- Mottakers nr er korrekt og kontrollert. 
- Samtykke foreligger hos mottaker. 
- Avsenders telefon er beskyttet med pin-kode. 
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- Det ikke er programmer (app'er) som er gitt tilgang til telefonens tekstmeldinger. Det siste er 
standard for alle smarttelefoner som bruker Googles operativsystem Android og andre 
smarttelefoner som har installert programmer som f.eks Facebook. 

Sendte og mottatte tekstmeldinger bør slettes fortløpende og ikke oppbevares på telefonen utover 
det som er påkrevd. Vær klar over at også tekstmeldinger vil kunne være omfattet av arkiv- og 
journalplikt. 

10. Nettskytjenester (Cloud Computing) 
Bruk av nettskytjenester, som Dropbox, JottaCloud, iCloud m.fl, til lagring av gradert informasjon er 
ikke under noen omstendigheter tillatt. Dette gjelder også for bruk av nettbaserte programmer, 
sikkerhetskopitjenester m.v. Brudd på dette blir kunne bli betraktet som et alvorlig avvik.  

11. Utskrifter 
Bruker er ansvarlig for at det velges korrekt utskriftsenhet (skriver, kopimaskin mv) og at utskrifter av 
gradert informasjon fjernes fra utskriftsenheten umiddelbart etter utskrift.  
 
Utskriftsenheter skal fortrinnsvis plasseres slik at de ikke er tilgjengelig for andre enn autorisert 
personell. Er dette ikke mulig skal det vurderes om det skal brukes spesielle rutiner "Utskrift på 
forespørsel" (Print On Demand, POD) der utskriften først kommer ved inntasting av personlig pin-
kode. 
 
Utskrifter av gradert informasjon skal så langt det er mulig og formålstjenlig merkes med korrekt 
gradering og lovhjemmel for dette, f.eks: "Unntatt offentlighet jf. fvl  § 13", normalt i bunn- og/eller 
topptekst i dokumentet. 

12. Bruk av privat utstyr 
Det er ikke tillatt å behandle gradert informasjon på privat utstyr. Dette gjelder også for 
periferiutstyr.  
 
Ved bruk av kommunens sentrale datasystemer gjennom kommunens hjemmekontor-løsning skjer 
ikke databehandlingen på den lokale pc'en, men på kommunens servere. Det er ikke tillatt å foreta 
lokal lagring av gradert informasjon når hjemmekontorløsningen brukes.  

13. Makulering (tilintetgjøring)  
Makulering av gradert informasjon skal gjøres på en slik måte at det ikke under noen omstendigheter 
er mulig å rekonstruere informasjonen. Dette gjøres fortrinnsvis ved bruk av makuleringsmaskin, 
brenning, fysisk knusing,  
 
Makuleringsmaskiner for papir skal minimum være godkjent for sikkerhetsnivå 4 DIN 757 
STANDARD. Dette innebærer at makulaturen skal være partikkel kutt og ikke strimmel kutt. Alle 
makuleringsmaskiner skal være godkjent av arkivleder. Arkivleder skal ha oversikt over alle godkjente 
makuleringsmaskiner og plassering av disse. 
 
Makulering av elektronisk informasjon kan kun gjøres av autorisert personell med godkjent 
programvare for sikker sletting.  Autorisasjon gis av sikkerhetsleder. Kun sletting av informasjon er 
ikke godkjent da det enkelt å rekonstruere slettet informasjon. 
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Kommunen tar intet ansvar for privat utstyr som er brukt til gradert informasjon tilhørende 
Eigersund kommune. Slikt utstyr vil kunne bli makulert og den ansatte vil kunne bli stilt 
erstatningspliktig for kommunens utgifter til eventuell sikker sletting/makulering.  

14. Skjerming 
Ved håndtering av gradert informasjon skal bruker påse at det ikke er mulig for uvedkommende å 

kunne se slike opplysninger. Dette gjelder f.eks oppbevaring av dokumenter, plassering av 

dataskjerm på skrivebord, lerret og tvskjermer o.l. der uvedkommende kan få innsyn gjennom 

vinduer etc. 

Det er ikke tillatt å ha oppslag av gradert informasjon på en slik måte at de vil kunne være tilgjengelig 

for uvedkommende som f.eks renholdere, vedlikeholdspersonale, besøkende mv.  

15. Sikring mot overhøring av uvedkommende 
Ved muntlig behandling av gradert informasjon skal det påses at det ikke er mulig for 
uvedkommende å overhøre slike opplysninger. Dette er også et krav for telefoni og dataoverføring av 
lyd. I lokaler med teleslynge skal det vurderes om det er mulig å skru av slikt utstyr under behandling 
av gradert informasjon. 

16. Partsinnsyn 
Behandling av krav om innsyn i gradert informasjon gjøres i tråd med rutine for innsyn i registrerte 
personopplysninger. Slike krav er arkivpliktige. 
 
Det skal alltid foretas kontroll av identiteten til vedkommende som krever innsyn med mindre 
vedkommende er kjent av den som behandler innsynsbegjæringen. Er vedkommende ikke kjent skal 
det tas kopi av vedkommendes identitetspapirer.  
 
Ved krav om innsyn for andre enn den registrerte, skal det foreligge skriftlig samtykke fra den 
registrerte sammen med kopi av identitetsdokument for den registrerte.  

17. Innsyn av andre enn parter, elektronisk kopi, sladding mv. 
Dersom det kreves innsyn, tilgang til og/eller kopi av gradert informasjon, skal den som behandler et 
slikt krav, uavhengig av hvordan kravet fremsettes, forsikre seg om at vedkommende som ber om 
slikt innsyn har nødvendig lovhjemmel før noen form for innsyn gis. 
 
Ved telefoniske henvendelser skal det utvises spesiell aktsomhet i forhold til identitet, lovhjemmel 
mv. Dette gjøres bla ved tilbakeringing etter kontroll av at oppgitt telefonnummer tilhører rette 
etat/instans. Slike tilbakeringinger skal fortrinnsvis skje gjennom sentralbordet til instansen som 
anmoder om tilgang til opplysningene. Ved henvendelser fra politiet kan politiets operasjonssentral 
(tlf 02800) kontaktes for kontroll.  
 
Ved krav fra publikum, presse mv. som er hjemlet i offentlighetsloven skal det vurderes om innsyn 
kan gis ved å sladde gradert informasjon på en slik måte at det ikke er mulig å identifisere og/eller 
avsløre slik informasjon.  
 
Dersom eventuell sladding gjøres elektronisk, skal dette enten gjøres ved godkjent 
spesialprogramvare eller ved at dokumentet skrives ut etter at det er sladdet og skannes på nytt før 
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dokumentene kan overføres elektronisk. Årsaken er at elektronisk påført sladding ofte kan fjernes 
like lett som det påføres. 
 
Elektronisk kopi av slike sladdede dokumenter skal kun gis og/eller publiseres på internett mv. i pdf-
format og aldri i f.eks produksjonsformat som Word, Excel mv. Det skal alltid kontrolleres at slike 
dokumenter ikke inneholder metadata (f.eks forfatter, oppretta av mv.) som kan avsløre gradert 
informasjon. Enkelte programmer som Microsoft Office-programmer inneholder egne funksjoner for 
fjerning av metadata. Sentralarkivet vil kunne veilede i slike tilfeller. 

18. Publisering, fordeling til politiske utvalg mv. 
Den enkelte bruker er ansvarlig for publisering av egne dokumenter og skal alltid gjennomføre 
kontroll av at dokumenter som skal publiseres i forbindelse med både ordinær og politisk 
saksbehandling ikke inneholder gradert informasjon, herunder metadata.  Slik informasjon skal 
fjernes/sladdes.  
 
Som hovedregel, og i den grad det er mulig, skal gradert informasjon fordeles som egne graderte 
vedlegg, uavhengig av hvor mye informasjon dette gjelder. Ved trykking på papir skal dokumentet 
sammen med forside og bakside ”Unntatt offentlighet” (jf. vedlegg) trykkes på grønt papir. (Staples 
Grønn 80 g, varenr: 738250). Denne papirfargen skal ikke brukes til andre typer dokumenter. For 
elektronisk fordeling gjelder bestemmelsene i Elektronisk kommunikasjon også for sladdet versjon. 
 
Ved fordeling av vedlegg med gradert informasjon til politiske saksdokumenter, skal som hovedregel 
identifiserbare personopplysninger som navn, adresse, bosted, fødselsnummer, sladdes før 
utsending. Saksbehandler skal levere to eksemplarer til politisk sekretariat, en sladdet versjon og en 
fullstendig versjon. På spørsmål vil en politiker kunne få tilgang til den fulllstendige informasjonen. 
 
Graderte vedlegg fordeles kun til møtende medlemmer/varamedlemmer, rådmann og kommunalsjef 
dersom denne møter i møtet. 
 
Ved møtets slutt skal graderte vedlegg samles inn og makuleres. Dersom en politiker ønsker å 
beholde de graderte dokumentene skal møtesekretæren forsikre seg om at vedkommende er klar 
over kravene til sikker oppbevaring utilgjengelig for uvedkommende. 

19. Lyd og billedmateriale fra kameraovervåking 
Lyd og billedmateriale som stammer fra kameraovervåking kan ikke utleveres til andre enn spesielt 
autorisert personell og/eller der det foreligger særskilt lovhjemmel jf. driftsrutine for det enkelte 
kameraovervåkingssystem.   
 
Slikt materiale skal oppbevares og håndteres i tråd med krav i denne instruks. 

20. Hjemmelsgrunnlag 
Som øverste leder for administrasjonen og som behandlingsansvarlig for sensitive 

personopplysninger og taushetsbelagt informasjon har rådmannen et overordnet ansvar for at 

informasjonssikkerhet og ivaretakelse av personvern i kommunen ligger på et forsvarlig nivå. 

Denne instruks er utarbeidet for å ivareta krav i forvaltningslov, personopplysningslov, arkivlov og 

helseregisterlov, samt forskrifter til disse lovene. 
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21. Henvisninger 

i. Eksterne 

 Arkivloven 

 Forvaltningsloven 

 Offentlighetsloven 

 Personopplysningsloven (popplyl.) 

 Sikkerhetsloven 

 Straffeloven 

 Helseregisterloven 

ii. Egne 

Arkivreglement for Eigersund kommune. 

Instruks for internposttjenesten 

Rutine for avvikshåndtering 

Rutine for innsyn i registrerte personopplysninger. 

Instruks for passord/pin-kode i Eigersund kommune" 

22. Vedlegg 
Saksomslag ”Unntatt offentlighet” 
Forside/bakside ”Unntatt offentlighet”  
 

~ o ~ 
  

  


