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Sammendrag 
Masteroppgaven tar for seg forholdet rettslig regulering av databehandler og 

databehandleravtaler etter personopplysningsloven og personvernforordningen, samt to 

databehandlerrelasjoner knyttet til Universitetet i Oslo. Kapittel 1 og 2 gjør rede for 

oppgavens tema, problemstilling, valg av case og hvilke metoder jeg har benyttet. 

I kapittel 3 foretar jeg en aktøranalyse av aktører som spiller inn på en databehandlerrelasjon. 

Kapittel 4 og 5 gjør jeg rede for den rettslige reguleringen av databehandler etter 

personopplysningsloven og personvernforordningen, samt kommenterer hvilke endringer 

forordningen kan eller vil føre til på området. Basert på disse tre teori-kapitlene gjennomfører 

jeg en caseundersøkelse i kapittel 6 av to databehandlerrelasjoner knyttet til UiO, herunder 

bruk av tjenestene Felles Studentsystem og Dataporten. Her undersøker jeg hvordan 

databehandlerrelasjoner kan se ut i praksis. Jeg presenterer fortløpende fremgangsmåte, funn 

og egne refleksjoner. 

Avsluttende kommentarer til masterarbeidet, og noen setninger om hvordan jeg har opplevd 

opplegget, finnes i kapittel 7. 
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Forord 
Dette er en masteroppgave som er skrevet på masterprogrammet ”Forvaltningsinformatikk” 

ved Universitetet i Oslo (UiO), Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN). Programmet 

kombinerer juridiske, informatiske og samfunnsvitenskapelige innfallsvinkler, og fokuserer 

på hvordan teknologianvendelse påvirker forvaltningen. For forvaltningen kan bruk av 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) blant annet bety muligheter for 

omorganisering og effektivisering av saksbehandling og kommunikasjon med innbyggerne. 

Programmet drøfter hvordan bruk av teknologi påvirker samfunnsidealer som demokrati, 

rettssikkerhet og personvern, og benytter både samfunnsvitenskapelige, informatiske og 

juridiske forskningsperspektiver. 

Masteroppgaven har tatt for seg et stort, komplisert og sammensatt tema som har krevd mye 

lesing og mye drøfting. Mitt håp er at det ferdige produktet både gjenspeiler temaets 

kompleksitet, samtidig som informasjonen blir presentert på en enkel, forståelig og logisk 

måte. Jeg håper at arbeidet, og de funnene jeg har gjort, vil ha overføringsverdi for 

virksomheter på tvers av sektorer.  
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og oppmuntring, og takk til min veileder Dag W. Schartum for hans oppløftende og 

konstruktive tilbakemeldinger underveis i arbeidet.  

God lesning!  

Martine Sletten Åsheim 

2018-08-27, Oslo 

 

 

 



  X 

  



  XI 

Innholdsfortegnelse 
1.! Introduksjon .................................................................................................................... 16!

1.1! Tema for masteroppgaven, bakgrunn og aktualitet ..................................................... 16!
1.2! Problemstilling og valg av case .................................................................................. 18!

1.2.1! Problemstilling ..................................................................................................... 18!
1.2.2! Valg av case ......................................................................................................... 21!

1.3! Oppgavens oppbygning og den videre fremstillingen ................................................ 22!
2.! Metodebruk ..................................................................................................................... 23!

2.1! Innledning og om et forvaltningsinformatisk perspektiv ............................................ 23!
2.2! Juridisk metode ........................................................................................................... 24!
2.3! Samfunnsvitenskapelig metode .................................................................................. 28!

3.! Om aktørene i en databehandlerrelasjon ..................................................................... 30!

3.1! Innledning og generelt om personopplysningsrett ...................................................... 30!
3.2! Kort om andre aktører enn behandlingsansvarlig og databehandler som spiller inn på 
en databehandlerrelasjon ...................................................................................................... 35!

3.2.1! Innledning ............................................................................................................ 35!
3.2.2! Den registrerte ...................................................................................................... 35!
3.2.3! Datatilsynet, Personvernnemda og personvernombud ......................................... 39!

3.3! Behandlingsansvarlig .................................................................................................. 42!
3.4! Databehandler ............................................................................................................. 51!

4.! Rettslig regulering av databehandler og databehandleravtaler etter 
personopplysningsloven ......................................................................................................... 54!

4.1! Innledning ................................................................................................................... 54!
4.2! Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger og databehandlers råderett 
over dem ............................................................................................................................... 56!
4.3! Om valg av databehandler .......................................................................................... 58!
4.4! Formkrav til en databehandleravtale ........................................................................... 60!
4.5! Databehandlers bruk av underleverandør ................................................................... 61!
4.6! Krav til informasjonssikkerhet .................................................................................... 63!

4.6.1! Innledning og kort om informasjonssikkerhet ..................................................... 63!
4.6.2! Krav til ”tilfredsstillende informasjonssikkerhet” ............................................... 65!
4.6.3! Personopplysningsforskriftens anvisninger på hvordan 
informasjonssikkerhetsarbeidet skal gjennomføres ......................................................... 66!
4.6.4! Krav til dokumentasjon av sikkerhetsarbeidet ..................................................... 71!



  XII 

4.6.5! Internkontrollaktiviteter på informasjonssikkerhetsområdet ............................... 74!
4.6.6! Overlating av opplysninger til andre enn databehandler ..................................... 77!

4.7! Databehandlers arkivplikt ........................................................................................... 78!
4.8! Maler for databehandleravtaler og standardavtaler for databehandling - 
minimumskrav til en databehandleravtale? ......................................................................... 79!
4.9! Avsluttende kommentarer til kapittelet ....................................................................... 83!

5.! Rettslig regulering av databehandler og databehandleravtaler etter 
personvernforordningen........................................................................................................ 84!

5.1! Innledning og generelt om den nye personvernforordningen ..................................... 84!
5.2! Skriftlighetskrav .......................................................................................................... 84!
5.3! Regulering av databehandlers bruk av underleverandør ............................................. 86!
5.4! Regler for databehandlers etterlevelse av informasjonssikkerhet ............................... 88!
5.5! Plikt til å bistå den behandlingsansvarlige å etterleve behandlingsansvaret, og til å 
opplyse om opplevd konflikt mellom instruksjon og lovgivning ........................................ 91!
5.6! Protokollføringsplikt ................................................................................................... 91!
5.7! Manglende etterlevelse av databehandleravtalen og sanksjoner som kan rettes mot 
databehandler ....................................................................................................................... 92!
5.8! Krav til å opprette Personvernombud ......................................................................... 93!
5.9! Innholdskrav til databehandleravtalen ........................................................................ 94!
5.10! Avsluttende kommentarer til kapittelet ....................................................................... 95!

6.! Caseundersøkelse av to databehandlerrelasjoner ved Universitetet i Oslo .............. 96!

6.1! Innledning ................................................................................................................... 96!
6.2! Om behandlingsansvarlig, Universitetet i Oslo .......................................................... 97!

6.2.1! Innledning ............................................................................................................ 97!
6.2.2! Hvordan UiO opplever sin rolle som behandlingsansvarlig .............................. 100!
6.2.3! Hvordan UiO opplever sin rolle som databehandler .......................................... 101!
6.2.4! Arbeidet med personopplysningsloven og personvernforordningen ................. 102!
6.2.5! Om arbeid med informasjonssikkerhet i databehandlerrelasjoner ..................... 105!
6.2.6! Oppfølging av databehandlere ........................................................................... 106!
6.2.7! Avsluttende kommentarer til intervjuet med UiO ............................................. 107!

6.3! Caseundersøkelse av Unit v/ tjenesten Felles studentsystem (FS) ........................... 108!
6.3.1! Innledning .......................................................................................................... 108!
6.3.2! Systembeskrivelser av Felles studentsystem ..................................................... 109!
6.3.3! Refleksjoner rundt rollen som databehandler .................................................... 110!
6.3.4! Refleksjoner rundt regelverksendringene .......................................................... 113!



  XIII 

6.3.5! Universitetets relasjon til Felles Studentsystem ................................................ 116!
6.3.6! Unit sine erfaringer med databehandlerrelasjonen til UiO ................................ 118!
6.3.7! Deling av dokumenter og dokumentasjon i informasjonssikkerhetsarbeidet .... 119!
6.3.8! Avsluttende kommentarer til caseundersøkelsen av FS ..................................... 120!

6.4! Caseundersøkelse av Uninett AS v/ tjenesten Dataporten ........................................ 121!
6.4.1! Innledning .......................................................................................................... 121!
6.4.2! Systembeskrivelser av Feide og Dataporten ...................................................... 123!
6.4.3! Refleksjoner rundt rollen som databehandler .................................................... 125!
6.4.4! Arbeid med rettsreglene ..................................................................................... 126!
6.4.5! Organisatoriske og teknologiske endringer som følge av regelverksendringer . 128!
6.4.6! Inngåelse og organisering av databehandleravtaler knyttet til Dataporten ........ 129!
6.4.7! Universitetets relasjon til Dataporten ................................................................. 130!
6.4.8! Avsluttende kommentarer til caseundersøkelsen av Dataporten ....................... 133!

6.5! Avsluttende kommentarer til undersøkelsesopplegget ............................................. 133!
7.! Avsluttende kommentarer ........................................................................................... 135!

Litteratur- og referanseliste ................................................................................................ 140!

 

Liste over figurer 

Figurene er nummerert etter kapittel, og deretter kronologisk etter hvor de presenteres i 

kapittelet.  

Figur 1.1: ”Sammenheng mellom teknologi-, organisasjonsutvikling og regelverksutvikling” av Arild 
Jansen og Dag Wiese Schartum………………………………………………………………………………... 17 

Figur 2.1: Metodetriangulering ............................................................................................................... 23 

Figur 2.2: Innsikt fra juridiske og samfunnsvitenskapelige undersøkelser påvirker hverandre……….. 23 
Figur 3.1: Kommunikasjon mellom aktører når det foreligger behandling av personopplysninger. ..... 34!
Figur 3.2 Saksgang for klager på Datatilsynets vedtak .......................................................................... 40!
Figur 3.3: Personopplysningslovens og personopplysningsforskriftens føringer for organisering av 
behandlingsansvar. .................................................................................................................................. 46!
Figur 4.1: Illustrasjon av rammene for databehandlers behandling av personopplysninger. ................ 57!
Figur 4.2: Enkel illustrasjon av avtalemodeller for å regulere databehandlers underleverandør. ........ 62!
Figur 4.3: Figur som viser bestemmelsene i pof. § 2-11, § 2-12 og § 2-13. ........................................... 68!
Figur 4.4: Personopplysningslovens og personopplysningsforskriftens føringer for organisering av 
behandlingsansvar. .................................................................................................................................. 71!
Figur 4.5: Sammenhengen mellom datasystem og informasjonssystem. ................................................. 72!



  XIV 

Figur 4.6: Sammenhenger mellom datasystemer, informasjonssystemer og infrastrukturen i en 
organisasjon ............................................................................................................................................ 73!
Figur 4.7: Hovedaktivitetene for internkontroll for informasjonssikkerhet. Hentet fra Difi. .................. 75!
Figur 6.1: Krysningspunkt mellom jus, samfunnsfag og informatikk. Fagområdene påvirker og 
overlapper med hverandre ....................................................................................................................... 97!
Figur 6.2: Organisasjonskart for UiO-ledelsen og støtteenheter ........................................................... 98!
Figur 6.3: Forenklet illustrasjon av USIT sitt organisasjonskart ........................................................... 99!
Figur 6.4: Uninett AS Organisasjonskart, januar 2018 ........................................................................ 122!
Figur 6.5: Ansvarsfordeling av databehandleransvar i Uninett ........................................................... 126!

 

Liste over tabeller  

Tabellene er nummerert på samme måte som figurene og skjermdumpene. 

Tabell 3.1: Sammenligning av pol. § 2 nr. 1 og personvernforordningen artikkel 4 nr. 1 ...................... 32!
Tabell 3.2: Sammenligning av pol. § 2 nr. 2 og personvernforordningen artikkel 4 nr. 2 ...................... 32!
Tabell 3.3: Sammenligning av definisjon av ”Behandlingsansvarlig” i direktiv, pol. og forordning. ... 50!
Tabell 3.4: Sammenligning av definisjon av ”databehandler” i direktiv, pol. og forordning. ............... 53!
Tabell: 4.1 Hvordan en databehandleravtale kan se ut .......................................................................... 82!
Tabell 5.1: Skriftlighetskrav i lov og forordning. .................................................................................... 85!
Tabell 5.2: Krav til hvem som kan være databehandler i lov og forordning. ......................................... 86!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  XV 

 



Martine Sletten Åsheim, Masteroppgave i Forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo  

 16 

1. Introduksjon 
1.1 Tema for masteroppgaven, bakgrunn og aktualitet 

Utviklingen av en elektronisk forvaltning og et informasjonssamfunn har ført til at 

innsamling, lagring og sammenstilling av opplysninger kan skje i langt større omfang enn 

tidligere. Det kan skje uavhengig av tid og sted, og kommer til uttrykk gjennom bruk av 

informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Innsamling og behandling av opplysninger og 

vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, heretter kalt personopplysninger,1 er sentralt 

for mange av forvaltningens tjenestetilbud. For eksempel vil behandling av 

personopplysninger være nødvendig ved behandling av søknad om lån og stipend fra Statens 

Lånekasse eller ved søknad om sosialtjenester ved NAV. Ved en så stor skala av behandling 

av personopplysninger, hvordan kan opplysningene sikres tilstrekkelig mot uautorisert 

tilgang, innsyn, endring, retting og sletting? Med andre ord; hvordan kan man sikre 

informasjonssikkerhet i identitetsforvaltningen?2 

Inntil 20. Juli 2018 var behandling av personopplysninger er i hovedsak regulert i 

personopplysningsloven (heretter pol.). Loven inneholder tverrsektorielle, 

sektorovergripende, regler for behandling av personopplysninger, som for eksempel regler om 

informasjons- og IKT-sikkerhet. Særlovgivning, som for eksempel eksisterer for behandling 

av helsedata, vil ikke bli behandlet i denne masteroppgaven.  

Den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger, og hvilke 

hjelpemidler som skal brukes, er den som er ansvarlig for behandlingen. Den 

behandlingsansvarlige har organisasjonskompetanse til å bestemme hvordan behandlingen 

skal skje. For eksempel kan en behandlingsansvarlig ha ønske om å sette bort hele eller deler 

av behandlingen av personopplysninger til andre ”som disponerer den datatekniske ekspertise 

og det nødvendige databehandlingsutstyr”.3 For eksempel dersom det er ønskelig å kjøpe en 

tjeneste eller leie serverplass hos noen, som en driftssentral eller en skytjeneste. Slike 

tjenestetilbydere, eksterne tjenesteleverandører, behandler personopplysninger på vegne av 

                                                
 
1 Jf. Pol § 2 nr. 1. 
2 Thomas Olsen bruker begrepet identitetsforvaltning som betegnelse for ”et bredt administrativt område som 2 Thomas Olsen bruker begrepet identitetsforvaltning som betegnelse for ”et bredt administrativt område som 
dekker det å identifisere personer innenfor et system (f eks land, organisasjon eller datanettverk) og knytte 
personene til rettigheter til bruk av ressurser i systemet.”, se Olsen (2015) s. 11. 
3 NOU 1997:19 s. 88 og 90. Sitatet er hentet fra Sandvik-utvalget. 
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den behandlingsansvarlige, og kalles databehandlere etter personopplysningsloven. En 

databehandler er en virksomhet eller en enkeltperson som alltid er utenfor den be 

handlingsansvarliges virksomhet. Jeg vil benytte begrepet tjenesteutsetting4 som betegnelse 

på at den behandlingsansvarlige velger å sette bort hele eller deler av behandlingen av 

personopplysninger til en databehandler. 

Gjennom kravene til informasjonssikkerhet, rett til innsyn m.m. stiller 

personopplysningsloven krav til at det skal foreligge god informasjonsforvaltning rundt 

behandlingen av personopplysninger – både hos behandlingsansvarlig og hos databehandler. 

Virksomhetene skal ha klart for seg hvilke opplysninger som behandles, hvordan, og av 

hvem. Informasjonen skal videre være tilgjengelig for de registrerte, enten gjennom 

innsynstjenester eller ved forespørsel. Bruk av databehandlere som tilbyr tjenester for 

administrering av data, tjenester til bruk i opplæring eller lignende, kan være avgjørende for å 

oppnå god informasjonsforvaltning, samordning og digitalisering. For eksempel har 

Kunnskapsdepartementet (KD), utviklet fellesløsninger for administrasjon, kommunikasjon 

og samordning av informasjon til bruk i Universitets- og høyskolesektoren (UH-sektoren). I 

slik sammenheng er bruk av databehandlere og eksterne tjenesteleverandører en viktig del av 

regjeringens digitaliseringspolitikk. Bruk av databehandlere kan være et viktig ledd for å 

oppnå regjerningens ambisjoner om bruk av IKT og bevisst utnyttelse av digitaliseringens 

muligheter – som kan gi store økonomiske gevinster.  

I tillegg til omfattende persondatabehandling i offentlig forvaltning, tilgjengeliggjør 

privatpersoner personlig informasjon offentlig i langt større grad enn tidligere gjennom bl.a. 

sosiale medier. Samfunnsutviklingen har ført til stadig nye utfordringer knyttet til beskyttelse 

av enkeltindividets personvern, og til et behov for regelverksendringer på området. Dette er 

bakgrunnen for vedtakelsen av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 

Forordning om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger 

og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46EF (generell 

personvernforordning)5 (heretter ”personvernforordningen” eller ”forordningen”). De nye 

reglene trådte i kraft i Europa 25. mai 2018, og i Norge 20. juli 2018. Forordningens regler er 

tverrsektorielle, sektorovergripende, slik som personopplysningsloven. 

                                                

 
4 Av det engelske begrepet ”outsourcing”. 
5 Vedtatt 27. April 2016. 
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I forvaltningsinformatikken lærer vi at det er 

sammenheng mellom juridiske, organisatoriske og 

teknologiske komponenter, strømninger og 

endringer. Komponentene både kan og bør 

påvirke hverandre. Figur 1.1 illustrerer hvordan 

teknologiutvikling, organisasjonsutvikling og 

regelverksutvikling påvirker hverandre.6   

I personvernforordningen får databehandler en 

rekke nye plikter. Gjennom rettslige analyser og 

caseundersøkelser vil jeg undersøke om disse endringene får konsekvens for hvordan 

databehandler organiserer sin virksomhet eller sin behandling av personopplysninger. Hvilke 

nye regler presenterer forordningen, og hvordan påvirker dette databehandler? 

Masteroppgaven tar sikte på å forstå og å gjøre rede for rettstilstanden på området, og å 

beskrive hvordan databehandler og databehandleravtaler reguleres. Oppgaven vil beskrive 

praksis og erfaringer knyttet til to konkrete databehandleravtaler fra virkeligheten. Jeg vil 

undersøke hva det vil si å inneha rollen behandlingsansvarlig og databehandler, samt hva det 

vil si å benytte en databehandler. Jeg vil også undersøke hva lovgivningen sier om relasjonen 

mellom en behandlingsansvarlig og en databehandler – om forholdet mellom aktørene, 

sammenhengen og samarbeidet. Dette er etter min oppfatning et svært spennende tema.  

 

1.2 Problemstilling og valg av case 
1.2.1 Problemstilling 

Tema for denne masteroppgaven er rettslig regulering av databehandler og 

databehandleravtaler. Mine rettslige analyser bygger både på hvordan rettskildebildet har vært 

under arbeidet (personopplysningsloven av 2000), samt på hvordan rettskildebildet kan 

                                                

 
6 Figuren er gjengitt i flere bøker innenfor forvaltningsinformatikken. For eksempel Jansen og Schartum (2008), 
Elektronisk forvaltning på norsk – Statlig og kommunal bruk av IKT s. 24, Schartum (2008) Systemutvikling i 
rettslig perspektiv s. 205 og i en noe modifisert versjon i Schartum (2007) Elektronisk forvaltning i Norden – 
Praksis, lovgivning og rettslige utfordringer s. 21. 

Teknologi*!
utvikling!Organisasjons

*!utvikling!

Regelverks*!
utvikling!

Figur 1.1: ”Sammenheng mellom 
teknologi-, organisasjonsutvikling 
og regelverksutvikling” av Arild 
Jansen og Dag Wiese Schartum 
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komme til å bli nå som personvernforordningen har trådt i kraft. Jeg vil ta for meg følgende 

forskningsspørsmål knyttet til rettslige redegjørelser: 

1. Hvem er hovedaktørene i en databehandleravtale, og skal eller kan slike avtaler gå ut 

på etter personopplysningsloven og personvernforordningen?  

2. Hvordan ivaretas personopplysningenes informasjonssikkerhet ved bruk av 

databehandlere? 

Jeg vil forklare hvilken funksjon slike avtaler har, og hvorfor de eventuelt er nødvendige. Jeg 

vil foreta en gjennomgang av aktuell lovgivning, og undersøke hvilke krav den stiller til en 

databehandleravtale. For å forstå hvilken virkelighet rettsreglene skal regulere, er det 

nødvendig å identifisere hvem reglene gjelder for. Derfor mener jeg også at det vil være 

nødvendig å kartlegge hvilke aktører som blir pekt ut gjennom lov, forskrift og forordning. 

Jeg vil først gjøre rede for personopplysningslovens regulering, og deretter for hvilke 

endringer forordningen har/kan føre til. Ved behandling av personopplysninger vil sikkerhet 

alltid være et nærliggende tema. Informasjonssikkerhet er deler av kjernen i 

personopplysningsvernet, og vil også bli viet oppmerksomhet i min masteroppgave. Jeg vil se 

nærmere på hvordan den regelverkene legger opp til ivaretakelse informasjonssikkerhet ved 

tjenesteutsetting.  

Etter å ha gjennomført en rettslig analyse av temaet, ønsker jeg å beskrive hvordan en 

databehandlerrelasjon kan se ut i praksis. Forskningsspørsmålene jeg vil ta for meg er: 

3. Hvilken praksis og erfaring har casevirksomhetene knyttet til rettslig regulering av 

databehandleravtaler, og til sine roller som behandlingsansvarlig og/eller 

databehandler? 

4. Hvilken praksis og erfaring har UiO og Unit knyttet til databehandlerrelasjonen som 

følger av universitetets bruk av tjenesten Felles Studentsystem? 

5. Hvilken praksis og erfaring har UiO og Uninett knyttet til databehandlerrelasjonen 

som følger av universitetets bruk av tjenesten Dataporten? 

Caseundersøkelsen streber etter å skape et bilde av hvordan databehandlerrelasjoner kan se ut. 

Ved å ta for meg to relasjoner vil jeg vise hvordan databehandlerrelasjoner kan være ulike.  

Arbeidet med mastergraden har tatt tid. Prosessen startet allerede i 2015, før den ble satt på 

pause grunnet nødvendig avbrudd. Med unntak av tre måneders arbeid i 2017, startet ikke 
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arbeidet for fullt igjen før våren 2018, og var det i ferd med å skje store forandringer innen 

rettslig regulering av personopplysningsvern. For å opprettholde aktualitet i oppgaven mente 

jeg at det var nødvendig å også undersøke forordningens bestemmelser. Som følge av 

regelverksendringene har jeg hatt enkelte utfordringer knyttet til hvordan oppgaven burde 

vinkles, disponeres og drøftes. Jeg har hatt en opplevelse av, og utfordringer knyttet til, at 

deler av det jeg skriver om blir utdatert samtidig som jeg arbeider med det. De rettslige 

analysene i masteroppgaven tar i stor grad for seg rettskildebildet slik det har vært med 

personopplysningsloven. Dette er fordi rettskildebildet vedrørende personvernforordningen 

ikke har vært like utfyllende under arbeidet med masteroppgaven. For eksempel ble ikke 

Prop. 56 LS (2017-2018), som omhandler Justisdepartementets redegjørelser av forordningen, 

publisert før april 2018.  

At oppgaven har vært en lengre prosess kommer til uttrykk ved personopplysningsloven og 

personvernforordningen er behandlet separat i kapittel 4 og 5. I utgangspunktet var 

ambisjonen å levere masteroppgaven i løpet av vårsemesteret 2018, og dermed før 

forordningens regler trådte i kraft i Norge. Grunnet ferieavvikling hos mine casevirksomheter 

ble det ikke anledning til å gjennomføre caseintervju før august. Jeg opplevde at det ville bli 

utfordrende å skape et tydelig skille mellom gjeldende rett (etter personopplysningsloven i 

mars-mai 2018) og kommende rett. Kapitlene gjenspeiler hvordan jeg har arbeidet med 

stoffet; arbeidet startet i 2015 med å gjøre rede for den rettslige tilstanden slik den var etter 

personopplysningsloven, for så å ta for seg hvilke endringer personvernforordningen 

potensielt kan føre til i 2018. En dyptgående rettslig analyse av personopplysningslovens § 13 

og § 15 var nødvendig for å kunne si noe om hvilke endringer forordningen har eller vil føre 

til.  
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1.2.2 Valg av case 

Gjennom caseundersøkelser ønsker jeg å få innsikt i hvordan databehandleravtaler og –

relasjoner kan være i praksis. Jeg ønsker å intervjue en behandlingsansvarlig og to av den 

behandlingsansvarliges databehandlere.  

Jeg ønsker å fordype meg i en databehandlerrelasjon hvor begge virksomheter er etablert i 

Norge. Dette er av praktiske årsaker, som at jeg fortrinnsvis ønsker å gjennomføre intervjuene 

ved personlig oppmøte, og fordi det vil tillate meg å gjøre et dypdykk i rettslig regulering på 

området i Norge. Jeg ønsker fortrinnsvis å intervjue en behandlingsansvarlig og 

databehandlere som har kontorer i Oslo. Denne avgrensningen betyr også at jeg ikke vil gjøre 

rede for reglene knyttet til overføring av personopplysninger til tredjestater, selv om dette kan 

være aktuelt ved bruk av databehandlere. 

Valget av behandlingsansvarlig casevirksomhet falt på Universitetet i Oslo. Dette er en 

virksomhet som møter mine ønsker om i være etablert i Oslo, i tillegg til at jeg som student 

ved universitetet har en egen interesse i å undersøke og gjøre rede for hvordan mine 

personopplysninger behandles. Dette gjorde det også mulig for meg å velge databehandlere 

som tilbyr tjenester som jeg allerede benytter. Presumpsjonen var at jeg da ville gi meg selv 

økte forutsetninger for å forstå og sette meg inn i den spesifikke tjenesten og 

databehandlerrelasjonen. 

Jeg har valgt å se på databehandlerrelasjonen mellom universitetet og databehandlerne Unit v/ 

tjenesten Felles studentsystem (FS) og Uninett v/ tjenesten Dataporten. Jeg har valgt å 

undersøke to databehandlere for å skape et større og mer detaljert bilde over hvordan 

virkeligheten er. En behandlingsansvarlig kan benytte en lang rekke databehandlere for å 

imøtekomme en lag rekke behov eller krav. Behovene for spesialtilpassede 

databehandleravtaler, kommunikasjon mellom databehandler og behandlingsansvarlig, krav 

til informasjonssikkerhet mv. vil variere fra tjeneste til tjeneste. Ved å undersøke to 

databehandlerrelasjoner håper jeg at jeg i større grad vil kunne illustrere at 

databehandlerrelasjoner er ulike.  

Innenfor utdanningssektoren finnes det en lag liste av tjenester som skal eller kan bistå 

utdanningsinstitusjoner med administrering, opplæring og tjenester. Det er mange private 
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tjenestetilbydere, så vel som offentlige. Begge tjenestene jeg har valgt å undersøke er 

forvaltes av offentlig eide virksomheter.  

 

1.3 Oppgavens oppbygning og den videre fremstillingen 

Kapittel 1. Innledning og 2. Metode utgjør oppgavens introduksjon, og gjør rede for 

forskningsopplegget. Jeg gjør rede for oppgavens tema, aktualitet, problemstilling, 

forskningsspørsmål, valg av case og metodebruk.  

Kapittel 3. Om aktørene i en databehandlerrelasjon utgjør en aktøranalyse som tar for seg 

bestemmelser fra både personopplysningsloven og personvernforordningen. Her presenteres 

aktører som kan spille inn på en databehandlerrelasjon, med fokus på aktørene 

behandlingsansvarlig og databehandler.  Rettslig regulering av databehandlere og 

databehandleravtaler blir behandlet i kapittel 4. som tar for seg personopplysningsloven, og i 

kapittel 5. som tar for seg personvernforordningen. Her undersøker jeg hva en 

databehandleravtale er, hva som er dens funksjon, og hva regelverkene krever skal inngå i en 

databehandleravtale. Det er fokus på etterlevelse av informasjonssikkerhet.  

Kapittel 6. omfatter Caseundersøkelser av to databehandlerrelasjoner ved Universitetet i 

Oslo. Her gjør jeg rede for tre intervjuer, gjennomført med UiO, Unit og Uninett. Jeg 

undersøker hvordan databehandleravtaler og -relasjoner håndteres i praksis, og hvordan 

virksomhetene opplever regelverket og sin rolle som behandlingsansvarlig eller 

databehandler.  

Avsluttende kommentarer til masterarbeidet, og noen setninger om hvordan jeg har opplevd 

opplegget, finnes i kapittel 7. Avsluttende kommentarer. Jeg vil reflektere tilbake på hvilke 

funn, eller kanskje ”ikke-funn”, som ble gjort, og den eventuelle betydningen av disse. 
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2. Metodebruk 
2.1 Innledning og om et forvaltningsinformatisk perspektiv 

Oppgaven er skrevet i et forvaltningsinformatisk perspektiv. Forvaltningsinformatikk er et 

fagområde som har stort fokus på tverrfaglig kompetanse og forskning, og dermed også på 

tverrfaglig metodebruk. Innenfor fagområdet forvaltningsinformatikk nevnes spesielt juridisk, 

samfunnsvitenskapelig og informatisk forskningsmetode. Å benytte ulike metodiske 

tilnærminger (gjerne hentet fra ulike fagområder) kalles metodetriangulering. Man benytter da 

ulike metoder for å belyse det samme fenomenet eller caset. Målsetningen bak 

metodetrianguleringen er å øke sannsynligheten for forskningsresultatet gir bedre og/eller 

utvidet forståelse og kunnskap om det som undersøkes. Veksling mellom ulike perspektiver 

eller metoder for datainnsamling innen for samme fagområde, som for eksempel kvalitative 

og kvantitative, kalles ”triangulering”. 

 

 

 Figur 2.1: Metodetriangulering  

Figuren over illustrerer hvordan fenomenet eller caset man undersøker fungerer som en 

ramme for hvilken metode man benytter, og hvordan metodene utfyller og påvirker 

hverandre. Gjennom metodebruken kommer man frem til et forskningsresultat. Figuren vil 

fungere på samme måte selv om man kun benytter to ulike metoder.  

Forsknings*
resultat!

Metode!

Metode!Metode!

Fenomen eller case som ramme for metodebruk 
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Metodetriangulering krever et bevisst valg av og forhold til metode. Jeg har i hovedsak 

benyttet juridisk og samfunnsvitenskapelig metode, og har ikke gått inn i system- og/eller 

kravspesifikasjonene i datasystemene/tjenestene jeg har undersøkt som ledd i mine 

caseundersøkelser. Dette har sammenheng med oppgavens fokus på jus og organisering, samt 

rammene for tid og omfang i masteroppgaven. Juridisk metode ble benyttet for å gjøre rede 

for gjeldene rett, de lege lata, både etter personopplysningsloven og personvernforordningen. 

Det har vært kontinuerlig datainnsamling gjennom hele arbeidsprosessen, hvor jeg har 

arbeidet med ulike bøker, artikler og forfattere. Samfunnsvitenskapelig metode var relevant 

for å finne frem til utfyllende informasjon knyttet til mine caseundersøkelser, hvor jeg vekslet 

mellom å benytte dokumentstudier og kvalitative intervju. Jeg har benyttet dokumentstudier7 

som metode for innsamling og bearbeiding av data. Man kan si at oppgaven utgjør en teori-

del gjennom rettslige analyser, og en empiri-del gjennom caseundersøkelser. Avsluttende  

drøftelser er basert på både teori og empiri.  

Innsikten fra de juridiske analysene bidrar til 

utformingen av intervjuguidene etter 

samfunnsvitenskapelig metode. Innsikt fra 

intervjuer bidrar til å styrke juridiske 

redegjørelser. Slik kan metodetriangulering gi 

utvidet forståelse og kunnskap om det som 

undersøkes. I det følgende vil jeg gjøre rede for 

hvordan jeg har metodetriangulert mellom juridisk og samfunnsvitenskapelig metode, samt 

triangulert mellom dokumentstudier og kvalitative intervju.  

 

2.2 Juridisk metode 

Juridisk metode kan defineres som ”den fremgangsmåte som gode jurister i vårt samfunn 

bruker når de står ovenfor juridiske oppgaver som skal løses. (…) [Herunder] en beskrivelse 

                                                
 
7 Dokumentstudier kan defineres som metoder for innsamling, behandling og tolkning av sekundærdata, og er 
metoder for å samle inn, behandle og tolke selve innholdet i de dokumenter man samler inn, jf. Jacobsen (2005). 
Dokumentstudier kan betegnes som metoder for prioritering av innsamling og bearbeidelse av dokumenter. 
Dokumentstudier tilbyr kriterier for utvelgelse og fortolkning av kildeinnholdet, samt skjønnsmessige regler for 
tolkning. 

Samfunns- 
vitenskapelig 

metode 
Juridisk 
metode 

Figur 2.2: Innsikt fra juridiske og 
samfunnsvitenskapelige 
undersøkelser påvirker hverandre. 



Martine Sletten Åsheim, Masteroppgave i Forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo  

 25 

av hvordan gode jurister typisk går frem i sitt arbeid.”8. Juridisk metode kan være 

fremgangsmåter for å finne frem til gjeldende rett, herunder rettsdogmatisk metode, så vel 

som historiske rettstilstander. Jeg har brukt rettsdogmatisk metode for å dokumentere mine 

løsninger, samt begrunne mine syns- og standpunkter om gjeldende rett. 

Torstein Eckhoff peker på syv rettskildefaktorer (argumentkilder) som kan benyttes i juridisk 

arbeid; lovtekst, lovforarbeider, rettspraksis, andre myndigheters praksis, privates praksis, 

rettsoppfatninger og reelle hensyn.9 Jeg har benyttet lovtekst, lovforarbeider, andre 

myndigheters praksis og rettsoppfatninger. Sistnevnte har vært en rettskildefaktor jeg i 

hovedsak har benyttet som verktøy for å støtte opp under og supplere egne sondringer, 

drøftelser og funn fra lov, forskrift og forarbeider. For å finne frem til gjeldende rett foretok 

jeg en kvalitativ innholdsanalyse av aktuelle bestemmelser i personopplysningsloven, -

forskriften og personvernforordningen.10  

Jeg har valgt å inkludere bestemmelser fra personopplysningsforskriften i mine drøftelser, 

fordi forskriften utfyller lovens bestemmelser og jeg opplever at dette bidrar til å skape et 

klarere bilde av regelverket og den virkelighet regelverket skal regulere.  

Knyttet til rettslige analyser av personopplysningslovens bestemmelser har blant annet 

Innst.O.nr.51 (1999-2000),11 Ot.prp.nr.92 (1998-1999)12 og informasjon tilgjengelig på 

Datatilsynets nettsider vært benyttet. I lovens forarbeider, kan man finne tilbake til hva som 

var utgangspunktet for utformingen av den enkelte lovparagraf. Dokumentene kan gi 

retningslinjer for hvordan loven skal tolkes, og har vært brukt aktivt som supplerende 

materiale i mitt arbeid. I tillegg har jeg undersøkt juridisk litteratur for som støttegrunnlag for 

mine påstander og drøftelser. Samsvarer mine konklusjoner med det som er allment 

akseptert? Juridisk litteratur er basert på forfatterens tolkning av en lov – og ulike mennesker 

tolker ulikt.13 Jeg har kontinuerlig strebet etter å sammenligne forfatternes meninger med de 

synspunktene som kommer frem i personopplysningslovens forarbeider. Følgende litteratur 

vært særlig aktuell: Dag W. Schartum og Lee A. Bygraves bok Personvern i 

                                                
 
8 Johs Andnæs (2002), s. 164. Min tekst i klammer. 
9 Se også Boe (2012) s. 84. 
10 Grønmo (2004), s. 187-193. 
11 Innstilling fra justiskomiteen om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). 
12 Om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven. 
13 Det kan fortsatt finnes tolkningsrom i en lov eller bestemmelse, selv etter å ha tatt i betrakting alle forarbeider. 
Det er ikke nødvendigvis en fasit over hva som er korrekt tolkning. 
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informasjonssamfunnet (2016) og Thomas Olsens bok Personvernøkende 

identitetsforvaltning, CompLex 2/2015.  

Jeg har brukt andre myndigheters praksis, herunder Personvernnemdas praksis, for å belyse 

hvordan personopplysningslovens bestemmelser ble tolket og anvendt.14 Dette gav meg et 

innblikk i hvordan reguleringen av databehandleravtaler og –forhold skjer i praksis. Jeg har 

foretatt søk i Lovdatas databaser etter rettspraksis som kunne være av interesse for oppgavens 

tema, men mine søk gav dessverre ikke resultater av betydning for arbeidet med oppgaven. 

Jeg har reflektert rundt hvilken rettskildemessig vektlegging kan man tillegge 

forvaltningspraksis. Rettspraksis, med trinnhøyde 1) Høyesterett 2) Lagmannsrett og 3) 

tingrett, har større betydning for hvordan en lov skal tolkes enn hva forvaltningspraksis har. 

Holgersen skriver i sin bok (fra 1987) at vektleggingen av forvaltningspraksis vil avhenge av 

flere faktorer, som 

“Hvor utbredt og varig praksisen er, om den skriver seg fra overordnede eller 

underordnede organer, hvor stor kyndighet som er representert i de organer som har 

truffet avgjørelsene, hvor rimelige eller urimelige de inntatte standpunkter er etter 

domstolenes mening, hvilke andre rettskildefaktorer som griper inn, etc. Dessuten 

spiller det en vesentlig rolle hva slags spørsmål det dreier seg om.”15 

Basert på Holgersens drøftinger, beskriver Elisabeth Amundsen forvaltningspraksis sin 

rettskildemessige vekt som ”relativ”: den rettskildemessige vekten avhenger av i hvilken grad 

det foreligge rettspraksis fra domstolene.16 Det er sjeldent de alminnelige domstolene får inn 

saker som omhandler personvern og brudd på personopplysningsloven. Dette kan føre til at 

Personvernnemda og Datatilsynets tolkninger sjeldent blir etterprøvd. Dette kan være et 

argument for å ikke tillegge Personvernnemdas praksis for stor vekt. Likevel mener jeg at det 

er interessant å se hvordan kompetansemyndighetene på området tolker rettsreglene. Dette er 

både fordi de tilbyr en innsikt i hvordan virkeligheten kan se ut, men også fordi dette er den 

lovforståelsen som legges til grunn ved veiledning og rådgivning. Datatilsynets og 

                                                

 
14 Jeg var også observant på hvorvidt Personvernnemdas praksis inneholdt referanser til rettspraksis.  
15 Holgersen (1987) s. 405. 
16 Amundsen (2016) s. 9. 
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Personvernnemdas lovtolkninger blir videreformidlet til hele Norge, og danner grunnlaget for 

hvordan Norge som nasjon forstår og anvender loven.  

Jeg har brukt uttalelsene fra Personvernnemda og Datatilsynet som supplerende 

tolkningsgrunnlag for mine redegjørelser av gjeldende rett etter personopplysningsloven, og 

som sammenligningsgrunnlag med juridisk litteratur. Det går frem av teksten eller av 

henvisninger hvilke saker uttalelsene er hentet fra. Alle sitater og uttalelser mv. er fortløpende 

kildehenvist i teksten eller i fotnoter. 

Det har ikke forelagt retts- eller forvaltningspraksis som kan belyse forordningens regler 

gjennom masterarbeidet. Dermed har tolkningen av forordningen i stor grad basert seg på 

ordlyden, begrepsbruken og konteksten bestemmelsene presenteres i forordningen, sett i 

sammenheng med forordningens fortale. De kommende redegjørelsene av forordningen har i 

stor grad basert seg på forordningens terminologi. Inntil Prop. 56 LS (2017-2018)17 som 

handler om personvernforordningen ble publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 23. 

mars 2018, forholdt jeg meg i hovedsak forholdt meg til den engelske versjonen av 

forordningen. Inntil offisiell norsk oversettelse av forordningen ble publisert, forholdt jeg meg 

til uoffisiell norsk oversettelse. I noen tilfeller åpner forordningen for supplerende og/eller 

spesifiserende nasjonal lovgivning. I Norge er slike nasjonale regler gitt i 

personopplysningsloven av 15. Juni 2018. Det er ikke gitt supplerende regler for bruk eller 

regulering av databehandlere, og jeg vil ikke gå videre inn på denne loven i masteroppgaven. 

Juridisk litteratur som omhandler forordningen har blitt publisert underveis i masterarbeidet. 

Kommentarutgaven til Personvernforordningen (2018) av Skullerud m.fl. har vært av særlig 

betydning, i tillegg til veiledende materiale publisert på Datatilsynets nettsider. 

 

                                                

 
17 Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og samtykke til deltakelse i en beslutning 
i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-
avtalen. 
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2.3 Samfunnsvitenskapelig metode 

Ved caseundersøkelsene har samfunnsvitenskapelig metode18 hatt størst betydning. 

Samfunnsvitenskapelig metode skiller seg fra rettsdogmatisk metode ved at den forsker på 

forhold i samfunnet, mens rettsdogmatisk metode har som formål å finne frem til gjeldende 

rett på et område. De dokumentene jeg har benyttet for å komme frem til gjeldende rett, er 

redegjort for under juridisk metode.  

Jeg benyttet kunnskapen jeg tilegnet meg i kapittel 3, 4 og 5 til å utarbeide et 

undersøkelsesopplegg. Jeg gjennomført tre intervjuer for å innhente primærdata, og supplert 

med dokumentstudier for å innhente sekundærdata.19 Særlig har informasjon publisert på 

casevirksomhetenes nettsider vært benyttet. Jeg har dermed benyttet både primær- og 

sekundærdata for å skape et så korrekt bilde av den aktuelle virksomheten og virkeligheten 

som mulig. Intervjuene gav meg dybdekunnskap om hendelser, hendelsesforløp meninger, 

vurderinger, argumenter, beslutninger, tiltak, utviklingstrekk, mv.. Dataene fungerte som et 

godt supplement til sekundærdata. 

Før gjennomføring av intervjuene, utarbeidet jeg semi-strukturerte intervjuguider slik at jeg 

hadde en plan for hvordan intervjuene skulle gjennomføres. Jeg ønsker å undersøke praksis og 

erfaringer, og mener at den beste fremgangsmåten for å samle inn slike data ville være å legge 

opp til at intervjuobjektene kunne fortelle fritt. Jeg har hatt fokus på at intervjuspørsmålene 

skulle være tydelige og åpne. Jeg formulerte også en rekke underspørsmål som kunne bli stilt 

ved behov. Disse fungerte også som ”sjekkpunkter” for at jeg fikk tilbakemeldinger på det jeg 

ønsket informasjon om. Intervjuguiden sikret en ”rød tråd” gjennom intervjuet, og sørget for 

at det ikke forekom større avsporinger. En plan med hovedspørsmål og underspørsmål gjorde 

det også enklere for meg å ”hoppe” frem og/eller tilbake ved behov, dersom min 

forhåndsbestemte rekkefølge ikke ble riktig i forhold til slik samtalen utviklet seg. Jeg har 

strebet etter å unngå en undersøkelseseffekt.20  

                                                

 
18 Metode som sikter på å samle inn og analysere informasjon om samfunnet eller et fenomen i samfunnet. 
19 Jeg skiller mellom sekundærdata og –kilder. Dokumentstudier omfatter innsamling av sekundærdata, og 
intervju omfatter innsamling av primærdata.  
20 Jacobsen (2005), s. 18. 
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Jeg gjennomførte først ett intervju 11. juni over telefon med E i Uninett. E er tjenesteansvarlig 

for tjenesten Dataporten, og prosjektleder for prosjektet om å slå sammen Dataporten og 

Feide. Intervjuet med Universitetet i Oslo ble gjennomført 6. august i USIT sine lokaler på 

Forskningsparken i Oslo. Jeg pratet med to representanter fra IT-direktørens stab, 

seniorrådgiver jurist B og IT-sikkerhetssjef A. Intervjuet med Direktoratet for IKT og 

fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) ble gjennomført 8. august i USIT sine 

lokaler på Majorstuen i Oslo. Jeg pratet med jurist D og C som arbeider med forvaltningen av 

FS. Alle informantene jeg har pratet med arbeider tett med jusen og med de aktuelle 

tjenestene. 

Jeg tok opptak av intervjuene, og utarbeidet referater fra dem før jeg sendte referatene til 

gjennomlesing til intervjuobjektene. Slik ble informasjonen som ble gitt i intervjuet 

strukturert og nedtegnet, samt kvalitets-sjekket av intervjuobjektet. Intervjuobjektene fikk da 

mulighet til å komme med innspill til ting de ønsket å presisere, eller eventuelt ikke ønsket at 

skulle inkluderes i oppgaven. For å unngå behandling av personopplysninger i 

masteroppgaven, er intervjuobjektenes uttalelser og meninger er knyttet til alias. Merk: en 

uttalelse om erfaring knyttet til FS reflekterer er ikke nødvendigvis gjeldende for alle 

tjenestene Unit leverer, og reflekterer ikke nødvendigvis hele Units syn.  

Ved gjennomføringen av caseundersøkelsene var Dag Ingve Jacobsen bok Hvordan 

gjennomføre undersøkelser? og Sigmund Grønmos bok Samfunnsvitenskapelige metoder av 

særlig betydning.  Jeg har hatt stort fokus på kildekritikk gjennom hele arbeidet. Kildekritikk 

handler om å ha et bevisst forhold til hvilke kilder som benyttes, hvor man blant annet 

vurderer hvorvidt kilden gir relevant og korrekt informasjon. Det handler om å ha et reflektert 

og informert forhold til kildebruk, og kriterier til tilgjengelighet, relevant, autensitet og 

troverdighet, slik at man kan trekke holdbare konklusjoner.21 Jeg har vært opptatt av å benytte 

flere kilder for å belyse samme poeng gjennom hele masteroppgaven, og i størst mulig grad 

oppdage hva forfatterne er enige/uenige om. Jeg håper at mine undersøkelser overføringsverdi 

for andre virksomheter.22   

                                                

 
21 Grønmo (2004) s. 121-123. 
22 Jacobsen (2005) omtaler dette som ”overførbarhet” eller ”ekstern gyldighet”, s. 222. ”Mens den interne 
gyldigheten går på om vi har beskrevet et fenomen på riktig måte, så dreier den eksterne gyldigheten seg om i 
hvilken grad funnene fra en undersøkelse kan generaliseres.”.  
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3. Om aktørene i en databehandlerrelasjon 
3.1 Innledning og generelt om personopplysningsrett 

Når det foreligger en tjenesteutsetting behandling av personopplysninger, foreligger det også 

en relasjon mellom de involverte aktørene. Dette er en relasjon som er forankret i en 

databehandleravtale. Jeg har valgt å kalle denne relasjonen for en databehandlerrelasjon. I 

dette kapittelet vil jeg undersøke hvilke aktører som i hovedsak spiller inn på en 

databehandleravtale. Hva innebærer det å være en slik aktør? Jeg vil gjennomføre en 

aktøranalyse av hovedaktørene som er relevante ved en databehandlerrelasjon. Jeg vil ta for 

meg rettskildebildet både slik det har vært med personopplysningsloven, og slik det er/kan bli 

med personvernforordningen. 

Personopplysningsloven utgjorde frem til 20. Juli 2018 den viktigste norske rettskilden for 

beskyttelse av personvern, og gjennomførte EUs personverndirektiv i norsk rett. 

Personopplysningsloven har sitt utgangspunkt i idealet om personvern, som kan defineres 

som ”vernet av den enkeltes interesse i å kunne kontrollere behandling av opplysninger om 

seg selv”.23 Personopplysningsvern er en underkategori av personvern som omhandler 

”normer for behandling av personopplysninger med sikte på å verne om personlig integritet, 

autonomi og privatlivets fred”.24 Personopplysningsvern er trolig et bedre egnet begrep for å 

beskrive hva personopplysningsloven verner om, og for hva denne masteroppgaven vil handle 

om. Personopplysningsvern kan forstås som en rettighet enkeltpersoner har. Den legger 

føringer på hvilke personopplysninger en behandlingsansvarlig kan samle inn om den enkelte, 

og for hvordan disse kan eller skal behandles.  

Den 20. Juli 2018 trådte EUs personvernforordning i kraft i Norge, og er dermed den viktigste 

rettskilden for personopplysningsvern i dag. For å skille mellom nytt og gammelt regelverk, 

har jeg valgt å bruke ”personopplysningsloven” om loven av 14. april 2000 og 

”personvernforordningen” om EUs personvernforordning. Personvernforordningen kan 

betraktes som en videreutvikling av det eksisterende regelverket for personopplysningsvern, 

og viderefører målsetningene og personvernprinsippene fra personverndirektivet.25 Formålet 

                                                

 
23 Schartum og Bygrave (2011) s. 17. 
24 Ibid. s. 18. 
25 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679, punkt 9 i fortalen.  
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med forordningen er å sørge for en harmonisering av personvernreglene i området. 

Forordnings-formen sørger for dette, og innebærer at stater ikke har adgang til å fravike eller 

supplere reglene. Dette er derimot ikke absolutt, da forordningen selv åpner for at det i noen 

tilfeller kan gis nasjonale regler.26 Forordningen skal sørge for god beskyttelse av 

personopplysninger, samtidig som den skal legge til rette for informasjonsutveksling innenfor 

EØS-området.  

Personopplysningsloven og –forskriften har brede nedslagsfelt, men er de eneste rettskildene 

som omhandler personvern. Det finnes også særlovgivning som kan gi egne regler for 

behandling av personopplysninger på sitt område. For eksempel vil helseregisterlovens 

bestemmelser om behandling av person- og/eller helseopplysninger ha forrang fremfor 

personopplysningsloven på helseregisterlovens område.27 Personopplysningslovgivningens 

bestemmelser kan utfylle og supplere særlovgivning der særlovgivningen ikke har egne 

bestemmelser om behandling av personopplysninger.  

Personopplysningslovens formål er å ”beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket 

gjennom behandling av personopplysninger.”.28 Personopplysningsloven skal dermed bidra 

til at opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner ikke blir brukt på en slik måte at 

”grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred 

og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger” blir krenket.29 Det er viktig å merke at 

personopplysningsloven kun kommer til anvendelse når behandlingen helt eller delvis skjer 

ved hjelp av elektroniske hjelpemidler eller når personopplysningene inngår eller skal inngå i 

et personregister.30 Alle lovbestemmelser jeg har tolket og  analysert er lest i lys av denne 

formålsbestemmelsen. Det samme gjelder for personvernforordningen, hvor mål og formål 

defineres i artikkel 1. Forordningen skal ”fastsetter regler om vern av fysiske personer i 

forbindelse med behandling av personopplysninger samt regler om fri utveksling av 

personopplysninger”, ”sikrer vern av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, 

særlig deres rett stil vern av personopplysninger”, og skal sikre at ”fri utveksling av 

                                                
 
26 Slike nasjonale regler er gitt i personopplysningloven av 15. Juni 2018. 
27 Se helseregisterloven (hrelg.) § 3. Saklig virkeområde. 
28 Pol. § 1 første ledd. 
29 Pol. § 1 andre ledd. 
30 Jf. Pol. § 3. a-b). Hva som menes med en personvernregister defineres i pol. § 2 nr. 3 som ”registre, 
fortegnelser m.v. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysningene enkelt kan finnes igjen”.  
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personopplysninger i Unionen (…) verken skal begrenses eller forbys av årsaker knyttet til 

vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger”.  

Personopplysningsloven § 2 og personvernforordningen artikkel 4 inneholder en rekke 

begrepsdefinisjoner, legaldefinisjoner, som legger føringer på hvordan loven skal forstås og 

tolkes. Definisjonen av hva en personopplysning er, er avgjørende for om regelverket kommer 

til anvendelse ettersom det er disse som skal være gjenstanden for beskyttelse. En 

personopplysning skal forstås som 

Personopplysningsloven § 2 nr. 1 Personvernforordningen artikkel 4 nr. 1 

opplysninger og vurderinger som 

kan knyttes til en enkeltperson 

«personopplysninger» enhver opplysning om en 

identifisert eller identifiserbar fysisk person («den 

registrerte»); (…) 

Tabell 3.1: Sammenligning av pol. § 2 nr. 1 og personvernforordningen artikkel 4 nr. 1 

Ordlyden i definisjonene er noe ulik, men det har trolig ikke vært hensikt å endre 

meningsinnholdet.31 Begge definisjonene dekker både objektiv og subjektiv informasjon. 

Behandling av personopplysninger skal forstås som  

Personopplysningsloven § 2 nr. 2 Personvernforordningen artikkel 4 nr. 2 

enhver bruk av 

personopplysninger, som for 

eksempel innsamling, 

registrering, sammenstilling, 

lagring og utlevering eller en 

kombinasjon av slike bruksmåter 

«behandling» enhver operasjon eller rekke av 

operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten 

automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, 

organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller 

endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved 

overføring, spredning eller alle andre former for 

tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, 

begrensning, sletting eller tilintetgjøring, 

Tabell 3.2: Sammenligning av pol. § 2 nr. 2 og personvernforordningen artikkel 4 nr. 2 

Også disse definisjonene er relativt like, og omfavner de samme aktivitetene. Selv om 

forordningen presenterer en rekke flere eksempler på ”operasjoner”, er det ikke grunn til å tro 

at disse aktivitetene ikke allerede var omfavnet av lovens ”enhver bruk av 

                                                

 
31 Skullerud m.fl. (2018) s. 55. 
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personopplysninger”. Det er dermed ikke grunn til å tro at ulikhetene vil føre til en 

realitetsendring ved ikrafttredelse av nytt regelverk.  

Videre i § 2 og artikkel 4 blir sentrale aktører som ”behandlingsansvarlig” og ”databehandler” 

definert.32 Personopplysningsloven § 2 inneholder en definisjon av ”registrert” som 

forordningen ikke har. Gjennom en rekke andre bestemmelser i loven, peker den også på 

aktørene Datatilsynet/tilsynsmyndighet, Personvernnemda og Personvernombud.33 

Definisjoner hjelper med å slå fast hvem de ulike aktørene er, og hvem de er i forhold til 

hverandre, men det kan fortsatt være uklart hva det innebærer å inneha den enkelte rolle. Hva 

det innebærer å være den spesifikke aktøren blir også definert gjennom hvilke krav det 

enkelte regelverket stiller til aktøren.  

I det følgende vil jeg foreta en gjennomgang av aktørene registrert, behandlingsansvarlig, 

databehandler, Datatilsynet, Personvernnemda og kort kommentere personvernombud-

ordningen. Forståelsen av aktørene er avgjørende for å forstå loven og forordningen. 

Gjennomgangen vil i hovedsak basere seg på en juridisk analyse av legaldefinisjoner.  

Kort oppsummert kan man si at det er slik at den behandlingsansvarlige behandler 

personopplysningene til den eller de registrerte. Datatilsynet er kontrollorganet som påser at 

behandlingen skjer etter lov og forskrift. Datatilsynet har anledning til å føre tilsyn med den 

behandlingsansvarlige, og å eventuelt pålegge den behandlingsansvarlige å rette feil. Hvem 

som helst, eksempelvis registrerte selv, kan informere Datatilsynet om potensielle 

personvernkrenkelser ved behandling av personopplysninger. Det er også mulig for dem det 

gjelder å klage på Datatilsynets avgjørelser eller aktiviteter. Det er Personvernnemda som 

behandler slike klagesaker. Den behandlingsansvarlige har videre mulighet til å benytte en 

databehandler til å foreta hele eller deler av denne behandlingen.34 Dette er et hjelpemiddel 

som ikke fratar behandlingsansvarlig for sitt ansvar. Videre kan den registrerte ha noen til å 

                                                
 
32 Pol. § 2 nr. 4-6. 
33 Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften peker også på flere andre aktører, men disse er ikke 
tatt inn i figuren, da de ikke har en like sentral eller avgjørende rolle. Andre aktører som er nevnt er 
Riksantikvaren (pol. § 27), Riksrevisjonen (pof. § 1-1), Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(”departementet” i pol. § 42 og § 43), Personvernombud (pof. § 7-12) og politiet (pol. § 39, pof. § 8-3 og 8-4, i 
tillegg til at politiet har rettigheter etter pof. § 1-3). Eventuelle underroller av hovedaktørene (som daglig 
ansvarlig, daglig leder mv.) blir nærmere behandlet underveis. 
34 I dagens samfunn ser vi at det forekommer komplekse organisasjonsstrukturer, bruk av flere databehandlere 
og i noen tilfeller delt behandlingsansvar. Jeg vil komme tilbake til dette i delkapittel 3.3. 



Martine Sletten Åsheim, Masteroppgave i Forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo  

 34 

handle og å ta avgjørelser på den sine vegne. Slike personer må selv være myndige og må ha 

fullmakt fra den registrerte selv, eller ha slik myndighet gjennom rett. For eksempel har 

foreldre og verger bestemmelsesrett over sine barn gjennom sitt foreldreansvar.35  

 

Figur 3.1: Kommunikasjon mellom aktører når det foreligger behandling av personopplysninger.  

Jeg vil i hovedsak fokusere på hva den enkelte aktøren er. Som vi vil se åpner definisjonene 

for mange muligheter vedrørende hva for eksempel behandlingsansvarlig kan være. Slike 

drøftelser kan fort bli preget av mye gjetting, og kanskje til og med overdreven analysering av 

legaldefinisjonene, men jeg vil likevel presentere noen av mine tanker, da dette sier noe om 

hvordan jeg har forstått stoffet. Fordi en databehandleravtale ordinært er en avtale mellom en 

behandlingsansvarlig og en databehandler, vil jeg betegne disse to aktørene som 

hovedaktørene i en databehandleravtale, og disse vil bli viet størst oppmerksomhet i dette 

kapittelet.  

Det har til tider vært utfordrende å skille mellom definering av en aktør og redegjørelse av en 

databehandlerrelasjon. For å oppnå en ryddig og strukturert fremstilling av mine 

redegjørelser, har jeg skilt mellom bestemmelser som bidrar til å forstå aktørene, og 

bestemmelser som omhandler aktiviteter som skjer i eller i forbindelse med en 

databehandlerrelasjon. Sistnevnte vil bli behandlet i neste kapittel.  

                                                

 
35 Se barneloven kapittel 5.  

Registrert 
• Kan være representert ved en 
tredjeperson (som har fullmakt, 
foreldreansvar mv.) 

Datatilsynet 
• Vedtak kan klages til 
Personvernnemda 

Behandlingsansvarlig 
• Kan benytte databehandler 
• Må melde behandling av 
personopplysninger til Datatilsynet 
eller et personvernombud 

Kommunikasjon 
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Jeg vil understreke at gjennomgangen bygger på en rettsdogmatisk analyse, og er dermed 

bygget på teori. Kun basert på teori kan det til tider være utfordrende å si noe konkret om 

hvordan det vil være å være behandlingsansvarlig eller databehandler i praksis.  

 

3.2 Kort om andre aktører enn behandlingsansvarlig og databehandler som 

spiller inn på en databehandlerrelasjon 

3.2.1 Innledning 

Selv om behandlingsansvarlig og databehandler kan betegnes som hovedaktørene i en 

databehandleravtale, er det også andre aktører som fra tid til annen spiller inn på relasjonen. 

For å forstå en databehandlerrelasjon mener jeg derfor det er nødvendig med en kort 

redegjørelse av omstendighetene rundt en databehandleravtale. Derfor vil jeg kort 

kommentere aktørene registrert, Datatilsynet, Personvernnemda og personvernombud.36 

3.2.2 Den registrerte 

Etter personopplysningsloven er en registrert ”den som en personopplysning kan knyttes 

til”,37 og er den personopplysningsloven er ment å gi rettigheter til.38 Kravet til tilknytning, 

tilknytningskravet, krever ikke at opplysningene faktisk er knyttet til en enkeltperson, men 

kan være eller bli det.39 Det stilles krav til at en identifisering av enkeltpersoner skal kunne 

finne sted på bakgrunn av de opplysninger og vurderinger som foreligger. Dersom 

opplysningene eller vurderingene ikke kan knyttes til en enkeltperson, er det ikke snakk om 

personopplysninger. Loven stiller med andre ord et identifiseringskrav. Om 

identifiseringskravet i loven, skriver Schartum og Bygrave at ”Formålsbestemmelsens 

vektlegging av privatlivets fred tilsier her mindre strenge krav til nøyaktig identifisering”.40 Et 

                                                

 
36 Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften peker også på flere andre aktører, men disse er ikke 
tatt inn i figuren, da de ikke har en like sentral eller avgjørende rolle. Andre aktører som er nevnt er 
Riksantikvaren (pol. § 27), Riksrevisjonen (pof. § 1-1), Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(”departementet” i pol. § 42 og § 43), Personvernombud (pof. § 7-12) og politiet (pol. § 39, pof. § 8-3 og 8-4, i 
tillegg til at politiet har rettigheter etter pof. § 1-3). Eventuelle underroller av hovedaktørene (som daglig 
ansvarlig, daglig leder mv.) blir nærmere behandlet underveis. 
37 Jf. Pol. § 2 nr. 6. 
38 Jf. Pol. § 1 første ledd. Kan betraktes som ”hovedpersonen” i personopplysningsloven.  
39 Schartum (2013) s. 32.  
40 Schartum og Bygrave (2016) s. 139. 
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eksempel på dette vil være dersom et IP-nummer tilhører en datamaskin som bli brukt av flere 

personer i en husstand. Selv om IP-nummeret og bruksmønsteret vil kunne knyttes til mer enn 

en person, vil nummeret være å regne som en personopplysninger. Dersom det ikke er mulig å 

identifisere en enkeltperson ut i fra de opplysninger og vurderinger som foreligger, er det ikke 

snakk om personopplysninger, og personopplysningsloven kommer ikke til anvendelse. For 

eksempel vil ikke personopplysingsloven komme til anvendelse på registre som kun 

inneholder opplysninger som er fullstendig anonymiserte. Dermed er definisjonen av hva som 

er å regne som en ”personopplysning”, og ”behandling av personopplysninger”, avgjørende 

for at loven skal komme til anvendelse, og for hvem som er å regne som registrerte.  

Definisjonen av ”registrert” finnes ikke i personverndirektivet, men er tatt inn i 

personopplysningsloven etter ønske fra Justis- og beredskapsdepartementet.  

”Departementet har for sin del funnet det hensiktsmessig at begrepet som nyttes 

gjennomgående i loven defineres uttrykkelig.”41 

Utgangspunktet til personopplysningsloven er at alle har rett til personvern, uavhengig av 

alder, sosial status, statsborgerskap,42 bosted mv. Personopplysningsloven vil dermed komme 

til anvendelse selv om den registrerte ikke er en norsk borger eller bosatt i Norge. Også 

personer som ikke selv har selvråderett over egne personopplysninger, for eksempel 

umyndige personer, er registrerte. Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på 

samtykke, må dette innhentes fra foreldre eller verge(r).43 Personopplysningslovens 

anvendelsesområde omfatter ikke vern av opplysninger om ufødte og avdøde personer, med 

mindre disse også sier noe om levende personer.44 

Ettersom loven krever at personopplysningene skal kunne knyttes til en enkeltperson, kan 

loven forstås dit hen at den i hovedsak regulerer opplysninger knyttet til fysiske personer. Det 

kan likevel tenkes flere tilfeller hvor personopplysningsloven også ville gjelde for 

                                                
 
41 Ot.prp.nr.92 (1998-1999), s. 103. 
42 Schartum og Bygrave  (2016) s. 161. 
43 Se barneloven kapittel 5. Verger må selv være myndige og må ha fullmakt fra den registrerte selv, eller ha slik 
myndighet gjennom rett. Se Schartum og Bygrave (2016) s. 163 om ”Andre fullmaktssituasjoner”.  
44 Se pol. § 3 og NOU 1997:19 punkt 10.1.1.3.2. 
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opplysninger og vurderinger knyttet til en juridisk person.45 Opplysninger om eierskap, 

styresammensetning mv. er opplysninger som både knyttes vil virksomheten og til de enkelte 

personene. Særlig opplysninger om enkeltmannsforetak vil ofte også si noe om en fysisk 

person. Videre er det bestemt i personopplysningsforskriften46 at loven skal gjelde for 

behandling av kredittopplysninger for både fysiske og juridiske personer. Dermed kan en 

registrert både være en fysisk eller en juridisk person.   

Lovens definisjon av ”registrert” forutsetter ikke at opplysningene tilknyttet en registrert er 

skrevet ned eller ført inn i et system slik som i et tradisjonelt personregister. Justis- og 

beredskapsdepartementet presiserer i Ot.prp.nr.92 (1998-1999) at ”opplysninger om den 

enkelte vil like fullt være ”registrert” i betydningen innsamlet og oppbevart”.47 Også 

videomateriell der en person kan gjenkjennes omfattes av lovens definisjon.48  

I forordningen blir aktøren i hovedsak betegnet som en ”fysisk person”, og blir definert i 

artikkel 4 nr. 1 som ”(…) (”den registrerte”); en identifiserbar fysisk person er en person som 

direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, for eksempel et 

navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller 

flere elementer som er spesifikke for nevnte persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, 

økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet,”. Definisjonen inneholder en rekke 

spesifiseringer som personopplysningsloven og personverndirektivet ikke har inkludert. 

Aktørens rettigheter fra personopplysningsloven blir i stor grad videreført. Forordningen 

inneholder noen presiseringer, som for eksempel i forordningens fortale punkt 14, hvor det 

står at forordningen gjelder for  

”Det vern som denne forordning gir i forbindelse med behandling av 

personopplysninger, bør få anvendelse på fysiske personer, uavhengig av deres 

statsborgerskap eller bosted. Denne forordning omfatter ikke behandling av 

personopplysninger som gjelder juridiske personer, og særlig foretak etablert som 

                                                
 
45 Brønnøysundregistrene om “Juridiske personer og oppdeling i flere bedrifter”. En juridisk person er “[...]et 
rettssubjekt som uten å være fysisk person kan ha rettigheter og plikter og foreta rettshandler”. “Rettshandler” 
betyr her “rettslige handlinger”. 
46 Se Pof. § 4-1 andre ledd som stadfester at ”Personopplysningsloven gjelder også for behandling av 
kredittopplysninger om andre enn enkeltpersoner.” 
47 Ot.prp.nr.92 (1998-1999), s. 103 
48 Schartum og Bygrave (2016), s. 159. 
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juridiske personer, herunder den juridiske personens navn, form og 

kontaktopplysninger.” 

Den registrerte skal ha en viss kontroll med og innflytelse over bruken av sine 

personopplysninger. Det skal foreligge medbestemmelsesrett. Forordningen er tydelig på at 

personopplysningsvernet ikke gjelder for juridiske  personer. I likhet med loven og direktivet, 

verner heller ikke forordningen døde personer, jf. fortalens punkt 27.49 

Fortalens punkt 26 fremmer identifiseringskravet. I motsetning til direktivet som sier at 

reglene må gjelde for alle personopplysninger knyttet til en enkeltperson, sier forordningen at 

reglene bør gjelde. For å avgjøre om en person er identifiserbar eller ikke, skal man vurdere 

alle midlene som med rimelighet kan tenkes brukt av den behandlingsansvarlige, eller av noen 

annen person. Dette gjelder både ved direkte og indirekte identifisering av den registrerte.  

Man skal se hen til kostnaden ved identifiseringen, og de teknologiske hjelpemidlene som er 

til rådighet. 

Personopplysningsloven inneholder ikke restriksjoner på kommunikasjon mellom registrerte 

og databehandlere, for eksempel knyttet til spørsmål om hvordan den registrertes 

personopplysninger blir behandlet. Den registrerte kan kreve informasjon om hvordan 

opplysningene behandles fra den behandlingsansvarliges databehandler, jf. pol. § 24 første 

punktum. Om databehandler skal generelt bidra til å besvare henvendelser og begjæringer er 

en aktivitet som gjerne kan inkluderes, reguleres og spesifiseres i databehandleravtalen. 

Forordningen legger i større grad opp til kommunikasjon mellom den registrerte og 

databehandler, ved at det er et krav at databehandler skal bistå den behandlingsansvarlige med 

å svare på begjæringer fra de registrerte.  

For den behandlingsansvarlige er de registrerte de personene vedkommende har plikter 

ovenfor. Den registrerte er en dataeier som bestemmer eller setter føringer for hvordan 

personopplysningene skal forvaltes. Den registrerte kan muliggjøre behandling av 

personopplysninger gjennom samtykke og avtale, og kan sette en stopper for behandlingen 

ved å trekke tilbake samtykke - Med mindre behandlingen er underlagt lovhjemmel. For 

                                                

 
49 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 punkt 27 andre ledd åpner for at medlemsstater kan 
utarbeide egne regler for beskyttelse av personopplysninger knyttet til døde personer, og er et eksempel på at 
forordningen tillater en viss grad av nasjonal variasjon. 
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eksempel kan ikke personer motsette seg at politiet behandler personopplysninger ved 

mistanke om straffbare forhold. Den registrerte er årsaken til at personopplysningslovens 

bestemmelser kommer til anvendelse. 

3.2.3 Datatilsynet, Personvernnemda og personvernombud 

Ved behandling av personopplysninger kan det oppstå situasjoner hvor behandlingsansvarlig 

er usikker på sin lovforståelse eller opplever loven som uklar. Bruk av databehandler og 

inngåelse av databehandleravtaler kan være et eksempel på en slik omstendighet. Man kan da 

henvende seg til Datatilsynet. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan som både er et 

tilsyn og et ombud, formelt underlagt kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).50 

Datatilsynet oppgave er å påse at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom behandling av 

personopplysninger.51 Som ombud har Datatilsynet en veiledende rolle ovenfor publikum, for 

eksempel behandlingsansvarlige eller databehandlere, og skal gi råd og informasjon. Med 

andre ord har Datatilsynet funksjon som både rådgiver og som organ for folkeopplysning.52 

Dette gjøres blant annet gjennom blogg, nettsider og veiledere. Som tilsyn har Datatilsynet en 

kontrollerende rolle, hvor de kontrollerer at lovverket blir fulgt. Dette gjøres blant annet 

gjennom tilsyn og saksbehandling.53 Ved en databehandlerrelasjon er det Datatilsynet som 

tilsyn som er av størst interesse. 

Personopplysningsloven og med forskrift gir Datatilsynet kompetanse til å legge føringer for 

hvordan behandling av personopplysninger skal skje, samt kompetanse til å kunne pålegge 

behandlingsansvarlige overtredelsesgebyr ved overtredelser av personopplysningsloven.54 Der 

Datatilsynet mener at det har skjedd eller skjer en overtredelse av personopplysningsloven, 

kan de fatte vedtak om retting, endring, opphør mv. av behandlingen. Personopplysningsloven 

§ 47 gir Datatilsynet muligheten til å også ilegge tvangsmulkt. Personvernnemda er 

klageorgan for Datatilsynets vedtak, opprettet med hjemmel i pol. § 43. Nemdas avgjørelser 

kan klages videre inn til domstolene, se figur under. 

                                                
 
50 Personverndirektivet artikkel 28, implementert i Pol. § 42 første ledd, krever at Datatilsynet skal være et 
uavhengig forvaltningsorgan. Departementet har ikke instruksjonsmyndighet ovenfor Datatilsynet, eller annen 
mulighet til å gjøre om eller endre deres avgjørelser eller vedtak. 
51 Datatilsynet.no, ”Datatilsynets oppgaver”. Se også pol. § 42 tredje ledd nr. 1) – 8).  
52 Se pol. § 42 tredje ledd nr. 1 og 4-8 . 
53 Datatilsynet.no, ”Datatilsynets oppgaver”. Se også pol. § 42 tredje ledd nr. 1) – 8). 
54 Pol. § 46. 
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Figur 3.2 Saksgang for klager på Datatilsynets vedtak 

Personopplysningsloven § 44 første ledd slår fast at ”Datatilsynet og Personvernnemda kan 

kreve de opplysningene som trengs for at de kan gjennomføre sine oppgaver”, i tillegg til at 

andre ledd gir dem myndighet til å de kreve tilgang til lokaler og utstyr ved behov. Dette er 

videre forankret i pol. § 1355 og § 14 som slår fast at dokumentasjon angående 

informasjonssikkerhet også skal være tilgjengelig for Datatilsynet og Personvernnemda. 

Datatilsynet er dermed et kompetanseorgan i personopplysningsretten. Alle kan rette spørsmål 

til Datatilsynet, enten det er privatpersoner om har spørsmål om sine rettigheter, eller 

behandlingsansvarlige eller databehandlere som har spørsmål knyttet til den behandlingen av 

personopplysninger de foretar. Mye informasjon om hvordan loven skal forstås ligger åpent 

tilgjengelig på Datatilsynets nettsider. Datatilsynet tilbyr blant annet en mal for 

databehandleravtaler, som jeg vil komme tilbake til senere. 

Den behandlingsansvarlige må akseptere at Datatilsynet også er et tilsynsorgan som fører 

kontroll med virksomheten og dens behandling av personopplysninger. Dette omfatter også 

bruk av databehandler(e). Databehandlere holdes ansvarlig for brudd på sine selvstendige 

plikter etter loven, og kan sanksjoneres av Datatilsynet dersom slike brudd blir oppdaget.56 

Jeg vil komme tilbake til databehandlers selvstendige plikter under aktøranalysen av 

databehandler.  

Personvernnemda er en aktør som kun spiller inn på en behandlingsansvarlig, databehandler 

eller databehandlerrelasjon dersom det foreligger en klage på Datatilsynets vedtak. 

Kommunikasjonen mellom Personvernnemda og behandlingsansvarlig og Personvernnemda 

og databehandler vil derfor være begrenset.  

                                                
 
55 Andre ledd siste punktum. 
56 Se Personvernnemdas sak PVN-2014-01 Skann-Kontroll hvor Datatilsynet uttaler at manglende 
databehandleravtale ”(…) imidlertid ikke [er] til hinder for at databehandler kan holdes ansvarlig for brudd på 
sine selvstendige plikter etter loven, jf. dennes § 15 og § 13.”. Fordi det ikke er databehandlers ansvar å påse at 
det foreligger en skriftlig databehandleravtale, eller at avtalen ikke er mangelfull, vil det være den 
behandlingsansvarlige som holdes ansvarlig for dette. 

Datatilsynet fatter vedtak 
Datatilsynets vedtak blir 

klaget til Personvernnemda 
og behandles 

Evt. videre 
klager går til 
domstolene 
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Personopplysningsforskriften åpner også for en ordning med personvernombud. Dette er en 

rådgivende og veiledende aktør som skal bistå den behandlingsansvarlige med all behandling 

av personopplysninger. Det var ikke et krav å opprette Personvernombud etter 

personopplysningsloven. Et personvernombud kan være både en intern ansatt i virksomheten 

eller en ekstern ressurs. Personopplysningsforskriften § 7-12 lyder: 

”(…) et uavhengig personvernombud som har i oppgave å sikre at den 

behandlingsansvarlige følger personopplysningsloven med forskrift. 

Personvernombudet skal også føre en oversikt over opplysningene som nevnt i 

personopplysningsloven § 32.” 

Datatilsynet har publisert en oppsummering av personvernombudets oppgaver på sine 

nettsider.57 Oppgavene handler i stor grad om å føre oversikt over behandlinger, sørge for at 

det er etablert rutiner slik loven krever, samt bistå og gi råd til personer i virksomheten på 

personvernområdet. Det er også et krav at ombudet skal holde seg faglig oppdatert på 

området, påpeke eventuelle brudd på personopplysningsloven, og være Datatilsynets 

kontaktperson for henvendelser. Ordningen slik den var inntil personvernforordningen kom, 

var i stor grad utviklet av Datatilsynet.58 Datatilsynet peker på flere positive sider ved å 

opprette et personvernombud, som at det vil være ressursbesparende for virksomheten å ha en 

ressursperson som kjenner virksomheten og virksomhetens behandling av 

personopplysninger, særlig i møte med spørsmål fra egne ansatte, kunder eller annet 

publikum. Opprettelsen av et personvernombud kan også tenkes å ha positiv effekt for 

virksomhetens omdømme, da det sender klare signal om at virksomheten tar personvern på 

alvor.59 Ettersom ombudet selv skal føre oversikt over behandlinger av personopplysninger i 

virksomheten, og at denne er i tråd med gjeldende regler, vil ordningen også være 

ressursbesparende for Datatilsynet, som får færre plikter å behandle.60  

                                                

 
57 Se Datatilsynet.no/Personvernombud 
58 Schartum og Bygrave (2016) s. 226. 
59 Se Datatilsynet.no/Personvernombud  
60 Se Datatilsynet.no/Personvernombud 
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Ordningen med personvernombud vil få økt betydning etter ikrafttredelsen av forordningen, 

når personvernombud-ordningen blir et krav for flere virksomheter.61 Ombudet skal selv skal 

føre oversikt over behandlinger av personopplysninger i virksomheten. Artikkel 37 og 38 

utdyper hvem personombudordningen gjelder, og hvilke arbeidsoppgaver personvernombudet 

skal ha. Melde- og konsesjonsplikten faller bort når forordningen trer i kraft. Det er uklart 

hvilke konsekvenser dette vil få for den enkelte virksomhet. Jeg kommer kort tilbake til dette 

gjennom mine caseundersøkelser av UiO.  

I forordningen er ”tilsynsmyndighet” definert i artikkel 4 nr. 21 som ”en uavhengig offentlig 

myndighet som er opprettet av en medlemsstat i henhold til artikkel 51,”. 

Personverndirektivet inneholder ikke en egen direkte definisjon av aktøren, men stiller 

tilsvarende krav til at den er opprettet av medlemsstaten og at den skal være en uavhengig 

aktør.  

Datatilsynet som aktør vil være den samme som før, men vil trolig få en annerledes 

arbeidshverdag som konsekvens av nye krav til behandlingsansvarlig, databehandler og 

personvernombud. En tilsynsmyndighets arbeidshverdag vil uansett variere over tid, avhengig 

av hva det er behov for. Den siste tiden har det åpenbart vært et stort behov for veiledning i 

påvente av de kommende regelverksendringene.  

 

3.3 Behandlingsansvarlig 

Den behandlingsansvarlige er etter pol. § 2 nr. 4 definert som “den som bestemmer formålet 

med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes”. 

Definisjonen gjennomfører personverndirektivets artikkel 2 d. Personopplysningslovens 

bestemmelser retter seg i hovedsak mor den behandlingsansvarlige, og er den aktøren som har 

desidert flest plikter etter loven. Den behandlingsansvarlige skal sørge for å ivareta de 

registrertes rettigheter, og er den som bestemmer intensjonen med, og gjennomføringsmåten 

av, behandlingen av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har ansvar for å sikre de 

                                                

 
61 Hvilke virksomheter blir definert i artikkel 37. Bl.a. vil det være et krav for alle offentlige virksomheter. 
Gjelder både behandlingsansvarlige og databehandlere (mange virksomheter er begge deler). Se 
Datatilsynet.no/Personvernombud 
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overholdelse av de registrertes øvrige rettigheter etter personopplysningsloven. Gjennom 

informasjonspliktene i pol. §§ 19 og 20 skal den behandlingsansvarlige også sørge for at den 

eller de registrerte kan nyttiggjøre seg av sine rettigheter. 

Definisjonen av aktøren behandlingsansvarlig er svært vid. Ved analysen av denne aktøren 

vil jeg gjøre rede for hvilke egenskaper må behandlingsansvarlig ha, og drøfte hva 

behandlingsansvarlig kan være. Redegjørelsen går i detalj rundt hvem den 

behandlingsansvarlige er, og hvordan behandlingsansvaret kan organiseres, generelt. Jeg 

mener en slik generell gjennomgang er nødvendig for å fullt ut forstå aktøren og aktørens 

rolle i en databehandleravtalesituasjon. I hovedsak har jeg benyttet lovtekst, forskrift og 

juridisk litteratur som kilder for arbeidet, se mer om metodebruk i kapittel 2 og løpende 

referanser i fotnotene. Hvilke krav som stilles til aktøren kan bidra til å øke forståelsen for 

hvem aktøren er eller kan være. Den følgende gjennomgangen fokuserer på krav som stilles i 

kontekst av en databehandlerrelasjon.  

Personopplysningsloven § 48 og § 49 slår fast at den behandlingsansvarlige skal være både 

strafferettslig ansvarlig og erstatningsansvarlig. Det skal være mulig for de registrerte å 

benytte seg av sine rettigheter, og å eventuelt rette søksmål mot den behandlingsansvarlige. 

Den behandlingsansvarlige er dermed et rettssubjekt, og må ha partsevne etter tvisteloven § 2-

1.62 Den behandlingsansvarlige må ha sivilprosessuell partsevne. Den behandlingsansvarlige 

kan være enten en juridisk63 eller en fysisk person, herunder en virksomhet eller en 

enkeltperson. Ved behandling av personopplysninger i offentlig forvaltning vil den 

behandlingsansvarlige alltid være en juridisk person. Dette er trolig også tilfellet for mange 

private virksomheter. 

I de tilfellene hvor behandlingsansvaret ligger hos juridisk person, vil det være den juridiske 

personen som helhet som har behandlingsansvaret, ikke enkeltpersoner i virksomheten.64  

                                                
 
62 SNL ”Rettssubjekt: Rettssubjekt, enhver som kan ha rettigheter og plikter. Ikke bare [fysiske] mennesker, men 
også juridiske personer (foreninger, selskaper, stiftelser, har etter norsk rett rettsevne og er å betrakte som 
rettssubjekter.” Se også Olsen (2015) s. 244-245. Den behandlingsansvarlige skal altså kunne opptre som 
saksøkt i en tvist for domstolene, jf. Tvisteloven § 2-1. 
63 Brønnøysundregistrene om “Juridiske personer og oppdeling i flere bedrifter”. En juridisk person er “[...]et 
rettssubjekt som uten å være fysisk person kan ha rettigheter og plikter og foreta rettshandler”. “Rettshandler” 
betyr her “rettslige handlinger”. 
64 Schartum og Bygrave (2016) s. 164. 
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”Personer kan være adressater for det ansvaret den juridiske personen har, dvs. slik at 

ansvaret er knyttet til virksomheten ved den øverste lederen”.65  

Kravet til sivilprosessuell partsevne fører likevel til at dersom virksomheten har en så løs 

struktur at den ikke har partsevne, vil det være en eller flere fysiske personer fra ledelsen som 

regnes som behandlingsansvarlig.66 

De registrerte eller tilsynsmyndighet må vite hvem de kan rette søksmål eller sanksjoner mot. 

For at de registrerte skal kunne benytte seg av sine rettigheter etter personopplysningsloven er 

det avgjørende å slå fast hvem den behandlingsansvarlige er, eller hvor behandlingsansvaret 

ligger. Slik fastsettelse kan i enkelte tilfeller være vanskelig eller utfordrende, gjerne grunnet 

kompliserte og komplekse virksomhetsstrukturer eller samarbeid. Ved slikt samarbeid er det 

ikke snakk om over- og underordningsforhold slik som det er i en databehandlerrelasjon, men 

at virksomheter samarbeider på linje.  

I Personvernnemdas sak PVN-2013-21 Bank i butikk67 behandles nettopp en slik 

problemstilling. Saken handler 1) om definering av hvem som er behandlingsansvarlig for 

bankvirksomhet i butikk og 2) om plassering av behandlingsansvar for kameraovervåkning i 

butikk. Datatilsynet kom til at banken var behandlingsansvarlig for bankvirksomheten, og at 

profilhusene var databehandlere som utfører bankvirksomhet på vegne av 

behandlingsansvarlig. Organisering av hvem som er behandlingsansvarlig og databehandler 

for kameraovervåkningen, billedopptakene, er av betydning for hvem som har tilgang til dem, 

samt mulighet til å videreformidle disse til politiet i tråd med pol. § 39. Datatilsynet kom til at 

banken var behandlingsansvarlig for kameraovervåkningen, med henvisning til at banken 

ellers ikke kan behandle opptakene i forbindelse med en straffbar hendelse.  

”Banken vil følgelig ikke kunne bearbeide kameraopptakene som de gjør i dag uten å 

være behandlingsansvarlig.” 

                                                

 
65 Schartum og Bygrave (2016) s. 164. 
66 Ot.prp.nr.92 (1999-1998) s. 103. 
67 Personvernnemda.no, PVN-2013-21 Bank i butikk. 
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Situasjonen ble at banken var behandlingsansvarlig for kameraovervåkning av databehandlers 

ansatte. Databehandler har dermed en rettslig interesse i hvordan disse opplysningene ble 

behandlet. Datatilsynet mente dette ikke var lovstridig fordi  

”(…) selv om banken er behandlingsansvarlig for BIB-tjenester betyr ikke det at 

banken har anledning til å drive med kontinuerlig monitorering av hendelsene i 

butikken. Banken vil kun ha anledning til å gjennomgå opptak når en hendelse som 

begrunner kameraovervåking av BIB-tjenester finner sted. Datatilsynet har fått 

opplyst at slike hendelser blir registrert ned på sekundet, slik at det ikke vil være 

nødvendig med en omfattende gjennomgang av opptakene.” 

Saken er et godt eksempel på at virkeligheten er kompleks, og at fagpersoner også kan være 

uenig i hvordan loven skal tolkes. Personvernnemda kom til et annet resultat enn Datatilsynet, 

og begrunner dette med at  

”Det er butikkens ansatte og kunder som overvåkes. Det er butikken som eier/leier 

lokalet. Det er butikken som kan gi instrukser etc. om hvordan overvåkingen skal 

utføres. Nemnda ser det derfor slik at det er naturlig at butikken har 

behandlingsansvaret for overvåkingen som finner sted i butikken. Det er butikken som 

har størst mulighet til å påvirke alle beslutninger som må tas for å drifte denne 

overvåkingen. Butikken er til stede i lokalene og forestår den daglige drift av 

kameraovervåkingen. Det er butikken som skal drøfte kontrolltiltakene etter 

arbeidsmiljøloven kapittel 9. For alle praktiske formål er det dermed mest 

nærliggende at behandlingsansvaret ligger hos butikken.” 

Definisjonen av behandlingsansvarlig åpner for at behandlingsansvaret kan være delt mellom 

flere personer eller virksomheter. Delt behandlingsansvar er ikke det samme som å fordele 

arbeidsoppgaver og ansvar internt i egen virksomhet. Delt (”felles”) behandlingsansvar 

reguleres i forordningens artikkel 26. Ved delt behandlingsansvar menes delt 

behandlingsansvar mellom flere virksomheter eller personer. Muligheter for delt 

behandlingsansvar legges til grunn i Ot.prp.nr.92 (1998-1999), hvor departementet uttaler at 

”En og samme behandling kan i enkelte tilfeller ha flere behandlingsansvarlige, jf 

direktivets formulering «alene eller sammen med andre». Det vil kunne være slik at et 

overordnet organ, f.eks et departement, fastsetter de overordnete formålene for 
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personopplysningsbehandlingen, mens underordnete organer, f.eks direktorater, vil 

detaljere formålene med behandlingen og praktiske hjelpemidler. I slike tilfeller vil 

begge organene kunne være «behandlingsansvarlig» etter loven her, og ha en 

selvstendig plikt til å oppfylle lovens krav. Man bør imidlertid tilstrebe å plassere 

behandlingsansvaret i ett og samme organ. I denne sammenheng vil det gjerne være 

naturlig å plassere behandlingsansvaret der man har den daglige og mest omfattende 

befatningen med personopplysningene.”68 

I større virksomheter vil det ikke være mulig at kun en leder utøver behandlingsansvaret 

alene, ettersom det innebærer en mange ulike oppgaver. Ansvar blir derfor gjerne delegert til 

andre personer i virksomheten, som sørger for den daglige driften.69  Personopplysningsloven 

og personopplysningsforskriften legger føringer for hvordan behandlingsansvaret skal 

organiseres i den behandlingsansvarliges virksomhet, og for hvordan virksomheten skal 

kommunisere med de registrerte og med Datatilsynet eller Personvernnemda.70 Loven og 

forskriftens føringer for organisering av behandlingsansvar kan illustreres slik: 

 

Figur 3.3: Personopplysningslovens og personopplysningsforskriftens føringer for organisering av 
behandlingsansvar. 

Føringene tar utgangspunkt i en hierarkisk, vertikal, virksomhetsstruktur. Figuren viser 

hvordan ulike deler av behandlingsansvaret blir delegert nedover linjen. 

                                                

 
68 Ot.prp.nr.92 (1998-1999) s. 103. 
69 Delegasjon betegner å tildele andre kompetanse man innehar sel, se Graver, Hans Petter (2007) s. 190. 
Overordningsforhold er en forutsetning for delegering, se mer om organisasjonsmyndighet under. 
70 Eventuelt også politi og påtalemyndighet. 
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Personopplysningsloven med forskrift peker på rollene daglig ansvarlig, daglig leder og den 

behandlingsansvarliges representant som underliggende roller av behandlingsansvaret. Den 

behandlingsansvarlige bestemmer hvem som skal inneha de ulike funksjonene/rollene. 

Dersom en person innehar behandlingsansvaret alene innehar vedkommende alle rollene som 

beskrevet over. Personopplysningsloven utelukker ikke at daglig ansvarlig og daglig leder er 

samme person. 

Rollen daglig ansvarlig er knyttet til internkontroll og rollen daglig leder er knyttet til 

informasjonssikkerhet. Forskjellen mellom rollene kan summeres slik: 

”…daglig ansvarlig er utpekt spesielt med hensyn til virksomhetens behandling(er) av 

personopplysninger, mens daglig leder er en rolle som knytter seg til virksomhetens 

generelle aktivitet, og ikke bare etterlevelse av loven og forskriften”.71 

Den daglige ansvarlige er den eller de som er ansvarlige for den daglige etterlevelsen av den 

behandlingsansvarliges plikter.72 Den daglige ansvarlige skal navngis når noen ber om innsyn, 

jf. pol. § 18, og skal oppgis når det sendes melding om behandling av personopplysninger til 

Datatilsynet eller søkes om konsesjon, jf. pol. kapittel IV. Det er ikke et krav å oppgi daglig 

ansvarlig etter behandlingsansvarliges informasjonsplikt i pol. § 19, § 20 og § 21. Rollen er 

ikke nevnt i personopplysningsforskriften. Rollen er kun nevnt i forbindelse med ”en bestemt 

type behandling”.73 Dermed er det åpent for at en behandlingsansvarlig kan ha flere daglige 

ansvarlige dersom vedkommende er behandlingsansvarlig for flere typer behandling av 

personopplysninger.  

Den daglige lederen nevnes kun i personopplysningsforskriftens kapittel om 

informasjonssikkerhet, og er den som har ansvaret for at bestemmelsene i kapittelet etterleves. 

Den daglige lederen er ”…den som har den daglige ledelsen av virksomheten som den 

behandlingsansvarlige driver.”, jf. Pof. § 2-3 første ledd. Dette vil som regel være den øverste 

operative lederen for sin virksomhet.74 Det fremgår av pof. § 2-3 andre og tredje ledd at den 

daglige lederen skal utarbeide sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi for virksomheten. 

Personopplysningsforskriften § 2-7 første ledd krever at ”Det skal etableres klare ansvars- og 

                                                

 
71 Olsen (2015) s. 254. 
72 Pol. § 18 b) og § 32 c). 
73 Pol. § 18 første ledd.  
74 ”Typisk en administrerende direktør, generalsekretær eller lignende.” Schartum og Bygrave (2011) s. 155. 
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myndighetsforhold for bruk av informasjonssystemet”, og at dette skal dokumenteres. Verken 

ansvars- og myndighetsforhold eller dokumentasjon som omhandler dette kan endres uten 

tillatelse fra den daglige lederen.  

Personopplysningsforskriften § 2-8 første ledd slår fast at alle medarbeidere i virksomheten 

som benytter informasjonssystemet ved utføring av sine arbeidsoppgaver, skal autoriseres for 

dette. Begrepet ”medarbeider” favner om alle som arbeider i virksomheten. Medarbeidere 

omfattes ikke av legaldefinisjonen på databehandler, selv om disse strengt tatt også 

”behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige”. Medarbeidere 

utfører ulike oppgaver, og vil ha ulike behov for autorisasjon til å bruke informasjonssystemet 

til sine pålagte oppgaver. Bruken skal registreres. Andre ledd slår fast at ”Medarbeiderne skal 

ha nødvendig kunnskap for å bruke informasjonssystemet i samsvar med de rutiner som er 

fastlagt”. Dette kan leses dithen at den behandlingsansvarlige har ansvar for opplæring av sine 

medarbeidere/sitt personell. Medarbeiderne skal ilegges taushetsplikt for personopplysninger 

hvor konfidensialitet er nødvendig, og andre tilfeller hvor dette er nødvendig for å ivareta 

informasjonssikkerheten.75  

Personopplysningsloven § 4 andre og tredje ledd slår fast at personopplysningsloven også 

gjelder for behandlingsansvarlige som er etablert utenfor EØS-området dersom disse benytter 

hjelpemidler i Norge. Slike behandlingsansvarlige skal etter § 4 tredje ledd ha en representant 

i Norge.  

Schartum og Bygrave skriver i sin bok Personvern i informasjonssamfunnet (2016) at det ikke 

vil være hensiktsmessig å tolke loven dithen at den behandlingsansvarlige kun skal ha 

bestemmelsesrett over behandlingens formål og bruk av hjelpemidler, jf. legaldefinisjonen av 

aktøren. Øvrige lovbestemmelser pålegger den behandlingsansvarlige en rekke andre plikter, i 

tillegg til å legge føringer på hva den behandlingsansvarlige kan gjøre med opplysningene. De 

mener at ”Definisjonen av ”behandlingsansvarlig” er […] lite dekkende, og ikke i samsvar 

med de krav som i loven stilles til den ansvarlige”.76  

                                                

 
75 Jf. pof. § 2-9. Se delkapittel 4.6 for mer om informasjonssikkerhet.  
76 Schartum og Bygrave (2016) s. 164. 
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Den behandlingsansvarlige er ”den som bestemmer”,77 og rollen behandlingsansvarlig krever 

dermed både faktisk og rettslig kompetanse eller mulighet til å bestemme.78 

Behandlingsansvaret følger rettslig kompetanse. I en hierarkisk virksomhet vil organisasjons- 

og instruksjonsmyndighet være aktuelle kompetansegrunnlag for behandlingsansvaret, da 

disse er selvstendige rettslige grunnlag for å bestemme. 79 Organisasjonsmyndighet er 

kompetanse overordnede organer eller personer har til å bestemme hvordan virksomheten skal 

organiseres. Organisasjonsmyndighet er en form for myndighet som kommer gjennom en 

hierarkisk organisering, og er ikke en myndighet som krever lovhjemmel.80 Det er blant annet 

grunnet organisasjonsmyndigheten det er naturlig at det er virksomhetens øverste leder som 

sitter med behandlingsansvaret. Med organisasjonsmyndighet kan man bestemme hvilke 

organer virksomheten skal bestå av, hvordan hvert organ skal organiseres, hvilke stillinger 

som skal eksistere,81 og hvem som har hvilke ansvarsområder eller arbeidsoppgaver.82 

Delegasjonsmyndighet følger av organisasjonsmyndighet, herunder at man kan sette bort 

arbeidsoppgaver til andre underordnede,83 for eksempel til daglig leder og daglig ansvarlig. 

Det er også mulig å dele bort både instruksjons- og organisasjonsmyndighet for større eller 

mindre deler av virksomheten. Det kan være verdt å merke seg at organisasjonsmyndigheten 

ikke nødvendigvis er absolutt; lovgiver kan fastsette organisering i form av lov eller 

forskrift.84 

Instruksjonsmyndighet er et kompetansegrunnlag som lar den behandlingsansvarlige hjemle 

sine avgjørelser på rettslig bindende måter ovenfor andre underliggende organer eller 

underordnede ansatte i eget organ.85 Instrukser anvendes primært til å bestemme 

administrasjonens plikter, og krever derfor ikke lovhjemmel.86 “Instrukser fastslår hva 

underordnede skal gjøre, og plikter dem til å adlyde ordre. Det er tjenesteforsømmelse å la 

                                                

 
77 Pol. § 2 nr. 4. 
78 Olsen (2015), s. 241. 
79 Graver (2007) s. 165 og 220-221. 
80 Boe (1993) s. 656 
81 For eksempel ”daglig leder” og ”daglig ansvarlig” 
82 Graver (2007) s. 165. Eksempelvis har hvert departement myndighet til å styre sine underliggende etater, se 
Boe (1993) s. 467 
83 Det skilles mellom intern delegasjon, som er delegasjon internt i virksomheten, og ekstern delegasjon, som er 
delegasjon til et eller flere underordnede organer. 
84 Et eksempel på dette er politiregisterloven med forskrift som trådte i kraft 01.07.2014 
85 jusinfo.no, definisjon av “Instruksjonsmyndighet” og Graver (2007) s. 165. 
86 Boe (1993) s. 852. 
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være”.87 Mens organisasjonsmyndighet lar den behandlingsansvarlige organisere 

behandlingsansvaret internt i virksomheten, lar instruksjonsmyndigheten den 

behandlingsansvarlige bestemme hvordan behandlingsansvaret skal utføres. Eksempelvis kan 

den behandlingsansvarlige gjennom organisasjonsmyndighet bestemme hvem som skal inneha 

rollen daglig ansvarlig, og kan videre gjennom instruksjonsmyndighet bestemme hvordan 

vedkommende skal utføre arbeidet sitt.   

Det er ikke et krav at den behandlingsansvarlige formelt har tittelen behandlingsansvarlig 

formelt i sin virksomhet; dette er gjerne kun ett av mange ansvarsområder toppledere i 

virksomheter har.  

”Behandlingsansvarlig” er definert i forordningens artikkel 4 nr. 7. Definisjonen er nesten 

identisk med definisjonen i personverndirektivet 

Personverndirektivet 
artikkel 2 bokstav d 

Personopplysnings-
loven § 2 nr. 4 

Personvernforordningen artikkel 4 nr. 
7 

'controller' shall mean the 
natural or legal person, 
public authority, agency or 
any other body which alone 
or jointly with others 
determines the purposes 
and means of the 
processing of personal 
data; where the purposes 
and means of processing 
are determined by national 
or Community laws or 
regulations, the controller 
or the specific criteria for 
his nomination may be 
designated by national or 
Community law; 

behandlingsansvarlig: 
den som bestemmer 
formålet med 
behandlingen av 
personopplysninger og 
hvilke hjelpemidler 
som skal brukes, 

«behandlingsansvarlig» en fysisk eller 
juridisk person, en offentlig 
myndighet, en institusjon eller ethvert 
annet organ som alene eller sammen 
med andre bestemmer formålet med 
behandlingen av personopplysninger 
og hvilke midler som skal benyttes; 
når formålet med og midlene for 
behandlingen er fastsatt i unionsretten 
eller i medlemsstatenes nasjonale rett, 
kan den behandlingsansvarlige, eller 
de særlige kriteriene for utpeking av 
vedkommende, fastsettes i 
unionsretten eller i medlemsstatenes 
nasjonale rett, 

Tabell 3.3: Sammenligning av definisjon av ”Behandlingsansvarlig” i direktiv, pol. og forordning. 

Den som er å regne som behandlingsansvarlig etter personverndirektivet og 

personopplysningsloven fortsatt være å regne som behandlingsansvarlig etter 

personvernforordningen. Forordningen stiller i hovedsak de samme kravene til 

behandlingsansvarlig som direktivet gjør. Forordningen kommer med enkelte presiseringer, 

                                                

 
87 Boe, Erik, Bind 2, s.854  
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som en plikt til å definere ansvarsområder ved delt behandlingsansvar,88 og enkelte nye krav; 

som plikten til å opprette et personvernombud.89  

For de registrerte er den behandlingsansvarlige den de forholder seg til vedrørende spørsmål 

knyttet til behandling av sine personopplysninger. Behandlingsansvarlig kan for eksempel 

gjerne være en tjenestetilbyder: for å motta tjenesten må enkeltpersonen oppgi personlig 

informasjon om seg selv. Det kan være så enkelt som kun navn, kontaktinformasjon og 

adresse, til krav om personnummer og sikker identifikasjon. Den behandlingsansvarlige er 

den som ber om, eller på andre måter samler inn personopplysninger, om enkeltpersonene.  

For Datatilsynet er den behandlingsansvarlige en gjenstand for veiledning og kontroll.  

For en databehandler er den behandlingsansvarlige oppdragsgiver, og er den virksomheten 

databehandler skal betjene. Behandlingsansvarlig kan være databehandlers kunde. I en 

databehandlerrelasjon er behandlingsansvarlig den som legger føringene databehandler skal 

følge, herunder rutiner om bl.a. informasjonssikkerhet og internkontroll. Det er den 

behandlingsansvarlige som bestemmer over behandlingen av personopplysninger. 

Databehandler er pliktig til å følge behandlingsansvarliges instrukser, føringer og rutiner 

vedrørende databehandlers behandling av personopplysningene. 

 

3.4 Databehandler 

Databehandler blir legaldefinert i pol. § 2 nr. 5 som ”den som behandler personopplysninger 

på vegne av den behandlingsansvarlige”. Databehandler ble for første gang gjort til et 

selvstendig retts- og pliktsubjekt da den ble tatt inn i personverndirektivet. 

Personopplysningslovens definisjon av aktøren bygger på personverndirektivets definisjon.90  

                                                
 
88 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 artikkel 26. Plikten gjelder særlig i forbindelse med 
utøvelse av de registrertes rettigheter og med opplysningsplikten ovenfor de registrerte. Det skal utnevnes en 
kontaktperson for de behandlingsansvarlige. En slik avklaring vil trolig bidra til en tydelig avklaring på hvem 
som er oppdragsgiver for en databehandler. 
89 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 artikkel 37. 
90 Direktiv 95/46/EF. Personverndirektivets artikkel 2 (e) lyder ”´processor´ shall mean a natural or legal 
person, public authority, agency or any other body which processes personal data on behalf of the controller;” 



Martine Sletten Åsheim, Masteroppgave i Forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo  

 52 

På samme måte som med behandlingsansvarlig, kan databehandler også være både en fysisk 

eller en juridisk person. I tillegg er det krav om sivilprosessuell partsevne, da databehandler 

holdes selvstendig ansvarlig for sine eventuelle brudd på lovgivningen.91 

Databehandler er en aktør som kun er aktuell dersom den behandlingsansvarlige bestemmer at 

behandlingen av personopplysninger skal skje gjennom tjenesteutsetting. Med andre ord er 

det en aktør som kun er aktuell dersom det foreligger et oppdragsforhold.92 Selv om hele eller 

deler av behandlingen av personopplysninger blir satt bort til en databehandler, fritar ikke 

dette den behandlingsansvarlige fra sitt behandlingsansvar.  

”Mens den behandlingsansvarlige typisk selv tar initiativ og er den som bestemmer 

formål og virkemidler for behandlingen, er databehandleren den som får i oppdrag av 

den behandlingsansvarlige å stå for bestemte deler av behandlingen.”93 

Det følger av personopplysningslovens definisjon av ”behandling av personopplysninger”,94 

at slik behandling også omfatter rent passive former for behandling, som for eksempel lagring 

av personopplysninger. Når man skal slå fast om det foreligger en databehandlerrelasjon er 

det ikke av betydning hvilken jobb databehandlervirksomheten gjør for den 

behandlingsansvarlige, kun hvorvidt det foreligger behandling av personopplysninger eller 

ikke.  

Databehandler er alltid utenfor den behandlingsansvarliges virksomhet, og dermed utenfor 

rekkevidde av den behandlingsansvarliges organisasjons- og instruksjonsmyndighet. Derfor, 

for å sikre personopplysningsvern, er det behov for å regulere behandlingen på annen måte. 

Dette er årsaken til at det er krav om en skriftlig avtale i loven. ”Databehandler” er definert i 

forordningens artikkel 4 nr. 8. Også denne definisjonen er tilnærmet identisk med direktivets 

definisjon.  

Personverndirektivet 
artikkel 2 bokstav e 

Personopplysnings-loven 
§ 2 nr. 5 

Personvernforordningen artikkel 
4 nr. 8 

                                                
 
91 Se Personvernnemdas sak PVN-2014-01 Skann-Kontroll hvor Datatilsynet uttaler at manglende 
databehandleravtale ”(…) imidlertid ikke [er] til hinder for at databehandler kan holdes ansvarlig for brudd på 
sine selvstendige plikter etter loven, jf. dennes § 15 og § 13.”. 
92 Schartum og Bygrave (2016) s. 173. 
93 Olsen (2015) s. 273. 
94 Pol. § 2 nr. 2.  
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'processor' shall mean a 
natural or legal person, 
public authority, agency 
or any other body which 
processes personal data 
on behalf of the 
controller; 

Databehandler: den som 
behandler 
personopplysninger på 
vegne av den 
behandlingsansvarlige, 

«databehandler» en fysisk eller 
juridisk person, offentlig myndighet, 
institusjon eller ethvert annet organ 
som behandler personopplysninger 
på vegne av den 
behandlingsansvarlige, 

Tabell 3.4: Sammenligning av definisjon av ”databehandler” i direktiv, pol. og forordning. 

Den som er å regne som databehandler etter personverndirektivet og personopplysningsloven 

fortsatt være å regne som databehandler etter personvernforordningen. De endringene som 

forordningen vil føre til for databehandler, handler ikke om hvem som er databehandler, men 

om hvilke krav som stilles til aktøren. En del krav som stilles til behandlingsansvarlig vil med 

forordningen også gjelde for databehandler. Jeg vil gå gjennom databehandlers nye 

ansvarsområder og arbeidsoppgaver i delkapittel 5.3.  

Gjennom rettslig regulering av databehandleravtaler blir databehandlers plikter redegjort, og 

man får dypere innsikt i hva det vil si å være databehandler. Hva det vil si å være 

databehandler er kommentert løpende i kapittel 4 og 5 i tilknytning til de enkelte 

bestemmelser som regulerer databehandleravtalen.  

For behandlingsansvarlig er databehandler en ekstern tjenesteleverandør som utfører en eller 

flere oppgaver på vegne av den behandlingsansvarlige. Den behandlingsansvarlige 

samarbeider med databehandler om behandling av personopplysninger. Databehandler er den 

andre avtaleparten i databehandleravtalen.  

For de registrerte er databehandler nok en aktør de kan forholde seg til når deres 

personopplysninger behandles. For eksempel kan registrerte rette spørsmål eller innsynskrav 

mot databehandler.  
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4. Rettslig regulering av databehandler og 

databehandleravtaler etter personopplysningsloven 
4.1 Innledning 

Til nå har jeg presentert en gjennomgang av aktører som spiller inn i en databehandleravtale, i 

hovedsak behandlingsansvarlig og databehandler. I dette kapittelet vil jeg undersøke hvordan 

personopplysningslovgivningen regulerer databehandler og databehandleravtaler. Hva er en 

databehandleravtale, og hva er avtalens funksjon? Hvilke krav stiller loven til innholdet i, og 

utformingen av, en databehandleravtale? Hvilke plikter har behandlingsansvarlig og 

databehandler i en avtalerelasjon?  

I utgangspunktet handler avtaler om tilbud og aksept. Regler for inngåelse og tolkning av 

avtaler er tradisjonelt oppfattet som en del av avtaleretten. Avtaleretten har forbindelser til 

andre rettsområder, som for eksempel personopplysningsloven. En databehandleravtale kan 

betraktes som særlovgivning innenfor avtaleretten. En avtale kan defineres som å ”(…) stifte 

eller endre et rettsforhold mellom to eller flere parter”,95 og den ”(…) kjennetegnes ved at de 

er rettslig bindende, og partene vil kunne kreve avtaler gjennomført ved domstolenes hjelp, 

gjennom søksmål og påfølgende tvangsprosess.”.96 Alminnelig avtalerett inneholder generelle 

regler for avtaleinngåelse, benyttelse av fullmakt, regler for avtalebrudd og avtaleopphør. 

Personopplysningsretten inneholder enkelte egne regler for databehandleravtaler. Krav om 

inngåelse av databehandleravtaler er en plikt til avtalerettslig avtaleregulering som pålegges 

den behandlingsansvarlige. 

En databehandleravtale er bare en av potensielt mange avtaler som gjøres mellom 

behandlingsansvarliges og databehandlers virksomhet. For eksempel: virksomhet A har 

utviklet og tilbyr kunder bruk av et datasystem. Virksomhet B ønsker å bruke datasystemet 

for å administrere sin virksomhet, og fyller datasystemet med personopplysninger – som igjen 

lagres av virksomhet A. Virksomhet B er behandlingsansvarlig, og virksomhet A er 

databehandler. I et slik scenario kan det være en rekke andre avtaler som regulerer bruk av 

systemet, som for eksempel merkantile avtaler, brukervilkår og tjenestenivåavtaler. Det kan 

                                                

 
95 Bendiksen (1992) s. 14. 
96 Jusinfo.no, om avtalerett. 
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være behov for å avtale hva vil det koste å bruke tjenesten, hvor lenge man kan bruke 

tjenesten og hvor mange og hvem som kan få tilgang til tjenesten. 

Mine redegjørelser vil særlig fokusere på pol. § 15 Databehandlers rådighet over 

personopplysninger og § 13 Informasjonssikkerhet som gjelder for både behandlingsansvarlig 

og databehandler. Informasjonssikkerhet er et stort emne som det kan skrives mye om. Min 

gjennomgang er ikke egnet til å leses som utfyllende kommentarer til 

informasjonssikkerhetsarbeid, men som en innføring i det informasjonssikkerhetsarbeidet som 

loven krever at må skje i forbindelse med inngåelse av en databehandleravtale. Jeg har valgt å 

bruke bestemmelser fra personopplysningsforskriften kapittel 2 til å støtte opp under og 

supplere mine redegjørelser. Personopplysningsforskriften kapittel 2 inneholder en rekke 

anvisninger og detaljerte skildringer av hvordan informasjonssikkerhetsarbeidet skal 

gjennomføres. I hovedsak er det snakk om oppgaver som skal gjennomføres av den 

behandlingsansvarlige.  

Forskriftens § 2-15 første ledd slår fast at den behandlingsansvarlige kun kan ”overføre 

personopplysninger elektronisk til den som tilfredsstiller kravene i forskriften her.”. Etter en 

alminnelig språklig forståelse av denne bestemmelsen, særlig sett i sammenheng med pof. § 

2-15 tredje ledd,97 kan man tolke forskriften slik at også databehandler er forpliktet til å følge 

bestemmelsene i kapittel 2. Dette er også en lovtolkning som Datatilsynet legger til grunn.98 

Dersom man er uenig i denne lov- og forskriftsforståelsen, kan man i alle fall argumentere for 

at behandlingsansvarlig burde inkludere et krav om at databehandler skal oppfylle forskriftens 

bestemmelser i databehandleravtalen. Den følgende gjennomgangen av forskriftens 

bestemmelser, særlig i delkapittel 4.6, tar utgangspunkt i at bestemmelsene gjelder for både 

behandlingsansvarlig og databehandler.  

 

                                                

 
97 Pof. § 2-15 tredje ledd lyder ”Leverandører som gjennomfører sikkerhetstiltak, eller gjør annen bruk av 
informasjonssystemet på den behandlingsansvarliges vegne, skal tilfredsstille kravene i dette kapittelet.” 
98 Datatilsynets veileder for ”Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven”, s. 9.  
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4.2 Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger og 

databehandlers råderett over dem 

Bakgrunnen for at en behandlingsansvarlig kan drive tjenesteutsetting av hele eller deler av 

behandlingen av personopplysninger er lovgivers erkjennelse av at det i realiteten vil ofte 

være nødvendig. Dette kan for eksempel være begrunnet i manglende kompetanse hos den 

behandlingsansvarlige, eller manglende teknisk utstyr – som igjen kan begrunnes med 

økonomi. Forutsetningen for bruk av databehandler er at de registrerte ikke blir skadelidende. 

Før den behandlingsansvarlige kan starte behandling av personopplysninger må det foreligge 

rettslig grunnlag for det. Den behandlingsansvarliges hjemmel til å behandle 

personopplysninger kommer av personopplysningsloven, og grunnkrav til behandling av 

personopplysninger reguleres i pol. § 11. Her stilles det krav til at den behandlingsansvarlige 

påser at vilkårene for behandling av de spesifikke personopplysningene er oppfylt. 

Opplysningene skal kun behandles i forbindelse med et uttrykkelig angitt formål, og kan ikke 

brukes igjen senere til et annet uforenelig formål. Det skal kun samles inn og behandles 

personopplysninger som er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen. 

Opplysningene skal være korrekte og oppdaterte, og ikke lagres lengre enn det som er 

nødvendig ut i fra formålet. Behandling av personopplysninger skal være knyttet til et formål 

for at behandlingen skal være lovlig etter personopplysningsloven. Dermed må det redegjøres 

for hva som er formålet med databehandleravtalen – hvilke opplysninger skal behandles, og 

hvordan. Vilkår for å behandle personopplysninger er regulert i pol. § 8 og § 9.  

Paragrafen som åpner for at behandlingsansvarlige kan benytte databehandlere, er pol. § 15. 

Paragrafens første ledd, første punktum lyder  

”En databehandler kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som 

er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige.” 

Databehandler og behandlingsansvarlig er to uavhengige avtaleparter i en 

databehandleravtale. For å sikre at de registrerte ikke blir skadelidende av 

databehandlerbruken, må rammene for behandlingen av personopplysningene avtalefestes. 

Databehandleravtalen oppretter en rettslig relasjon mellom aktørene. 
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Paragraf 15 slår fast at databehandler ikke skal ha selvstendig råderett over 

personopplysninger, og kun kan behandle personopplysningene slik som avtalt med den 

behandlingsansvarlige.99 Det er den behandlingsansvarliges ansvar å begrense databehandlers 

råderett over personopplysningene. Dermed kan bestemmelsen tolkes slik at 

databehandleravtalen må gi en fullstendig beskrivelse av hvordan databehandler skal og/eller 

kan behandle personopplysningene. En databehandleravtale danner det rettslige grunnlaget for 

at en databehandler kan behandle personopplysninger. Dermed setter databehandleravtalen 

også rammene for hvordan behandlingen skal gjennomføres, og utgjør rammen for 

oppdragsforholdet mellom behandlingsansvarlig og databehandler.100 

 

Figur 4.1: Illustrasjon av rammene for databehandlers behandling av personopplysninger. 

Behandlingsansvarliges rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger er gjerne 

forankret i lovhjemmel, samtykke, ”nødvendig grunn”, opplysninger som ”den registrerte selv 

frivillig har gjort alminnelig kjent”, eller en kombinasjon av disse.101  

Databehandleravtalen utgjør databehandlers rettslige grunnlag for behandling av 

personopplysninger. Behandling som skjer utover de fullmaktene som er gitt i avtalen, vil 

være lovstridig med mindre databehandler har et selvstendig rettslig grunnlag for denne 

særskilte behandlingen. Databehandler vil anses som behandlingsansvarlig for den særskilte 

behandlingen. For eksempel kan dette være dersom databehandler er pålagt å behandle 

personopplysningene etter lov.  

 

                                                

 
99 Formuleringen ”kan ikke behandle på annen måte” inkluderer også samme type behandling av 
personopplysninger, men til et annet formål. Se NOU 1997:19 s. 143 og EU 95/46/EF artikkel 17 (3). 
100 Dette er også slått fast av Datatilsynet i PVN-2014-1 Skann-Kontroll. 
101 Se pol. § 8 og § 9. 

Personopplysningsloven med forskrift som ramme for 
behandling av personopplysninger 

Databehandleravatle som ramme og rettslig grunnlag for 
databehandlers behandling av personopplysninger 

Databehandlers behandling av personopplysninger 
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I Personvernnemdas sak PVN-2013-01 RMI internkontroll og informasjonssikkerhet 

presiserer nemda at det er den behandlingsansvarliges ansvar å påse at det rettslige grunnlaget 

foreligger. Saken handlet om en behandlingsansvarlig som klaget på Datatilsynets vedtak om 

pålegg om sletting av personopplysninger fra oppdragsvirksomheten/databehandleren. 

Pålegget kom som en følge av en kontroll hvor Datatilsynet fant at databehandler ”(…) hadde 

gått ut over de fullmaktene som instituttets oppdragsgivere eller lovgiver har gitt for 

virksomhetens behandling av personopplysninger.”. Personvernnemda slo fast at 

databehandlers rett til å oppbevare personopplysninger kan begrenses i databehandleravtalen. 

Datatilsynet fant at databehandler ”(…) er behandlingsansvarlig for enhver behandling som 

går utover databehandleroppdragene, slik disse er definert i databehandleravtalene. For 

disse behandlingene må [databehandler] ha et selvstendig behandlingsgrunnlag etter 

personopplysningsloven §§ 8 og 9.” 

For å unngå straffe- og erstatningsansvar, vil trolig databehandler være interessert i å påse at 

deres rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger er i orden. Dermed kan det 

tenkes at databehandler har en egen interesse i å påse at databehandleravtaler utarbeides og 

inngås, selv om lovens ordlyd ser ut til å legge opp til at dette er den behandlingsansvarliges 

ansvar.102  

 

4.3 Om valg av databehandler 

De eneste føringene personopplysningsloven legger på hvilke databehandlere som kan 

benyttes, er knyttet til bestemmelsene om informasjonssikkerhet - behandlingsansvarlig kan 

kun benytte databehandlere som tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhet. De 

registrerte skal ikke bli skadelidende dersom behandlingsansvarlig velger å benytte en 

databehandler. Personverndirektivet artikkel 17, litra 2, lyder; 

2. The Member States shall provide that the controller must, where processing is 

carried out on his behalf, choose a processor providing sufficient guarantees in 

                                                

 
102 Databehandlere som er tjenestetilbydere utarbeider gjerne egne standardiserte databehandleravtaler som de 
ønsker at sine kunder skal benytte.  
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respect of the technical security measures and organizational measures governing the 

processing to be carried out, and must ensure compliance with those measures.103 

Denne bestemmelsen er gjennomført i pol. § 15 andre ledd, § 13 tredje ledd og pof. § 2-15 

første ledd. Paragraf 15 andre ledd krever at det skal fremgå av databehandleravtalen at 

databehandler plikter å gjennomføre sikringstiltak som følger av pol. § 13, som slår fast at 

”(…) det også [skal] gå frem at databehandleren plikter å gjennomføre slike sikringstiltak 

som følger av § 13.”. Paragraf 13 tredje ledd krever at behandlingsansvarlige skal påse at 

databehandler ”oppfyller kravene i første og annet ledd”. Personopplysningsforskriften § 2-15 

første ledd slår fast at den behandlingsansvarlige kun kan ”overføre personopplysninger 

elektronisk til den som tilfredsstiller kravene i forskriften her.”  

Dermed vil personopplysningsforskriftens krav til informasjonssikkerhet også gjelde for 

databehandler. Fordi den behandlingsansvarlig til syvende og sist er ansvarlig for at 

behandlingen av personopplysninger skjer i samsvar med lovens bestemmelser, må 

databehandler kunne garantere at databehandlers selvstendige ansvar for 

informasjonssikkerhet blir og er etterlevet.104 

Fordi den behandlingsansvarlige er ansvarlig for hva databehandler gjør med 

personopplysningene følger det også at den behandlingsansvarlige har et kontinuerlig 

kontrollansvar og en oppfølgingsplikt ovenfor de databehandlere som benyttes. Dette ansvaret 

og plikten kan også tolkes å være forankret i pof. § 2-15 siste ledd, som krever at den 

behandlingsansvarlige skal ha ”kunnskap om sikkerhetsstrategien hos 

kommunikasjonspartnere og leverandører, og jevnlig forsikre seg om at strategien gir 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet”.105 Videre kan oppfølgingsplikten leses å være 

forankret i pol. § 14 første ledd om internkontroll, som krever at behandlingsansvarlig skal 

etablere og holde ved like tiltak for å sikre etterlevelse av personopplysningsloven.   

                                                
 
103 Denne bestemmelsen er mer eller mindre gjengitt i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 
artikkel 28 nr. 1; ”Dersom en behandling skal utføres på vegne av en behandlingsansvarlig, skal den 
behandlingsansvarlige bare bruke databehandlere som gir tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre 
egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller kravene i denne forordning og 
vern av den registrertes rettigheter”.  
104 Vurderingene knyttet til om en spesifikk databehandler kan eller burde benyttes tas gjennom som en ROS-
analyse og/eller tredjepartrevisjon.  
105 Min understreking. 
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Denne oppfølgingsplikten kan overholdes ved at behandlingsansvarlig for eksempel krever at 

det gjennomføres tredjepartrevisjoner, jf. caseundersøkelse av UiO. 

 

4.4 Formkrav til en databehandleravtale 

Personopplysningsloven § 15 stiller krav til at det skal foreligge en skriftlig avtale mellom 

behandlingsansvarlig og databehandler om behandling av personopplysninger.106 Det 

eksiterer dermed et skriftlighetskrav. Dette bryter med avtalerettens prinsipp om formfrihet 

ved avtaleinngåelser.107 Dette er både praktisk og nødvendig for å unngå tvister om innholdet 

i avtalen. Det vil også trolig bidra til å få partene til å tenke nøye gjennom de enkelte 

avtalevilkår. Personopplysningsloven inneholder med dette et preseptorisk formkrav til 

hvordan databehandleravtaler skal inngås og dokumenteres.  

I Personvernnemdas sak PVN-2014-01 Skann-Kontroll108 slår Datatilsynet fast at 

databehandleravtalen utgjør rammen for oppdragsforholdet mellom behandlingsansvarlig og 

databehandler, og hva databehandler kan eller skal gjøre med opplysningene, så vel som 

databehandlers rettslige grunnlag for å behandle opplysningene. Dersom det foreligger 

oppdragsforhold for flere juridiske enheter må hver enhet ha egne databehandleravtaler. 

Personvernnemda supplerer med å kommentere at en juridisk enhet som oftest er definert med 

et eget foretaksnummer. I tillegg kommenterer nemda at organiseringen av oppdragsgiver, 

behandlingsansvarlig, kan virke inn på hva en databehandler kan gjøre. Hva som menes med 

denne uttalelsen, blir ikke utdypet videre.  

Sett hen til at databehandler ikke har rådighet over personopplysninger dersom dette ikke er 

uttrykkelig avtalt med den behandlingsansvarlige, kan pol. § 15 første ledd første punktum 

tolkes slik at en databehandleravtale må gi en uttømmende beskrivelse av hvordan 

databehandlers behandling av opplysninger kan eller skal skje. Blant annet skal 

databehandleravtalen inneholde ”Konkrete rutiner for bruk av personopplysningene”.109 Det 

stilles krav til at avtaledokumentet skal inneholde spesifiseringer. Spesifiseringene kan 

                                                

 
106 Kravet gjennomfører direktiv 95/46/EF artikkel 17 nr. 4. 
107 Se Bendiksen (1992) s. 16 om prinsippet om formfrihet. 
108 Personvernnemda.no, PVN-2014-01 Skann-Kontroll.  
109 Datatilsynets veileder for Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven s. 8. 
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inkluderes på flere måter. For eksempel uttalte Datatilsynet i sak PVN-2014-01 Skann-

Kontroll at  

”… behandlingsmåter og rutiner godt kan være beskrevet i et annet dokument enn 

selve avtaledokumentet. Det forutsettes imidlertid at behandlingsmåtene og rutinene 

enten ligger ved avtalen, eller at avtalen viser til det relevante dokumentet hvor disse 

er beskrevet.” 

Slik jeg forstår uttalelsen skal det gå tydelig frem av databehandleravtalen hva databehandler 

kan og skal gjøre med personopplysningene. Det skal klargjøres hvilken type behandling av 

personopplysninger databehandler skal foreta, for eksempel; kun lagring eller også 

bearbeiding? Avtalen skal være tydelig på hvilken type behandling som kan eller skal skje. De 

detaljerte beskrivelsene av hvordan behandlingen skal skje, herunder behandlingsmåtene og 

rutinene, må enten inkluderes i avtaledokumentet eller de kan være vedlagt.110  

 

4.5 Databehandlers bruk av underleverandør 

Databehandlers adgang til å benytte underleverandører reguleres i pol. § 15 første ledd andre 

punktum; ”Opplysningene kan heller ikke uten slik avtale overlates til noen andre for lagring 

eller bearbeidelse”. Overlating av personopplysninger er et vidt begrep, og innebærer ikke 

nødvendigvis overføring, men kan for eksempel tenkes å være at noen som ikke skal ha det 

får tilgang til opplysningene. ”Andre” kan for eksempel være enhver som ikke kan anses som 

behandlingsansvarlig eller databehandler, for eksempel servicepersonell som utfører 

vedlikehold og reparasjon på datamaskinutstyr. 

”Andre” kan også omhandle databehandlers bruk av underleverandører. I NOU 1997:19 

uttaler utvalget i sine merknader til det enkelte bestemmelser at “(…) databehandlere [kan 

ikke] samarbeide med andre databehandlere om å utføre oppdraget uten at dette avtales med 

oppdragsgiveren.”111 Dermed må all bruk av underleverandører være regulert i avtale. For en 

behandlingsansvarlig vil databehandlers bruk av underleverandør være en databehandler på 

                                                

 
110 Statens standardavtaler (SSA) bruker for eksempel denne organiseringen.  
111 NOU 1997:19 s. 143, ”Til § 13”. 
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lik linje med databehandler. I det følgende vil jeg for klarhetens skyld benytte 

”databehandlers underleverandør” eller ”underleverandør” som begrep for databehandlers 

bruk av underleverandør. Se mer om overlating av personopplysninger til ”andre” i delkapittel 

4.6.6. 

Den behandlingsansvarlige kan velge mellom to avtalemodeller for regulering av 

databehandlers underleverandør: 

”Den behandlingsansvarlige må (…) enten inngå avtale direkte med hver 

underleverandør av databehandleren, eller avtale bruk av underleverandører med 

databehandleren som ønsker å sette bort deler av oppdraget.”112 

 

 

 

Figur 4.2: Enkel illustrasjon av avtalemodeller for å regulere databehandlers underleverandør. 

Dersom behandlingsansvarlig benytter avtalemodell 1 må behandlingsansvarlig ta stilling 

hvilken mulighet databehandler skal ha til å inngå avtaler med underleverandører. Skal 

                                                

 
112 Olsen (2015) s. 277. 
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databehandler be om godkjenning for hvert konkrete tilfelle, eller skal databehandler ha 

generell adgang til å inngå slike avtaler uten den behandlingsansvarliges godkjenning?113 

Alternativt kan databehandler ha adgang til å inngå avtaler med underleverandører, men må 

gjøre behandlingsansvarlig oppmerksom på dette i forkant. Uansett vil det trolig være best 

med en løsning hvor databehandler gir beskjed til behandlingsansvarlig i forkant dersom 

databehandler ønsker å benytte en underleverandør. På den måten vil den 

behandlingsansvarlige ha anledning til å foreta risikovurderinger knyttet til 

underleverandøren, og eventuelt stanse databehandler fra å benytte denne. I tillegg vil 

behandlingsansvarlig oppnå bedre kontroll over informasjonsflyten og behandlingen av 

personopplysningene. Disse vurderingene kan gjøres ut i fra øvrige risiko-, sikkerhets- og 

sårbarhetsanalyser, og hva som vurderes som ”tilstrekkelig informasjonssikkerhet”. 

 

4.6 Krav til informasjonssikkerhet 
4.6.1 Innledning og kort om informasjonssikkerhet  

Som det går frem av pol. § 15 siste ledd, plikter databehandler å gjennomføre ”(…) 

sikringstiltak som følger av § 13”. Personopplysningslovens §13 handler om 

informasjonssikkerhet, og omtaler konsekvent at det er både den behandlingsansvarlige og 

databehandleren som skal oppfylle paragrafens krav.114 Databehandler har en selvstendig 

ansvar for etterlevelse av informasjonssikkerhet. Databehandler kan straffes etter 

personopplysningslovens kapittel VIII dersom databehandler ikke etterlever sine plikter etter 

informasjonssikkerhetsbestemmelsene.  

Informasjonssikkerhet er et omfattende tema som det er skrevet mye om, og som vi vil se, er 

det en stor del av hva en databehandleravtale handler om. For å kunne si noe om hvordan 

informasjonssikkerhet kan sikres eller ivaretas, er det nødvendig å vite hva 

informasjonssikkerhet er. Jeg vil derfor kort introdusere og gjøre rede for hva 

                                                
 
113 I en mal for databehandleravtaler (etter personopplysingsloven) fra Høyskolen i Oslo og Akershus reguleres 
bruk av underleverandører slik: ”Dersom en av partene engasjerer utenforstående (underleverandører) til å 
utføre ytelser som følger av denne avtalen, er parten fullt ansvarlig for utførelsen av disse ytelsene på samme 
måte som om han selv stod for utførelsen. Databehandleren skal sørge for at underleverandører undertegner og 
forplikter seg til å følge behandlingsansvarliges databehandleravtale.” 
114 Bestemmelsen gjennomfører personverndirektivets artikkel 17 nr. 1 og 2.  
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informasjonssikkerhet i personopplysningsretten innebærer, før jeg går videre til å gjøre rede 

for informasjonssikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsloven og 

personopplysningsforskriften. 115  

Informasjonssikkerhet er et tema som er svært dagsaktuelt i forhold til den teknologiske 

utviklingen i samfunnet. Digitalisering av diverse prosesser, og generelt økt bruk av IKT, kan 

føre til et økt trusselbilde for personvernet og for rettssikkerhet. I stadig økende grad brukes 

datasystemer som kommunikasjonskanal mot kunder eller borgere, i tillegg til intern 

kommunikasjon og saksbehandling. Konsekvensene av at datasystemer opplever tekniske feil 

eller rammes av virus mv. er større. Tillit til at personopplysninger blir forsvarlig behandlet 

har den siste tiden fått mye oppmerksomhet i samfunnsdebatten.116 

Informasjonssikkerhet handler i utgangspunktet om forsvarlig behandling, pålitelighet og 

sikkerhet knyttet til enhver type informasjon. Informasjonssikkerhet fokuserer på sikring av 

opplysninger, ikke kontroll av opplysningenes kvalitet eller validitet.117 Det handler om å 

beskytte opplysningene mot bl.a. uautorisert endring, sletting og innsyn. Arbeidet handler like 

mye om å legge til rette for at autorisert personell har tilgang til personopplysningene når det 

er nødvendig, som at uautorisert personell ikke skal ha tilgang. Vanligvis defineres 

informasjonssikkerhet som sikring av opplysningers konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet. Denne forståelsen finner vi igjen i pol. § 13 første ledd. 

Innenfor personopplysningsretten handler informasjonssikkerhet om de garantier som er på 

plass for at personopplysningene er korrekte, autentiske og trygt lagret. Dette vil forutsette at 

det foreligger orden og oversikt knyttet til hvilke opplysninger som blir behandlet, og 

hvordan. Krav til informasjonssikkerhet forutsetter krav til at det foreligger god 

informasjonsforvaltning i virksomheten.118  

                                                

 
115 Jansen og Schartum (2005) og Schartum og Bygrave (2016) har vært blant de viktigste kildene for arbeidet 
med dette temaet.  
116 ”Personvernskandaler” bidrar også til denne debatten, som for eksempel da Helse Sør-Øst benyttet 
tjenesteutsetting av sin IT-infrastruktur, og ble kritisert for mangelfull sikkerhetsledelse og manglende 
etterlevelse av regelverket. I den saken var det snakk om brudd på flere lover, og blant dem 
personopplysningsloven. Oppdateringen av personopplysningsregelverket, herunder utarbeidelsen og 
implementeringen av personvernforordningen, har også bidratt til debatt om personopplysningsvern.  
117 Det er likevel et krav at behandlingsansvarlig påser at personopplysningene er korrekte og oppdatert, jf. pol. § 
11 om Grunnkrav til behandling av personopplysninger bokstav e.  
118 ”Informasjonsforvaltning betyr eit heilskapleg syn på aktivitetar, verktøy og andre tiltak for å sikre best 
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Informasjonssikkerhet handler om mer enn kun rene systemtekniske sikkerhetstiltak knyttet til 

IKT. Begrepet omfatter summen av de systemtekniske, organisatoriske og fysiske 

sikkerhetstiltakene som er eller kan implementeres for å beskytte informasjon. 

Personopplysningsvern handler både om hvordan personopplysninger kan eller skal innhentes 

eller behandles på en sikker måte, og om hvordan personopplysningene skal oppbevares. 

Informasjonssikkerhet spiller inn ved alle disse sidene av personopplysningsvernet. 

Bestemmelsene om informasjonssikkerhet i personopplysningsretten er ikke 

teknologispesifikke. Sikkerhetsarbeidet kan deles inn i teori som er regler og retningslinjer for 

hvordan sikkerheten kan eller skal ivaretas, og praksis som er rutiner for ivaretakelse av 

sikkerhet.119  

4.6.2 Krav til ”tilfredsstillende informasjonssikkerhet” 

Den behandlingsansvarlige og databehandleren er selvstendige pliktsubjekt som har 

selvstendige ansvar for å oppfylle kravene i pol. § 13. Første ledd krever at det skal etableres 

”planlagte og systematiske tiltak” som skal ”sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet 

med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av 

personopplysninger”.120 Hva er ”tilfredsstillende informasjonssikkerhet”? Sikkerhetsnivået 

eller -behovet, herunder beskyttelsesbehovet, rundt personopplysninger vil variere ut i fra bl.a. 

hvilken personopplysningstype(r) som skal behandles121, hvordan de skal behandles, og 

hvilke potensielle trusler som foreligger. Dermed kan man si at ”tilfredsstillende” 

informasjonssikkerhet er situasjonsbestemt. Begrepsbruken åpner for at det er akseptabelt 

med en viss risiko forbundet med behandlingen, men forutsetter også at det må foretas 

vurderinger for hvor grensen skal gå i hvert enkelt tilfelle.  

                                                                                                                                                   
 
mogleg kvalitet, utnytting og sikring av informasjon i ei verksemd. Organiseringa av informasjonen skal vere 
systematisk og henge saman med verksemda sine arbeidsprosessar.” Se Difis rapport Informasjonsforvaltning i 
offentleg sektor (2013:10). 
119 For eksempel rutiner for adgangskontroll, passordbeskyttelse, kryptering. 
120 Min understreking. Forordningen bruker begrepet ”tilstrekkelig” informasjonssikkerhet. 
121 Sensitive og ”ordinære” personopplysninger. Forordningen bruker begrepene ”personopplysninger” og 
”særlige kategorier av personopplysninger”.  
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4.6.3 Personopplysningsforskriftens anvisninger på hvordan 

informasjonssikkerhetsarbeidet skal gjennomføres 

4.6.3.1 Hvorfor jeg presenterer forskriftens bestemmelser 

Som redegjort for innledningsvis i kapittelet, tolker jeg personopplysningsforskriftens 

bestemmelser slik at forskriftens kapittel 2 også gjelder for databehandler. Dette er også en 

tolkning som Datatilsynet har lagt til grunn.122 Kapittelet inneholder en rekke anvisninger og 

detaljerte skildringer av hvordan informasjonssikkerhetsarbeidet skal gjennomføres. 

Undersøkelser av disse bestemmelsene er med å gå i et tydeligere bilde av hvordan en 

databehandleravtale er ment å være. I tillegg sier bestemmelsene noe om hva forvaltningen 

opplever som særlig viktig å ta hensyn til ved etablering av informasjonssikkerhetsrutiner.  

Informasjonssikkerhetsarbeidet kan deles inn i styrende, gjennomførende og kontrollerende 

aktiviteter.123 Styrende aktiviteter er aktiviteter som i hovedsak retter seg mot ledelsen, og 

omhandler beslutninger og føringer for informasjonssikkerheten. Ledelsen har ansvaret for å 

utarbeide dokumentasjon på de styrende aktivitetene. Gjennomførende aktiviteter er 

aktiviteter som i hovedsak retter seg mot ansatte, og omhandler beskrivelser av rutiner. Disse 

er gjerne tilpasset den enkelte ansattes arbeidsoppgaver. De kontrollerende aktivitetene er 

aktiviteter som skal bidra til å fange opp avvik i systemet. Jevnlige gjennomganger er 

eksempler på kontrollerende aktiviteter.124 

4.6.3.2 Hvordan identifisere hva som er ”tilfredsstillende” beskyttelsesbehov 

For å identifisere hva som er tilfredsstillende informasjonssikkerhet, skal det føres en oversikt 

over hvilke personopplysninger som behandles, og fastsettes kriterier for hva som er 

akseptabel risiko i forbindelse med behandlingen av opplysningene. Dette er en styrende 

aktivitet. Ulike personopplysninger kan ha ulikt beskyttelsesbehov, som for eksempel at det 

stilles strengere sikkerhetskrav til helseopplysninger enn til navn og adresse. Deretter 

gjennomføres det risikoanalyser for å undersøke om vurderingene knyttet til sikkerhetsbehov 

og sikkerhetskrav er tilfredsstillende. Analysen(e) inkluderer å undersøke og kartlegge 

sannsynligheten for at risikoene kan forekomme, samt konsekvensene av at en gitt risiko 

                                                

 
122 Datatilsynets veileder for ”Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven”, s. 9.  
123 Dette er en strukturering som bl.a. brukes i Datatilsynet (2009). 
124 Se Datatilsynets (2009) 
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inntreffer. Ved å føre slike oversikter kan risikoanalyser bidra til å holde orden og oversikt 

over prosessene som gjennomføres, og dermed bidra til bedre informasjonsforvaltning i 

virksomheten. Dersom risikoanalysen(e) konkluderer med at sikkerhetsnivået ikke er godt 

nok, vil det iverksettes tiltak for å rette opp i dette. Personopplysningsforskriften § 2-4 

omhandler krav til risikovurderinger. Resultatene fra risikoanalysene skal dokumenteres, og 

vil sette føringer for det til enhver tid gjeldende beskyttelsesbehovet. Risikoanalyse er ikke en 

”engangsjobb”. Det skal gjennomføres ny risikovurdering ”(…) ved endringer som har 

betydning for informasjonssikkerheten.”.125 Den behandlingsansvarlige må bl.a. gjennomføre 

risikoanalyser i forbindelse med å ta i bruk databehandler(e). 

4.6.3.2 Innholdskrav til sikkerhetstiltakene 

Personopplysningsforskriften inneholder bestemmelser som utdyper hvordan tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet skal oppnås. Tiltakene skal utvikles ”(…) med hensyn til 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet (…)”. Hensyn til konfidensialitet betyr å påse at 

ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene. Hensiktene bak kravene til 

konfidensialitet er å ”(…) sikre at informasjon ikke blir gjort tilgjengelig for uvedkommende”, 

herunder at de ”(…) skal være beskyttet mot uautorisert innsyn under behandlingen”.126 

Hensyn til integritet betyr å påse at personopplysninger ikke endres utilsiktet eller uautorisert, 

og må ikke forveksles med krav om å påse at opplysningene er korrekte. Krav til ”(…) 

integriteten [kan] være ivaretatt selv om opplysningene er foreldet og kvaliteten derfor er 

dårlig.”127 Hensyn til tilgjengelighet  betyr å påse at personopplysningene er ”(…) tilgjengelig 

for rettmessige brukere når de har behov for det for å kunne utføre sine oppgaver”.128 Detaljer 

for sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet finnes i pof. § 2-11, § 2-12 og § 2-

13.  

                                                

 
125 Personopplysningsforskriften § 2-4 andre ledd andre punktum. 
126 Ot.prp.nr.92. (1998-1999) s. 115. Datatilsynet (2009) s. 22. Bergsjø og Windvik (2018) s. 25. 
127 Ibid. s. 115, s. 22 og s. 26. 
128 Ibid. s. 115, s. 22 og s. 26. 
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Figur 4.3: Figur som viser bestemmelsene i pof. § 2-11, § 2-12 og § 2-13. 

Når man har funnet frem til hva som er ”tilfredsstillende” informasjonssikkerhet, og 

utarbeidet og implementert systematiske tiltak for ivaretakelse av denne, må det jevnlig 

gjennomføres kontroller for å undersøke om dette er ”tilfredsstillende”. Slike kontroller kalles 

sikkerhetsrevisjoner.  

4.6.3.3 Sikkerhetsrevisjon og risikohåndtering 

Personopplysningsforskriften § 2-5 legger føringer på gjennomføring av sikkerhetsrevisjon.129 

Sikkerhetsrevisjon er ”gjennomgang av et system for å stadfeste om det tilfredsstiller de 

sikkerhetskrav som stilles til det”,130 og er en kontrollerende aktivitet. Sikkerhetsrevisjon er en 

del av internkontrollen på informasjonssikkerhetsområdet, og må ikke forveksles med 

risikoanalyse. Begge innebærer analyse av behandlingen av personopplysningene, men tar for 

                                                

 
129 ”Rapporter fra sikkerhetsrevisjoner gir informasjon om sikkerhetsarbeidet i virksomheten slik det faktisk 
gjennomføres – i forhold til de beslutninger som er tatt. Rapportene forteller også om virksomheten oppnår 
planlagt sikkerhetsnivå.” Sitat hentet fra Datatilsynets veileder for risikovurdering av informasjonssystemer.  
130 Datatilsynets.no, Skjema – mal for databehandleravtale. 

• Det skal treffes tiltak mot uautorisert innsyn i personopplysninger 
hvor konfidensialitet er nødvendig. 

• Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautorisert innsyn i annen 
informasjon med betydning for informasjonssikkerheten. 

• Personopplysninger som overføres elektronisk ved hjelp av 
overføringsmedium utenfor den behandlingsansvarliges fysiske 
kontroll, skal krypteres eller sikres på annen måte når 
konfidensialitet er nødvendig. 

• For lagringsmedium som inneholder personopplysninger hvor 
konfidensialitet er nødvendig, skal behovet for sikring av 
konfidensialitet fremgå ved hjelp av merking eller på annen måte. 

• Dersom lagringsmediet ikke lenger benyttes for behandling av slike 
opplysninger, skal opplysningene slettes fra lagringsmediet. 

Konfidensialitet 
Pof. § 2-11 

• Det skal treffes tiltak for å sikre tilgang til personopplysninger 
hvor tilgjengelighet er nødvendig. 

• Sikkerhetstiltakene skal også sikre tilgang til annen informasjon 
med betydning for informasjonssikkerheten. 

• Alternativ behandling skal forberedes for de tilfeller 
informasjonssystemet er utilgjengelig for normal bruk. 

• Personopplysninger og annen informasjon som er nødvendig for 
gjenoppretting av normal bruk, skal kopieres. 

Tilgjengelighet 
Pof. § 2-12 

• Det skal treffes tiltak mot uautorisert endring av personopplysninger 
der integritet er nødvendig. 

• Sikkerhetstiltakene skal også hindre uautorisert endring av annen 
informasjon med betydning for informasjonssikkerheten. 

• Det skal treffes tiltak mot ødeleggende programvare. 

Integritet 
Pof. § 2-13 
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seg ulike sider; risikoanalysen tar for seg hva beskyttelsesbehovet er, og hva sikkerhetsnivået 

skal være, mens sikkerhetsrevisjon tar for seg om eksisterende behandling er i tråd med 

sikkerhetsnivået og de kravene som stilles ut i fra dette.  

Første ledd krever at ”sikkerhetsrevisjon av bruk av informasjonssystemet skal gjennomføres 

jevnlig”. Etter pof. § 2-3 er det den daglige lederen som har ansvar for at sikkerhetsrevisjon 

gjennomføres. Det er imidlertid ikke noe i veien for at den daglige lederen kan delegere 

utøvelsen av oppgavene knyttet til sikkerhetsrevisjon.131 Paragraf 2-5 legger ingen videre 

føringer på hvor ofte ”jevnlig” er, og kan leses slik at hyppigheten av sikkerhetsrevisjonene er 

situasjons- og behovsbestemt. Det må da foretas vurderinger om hvor ofte det er behov for å 

gjennomføre sikkerhetsrevisjon.  

”Det er også viktig at krav og føringer er riktig dimensjonert og i samsvar med den 

enkelte virksomhets utfordringer og behov. Internkontrollen for informasjonssikkerhet 

bør i størst mulig grad gjennomføres i tråd med den ordinære virksomhetsstyringen. 

Dette forhindrer unødvendige prosesser, og kan også gjøre arbeidet mer effektivt.”132 

Det er ikke et krav i loven at behandlingsansvarlig skal legge føringer på hvor ofte 

databehandler skal gjennomføre sikkerhetsrevisjoner eller risikovurderinger, og det er full 

avtalefrihet angående dette. Resultatene fra sikkerhetsrevisjonen skal dokumenteres. 

Etter paragrafens andre ledd skal sikkerhetsrevisjonen inkludere en ”vurdering av 

organisering, sikkerhetstiltak og bruk av kommunikasjonspartner og leverandører”. 

Sikkerhetsrevisjonen krever at den behandlingsansvarlige jevnlig undersøker sitt behov for 

bruk av databehandler, ikke kun ”(…) ved endringer som har betydning for 

informasjonssikkerheten.”133 som ved risikoanalyse. Sikkerhetsrevisjonen tar for seg all 

behandling av personopplysninger, ikke kun den som gjøres ved bruk av databehandler.134 

For databehandler vil det tilsvarende bety et kritisk perspektiv på behovet for å benytte 

underleverandører.  

                                                
 
131 Se delkapittel 4.6.3.4, samt aktøranalysen av behandlingsansvarlig over.  
132 Difi.no, Internkontroll i praksis – Informasjonssikkerhet. 
133 Personopplysningsforskriften § 2-4 andre ledd andre punktum. 
134 Forskriftens krav til sikkerhetsrevisjon av databehandler kan gjennomføres av en uavhengig tredjepart 
(tredjepartrevisjon). Det er ikke et krav at den behandlingsansvarlige selv må utføre revisjonen. Olsen (2015) s. 
276.  
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Dersom det oppdages feil bruk, eller uforutsett bruk, av informasjonssystemet, skal dette 

behandles som avvik slik pof. § 2-6 legger føringer for. Avvikshåndtering ikke en del av 

sikkerhetsrevisjon-arbeidet. 

4.6.3.4 Organisering av (informasjons-)sikkerhetsarbeidet 

Personopplysningsloven inneholder ikke krav til hvordan sikkerhetsarbeidet skal organiseres, 

men det gjør personopplysningsforskriften § 2-7. Paragrafen handler om organisering av 

informasjonssystemet, og stiller krav til konfigureringen. Første og andre ledd slår fast at det 

skal etableres og dokumenteres klare ansvars- og myndighetsforhold for bruk av 

informasjonssystemet, og disse kan ikke endres uten autorisasjon fra den 

behandlingsansvarliges daglige leder. Informasjonssystemet skal konfigureres, organiseres, 

slik at det legger til rette for oppnåelsen av tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Deretter 

skal informasjonssystemets konfigurasjon dokumenteres, og denne kan ikke endres uten 

autorisasjon fra den behandlingsansvarliges daglige leder. Dermed krever både pol. § 13 og 

pof. § 2-7 krav til informasjonssystemet til virksomheten skal dokumenteres.  

”Bruk av informasjonssystemet som har betydning for informasjonssikkerheten, skal 

utføres i henhold til fastlagte rutiner.”135 

Personopplysningsforskriften § 2-8 stiller videre krav til brukerne av informasjonssystemet, 

herunder medarbeidere hos den behandlingsansvarlige.136 Informasjonssystemet skal kun 

brukes av til å utføre pålagte oppgaver av brukere som er autorisert for slik bruk. Bruken skal 

registreres. Medarbeiderne skal også ha nødvendig kunnskap for å bruke 

informasjonssystemet i samsvar med de rutiner som er fastlagt.  

Som vi så i delkapittel 3.3 er det den som har den daglige ledelsen av virksomheten som den 

behandlingsansvarlige driver, som har ansvaret for utarbeidelse av sikkerhetsmål og 

sikkerhetsstrategi, jf. pof. § 2-3. Dette er virksomhetens styrende dokumenter for 

informasjonssikkerhet. Sikkerhetsmål beskriver hva virksomheten ønsker å oppnå vedrørende 

sikkerhet, og skal inneholde formålet med behandling av personopplysninger, samt 

overordnede føringer for bruk av informasjonsteknologi i virksomheten. Sikkerhetsstrategien 

                                                

 
135 Personopplysningsforskriften § 2-7 siste ledd.  
136 Les mer om dette under delkapittel 3.3. 
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beskriver hvilke tiltak som skal eller må gjennomføres for å oppnå sikkerhetsmålene, og skal 

inkludere valg og prioriteringer som tas i sikkerhetsarbeidet. 

Sikkerhetsmål og strategier for både virksomheten som sådan, og for den spesifikke 

behandlingen av personopplysninger, vil falle under ”planlagte og systematiske tiltak” etter 

pol. § 13 første ledd. For oversiktens skyld vil jeg gjengi figuren fra delkapittel 3.3:  

 

Figur 4.4: Personopplysningslovens og personopplysningsforskriftens føringer for organisering av 
behandlingsansvar. 

Blant arbeidsoppgavene til den daglige lederen er utarbeidelse av sikkerhetsmål, nedfellelse 

av sikkerhetsarbeidet i en sikkerhetsstrategi, samt å gjennomgå bruken av 

informasjonssystemet jevnlig. Formålet med dette er å kartlegge 

”(…) om den er hensiktsmessig i forhold til virksomhetens behov, og om 

sikkerhetsstrategien gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet som resultat. 

Resultatet fra gjennomgangen skal dokumenteres og benyttes som grunnlag for 

eventuell endring av sikkerhetsmål og strategi” 

Jeg vil komme tilbake til personopplysningslovens krav til dokumentasjon av 

informasjonssikkerhetsarbeidet. 

4.6.4 Krav til dokumentasjon av sikkerhetsarbeidet 

Personopplysningsloven § 13 andre ledd omhandler dokumentasjon av 

informasjonssikkerhetsarbeidet. Det legges føringer på hva som skal dokumenteres, og hvem 

Behandlingsansvarlig 
Pol. § 2 nr. 2 

Daglig ansvarlig 
Pol. § 18 b) og § 32 

Øvige medarbeidere 
hos den 

behandlingsansvarlige  
Pof. § 2-8 

Daglig leder 
Pof. § 2-3 og § 2-7 

Øvige medarbeidere 
hos den 

behandlingsansvarlige  
Pof. § 2-8 

Behandlingsansvarlige
s representant 

Pol. § 4 tredje ledd 



Martine Sletten Åsheim, Masteroppgave i Forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo  

 72 

dokumentasjonen skal være tilgjengelig for. Dokumenteringen er et ledd for å oppnå 

”tilfredsstillende informasjonssikkerhet”, og krever at ”den behandlingsansvarlige og 

databehandleren dokumentere[r] informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene.” Det handler 

om å skape et grunnlag for å foreta vurderinger og revisjoner av informasjonssystem, 

organisering og behandling av personopplysninger, slik at dette foregår på best mulig måte.   

Et informasjonssystem er et system for behandling av personopplysninger.137 Det kan være 

helt manuelt, eller en kombinasjon av menneskelige brukere og informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi (IKT). Et informasjonssystem skiller seg fra et datasystem ved at 

det inkluderer de menneskelige brukerne og forvalterne av systemet. Dokumentasjon av 

informasjonssystemet vil si at man må dokumentere de menneskelige aspektene ved systemet, 

og hvordan disse samhandler med datasystemene (IKT).  

 

Figur 4.5: Sammenhengen mellom datasystem og informasjonssystem.138 

Figuren over viser hvordan informasjonssystemet inkluderer både datasystemet og de 

menneskelige skaperne; brukerne og forvalterne av datasystemet. En virksomhet kan også 

inkludere flere informasjonssystemer av ulik størrelse. 

 

                                                

 
137 ”Behandling” er her forstått likt pol. § 2 nr. 2: ” enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel 
innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.” 
138 Schartum og Jansen (2005), s. 63. Figuren er laget av Arild Jansen og Gerhard Skagestein. Kun deler av 
figuren er gjengitt. Se fullstendig gjengivelse av figur under (Figur 4.6). 
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Figur 4.6: Sammenhenger mellom datasystemer, informasjonssystemer og infrastrukturen i en 
organisasjon139 

Tiltakene for ivaretakelse av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet vil ha innvirkning 

på hvordan en virksomhet organiseres, og dermed for hvordan informasjonssystemet ser ut. 

Som vi har sett stiller pof. § 2-7 krav til hvordan et informasjonssystem skal konfigureres, 

herunder at det skal legge til rette for oppnåelse av loven og forskriftens øvrige 

informasjonssikkerhetsbestemmelser. Informasjonssystemet i en virksomhet vil med 

sannsynlighet alltid være i endring, og kreve jevnlig ajourføring.140 

Vi har også sett at pof. § 2-3 og § 2-5 stiller krav til at bruken av informasjonssystemet skal 

gjennomgås jevnlig. Begge paragrafene krever at gjennomgangen skal dokumenteres. 

Formålet er å kartlegge ”(…) om den er hensiktsmessig i forhold til virksomhetens behov, og 

om sikkerhetsstrategien gir tilfredsstillende informasjonssikkerhet som resultat.”141 

For å oppnå ”tilfredsstillende informasjonssikkerhet” er det avgjørende at dokumentasjonen er 

tilgjengelig. Personopplysningsloven § 13 andre og tredje punktum omhandler slik 

                                                

 
139 Schartum og Jansen (2005), s. 63. Figur laget av Arild Jansen og Gerhard Skagestein. 
140 Jf. Pof. § 2-3 og § 2-5. 
141 Pof. § 2-3 fjerde ledd.  

Informasjonssystem 

Både 
manuelle og 
maskinelle 

deler. 

Skapere, 
brukere og 

forvaltere av 
systemet. 

Datasystem 

Systematisert 
informasjon. 

Automatisert del 
Helautomatisert del uten 

menneskelig kontakt. Formalisert del. 

Informasjonssystem 

Både 
manuelle og 
maskinelle 

deler. 

Skapere, 
brukere og 

forvaltere av 
systemet. 

Datasystem 

Systematisert 
informasjon. 

Automatisert del 
Helautomatisert del uten 

menneskelig kontakt. Formalisert del. 

Organisasjon 

Infrastruktur 



Martine Sletten Åsheim, Masteroppgave i Forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo  

 74 

tilgjengelighet, og krever at ”Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for medarbeidere hos 

den behandlingsansvarlige og hos databehandleren”, samt for Datatilsynet og 

Personvernnemda.142 Slik legges det til rette for en gjennomsiktig intern behandling av 

personopplysninger. Slik vil det være mulighet for, og enklere for, behandlingsansvarlig og 

databehandler å oppdage eventuelle feil, mangler eller svakheter ved sikkerhetstiltakene eller 

informasjonssystemene. Dokumentasjonen vil være gjenstand for kontroll og vurdering hos 

virksomheten, for eksempel i forbindelse med risikoanalyser og sikkerhetsrevisjoner. 

Tilgjengeligheten av dokumentasjon og informasjon hos databehandler er videre i tråd med 

den registrertes rett til å rette innsynskrav til databehandler. Paragrafen stiller ingen formkrav 

til dokumentasjonen. 

4.6.5 Internkontrollaktiviteter på informasjonssikkerhetsområdet 

Informasjonssikkerhetsarbeidet er nært knyttet til internkontrollarbeidet. Internkontroll på 

informasjonssikkerhetsfeltet er en betegnelse på kontroll av de 

informasjonssikkerhetsrutinene som foreligger. En sentral del av internkontrollen er å etablere 

rutiner for å oppfylle plikter etter loven. Gjennom internkontroll skal man sørge for at blant 

annet informasjonssikkerheten blir etterlevet i virksomheten. Internkontrollarbeidet forutsetter 

et ”styrings-” eller ”ledelsessystem” av informasjonssikkerheten.143 Alle offentlige 

virksomheter er pålagt å ha etablerte rutiner for internkontroll på 

informasjonssikkerhetsområdet, jf. eForvaltningsforskriften (efvf.) § 15. 

Personopplysningsloven § 14 som gjelder internkontroll, gjelder kun direkte for den 

behandlingsansvarlige.144 Som vi har sett kan den behandlingsansvarliges oppfølgingsplikt 

ovenfor databehandler blant annet begrunnes med denne bestemmelsen. Paragrafen gir den 

behandlingsansvarlige en plikt til å etablere ”planlagte og systematiske tiltak” for å oppfylle 

for kravene i personopplysningsloven. Ivaretakelse av informasjonssikkerhet forutsetter som 

vi har sett kontinuerlige og jevnlige kontroller og revisjoner, gjennom kravene til ”jevnlig” 

gjennomføring av risikovurderinger og sikkerhetsrevisjoner. 

                                                

 
142 Siste ledd understøtter pol. § 44. Se delkapittel 3.2.3. 
143 Difis veileder om Internkontroll i praksis – informasjonssikkerhet. 
144 Nærmere bestemmelser om den behandlingsansvarliges internkontrollplikter finnes i pof. kapittel 3.  
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”Internkontrollen er bygget på et sett av systematiske aktiviteter som gjennomføres av 

ulike aktører i virksomhetene. Arbeidet forutsetter en felles forståelse av hva risiko er 

og hvordan risiko av ulik størrelse skal håndteres.”145 

Alle informasjonssikkerhetstiltakene en virksomhet etablerer skal dokumenteres og inngå som 

grunnlag for internkontroll. Internkontrollarbeider omgir og supplerer 

informasjonssikkerhetsarbeidet, og de to bør ikke ses som to adskilte aktiviteter, men snarere i 

sammenheng og opp mot hverandre. Internkontroll bidrar til å etterleve lovens krav til 

informasjonssikkerhet, og til å opprettholde ”tilfredsstillende informasjonssikkerhet”. Også 

dokumentasjonen fra internkontrollarbeid vil være gjenstand for videre internkontrollarbeid. 

Vi har sett at informasjonssikkerhetsbestemmelsene i pof. kapittel 2 også inkluderer krav om 

at internkontrollaktiviteter skal gjennomføres.  

I arbeid med en databehandleravtale blir forholdet mellom informasjonssikkerhet og 

internkontroll særlig tydelig.  

 

Figur 4.7: Hovedaktivitetene for internkontroll for informasjonssikkerhet. Hentet fra Difi.146 

Figuren over illustrerer ulike typer internkontrollaktiviteter som foretas på 

informasjonssikkerhetsområdet, i tillegg til hvordan kommunikasjon fungerer som bindeledd 

                                                

 
145 Difi.no, Internkontroll i praksis- informasjonssikkerhet. 
146 Ibid. 
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mellom aktivitetene og kontinuerlig forbedring. Figuren er hentet fra Direktoratet for 

forvalting og IKT (heretter Difi). Difi legger til grunn at internkontrollarbeidet er knyttet til 

syv områder med aktiviteter; 1) ledelsen styring og oppfølging av internkontroll, 2) 

risikovurdering, 3) risikohåndtering, 4) overvåkning og hendelseshåndtering, 5) måling, 

evaluering og revisjon, 6) kompetanse- og 7) kulturutvikling og kommunikasjon. Arbeidet på 

de syv områdene utføres som regel av ulike personer i virksomheten, og det forutsettes at det 

gjennomføres en analyse av status på hvert område. Aktiviteter på hvert område etableres 

etter behov.  

Ledelsens styring og oppfølging av internkontrollen skal legge styringsgrunnlaget gjennom 

arbeidet, og ”Det er lederens ansvar å sørge for at det gjennomføres nødvendige 

risikovurderinger innenfor eget ansvarsområde.”147 

Difi fokuserer på at internkontroll skal være et systematisk arbeid som er implementert i 

virksomhetens arbeidshverdag. Det skal fokuseres på å etablere en god sikkerhetskultur. 

”For å sikre best mulig implementering og etterlevelse er det viktig at arbeidet 

forankres både hos ledelsen og i organisasjonen.”148 

Risikovurdering er hovedaktiviteten i internkontrollen, og kan gjelde hele virksomheten, 

enkelte arbeidsoppgaver eller prosesser eller spesifikke informasjonssystemer. Som for 

eksempel bruk av databehandler, eller databehandlers tjeneste. Risikohåndtering handler om 

at den ansvarlige skal ta stilling til hvordan risikoene skal håndteres. Den ansvarlige skal 

utarbeide og iverksette nødvendige tiltak i samsvar med fastlagte kriterier for akseptert risiko. 

Gjennom tekniske og manuelle rutiner for overvåkning og hendelseshåndtering skal 

vesentlige feil, avvik og andre uønskede hendelser fanges og følges opp. Dette vil være et 

viktig utgangspunkt og grunnlag for læring og forbedring i virksomheten. Gjennom arbeidet 

med denne aktiviteten vil man gjøre erfaringer som man tar med seg videre i internkontroll- 

og sikkerhetsarbeidet.  

Deretter vil man teste, måle, evaluere og revidere tiltakene som er satt i verk. Det skal 

undersøkes om tiltakene fungerer og blir etterlevd. Slike undersøkelser er viktige 

                                                

 
147 Difi.no, Internkontroll i praksis- informasjonssikkerhet. 
148 Ibid. 
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læringsgrunnlag, i tillegg til viktig beslutningsgrunnlag. Evne til kompetanse- og 

kulturutvikling er en forutsetning for at internkontrollen skal fungere og føre til forbedringer i 

virksomheten. De ansatte skal forstå nødvendigheten og viktigheten av informasjonssikkerhet 

og internkontrollarbeidet.  

Avslutningsvis understreker Difi viktigheten av kommunikasjon i internkontrollprosessene.  

”Kommunikasjon binder innholdet i hovedaktivitetene sammen og legger grunnlaget 

for kontinuerlig forbedring.” 

”God kommunikasjon legger til rette for læring, er essensielt for hendelseshåndtering 

og er det som gjør en virksomhet i stand til å jobbe samlet med 

informasjonssikkerheten.” 149 

I dette delkapittelet har vi sett viktigheten av å utarbeide planlagte, systematiske tiltak og 

rutiner for internkontroll av informasjonssikkerhet. Databehandler er også pliktig til å 

gjennomføre slike tiltak.  

4.6.6 Overlating av opplysninger til andre enn databehandler 

Som vi så i delkapittel 4.3 stiller personopplysningsloven med forskrift krav til at den 

behandlingsansvarlige kun kan overføre personopplysninger elektronisk til den som 

tilfredsstiller kravene til informasjonssikkerhet.150 Personopplysningsloven § 13 tredje ledd 

krever at  

”En behandlingsansvarlig som lar andre få tilgang til personopplysninger, for 

eksempel en databehandler eller andre som utfører oppdrag i tilknytning til 

informasjonssystemet, skal påse at disse oppfyller kravene i første og annet ledd.” 

”Andre” kan forstås som enhver som ikke kan anses for å være definerte aktører etter 

personopplysningsloven (databehandler, behandlingsansvarlig, registrert mv.). Typisk gjelder 

                                                

 
149 Ibid. 
150 Også dette kravet kan sies å støtte at behandlingsansvarlig har en oppfølgingsplikt ovenfor de databehandlere 
som benyttes. 
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dette ”andre som utfører oppdrag i tilknytning til informasjonssystemet”. I Ot.prp.nr.92 

(1998-99) er dette forklart slik:  

”Ikke sjelden vil også andre enn databehandleren få tilgang til opplysningene, f eks 

servicepersonell som utfører vedlikehold eller reparasjon på datamaskinutstyr, men 

som ikke har befatning med opplysningene på en slik måte at de er å anse som 

databehandlere etter definisjonen i § 2 nr 5 i lovforslaget. For disse gjelder ikke 

sikkerhetskravene i loven direkte, men den behandlingsansvarlige har som følge av 

tredje ledd ansvar for å sikre at også disse gruppene sikrer personopplysningene på 

minst like god måte som loven og forskriftene krever - f eks ved å nedfelle krav til 

sikkerhet i kontrakten mellom den behandlingsansvarlige og dennes partnere eller 

leverandører.”151 

Eksempelet med servicepersonell som utfører vedlikehold eller reparasjoner på 

datamaskinutstyr er trolig ofte like aktuelt i den behandlingsansvarliges virksomhet, som i 

databehandlers virksomhet. ”Andres” befatning med eller tilgang til personopplysninger vil 

gjerne reguleres gjennom informasjonssikkerhetsarbeidet, som for eksempel tilgangskontroll, 

passordbeskyttelse m.m.. Fokuset i masteroppgaven er på rettslig regulering av databehandler, 

og jeg vil ikke gå regulering av ”andres” tilgang til personopplysninger.  

 

4.7 Databehandlers arkivplikt 

Etter arkivloven § 6152 har forvaltningsorgan absolutt arkivplikt. Databehandlers arkivplikt 

blir kommentert i Personvernnemdas sak PVN-2013-01. Nemda slår fast at arkivplikten vil 

være avledet av oppdragsgivers, herunder behandlingsansvarliges, arkivplikt.  

”Etter nemndas syn kan det ikke være en selvstendig arkivplikt for en databehandler 

som kun skal behandle personopplysninger på vegne av en oppdragsgiver. Den enkelte 

oppdragsgiver må lagre dette selv, eller inkludere i avtalen en instruks om at 

                                                
 
151 Ot.prp.nr.92 (1998-99), kapittel 16, ”Til § 13 Informasjonssikkerhet”. 
152 Arkivloven § 6 lyder ”Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at 
dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid.”. Forvaltningsloven § 1 definerer 
forvaltningsorgan som ”… et hvert organ for stat eller kommune. Private rettssubjekt regnes som 
forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift.” 
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[databehandler] skal lagre dokumenter på vegne av behandlingsansvarlig. Når 

[virksomhet] er databehandlere har [virksomhet] ingen selvstendig arkivplikt for 

behandlingsansvarliges dokumenter.”153 

Dermed er det den behandlingsansvarliges oppgave å opprettholde arkivplikten. 

Personopplysningsloven legger imidlertid ingen hindringer for at arkivplikt kan pålegges 

databehandler gjennom databehandleravtalen. 

 

4.8 Maler for databehandleravtaler og standardavtaler for databehandling - 

minimumskrav til en databehandleravtale? 

Hittil i dette kapittelet har jeg undersøkt den rettslige reguleringen av databehandler og 

databehandleravtaler i personopplysningsloven med forskrift. I hovedsak ble pol. § 13 og § 15 

diskutert, i tillegg til at en rekke andre bestemmelser i personopplysningsforskriften ble 

trukket frem. Personopplysningslovens regler for databehandleravtaler er positive: de legger 

føringer på hva som skal inkluderes i avtalen, og ikke på hva som ikke kan eller skal 

inkluderes. Stor grad av åpenhet og fleksibilitet knyttet til hva som kan inkluderes i 

databehandleravtalen er ønskelig, ettersom reglene skal gjelde et stort antall ulike scenario på 

tvers av sektorer. Hva som bør inkluderes i en databehandleravtale vil avhenge av hva som er 

”tilstrekkelig” grad av informasjonssikkerhet knyttet til behandlingen.  

Jeg ønsker nå å undersøke hvordan en slik avtale kan se ut, og hvordan man organiserer 

avtalen. Hvor skal man for eksempel inkludere detaljene angående informasjonssystem og 

sikkerhetstiltak? Som vi så i sak PVN-2014-01 Skann-Kontroll kan ”(…) behandlingsmåter 

og rutiner godt kan være beskrevet i et annet dokument enn selve avtaledokumentet. Det 

forutsettes imidlertid at behandlingsmåtene og rutinene enten ligger ved avtalen, eller at 

avtalen viser til det relevante dokumentet hvor disse er beskrevet.” 

Personopplysningsloven krever ikke at dokumentasjonen av informasjonssystemet til 

behandlingsansvarlig og databehandler skal være verken inkludert eller vedlagt 

avtaledokumentet. Men det er et krav at begge virksomhetene har foretatt dokumentering, og 

                                                

 
153 Min tekst i klammer. 
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at denne er tilgjengelig for hverandre. Kartlegging av informasjonssystem er dermed ikke 

inkludert i hva som skal kartlegges i forbindelse med inngåelse av en databehandleravtale, 

men er noe som må finne sted forut for avtaleinngåelsen.154 

Det må skilles mellom hva personopplysningsloven med forskrift krever skal være inkludert i 

en databehandleravtale, og med hvilke føringer loven og forskriften legger på en 

databehandlerrelasjon. De fleste kravene som stilles til ivaretakelse, sikring og dokumentering 

av informasjonssikkerhet i virksomhetene behøver verken være inkludert i avtaledokumentet 

eller vedlagt avtalen. Det holder at dokumentasjonen eksisterer og er tilgjengelig for 

oppdragsgiver- eller oppdragstakervirksomheten.   

Gjennomgangen av den rettslige reguleringen av en databehandleravtale kan gi et inntrykk av 

at en databehandleravtale alltid vil være et eget avtaledokument. Personopplysningsloven 

legger ingen krav eller føringer knyttet til hvordan databehandleravtalen er organisert. To 

mulige måter er at 

1. Avtalen er inngått som en selvstendig avtale. Andre merkantile avtaler som kjøp, leie, 

drift, vedlikehold, m.m er separate avtaler. 

2. Avtalen er inngått som en del av en større avtale om kjøp, leie, drift, vedlikehold m.m. 

For eksempel, ved inngåelse av avtale om bruk av en skytjeneste kan reguleringen av 

databehandlingen, være inkludert som ett av flere avtalepunkt.155  

For å forstå hvordan en databehandleravtale kan se ut kan man se på Datatilsynets veileder for 

”Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven”, som inneholder 

en oversikt over hva som er minimumskravene til en databehandleravtale. Basert på denne 

veilederen, og de drøftingene jeg har gjort gjennom dette kapittelet, har jeg utformet en tabell 

som skisserer hvordan en databehandleravtale kan se ut.  

 Krav Beskrivelse 
1. Angi avtaleparter Angi hvem som er avtaleparter. Definering av ansvarsfordeling, 

                                                
 
154 Alle forvaltningsorgan som benytter elektronisk kommunikasjon skal ha på plass rutiner sikkerhetsmål og 
sikkerhetsstrategi (informasjonssikkerhet), og rutiner for internkontroll på informasjonssikkerhet[s]området, jf. 
eForvaltningsforskirften § 15. 
155 Andre avtalepunkt/hovedbolker av avtalen kan være rettigheter til bruk, drift, vedlikehold, kjøp av 
lagringsplass m.m. 
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og hvem som er behandlingsansvarlig og hvem som er 
databehandler. Dette kan gjerne gjennomføres med kun 
virksomhetsnavn, eller også suppleres med organisasjonsnummer.  

2.  Angi dato Angi når avtalen ble inngått/signert. 
3. Angi formålet 

med behandlingen 
Det skal gå tydelig frem hva som er formålet med avtalen, 
herunder formålet med behandlingen av personopplysninger. (å 
sikre personopplysningene).  

4. Angi rammene for 
behandlingen 

Det skal gå tydelig frem at databehandler kun har adgang til å 
behandle opplysningene i henhold til formålet den 
behandlingsansvarlige har definert, og etter den 
behandlingsansvarliges føringer (pol. § 15). Angi generelle vilkår 
for behandlingen, som at databehandler ikke har selvstendig 
råderett over personopplysningene, ikke behandle dem til egne 
formål. 

Den behandlingsansvarlige har, og skal ha, full råderett over 
personopplysningene. Dette inkluderer innsyn og tilgang til 
opplysningene som behandles hos databehandler (og ev. 
Underleverandører, se pkt. 6). 

Databehandler plikter å kun behandle personopplysningene i tråd 
med lov og forskrift. Databehandler skal ikke ved handling eller 
unnlatelse sette behandlingsansvarlig i en situasjon hvor 
behandlingsansvarlige bryter sine plikter etter loven. 

5. Beskriv hvilke 
person-
opplysninger som 
skal behandles, og 
hvordan  

Det skal tydelig fremgå av avtalen hva databehandler skal og/eller 
kan gjøre med personopplysningene. Kartlegging av hvilke 
behandlinger som skal og/eller kan gjennomføres. For eksempel 
om opplysningene skal registreres, struktureres, arkiveres, 
bearbeides, eller en kombinasjon av disse. Er det for eksempel 
tillatt å koble personopplysningene til andre informasjonskilder 
eller registre? 

6. Bruk av under-
leverandør skal 
reguleres i avtalen 

Bruk av underleverandører skal gå klart frem av avtalen – skal det 
være tillatt eller ikke? Avtalen må inneholde bestemmelser om 
hvem som skal kunne få personopplysninger utlevert, og vilkår i 
tilknytning til dette. Hvilke krav skal stilles til underleverandøren, 
og hvilke garantier må være på plass før underleverandøren kan 
tas i bruk? Avtalen kan for eksempel pålegge databehandler 
plikter til å gjennomføre risikovurderinger knyttet til bruk av 
underleverandøren, og ansvar for at underleverandøren behandler 
personopplysningene i tråd med databehandleravtalen.  

Dette avtalepunktet kan gjerne inneholde referanser til punk 10. 
7. Ivaretakelse av 

den registrertes 
interesser 

Beskrivelser av hvordan de registrertes interesser skal håndteres. 
Ansvars- og oppgavefordeling. For eksempel, hvem skal håndtere 
henvendelser fra registrerte knyttet til innsyn (pol. § 18) eller 
retting og sletting (pol. § 27 og § 28) 

8. Gi databehandler 
pålegg om å ha 
tilfredsstillende 
informasjons-

Krav om å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, samt å følge 
behandlingsansvarliges føringer på sikkerhetstiltak. Det skal gå 
tydelig frem at informasjonssikkerhet er et selvstendig ansvar 
(pol. § 13). Kartlegging av hvilke tiltak som må gjennomføres, av 



Martine Sletten Åsheim, Masteroppgave i Forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo  

 82 

sikkerhet hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. 
Systematiske tekniske tiltak, organisatoriske tiltak, fysiske tiltak 
mv. 

Pålegg om å etablere og gjennomføre rutiner for å oppnå 
tilfredsstillende informasjonssikkerhet.  

Informasjon om hvor ofte det skal gjennomføres 
sikkerhetsrevisjon, om taushetsplikt, tilgangskontroll og ev. Andre 
kontrollmekanismer (loggføring), hvordan 
informasjonssikkerhetstiltakene skal dokumenteres, og om 
avvikshåndtering (pof. § 2-6).  

Informasjon om internkontrollaktiviteter eller system for 
internkontroll. 

Relatert til informasjonssikkerheten ligger et krav om at 
databehandler skal føre gode oversikter over den 
persondatabehandlingen databehandler gjennomfører.  

9. Føringer for ev. 
Overføring av 
person-
opplysninger til 
utlandet 

Informasjon om dette skal være tillatt eller ikke. For eksempel 
føringer om at databehandler ikke kan benytte underleverandører 
som behandler personopplysninger i utlandet.  

Alternativt informasjon om hvilke vurderinger som må tas i 
forkant, hvilke garantier som må være på plass mv. 

10. Avtalens varighet 
og hva som skjer 
ved opphør 

Informasjon om hvor lenge avtalen er gjeldende, og hvordan 
personopplysningene skal håndteres ved avtalens opphør. For 
eksempel pålegg om at databehandler skal levere/overføre 
personopplysningene tilbake til behandlingsansvarlig, eller at 
opplysningene skal slettes. 

Behov for om det er nødvendig å spesifisere at dette også gjelder 
sikkerhetskopier kan vurderes.  

11. Signering Partenes signatur. Denne kan være elektronisk.  
Tabell: 4.1 Hvordan en databehandleravtale kan se ut 

Utarbeidelse av databehandleravtaler kan være tid- og ressurskrevende. Det kan derfor være 

ønskelig å utarbeide avtaler som er vage nok til at de vil gjelde i en viss tid. Tidligere nevnte 

jeg et eksempel hvor virksomhet A leverte et datasystem til virksomhet B. Det kan være slik 

at virksomhet B ønsker å bruke dette systemet på ubestemt tid, og en dato for opphør av 

databehandleravtalen er ikke nødvendigvis ønskelig. Det vil gjerne være til ulempe dersom 

databehandleravtalen må utformes og signeres på nytt hver gang datasystemet blir endret eller 

videreutviklet. Ved utforming av databehandleravtaler kan det derfor være en utfordring å 

være spesifikk og detaljert nok, samtidig som det tas hensyn til at man ikke alltid vet hva 

fremtiden bringer. Jeg vil komme tilbake til dette gjennom caseundersøkelsene i kapittel 0. 
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4.9 Avsluttende kommentarer til kapittelet 

Som vi har sett i gjennomgangen i dette kapittelet gjør personopplysningslovgivningens vage 

og generelle karakter at den har et svært bredt nedslagsfelt. Vi har sett at en 

databehandleravtale i stor grad handler om etterlevelse av informasjonssikkerhet, og om vern 

av informasjon og opplysninger knyttet til enkeltpersoner, slik som lovens 

formålsbestemmelse slår fast. Teori som har omhandlet informasjonssikkerhet har vært svært 

nyttig, sammen med lovens ordlyd og teori som har omhandlet personopplysningslovens § 15 

og § 13. Gjennomgangen av Datatilsynets og Personvernnemdas praksis har bidratt både med 

verdifull innsikt i hvordan kompetanseorganene tolker loven, i tillegg til å gi eksempler på 

ulike virkeligheter som finnes.  
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5. Rettslig regulering av databehandler og 

databehandleravtaler etter personvernforordningen 
5.1 Innledning og generelt om den nye personvernforordningen 

Den 27. April 2016 ble Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. 

April 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger 

og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell 

personvernforordning) vedtatt. De nye reglene trådte i kraft 25. Mai 2018 i Europa, og 

20. Juli 2018 i Norge. Etter gjennomgangen av personopplysningslovens rettslige 

regulering i kapittel 3. og 4., forutsetter jeg at vi har god kontroll på rettstilstanden etter 

personopplysningsloven. I dette kapittelet vil jeg foreta en gjennomgang av 

personvernforordningens regulering av databehandleravtaler og om databehandlerrelasjoner, 

og kommentere de potensielle realitetsendringene forordningen kan eller vil føre til. 

Målsetningene og personvernprinsippene fra personverndirektivet er videreført i 

forordningen.156 Forordningen er langt mer omfattende enn personverndirektivet,157 og er en 

oppdatering av personopplysningsretten i EØS-området. Formålet med forordningen er å 

sørge for en harmonisering av personvernreglene i området. Forordnings-formen sørger for 

dette, og innebærer at stater ikke har adgang til å fravike eller endre reglenes ordlyd. 

Forordningen skal sørge for god beskyttelse av personopplysninger, samtidig som den skal 

legge til rette for informasjonsutveksling innenfor EØS-området. Databehandler blir i 

hovedsak regulert i artikkel 28 i forordningens kapittel IV Behandlingsansvarlig og 

databehandler.  

 

5.2 Skriftlighetskrav 

Skriftlighetskravet til databehandleravtalen videreføres med forordningen, jf. artikkel 28 nr. 9, 

som inneholder et krav til at avtalen skal finnes ”(….) skriftlig, herunder elektronisk”. 

Teknologien gjør det mulig å signere elektronisk slik at avtaler kan inngås helt digitalt, men 

                                                

 
156 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679, punkt 9 i fortalen.  
157 Til sammenligning har personverndirektivet 72 punkter fortale og 34 artikler, mens forordningen har 173 
punkter fortale og 99 artikler. 
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her tar forordningen høyde for at avtalen og/eller signeringen av avtalen kan finne sted fysisk 

på penn og papir. I slike tilfeller må avtalen scannes eller lignende slik at den er tilgjengelig i 

digitalt format.  

Personopplysningslovens § 15 første ledd slår fast at databehandler kun kan behandle 

opplysninger etter den behandlingsansvarliges føringer. Dette er bestemmelsen som etablerer 

den behandlingsansvarliges instruksjonsmyndighet ovenfor databehandler. Forordningen 

betegner behandlingsansvarliges føringer ovenfor databehandler som instrukser. Artikkel 28 

nr. 3 bokstav a slår fast at instruksene skal være ”dokumenterte”. Enhver, både databehandler 

eller personer, som handler for den behandlingsansvarlige eller databehandleren, kan kun 

gjøre det dersom det foreligger skriftlig instruks – med mindre det følger av unionsretten.158  

Personopplysningsloven § 15 
første ledd  

Personvernforordningen artikkel 28 nr. 3 

En databehandler kan ikke 
behandler personopplysninger 
på annen mate enn det som er 
skriftlig avtalt med den 
behandlingsansvarlige.  

(…) I nevnte avtale eller andre rettslige dokument skal 
det særlig angis at databehandleren 

a) behandler personopplysningene bare på 
dokumenterte instrukser fra den behandlingsansvarlige 

Tabell 5.1: Skriftlighetskrav i lov og forordning.  

Forordningen inneholder ikke ytterligere formkrav til dokumentasjonen av instruksjonene, og 

kravet kan dermed ikke betegnes som et rent skriftlighetskrav. For eksempel kan også lydfiler 

brukes som dokumentasjon. Kravet gjør at databehandler får en plikt til å kunne legge frem 

dokumentasjon på all behandling databehandler gjennomfører. Personopplysningsloven og 

personverndirektivet inneholder ikke et slikt presist dokumentasjonskrav til den 

behandlingsansvarliges føringer. Spørsmål om hvorvidt nærmere detaljer om 

behandlingsrutinene må inkluderes i databehandleravtaledokumentet har vært behandlet av 

Datatilsynet og Personvernnemda flere ganger. Jeg har tidligere trukket frem sak PVN-2014-1 

Skann-Kontroll, hvor manglende konkrete instrukser eller instruksjoner og behandlingsrutiner 

ble omtalt som ”(…) en klar mangel ved databehandleravtalen”. Temaet ble også behandlet i 

PVN-2015-04. Datatilsynet kom til at behandlingsmåten og rutinene måtte inkluderes ”(…) 

enten i selve avtalen, i et eget dokument som ligger ved avtalen eller som denne viser til (…)”, 

                                                

 
158 Jf. Artikkel 29. Dersom en eller flere behandlinger av personopplysninger er krevet i unionsrett eller nasjonal 
rett behøver det ikke eksistere dokumenterte instrukser fra den behandlingsansvarlige for at databehandler kan 
foreta behandlingene. I like tilfeller skal databehandler underrette den behandlingsansvarlige om slike 
behandlinger – med mindre hensyn til viktige samfunnsinteresser forbyr det. 
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med henvisning til pol. § 15 og pof. § 3-1. Personvernnemda kom til at pol. § 13 stilte krav til 

at informasjonssikkerhetstiltakene skulle dokumenteres, men ikke krevde at de måtte være 

inkludert i avtaledokumentet.  

 

5.3 Regulering av databehandlers bruk av underleverandør 

Artikkel 28 nr. 1 starter med å regulere hvem den behandlingsansvarlige kan benytte som 
databehandler.  
Personopplysningsloven § 15 
andre ledd 

Personvernforordningen artikkel 28 nr. 1 

I avtalen med den 
behandlingsansvarlige skal det 
gå frem at databehandleren 
plikter å gjennomføre 
sikringstiltak som følger av § 
13. 

Dersom en behandling skal utføres på vegne av en 
behandlingsansvarlig, skal den behandlingsansvarlige 
bare bruke databehandlere som gir tilstrekkelige 
garantier for at de vil gjennomføre egnede tekniske 
og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen 
oppfyller kravene I denne forordning og vern av den 
registrertes rettigheter.  

Tabell 5.2: Krav til hvem som kan være databehandler i lov og forordning.  

Bestemmelsen slår fast at det kun er databehandlere som er egnet til å ivareta 

databehandleransvaret som kan benyttes.  

Artikkel 28 nr. 2 regulerer databehandlers bruk av ”andre databehandlere”; heretter betegnet 

som ”underleverandører”. Artikkelen inneholder spesifiseringer knyttet til slik bruk. Der 

personopplysningsloven nøyer seg med å slå fast at ”opplysningene kan heller ikke uten slik 

avtale overlates til andre (…)”,159 lyder artikkel 28 nr. 2: 

”Databehandleren skal ikke engasjere en annen databehandler uten at det på forhånd 

er innhentet særlig eller generell skriftlig tillatelse til dette fra den 

behandlingsansvarlige. Dersom det er innhentet en generell skriftlig tillatelse, skal 

databehandleren underrette den behandlingsansvarlige om eventuelle planer om å 

benytte andre databehandlere eller skifte ut databehandlere, og dermed gi den 

behandlingsansvarlige muligheten til å motsette seg slike endringer” 

                                                

 
159 Se personverndirektivets artikkel 16.  
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Som vi så i delkapittel 4.5 Databehandlers bruk av underleverandør inneholder ikke 

personopplysningsloven like klare regler på området. Etter personopplysningsloven var det 

ikke et krav at databehandler skal opplyse behandlingsansvarlig selv etter å ha fått ”generell 

skriftlig tillatelse” til å benytte underleverandør. Kravet om forhåndsgodkjenning av bruk av 

eventuelle underleverandører er dermed nytt. Kravet gjeler ikke kun ved inngåelse av bruk av 

underleverandører, men også ved skifte av hvilke underleverandører som blir benyttet. 

Databehandler får en opplysningsplikt ovenfor behandlingsansvarlig. Selv om kravet er nytt, 

er det ikke usannsynlig at det har vært praksis for å gjøre det slik, også etter 

personopplysningsloven. Den behandlingsansvarlige kan trolig ikke forhindre databehandler i 

å benytte underleverandører, men opplysningsplikten gir mulighet til å si opp 

databehandleravtalen hvis ønskelig.160 

Databehandlers bruk av underleverandører er videre regulert i artikkel 28 nr. 4. Det skal 

inngås egne databehandleravtaler med underleverandørene, og databehandlers plikter til å 

etterleve personopplysningsvern skal være nedfelt i avtalen. De pliktene som databehandler 

har til å opprettholde personopplysningsvern gjelder også for databehandlers 

underleverandører. Det skal særlig inkluderes garantier for at tekniske og organisatoriske 

sikkerhetstiltak vil bli gjennomført. Dersom underleverandøren av en eller annen årsak ikke 

oppfyller sine forpliktelser til å opprettholde personopplysningsvernet, vil den opprinnelige 

databehandleren være fullt ansvarlig. Databehandler bærer dermed risikoen ved å benytte 

underleverandører, og får dermed et økt ansvar for å påse at sine tjenestetilbydere eller 

samarbeidspartnere oppfyller forordningens krav. 

Som vi så i kapittel 3 og 4 er det i hovedsak den behandlingsansvarlige som har ansvar for at 

behandlingen av personopplysningene skjer etter lov. Forordningen ansvarliggjør 

databehandler i langt større grad for den del av behandlingen databehandlers kan anses for å 

ha best kjennskap til.  

 

                                                

 
160 Skullerud m.fl. (2018) s. 186. 
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5.4 Regler for databehandlers etterlevelse av informasjonssikkerhet 

Etter artikkel 28 nr. 1 kan behandlingsansvarlige kun benytte databehandlere som gir 

tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre egnede tiltak som sikrer at behandlingen 

oppfyller kravene i forordningen og vern av den registrertes rettigheter. Databehandler plikter 

å etterleve sikkerhetsbestemmelsene i artikkel 32, jf. artikkel 28 nr. 3 bokstav c.. 

Bestemmelsen må forstås slik at databehandler ikke kan legge opp til et lavere sikkerhetsnivå 

enn det som er pålagt av den behandlingsansvarlige.161 Artikkel 32 starter med å presentere 

hvilke hensyn som skal tas ved etablering av tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå 

tilstrekkelig informasjonssikkerhet. Dette er en annen begrepsbruk enn den som har vært 

brukt i personopplysningsloven, som har brukt begrepet ”tilfredsstillende” 

informasjonssikkerhet. Jeg tror ikke dette vil føre til en realitetsendring, ettersom hensikten 

med bestemmelsene fortsatt er å sikre et egnet sikkerhetsnivå. Som vi så i delkapittel 4.6 

inneholder ikke personopplysningsloven detaljerte krav til hvordan tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet skal vurderes, utover at det skal tas hensyn til konfidensialitet, 

integritet og tilgjengelighet. I tillegg skal det foretas en risikoanalyse og en vurdering av hva 

som er akseptable risikoer knyttet til behandlingen. Forordningen inneholder en rekke 

momenter som det skal tas hensyns til ved vurdering av hva som er tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet. Etter artikkel 32 nr. 1 skal det tas hensyn til den teknologiske 

utviklingen, gjennomføringskostnader, behandlingens art, omfang og formål, og til hvilken 

sammenheng den gjennomføres i. Videre skal risikoer knyttet til fysiske personers rettigheter 

og friheter vurderes. De tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene skal, avhengig av hva 

som er egnet og relevant ved den konkrete behandlingen, inkludere fire eksplisitte tiltak som 

kan redusere risikoen for de berørte registrerte. 

For det første skal det gjennomføres (a) pseudonymisering og kryptering av 

personopplysninger, som gjør at opplysningene ikke kan knyttes til registrerte med mindre 

man har tilleggsopplysninger, eller gjør at dataene blir uleselige uten krypteringsnøkkel. 

Deretter skal det vurderes (b) evne til å sikre vedvarende konfidensialitet, integritet, 

tilgjengelighet og robusthet i behandlingssystemene og –tjenestene. Her blir det ikke gjort 

rede for hvilke konkrete sikkerhetstiltak som skal eller bør gjennomføres. Å sikre 

                                                

 
161 Skullerud m.fl. (2018) s. 200. 
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”vedvarende” informasjonssikkerhet kan tolkes som at det skal gjennomføres gjennomganger 

av systemene, nærmest overvåkning, for å påse at de fungerer korrekt. Videre skal det 

vurderes (c) evne til å gjenopprette tilgjengeligheten og tilgangen til personopplysninger i rett 

tid dersom det oppstår en fysisk eller teknisk hendelse. Evne til gjenoppretting forutsetter at 

det tas sikkerhetskopier av dataene ved jevnlige mellomrom. For eksempel kan dette være en 

bestemt tid på døgnet; virksomhetene må selv vurdere hvilket behov de har. Hva som er ”rett 

tid” er opp til virksomhetene å vurdere. Avslutningsvis skal det foreligge (d) en prosess for 

regelmessig testing, analysering og vurdering av hvor effektive behandlingens tekniske og 

organisatoriske sikkerhetstiltak er. Kravet kan ligne på pof. § 2-5 om sikkerhetsrevisjoner, 

men er ikke knyttet til en bestemt form for gjennomføring.162 

Dersom disse sikkerhetstiltakene skal stå i et balansert forhold til risikoene, forutsetter det 

kjennskap til risikoene: herunder at det er gjennomført risikoanalyser. I artikkel 32 nr. 2 

spesifiseres hensyn som skal tas ved risikoanalysen, herunder at man skal vurdere risikoer 

knyttet til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, sletting, tap, tilgang, endring eller ikke-

autorisert ut- eller overlevering av personopplysninger. Ettersom det er krav til at 

behandlingsansvarlige og databehandler skal kunne påvise tilstrekkelig 

informasjonssikkerhet, kan forordningen forstås slik at det foreligger et dokumentasjonskrav 

til risikovurderingene.163  

Artikkelens tredje ledd omhandler overholdelse av atferdsnormer164 eller godkjente 

sikkerhetsmekanismer. Dette er ordninger som er nye av forordningen, og reguleres videre i 

artikkel 40. Sammenslutninger og andre organer som representerer kategorier av 

behandlingsansvarlige eller databehandlere skal oppmuntres til å etablere retningslinjer for 

behandling av personopplysninger, herunder atferdsnormer ved behandling av 

personopplysninger. Tilsynsmyndigheter skal oppmuntres til å opprette garantier for sikker 

behandling av personopplysninger. I den grad den behandlingsansvarlige velger å forplikte 

seg til atferdsnormer eller å benytte sikkerhetsmekanismer, vil disse bidra som ramme for 

behandlingen av personopplysningene. Jeg vil ikke gå dypere inn på hva atferdsnormene eller 

godkjente sikkerhetsmekanismer kan eller skal innebære. Overholdelse av slike normer og 

                                                

 
162 Se Skullerud m.fl. (2018) s. 202-203. 
163 Denne vurderingen støttes av Skullerud m.fl. (2018) s. 204. 
164 Tidligere kalt ”bransjenormer”. 
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sikkerhetsmekanismer kan brukes som garantier for at databehandler oppfyller sine 

forpliktelser til opprettholdelse av informasjonssikkerhet og personopplysningsvern, samt 

som garantier for at databehandler engasjerer underleverandører i tråd med regelverket.  

Avslutningsvis skal databehandler påse at fysiske personer fra deres virksomhet kun 

behandler opplysningene på en slik måte som følger av den behandlingsansvarliges 

instruksjon – med mindre unionsretten eller nasjonal rett krever noe annet.165 

I tillegg til de sikkerhetsbestemmelsene som presenteres i artikkel 32, skal databehandler sikre 

at autorisert personell har forpliktet seg til taushetsplikt vedrørende behandlingen av 

personopplysninger, jf. artikkel 28 nr. 3 bokstav b. 

Etter artikkel 33 nr. 2 har databehandler en plikt til å informere behandlingsansvarlig uten 

ugrunnet opphold, en meldeplikt, dersom databehandler oppdager brudd på 

personopplysningssikkerheten. Etter nr. 1 skal den behandlingsansvarlig melde fra til 

tilsynsmyndigheten ved avvikshendelser. Nr. 3 gir anvisninger på hva som skal inkluderes i 

avviksmeldingen. Det stilles ikke videre krav til hva om skal inkluderes i databehandlers 

melding til behandlingsansvarlig. Sett i sammenheng med databehandlers plikter til å bistå 

den behandlingsansvarlige med å etterleve krav om informasjonssikkerhet, må det kunne 

forventes av databehandler må gi informasjon slik at behandlingsansvarlig kan sende en 

avviksmelding til tilsynsmyndighetene som oppfyller kravene i nr. 3. Dersom det ikke er 

mulig å gi all informasjon samtidig, kan den gis trinnvis og uten utgrunnet opphold, jf. nr. 4.  

Jeg opplever at forordningen stiller like strenge krav til informasjonssikkerhet som 

personopplysningsloven med forskrift, men at den ikke inneholder like detaljerte regler for 

gjennomføringen av sikkerhetstiltakene og -aktivitetene. Det kan tenkes at 

regelverksendringene vil føre til endringer knyttet til hvordan virksomhetene går frem for å 

sikre informasjonssikkerhet, men dette er fortsatt svært usikkert. Ved å ikke inkludere rammer 

for hvordan sikkerhetsarbeidet skal gjennomføres, er forordningen åpen for at det i fremtiden 

kan oppstå nye behov eller verktøy som kan være aktuelle å benytte. Inntrykket som ble gitt 

av mine informanter under caseundersøkelsen i kapittel 0, er at det ikke vil forekomme større 

realitetsendringer for virksomheter som allerede har etterlevet personopplysningsloven.  

                                                

 
165 Behandlingsansvarlig skal gjøre det samme i sin virksomhet. 
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5.5 Plikt til å bistå den behandlingsansvarlige å etterleve behandlingsansvaret, 

og til å opplyse om opplevd konflikt mellom instruksjon og lovgivning 

Forordningen stiller nye krav til at databehandler skal, ved bruk av egnede tekniske og 

organisatoriske tiltak, bistå den behandlingsansvarlige med å overholde sine plikter etter 

loven. Det blir spesifikt trukket frem plikt til å bidra med å overholde 

informasjonssikkerhetskravene. Videre er det spesifikt trukket frem en plikt til å bistå med å 

svare på anmodninger som den registrerte fremmer, for eksempel innsynsbegjæringer.  

Artikkel 28 nr. 3 bokstav h krever at databehandler skal påse at all informasjon som er 

nødvendig for å påvise at forpliktelsene knyttet til artikkel 28 er oppfylt, er tilgjengelig for 

den behandlingsansvarlige. Dette er i tillegg til tilgjengeliggjøring av informasjon som er 

relevant, herunder ”muliggjør og bidrar til”, ved gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner. 

I Prop.56 LS (2017-2018) la Justis- og beredskapsdepartementet (JB) til grunn at artikkel 28 

nr. 3 åpner for at det kan suppleres med nasjonal lovgivning, men det ble ikke funnet 

hensiktsmessig å gi generelle regler utover det som følger av forordningen.  

I forbindelse med å gjøre informasjonen tilgjengelig for behandlingsansvarlig, har 

databehandler en plikt til å umiddelbart informere behandlingsansvarlig dersom databehandler 

mener at en instruks er i strid med forordningen eller med andre bestemmelser om 

personopplysningsvern i unionsretten eller i nasjonal rett. Plikten harmoniserer med 

erkjennelsen av at databehandler i enkelte tilfellet er den virksomheten i 

databehandlerrelasjonen som har best kompetanse på personopplysningsområdet, i tillegg til 

at den legger ansvaret tilbake på den behandlingsansvarlige som da må revurdere sine 

instrukser. 

 

5.6 Protokollføringsplikt 

Kravet til å tilgjengeliggjøre informasjon etter artikkel 28 nr. 3 bokstav h, forutsetter at det 

foreligger dokumentasjon. Artikkel 30 nr. 2 gir databehandler en protokollføringsplikt ved at 

den stiller krav til at databehandler skal dokumentere all behandling som skjer på vegne av 
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behandlingsansvarlig. Dermed eksisterer det et dokumentasjonskrav til den 

behandlingsansvarliges instruksjoner, og deretter en protokollføringsplikt (et 

dokumentasjonskrav) til den behandlingen som blir gjennomført. Artikkel 30 nr. 2 bokstav a-

d spesifiserer nærmere hva protokollene skal omfatte. Som vi har sett gjennom redegjørelsene 

i kapittel 4 inneholder personopplysningsloven krav om at sikkerhetstiltak skal dokumenteres.  

Protokollføringsplikten kan være en ekstra byrde for databehandler, som potensielt behøver å 

bruke mer ressurser på det nå enn tidligere. Men protokollføringsplikten er ikke absolutt. 

Dersom virksomheten har under 250 ansatte og behandlingen ikke fører til fare for den 

registrertes rettigheter eller frihet, behandlingen ikke kun skjer sporadisk og den ikke omfatter 

særlige kategorier av personopplysninger, vil ikke protokollføringsplikten gjelde.166 

 

5.7 Manglende etterlevelse av databehandleravtalen og sanksjoner som kan 

rettes mot databehandler 

Artikkel 28 nr. 10 slår fast at dersom databehandler bestemmer formålet med behandlingen, 

og hvordan behandlingen skal skje, vil databehandler anses for å være behandlingsansvarlig 

for den aktuelle behandlingen av personopplysninger. Alle forordningens plikter og krav til 

den behandlingsansvarlige vil da komme til anvendelse, med unntak av artikkel 82-84 som 

omhandler registrertes krav på erstatning, administrative bøter og sanksjoner.  

I noen tilfeller kan det være aktuelt å rette sanksjoner mot aktøren databehandler. Slike 

sanksjoner blir gjerne ilagt av den nasjonale tilsynsmyndigheten. Artikkel 58 handler om 

hvilken myndighet tilsynsmyndigheten skal ha. Blant. Annet kan tilsynsmyndigheten pålegge 

databehandler å legge frem all informasjon som tilsynsmyndigheten behøver for å 

gjennomføre sine oppgaver, herunder blant annet å foreta personvernrevisjoner og å 

gjennomgå sertifiseringer.  

Tilsynsmyndigheten har myndighet til å treffe korrigerende tiltak, som advarsler, 

irettesettelser, pålegg om endringer i behandlingsmåter eller –rutiner, i tillegg til sanksjoner 

                                                

 
166 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679, artikkel 30 nr. 5. 
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som forbud mot behandling av opplysninger og ileggelse av administrative bøter. Artikkel 83 

omhandler administrative bøter og overtredelsesgebyr.  

Artikkel 82 nr. 2 slår fast at databehandler skal holdes erstatningsansvarlig ovenfor den 

registrerte for eventuell skade som har oppstått ved at databehandler ikke har opprettholdt 

sine plikter etter forordningen. Det finnes ikke et lignende krav i personopplysningsloven. 

Dersom databehandler har gått ut over sine fullmakter må det foretas en vurdering om denne 

behandlingen er lovlig eller ikke, på bakgrunn av bestemmelsene i artikkel 6.  

 

5.8 Krav til å opprette Personvernombud 

Som vi så i delkapittel 3.2.3 har ikke ordningen med bruk av personvernombud vært et krav 

etter personopplysningsloven. Dette endrer seg med forordningen. I enkelte tilfeller plikter 

også databehandler å opprette et personvernombud, på lik linje med behandlingsansvarlig, jf. 

artikkel 37. Plikten gjelder offentlige virksomheter,167 dersom hovedvirksomheten består av 

behandlingsaktiviteter som krever omfattende regelmessig og systematisk overvåkning av 

registrerte, eller dersom hovedvirksomheten består i behandling av særlige kategorier av 

personopplysninger og opplysninger om straffbare forhold i stort omfang. 

Dersom den behandlingsansvarlige eller databehandler er en offentlig virksomhet, kan det 

utpekes ett personvernombud for flere offentlige virksomheter. Det er ikke et krav at 

personvernombudet er ansatt i den behandlingsansvarliges eller databehandlerens virksomhet, 

så lenge vedkommende utfører oppgavene etter en tjenesteavtale. For eksempel kan man da 

kjøpe personvernombud-tjenester av en annen virksomhet. Personvernombudet skal ansettes 

basert på kvalifikasjoner og dybdekunnskap om personvernrett og –spørsmål.  

Personvernombudet skal ikke instrueres, og behandlingsansvarlig og databehandler har en 

plikt til å påse at det ikke skjer. Ombudet kan heller ikke straffes for å utføre sine 

arbeidsoppgaver. Alle registrerte skal kunne kontakte personvernombudet ved spørsmål om 

behandling av sine personopplysninger, og ombudets kontaktinformasjon må således være 

tilgjengelig.  

                                                

 
167 Ikke domstolene. 
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Behandlingsansvarlig og databehandler plikter å påse at personvernombudet er involvert i alle 

personvernspørsmål, og skal støtte vedkommende i forbindelse med utførelse av oppgavene 

som er spesifisert i artikkel 39. Personvernombudet er underlagt taushetsplikt.  

 

5.9 Innholdskrav til databehandleravtalen 

Det lovfestede minimumskravet til innhold i en databehandleravtale vil endre seg, fordi 

databehandler får flere plikter og større ansvar etter forordningen. Forordningen inneholder 

langt flere krav til innhold i databehandleravtalen enn hva personopplysningsloven gjorde. 

Artikkel 28 nr. 3 inneholder konkrete og ufravikelige krav til avtalen. Etter nr. 3 skal avtalen 

stadfeste varigheten av behandlingen, behandlingens art og formål, type personopplysninger, 

kategorier av registrerte og den behandlingsansvarliges rettigheter og plikter. De følgende 

aktiviteter og plikter skal angis i avtalen. 

Det skal angis at databehandler kun kan behandle personopplysninger basert på skriftlige og 

dokumenterte instruksjoner fra den behandlingsansvarlige, i tillegg til å følge bestemmelsene 

knyttet til bruk av underleverandør. Databehandler skal sikre at autorisert personell har 

forpliktet seg til taushetsplikt vedrørende behandlingen av personopplysninger, og skal påse at 

påse at informasjonssikkerhetstiltakene som presenteres i artikkel 32 etterleves. Videre skal 

det angis at databehandler plikter til å bistå den behandlingsansvarlige med å oppfylle sine 

plikter til å overholde informasjonssikkerhetskravene i artikkel 32-36, og til å oppfylle den 

registrertes rettigheter etter loven. Det blir særlig trukket frem at databehandler skal bistå den 

behandlingsansvarlige med å svare på anmodninger som den registrerte fremmer. Det skal gå 

frem av avtalen at databehandler skal gjøre tilgjengelig all informasjon som er nødvendig for 

å påvise at databehandler overholder sine forpliktelser etter artikkel 28 skal være tilgjengelig 

for den behandlingsansvarlige. 

Ved avtalens opphør skal databehandler slette eller tilbakelevere alle personopplysninger til 

den behandlingsansvarlige. Den behandlingsansvarlige bestemmer hvordan dette skal gjøres. 

Plikten til å slette personopplysningene, sletteplikten, omfatter også alle kopier – med mindre 

unionsretten eller nasjonal rett krever at personopplysningene lagres. I Prop.56 LS (2017-

2018) påpeker Politidirektoratet og Kripos at det i noen tilfeller kan gjelde lagringsplikt etter 
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arkivloven mot databehandler. Det kan da oppnå konflikt mellom lagringsplikt og sletteplikt, 

og stilles spørsmål til hvilken plikt som skal ha forrang.168 

 

5.10 Avsluttende kommentarer til kapittelet 

Mine rettslige redegjørelser sikter blant annet på å skape et bilde på hvordan databehandler og 

databehandleravtaler blir regulert. For å skape et helhetlig bilde, kan det være utfordrende å 

gjøre utvalg knyttet til hvilke bestemmelser som regulerer databehandler og 

databehandleravtaler, og hvilke bestemmelser som påvirker avtaleforholdet eller relasjonen 

mellom aktørene. For eksempel kan det tenkes at regler om dataportabilitet eller 

ettstedmekanismen vil ha innvirkning på tekniske løsninger som behandlingsansvarlig kjøper. 

Forordningen kan føre til en rekke endringer for databehandler, både vedrørende 

arbeidsoppgaver og vedrørende ansvarsområder. Databehandler får en rekke nye plikter, 

ansvarsoppgaver og plikter, som i all hovedsak knytter seg til et større selvstendig ansvar for 

etterlevelse av regelverket, samt å hjelpe og å bistå den behandlingsansvarlige med sine 

oppgaver. Til syvende og sist handler endringene om hvordan man bedre kan påse at de 

registrertes rettigheter og personopplysningsvern blir styrket.  

Fordi forordningens formuleringer av rettsreglene er annerledes enn direktivet, har det vært 

utfordrende å skille hva som er nytt og hva som er omformulert. Nye formuleringer av gamle 

bestemmelser kan føre til at hovedregelen består, men at det kanskje eksisterer spesifiseringer 

som supplerer dem, eventuelt kun fører til endringer på et detaljnivå. Dette fører til at det er 

utfordrende å gi en utfyllende redegjørelse for hvilke endringer forordningen kan føre til. 

Slike små endringer kan også være vanskelig å oppdage før regelverket i større grad er 

”testet” og anvendt i praksis.  

                                                

 
168 Prop.56 LS (2017-2018) s. 112. 
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6. Caseundersøkelse av to databehandlerrelasjoner ved 

Universitetet i Oslo 
6.1 Innledning 

Til nå har jeg foretatt en aktøranalyse, og deretter rettslige analyser av aktuelle bestemmelser i 

personopplysningsloven, personopplysningsforskriften og personvernforordningen. Nå ønsker 

jeg å undersøke hvordan virkeligheten faktisk kan se ut.  

Som vi har sett har mye av redegjørelsene over handlet om regulering av aktøren 

databehandler, og endringene som kommer med det nye regelverket påvirker kanskje denne 

aktøren mest. Derfor opplever jeg at det vil være interessant å undersøke nettopp hvordan 

databehandler opplever sin egen rolle – både slik den har vært og slik den kan komme til å bli. 

For eksempel mener jeg det vil være interessant å undersøke om regelverksendringene fører 

til organisatoriske endinger i virksomheten, eller til teknologiske endringer i tjenesten de 

leverer. Får regelverksendringene andre konsekvenser for virksomheten? Jeg vil også 

undersøke hvordan behandlingsansvarlig opplever sin rolle og sitt ansvar, og relasjonen til 

databehandlerne. 

Typiske situasjoner som utløser behov for å utarbeide/inngå en databehandleravtale er 

situasjoner hvor en virksomhet ønsker å benytte et tjenestetilbud fra en annen virksomhet. 

Dette er den situasjonen jeg vil bruke som utgangspunkt i mitt undersøkelsesopplegg. Som jeg 

gjorde rede for i delkapittel 1.2.2 Valg av case har jeg valgt å se nærmere på Universitets- og 

høyskolesektoren (UH-sektoren). Dette er en sektor hvor det finnes mange 

tjenesteleverandører, inkludert Kunnskapsdepartementet (KD) som leverandør av 

fellestjenester. Mange av disse tjenestene vil kreve databehandleravtaler. Begge 

databehandlerne jeg undersøker er en del av offentlig sektor, og dermed tilknyttet KD. 

Universitetet i Oslo er en kunde av tjenester i sektoren. Jeg har valgt å undersøke tjenesten 

Felles Studentsystem (FS) som forvaltes av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere 

utdanning og forskning (Unit), og tjenesten Dataporten som forvaltes av Uninett. Tjenestene 

treffer i midt i krysningspunktet jus, IKT og samfunnsfag; tjenestene må forholde seg til 

lovverk, samtidig som de må videreutvikles for å forbedre og effektivisere prosesser i 

samfunnet.  
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Figur 6.1: Krysningspunkt mellom jus, samfunnsfag og informatikk. Fagområdene påvirker og 
overlapper med hverandre  

Felles studentsystem og Dataporten er fellestjenester for UH-sektoren, og er dermed et ledd i 

digitalisering, effektivisering og samordning i sektoren. Dette er også blant regjeringens 

overordnede målsetninger for bruk av IKT i offentlig sektor. 169 Bruk av fellestjenester og 

fellesløsninger er blant virkemidlene som kan brukes for å oppnå målene, og trolig som oftest 

kreve at det inngås databehandleravtaler. 

Alle virksomhetene jeg har undersøkt er både behandlingsansvarlige og databehandlere; alle 

er behandlingsansvarlig for opplysninger for eksempel knyttet til sine ansatte, og alle er 

leverer tjenester til andre.   

 

6.2 Om behandlingsansvarlig, Universitetet i Oslo 
6.2.1 Innledning 

Universitetet i Oslo er det eldste universitetet i Norge, og ble grunnlagt i 1811.170 

Universitetet er statlig eid og underlagt KD. Universitetet er sammensatt av 8 fakultet.171 

Universitetsstyret er universitetets øverste styringsorgan. Dette er et representativt organ 

                                                
 
169 Se St.meld.27 (2015-2016) Digital agenda. 
170 Universitetet er også nest størst i Norge, etter NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).  
171 Det teologiske fakultet (TF), det juridiske fakultet (JF), det medisinske fakultet (MED), det humanistiske 
fakultet (HF), det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MATNAT), det odontologiske fakultet, det 
samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV). 

Jus!

Samfunnsfag!Informatikk!
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sammensatt av vitenskapelig ansatte, studenter og teknisk-administrativt ansatte172. 

Universitetsstyret består av 11 medlemmer og ledes av rektor.  

Organisasjonskart for UiO-ledelsen og støtteenheter ser slik ut: 173 

 

Figur 6.2: Organisasjonskart for UiO-ledelsen og støtteenheter 

UiO er to-delt med en administrativ linje og en vitenskapelig linje. Rektor og 

universitetsdirektør er de øverste ansvarlige sammen med styret. Behandlingsansvaret ligger 

hos universitetsdirektøren. Det daglige ansvaret, herunder utøvelsen av behandlingsansvaret, 

er delegert til IT-direktøren som leder Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT). 

Ansvaret er videre delegert til IT-direktørens stab i Avdeling for stab og støtte. Her arbeider 

mine intervjuobjekter, IT-sikkerhetssjef A og seniorrådgiver og jurist B. 

                                                

 
172 Ikke-vitenskapelige ansatte. 
173 Figuren er en gjengivelse av en figur fra UiOs nettsider. 

Rektor og 
Universitetsdirektør 

USIT Fagstøtte Administrativ 
støtte Personalstøtte Eiendoms-
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Lederstøtte Intern 
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Helse, miljø 
og sikkerhet 

Intern revisjon 

Bedriftshelse-
tjenesten 
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Figur 6.3: Forenklet illustrasjon av USIT sitt organisasjonskart174 

A leder arbeidet med utøvelsen av universitetets behandlingsansvar, og har i dag to jurister 

som bistår han med dette arbeidet. I tillegg bistår Personvernombudet for administrative 

behandlinger og IT-sikkerhetsteamet ved USIT. USIT gir råd til dem som ber om det, og 

håndterer avvikshendelser. UiO har hatt personvernombud i over 10 år, selv om ordningen 

tidligere var frivillig. Dette ble begrunnet med størrelsen på UiO, som har over 8000 ansatte 

og til enhver tid 30 000 aktive studenter. Personvernombudet har to avdelinger; et 

personvernombud for administrative behandlinger, og et personvernombud for forskning. Ved 

sistnevnte kan for eksempel forskere henvende seg for å melde inn sine prosjekter, samt få 

avklart eventuelle spørsmål knyttet dem.  

Behandlingsansvaret er videre delegert nedover i linje-organisasjonen på hvert ledernivå. Slik 

har alle ledernivåene et behandlingsansvar, selv om det er slik at øverste leder som er 

ansvarlig til slutt.  

Intervjuobjektene forteller at UiO og USIT har hatt fokus på personopplysningsvern og 

databehandleravtaler i lang tid, lenge før forordningen førte til økt fokus og debatt. Dette 

fokuset har ført til at USIT v/UiO opplever at de har vært ledende på kompetanse på 

personopplysningsvern i sektoren i lang tid, og at de har hatt en opplærende rolle vedrørende 

databehandleravtaler og regulering av databehandlere. Dette gjelder både utarbeidelse av 

                                                

 
174 Laget basert på USIT sitt organisasjonskart, datert 2018-07-27, som kan lastes ned i PDF-format fra USIT 
sine nettsider. Alle underavdelingene er delt inn i ytterligere underseksjoner og –grupper.   
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databehandleravtaler, og inngåelse av dem. Over de siste 10 årene har det vært en økning i 

antall stillinger hos USIT som jobber med personopplysningsvern.175 

I det følgende vil jeg presentere mine funn fra mitt caseintervju med universitetet. 

6.2.2 Hvordan UiO opplever sin rolle som behandlingsansvarlig 

Intervjuobjektene forteller at universitetet er opptatt av å være åpne og ryddige om sitt arbeid 

knyttet til personopplysningsvern. Behandlingsansvaret er stort og komplekst, og universitetet 

er opptatt av at man skal få gode svar når man henvender seg til dem. Alle de 8 000 ansatte og 

til enhver tid 30 000 aktive studentene er registrert i FS. Det forvaltes dermed store mengder 

personopplysninger, og ansvaret knyttet til beskyttelsen av disse er noe UiO tar på største 

alvor. Fordi det har vært fokus på personopplysningsvern i virksomheten i lang tid, forteller A 

at han opplever at USIT har en god dialog med UiOs øverste ledelse og at disse er ”med på 

laget”. UiOs ledelse setter sitt behandlingsansvar like høyt som alle andre ansvar de har etter 

lovverket. I den grad USIT får pålegg om å sikre eller rette på noe, så opplever de at 

universitetsledelsen er samarbeidsvillige.176 

Det arbeides kontinuerlig med å gjøre seg kjent med hvilke risikoer universitetet står ovenfor, 

og hvilke svakheter som eksisterer i virksomhetens datasystemet. A forteller at det er en egen 

sikkerhetsgruppe ved USIT som arbeider med å finne sikkerhetshull mer eller mindre døgnet 

rundt, slik at disse kan tas hånd om. UiO er åpne om at det eksisterer sikkerhetshull og 

risikofaktorer, fordi det er mange og komplekse systemer. Det vil trolig alltid eksistere ett 

eller flere systemer ved universitetet som de ikke har kjennskap til, for eksempel dersom 

systemet er opprettet av en forsker som aldri forteller det til noen. Det er viktig å oppdage og 

rette opp avvik, slik at studenter og ansattes personopplysningsvern ikke blir krenket. Det er 

også viktig at studenter og ansatte vet at UiO tar personopplysningsvern på alvor.  

Det ikke er ukjent at UiO har hatt avvikshendelser med lekkasje av personopplysninger. A 

opplever at fokuset på slike avvik og sikkerhetshendelser har blitt større over tid, og at dette 

gjør at behandlingsansvaret også oppleves som større eller tyngre. Universitetet mener det 

                                                

 
175 Da A startet i 2007 var det  kun en jurist som to jurist som arbeidet med utøvelse av behandlingsansvar og 
personopplysningsvern, hvor det nå er to.  
176 Det er en god sikkerhetskultur i virksomheten, jf. delkapittel 4.6.5. 
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ikke er riktig å ”feie noe under teppet”, og praktiserer nulltoleranse for avvik; alt meldes 

aktivt inn til Datatilsynet. Avvikene meldes inn gjennom universitetets personvernombud. A 

estimerer at Datatilsynet i 2008 totalt mottok litt over tjue avviksmeldinger, og at universitetet 

stod for rundt halvparten av disse. Dette er ikke fordi UiO er ”dårlig” på 

personopplysningsvern, slik man kan få inntrykk av gjennom medieoppslag, men fordi 

universitetet er opptatt av å melde inn alt. A gir uttrykk for at de vet at det ikke er alle i UH-

sektoren som melder inn avvik over en like ”lav sko” som UiO. Det har vært en økning i 

innmeldte avvikshendelser til Datatilsynet siden 2008. A understreker at universitetet ikke har 

hatt en generell økning i antall avvikshendelser, og tror at rekordmange innmeldte avvik til 

Datatilsynet på generelt grunnlag skyldes at virksomheter har begynt å være mer åpne om 

slike ting og at de har begynt å oppdage flere avvik.  

6.2.3 Hvordan UiO opplever sin rolle som databehandler 

Det utvikles en rekke tjenester ved UiO som selges til andre i UH-sektoren. Her vil UiO ha en 

rolle som databehandler. Databehandleransvar er dermed ikke fremmed for universitetet. A 

forteller at omtrent halvparten av USIT sin omsetning er salg av tjenester eller leveranser til 

andre. USIT har vært blant de største driftsaktørene i sektoren i mange år. Universitetet er 

opptatt av å ta databehandleransvaret på alvor, og å ha databehandleravtaler som dekker de 

behandlingene som skjer på plass – både avtaler som var i tråd med den tidligere 

personopplysningsloven, og nye avtaler som er i tråd med personvernforordningen. De i USIT 

som arbeider med drift av systemer er vant til å tenke at de er driftsleverandører, og er godt 

opplært til å spørre jurister dersom de lurer på noe vedrørende for eksempel håndtering eller 

utlevering av data. For eksempel har universitetet erfaring som tjeneste- og driftsleverandør 

av Felles studentsystem. Gjennom erfaringene med databehandlerrollen har universitetet god 

innsikt i hva de kan, vil og burde forvente av andre databehandlere som leverer tjenester til 

universitetet. 
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Personvernforordningen fører til at ansvaret for personopplysningene er mer jevnt fordelt 

mellom behandlingsansvarlig og databehandler. Selv om forordningen fører til endringer for 

databehandler, opplever B at UiO allerede har oppfylt pliktene forordningen pålegger dem.177  

A forteller at han har erfart at fokus på personopplysningsvern, og formalisering av 

databehandlerforhold, har vært en modningsprosess. Han opplever at sektoren over de siste 11 

årene har blitt mer ryddig og at flere avtaler har blitt formalisert. Tilsyn av Datatilsynet, 

Riksrevisjon og generell tilstramming i statsforvaltningen med mer kontroll og ettersyn har 

ført til at prosesser og avtaleforhold formaliseres i større grad enn tidligere. Denne 

formaliseringsprosessen, hvor man i noen tilfeller måtte utarbeide avtaler, har også bidratt til 

å skape tydeligere overordningsforhold og definering av hva den enkelte virksomhet, bedrift, 

avdeling m.m. har eller har hatt kompetanse til. UH-sektoren kan tidvis være preget av mange 

sammenslåinger og omorganiseringer, og slike tydelige rammer kan trolig bidra til å gjøre 

prosessene smidigere.178 

6.2.4 Arbeidet med personopplysningsloven og personvernforordningen 

Om personopplysningsloven og –forskriften sier B at disse har vært gode å forholde seg til, og 

at det har vært et godt lovverk å utøve i praksis. Det var en fordel å ha de tilhørende og 

utfyllende forskriftene til personopplysningsloven, ettersom disse var såpass tydelige på 

hvilke sikringstiltak som måtte være på plass. A forteller at personopplysningsloven han vært 

nyttig i det daglige IT-sikkerhetsmessige arbeidet, fordi det er ”en del ting som står ganske 

konkret i lovgivningen”, og den har vært god å forankre arbeidet sitt i. For eksempel 

inneholder regelverket retningslinjer for oppbevaring og logging av personopplysninger, med 

både regler for hva som maksimalt og minimum skal logges, hva man har lov til å logge av 

sensitive personopplysninger og ikke og hvor lenge. Personopplysningsloven med forskrift 

har innehold krav om at ting skal sikres, og hjemmel i lov er et godt argument for hvordan og 

hvorfor man gjør ting, og er et argument som ledelsen alltid kan stille seg bak.  

                                                
 
177 Det skjer et pågående arbeid for å kartlegge hvilke endringer forordningen vil føre til, og hvilken betydning 
dette eventuelt har for UiO i sin rolle som databehandler.  
178 Et eksempel på dette er opprettelsen av FSAT, som skiftet navn til CERES (Nasjonalt senter for felles 
systemer og tjenester for forskning og studier) da den ble slått sammen med BIBSYS og deler av Uninett. Jeg 
kommer tilbake til dette senere.   



Martine Sletten Åsheim, Masteroppgave i Forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo  

 103 

Forskriftene falt bort ved ikrafttredelsen av forordningen. B tror at universitetet fortsatt 

kommer til å støtte seg på de gamle forskriftene i sitt arbeid – at disse vil bli brukt som 

veiledende materiale. For eksempel som oppslagsverk eller til sammenligning. Dette gjelder 

for eksempel knyttet til hvilke sikringstiltak man må eller bør ha på plass.  

B kan ikke se at det vil bli store forskjeller mellom nytt og gammelt regelverk på 

databehandlerområdet. Hun mener at forordningen er noe ”mer generell i ordlaget”, uten at 

hun mener at dette kan eller vil føre til at det blir mer tolkningsrom. Intervjuobjektene mener 

at dersom virksomheten har fulgt personopplysningsloven i utgangspunktet, vil ikke 

overgangen til personvernforordningen bli så stor. Universitetet har fulgt loven, og selv om de 

har forsøkt å forberede seg på regelverksendringene etter beste evne, ser de at det ikke blir de 

store organisatoriske omveltningene. 

B har tidligere opplevd at personopplysningsvern har vært vanskelig å formidle til ikke-

jurister, og at universitetet, i sin rådgivende rolle, ikke alltid blir møtt med forståelse hvor 

hvorfor eller hvordan ting må gjøres. Hun tror ikke forordningen i seg selv vil hjelpe på dette, 

da det ikke kan betegnes som et enklere regelverk. Hun opplever ikke regelverket som enklere 

å jobbe med, sammenlignet med personopplysningsloven, men tror at jurister vil klare 

overgangen uten store problemer. B opplever at forordningen gir dem gode hjemler og god 

forankring for hvorfor vi man ha på plass databehandleravtaler. Intervjuobjektene erfarer nå at 

det er lettere å formidle kunnskap om rettslig regulering av databehandlere og 

databehandleravtaler nå enn tidligere – at folk er mer bevisste og har bedre grunnleggende 

kunnskaper på området. Stadig flere har begynt å forstå hvorfor man må ha 

databehandleravtaler på plass. Personvernforordningen har trolig hjulpet med å sette fokus på 

temaet.  

Man kan reflektere rundt hvorvidt økt kompetanse på personopplysningsvern, og bedre 

forståelser for databehandleravtaler, kan føre til at databehandlermaler i større gard vil bli 

utfordret. Kan økt kompetanse føre til at flere vil ønske eller kreve spesialtilpasninger i større 

grad enn tidligere? Å behandle alle kunder av et system etter samme databehandleravtale kan 

være en fordel for tjenesteleverandøren, som får færre krav å ta stilling til, i tillegg til at det i 

større grad sikrer ensformig praksis på området.  

Ved personopplysningsloven var det melde- og konsesjonsplikt til Datatilsynet. Dette faller 

bort ved forordningen, hvor det i større grad legges opp til at virksomhetene selv skal foreta 
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vurderinger for hvorvidt de er innenfor lovverket. Virksomhetene er fortsatt ansvarlig for 

behandlingen av personopplysninger, men blir nå også ansvarlig for innholdet i vurderingene. 

Det kan i større grad bli virksomhetens kultur som gjenspeiler hvilke tiltak som gjennomføres. 

Både B og A uttrykker at de opplever det som mer betryggende med den gamle ordningen. A 

er lettet over at USIT har en så god dialog med og støtte i ledelsen for det arbeidet USIT gjør. 

Han ser for seg at andre virksomheter eller bedrifter som ikke tar personopplysningsvern på 

like stort alvor kan være mer villig til å ta risikoer – at de kan komme til å ta for lett på 

vurderinger eller risikoer, og at det kan føre til avvikshendelser. B er usikker på hvordan UiO 

og andre virksomheter vil takle eller klare dette, og sier at forordningen er som lovverk flest 

og ”det trenger å bli brukt litt før vi helt vet hvordan det blir”. Bortfallet av denne plikten vil 

føre til enkelte organisatoriske endringer, ettersom universitetet nå må gjøre vurderinger selv 

knyttet til hvilke behandlinger som kan gjennomføres, og hvordan disse skal sikres. UiO vil 

fortsatt vil kjøpe de samme tjenestene fra Norsk senter for forskningsdata (NSD)179 som 

tidligere, og at NSD vil ta vurderinger på vegne av UiO. Det er ønskelig å organisere seg slik 

at det ikke blir store forskjeller for forskerne. Endringene vil trolig være mest merkbart på 

større og mer kompliserte forskningsprosjekter, fordi dette vil kreve mer av organisasjonen. I 

en del tilfeller vil man trolig be om forhåndsdrøftelser av Datatilsynet.  

Regelverksendringene vil trolig hovedsakelig merkes gjennom økt volum av spørsmål. 

Gjennom fokuset på personopplysningsvern som kom med personvernforordningen er det 

flere som er oppmerksom på personopplysningsvern, og flere som ber om hjelp til 

personvernspørsmål. Dette kan for eksempel være hjelp til å utarbeide databehandleravtaler, 

hjelp til å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser m.m.. Høsten 2018 vil vise om denne 

presumpsjonen vil bli realitet. B tror forordningen på sikt kan føre til flere endringer enn de 

man er bevisst på i dag, for eksempel etter hvert som det kommer flere tolkningsuttalelser og 

mer praksis på område.  

B sier at hun har et håp om at det skal utvikles bransjenormer180 for UH-sektoren, slik som det 

finnes innenfor informasjonssikkerhet og helse-sektoren. Hun tror dette kan bidra til en mer 

enhetlig forståelse av personopplysningsvern både innenfor studieadministrasjon og øvrig 

                                                

 
179 Personvernombudet for forskning. 
180 Betegnes som ”atferdsnormer” i forordningen, se Artikkel 32 nr. 3 og Artikkel 40. 
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forskning. Man kan ikke utelukke at slike bransjenormer kan føre til behov for ytterligere 

organisatoriske endringer.  

6.2.5 Om arbeid med informasjonssikkerhet i databehandlerrelasjoner 

Intervjuobjektene syns det er vanskelig å si konkret hvordan hva som skal være 

”tilfredsstillende”/”tilstrekkelig” informasjonssikkerhet ble bestemt. Dette ble nok utviklet 

over tid. Synet på hva som er tilfredsstillende eller tilstrekkelig varierer også noe over tid. De 

siste 10 årene har det blitt et større fokus på datasikkerhet i verden. Når man tar i bruk nye 

tjenester forsøker man i større grad enn tidligere å følge retningslinjene fra tjenestetilbyderne.  

Universitetet gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) av alle tjenestene de 

tar i bruk. Disse ROS-analysene deles gjerne med andre virksomheter eller institusjoner som 

benytter den aktuelle tjenesten. Noen ganger har universitetet også hatt med leverandørene på 

å gjennomføre ROS-analysene. Det er et stort fokus på deling i UiO. A forteller at han savner 

en plattform eller delings-arena i offentlig sektor hvor man kan dele funn og konklusjoner fra 

slike analyser. Tjenester blir gjerne brukt på tvers av offentlig sektor, og det kan være 

ressursbesparende med deling fremfor at alle skal foreta de samme vurderingene separat. Slik 

deling kan også tenkes å ha en ”oppdragende effekt” på leverandører, gjennom press fra flere 

hold om å tette eventuelle sikkerhetshull. En ulempe kan være at det er vanskelig å unngå at 

det blir uthenging av tjenestene.  

Universitetet foretar undersøkelser og tester av de tjenestene som universitetet tar i bruk.181 

USIT har enda ikke funnet et system hvor de ikke har funnet svakheter ved testing, både når 

det gjelder egenutviklede systemer og tjenester, og tjenester fra leverandører. Universitetet gir 

tilbakemelding til leverandør og utviklere dersom de oppdager svakheter i systemet, og slik 

pågår det kontinuerlig arbeid for forbedringer. Det gir mulighet til å rette opp feil eller 

svakheter før eventuell publisering av funn. A forteller at de erfarer at utviklerne ved UiO 

stadig blir bedre på IT-sikkerhet, og at det stadig er sjeldnere at de finner svakheter i 

systemene. Dette skyldes gjerne en kultur i utviklings-miljøet i Norge hvor utviklerne er blitt 

flinkere til å lete etter svakheter i egne systemer.  

                                                

 
181 Det har vært gjennomført ROS-analyser knyttet til Dataporten. Intervjuobjektene er usikker på om det har 
vært gjennomført teknisk testing (enda). 
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6.2.6 Oppfølging av databehandlere  

Som vi har sett gjennom de rettslige analysene av personopplysningsloven, kan man si at 

behandlingsansvarlige har en ”oppfølgingsplikt” til å påse og kontrollere at databehandler 

behandler personopplysningene etter avtale. Slike kontroller kan gjennomføres gjennom 

tredjepartsrevisjoner. Intervjuobjektene forteller at de ikke har skrupler med å be om slike 

revisjoner dersom de opplever at det er behov for det.182  

Tredjepartsrevisjoner gjennomføres både når man vurderer å ta i bruk en tjeneste, og i 

forbindelse med at det foretas endringer. Det er ikke alltid slike revisjoner er like nødvendige 

ved oppstart av en tjeneste, fordi man ofte tar en del andre vurderinger da. Behovet for 

tredjepartsrevisjoner kommer an på bruken av systemet.183 Når universitetet skal ta i bruk en 

ny tjeneste, stilles det mye spørsmål og det bes om mye sikkerhetsdokumentasjon. Om man 

skal stole på sikkerhetsdokumentasjonen man mottar fra leverandøren, eller om man skal 

kreve tredjepartsrevisjon som en del av avtalen, kommer gjerne veldig an på mengden 

personopplysninger som skal behandles og hvordan. Et eksempel på en situasjon hvor USIT 

har krevd tredjepartsrevisjon er i forbindelse med at de fire største universitetene skal skaffe 

seg nytt lønns- og økonomisystem (personalsystem). Universitetene har blitt pålagt av å 

vurdere Direktoratet for økonomiforvaltning (DFØ) som leverandør. Anbudsdokumentene ble 

først utformet som om det skulle være et åpent anbud til sivile leverandører. UiO med USIT 

krevde da at tredjepartsrevisjon skulle være en del av avtalen. Det kom enkelte reaksjoner og 

spørsmål om hvorfor UiO skulle kreve dette når DFØ er underlagt Riksrevisjonen. UiO 

begrunnet dette med at Riksrevisjonen reviderer på andre kriterier; selv om Riksrevisjonen 

også ser på informasjonssikkerheten, men ser de mest på at virksomhetene følger 

regnskapsplikt og at ting blir gjort slik som det skal gjøres i staten. UiO mente at 

tredjepartsrevisjon ville være nødvendig for at UiO skulle ivareta sitt behandlingsansvar.  

A er ikke bekymret for at store aktører som Microsoft og Google ikke har tilstrekkelig  IT-

sikkerhet. Hvis virksomhetene ikke hadde hatt dette, hadde de heller ikke hatt tillit av sine 

kunder og brukere, og de hadde ikke vært i business. Universitetet har også fått sett tidligere 

                                                
 
182 Dette gjelder både knyttet til tjenester som FS, eller til tjenester levert av store internasjonale aktører som 
Microsoft. Intervjuobjektene tror ikke at USIT noen gang har bedt om tredjepartsrevisjon av store internasjonale 
aktører.  
183 Herunder hvor stor betydning bruken av systemet vil ha. Ved nytt lønns- og økonomisystem krevde UiO 
tredjepartsrevisjon fra starten fordi bruken av systemet var av så stor betydning for dem det gjelder.  
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gjennomførte revisjoner av slike store aktører hvor man kan se at de er ærlige: virksomhetene 

er åpen om at de har svakheter, utfordringer og problemer slik som alle andre har i drift. A 

opplever at man får større tillit til aktører som leverer dokumentasjon hvor de er ærlige om 

hvilke utfordringer de har.  

A sier at han har arbeidet på leverandør-siden av tjenester tidligere, og har erfart at man er 

mer opptatt av å levere på det man bli målt på. Derfor ber UiO gjerne om ulik dokumentasjon 

med jevne mellomrom, slik at det leverandørene blir målt på er skiftende.  

6.2.7 Avsluttende kommentarer til intervjuet med UiO 

Universitetet er opptatt av å levere gode tjenester til sine ansatte og studenter. 

Intervjuobjektene kan fortelle at det er mye diskusjon innad i USIT om krysningspunktet jus 

og sikkerhet mot brukervennlighet, hvor begge er viktige hensyn. Hva er for eksempel 

studentene opptatt av? Bidrar garantier for informasjonssikkerhet i tjenesten til en positiv 

brukeropplevelse? B tror at det trolig vil være store forskjeller blant studenter og ansatte om 

hva som gir dem en positiv brukeropplevelse.  

Det skjer organisatoriske endringer i virksomheter og sektorer hele tiden, og endringene som 

forekommer i perioden før og etter ikrafttredelsen av forordningen er ikke nødvendigvis 

knyttet til eller på grunn av forordningen. Man kan for eksempel bruke regelverket som 

hjemmel til å foreta organisatoriske og teknologiske endringer. For eksempel kan man benytte 

anledningen ved regelverksendringene til å foreta interne gjennomganger og kontroller som 

man kanskje har ønsket å gjøre lenge. Ved slike gjennomganger kan man oppdage ting som 

fører til organisatoriske eller teknologiske endringer generelt. B tror at det helt klart vil 

komme endringer som skyldes personvernforordningen på sikt. Dette kan for eksempel skje 

gjennom at universitetet går gjennom hele internkontrollsystemet på nytt, eller ved at det 

kommer flere høringsuttalelser og rettspraksis på området.  

A er bekymret for om forordningen vil føre til økt bruk av sertifiserte tjenester i sektoren, 

herunder at man i visse tjenester kun får tillatelse til å bruke sertifiserte produkter. 

Bekymringen er grunnet dårlige erfaringer fra tidligere. Det kan skje at en tjenesteleverandør 

retter seg inn mot å få sertifisering, og så bruker denne som ledd i å oppnå monopolmakt. A 

tror dette vil være negativt for UH-sektoren, som har historikk med å bruke mye 
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egenutviklede og open-source-løsninger. Dersom aktører i sektoren blir pålagt å kun benytte 

spesifikke tjenester, tror A at det kan gå mot bruk av kommersielle leverandører.  

 

6.3 Caseundersøkelse av Unit v/ tjenesten Felles studentsystem (FS) 
6.3.1 Innledning  

Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyre utdanning og forskning ble etablert 1. Januar 

2018, og er derfor forholdsvis nytt. Jeg pratet med C og D, som har erfaringer med arbeid 

knyttet til forordningen og til FS. C har arbeidet i organisasjonen i to år, med åtte års erfaring 

fra UiO. Hun arbeider på ”forvaltnings-siden”184 i Unit, og har daglig kontakt med de 

institusjonene som Unit leverer tjenester til. Denne kontakten omfatter blant annet spørsmål 

om rutiner og drift, så vel som spørsmål om ny- og videreutvikling av funksjonalitet i Unit 

sine tjenester. C har vært ansvarlig for å sende ut databehandleravtaler som er i tråd med 

forordningen til alle institusjonene. Hun er produkteier for Studentbevisappen og 

Vitnemålsportalen, og er en del involvert i register for utestengte studenter (RUST).185 Å være 

produkteier vil si at hun har ansvaret for all utvikling, oppfølging og alle eventuelle endringer 

som skal gjøres.  

D er uteksaminert jurist ved UiO, og har arbeidet i organisasjonen som nå er Unit siden 2011. 

Siden forordningen ble vedtatt i 2016, har hun arbeidet mye med personvernforordningen.  

Ledelsen på Unit opprettet en ”GDPR-prosjektgruppe” våren 2017, som fikk ansvaret med å 

følge opp arbeidet med personvernforordningen i organisasjonen. Arbeidet omfattet 

kartlegging av hvilke krav forordningen stilte, og implementering av de nye kravene i Unit. . 

Prosjektgruppen bestod av fire personer; to jurister, en sikkerhetsansvarlig og en prosjekt-

koordinator fra ledergruppen (stabssjefen). D var en av disse juristene. Hun forteller at 

prosjektgruppen tidlig erfarte at de hadde behov for å involvere produkteierne og 

utviklingsledere av tjenestene. Dermed ble blant annet C invitert inn i prosjektet. Hun har 

representerte en gruppe for studieadministrative systemer gjennom arbeidet med å 

                                                

 
184 Den delen av Unit som arbeider med å forvalte tjenestene som Unit leverer. 
185 Dette er et register som sørger for sikker deling av informasjon om studentene – hvis en sanksjonert student 
også skal få sanksjoner ved en annen institusjon. 
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implementere forordningens regler i organisasjonen. Hun har hatt ansvar for å undersøke 

hvilke endringer som må gjøres for at institusjonene og Unit sine systemer skal være i tråd 

med forordningen. Hun har også skrevet utkast til personvernerklæringer til alle Unit sine 

systemer.186  

6.3.2 Systembeskrivelser av Felles studentsystem 

FS er et stort og komplekst studieadministrativt system for studieforvaltning og forvaltning av 

søkere og studenter ved universiteter og høyskoler.187 Systemet inkluderer blant annet 

studieopptak,188 studieprogrammer, fag, karakterer og informasjon om permisjon eller søknad 

om permisjon. Vitnemål og karakterutskrifter hentes for eksempel ut gjennom FS. Det er i FS 

opplysninger som telefonnummer, adresse, passord189 mv. blir lagret og eventuelt endres. FS 

dekker stort sett hele studieadministrasjonen, og er et saksbehandlingsverktøy for denne.  

Systemet ble utviklet ved UiO på midten av 90-tallet. Opprinnelig ble det utviklet til bruk ved 

UiO, før man så at også andre institusjoner kunne ha nytte av det. Dermed ble det 

videreutviklet og flere institusjoner tok det i bruk. I dag dekker det nesten hele UH-sektoren i 

Norge, med totalt 34 institusjoner.190 Administreringen av FS ble skilt ut fra UiO i 2016, og 

forvaltes i dag av Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning 

(Unit). Det er et velprøvd system, som stadig blir videreutviklet gjennom nye behov og nye 

krav. A mener at teknologien i FS ”veldig solid”, og at FS er langt frempå i Europa når det 

gjelder studieadministrative systemer og saksbehandlingsverktøy. 

FS har integrasjoner mot en del andre datasystemer, som for eksempel Studentbevisappen, 

Vitnemålsportalen, Studentweb og arkivsystem. Dette er datasystemer som i varierende grad 

                                                
 
186 Se utkast til personvernerklæring på fellesstudensystemno.no, om Innføringen av GDPR samt utkast til 
personvernerklæring nedlastbar i PDF-format. 
187 Fellesstudentsystem.no 
188 Hvor informasjon kommer gjennom Samordna opptak. 
189 Passord håndteres som oftest utenfor FS.  
190 Intervjuobjekt C sier konsekvent ”34” institusjoner, både i intervju og i mailkorrespondanse. På 
Fellesstudentsystem.no, ”Institusjoner som bruker FS”,  står det ”36 institusjoner”. For tiden skjer det 
sammenslåinger av utdanningsinstitusjoner, så det kan tenkes at nettsiden ikke er oppdatert enda. C arbeider tett 
med systemet og med institusjonene, og jeg vil legge hennes opplysninger (primærdata) til grunn.  
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både henter og sender data til FS.191 FS kan beskrives som et knutepunkt eller en hovedklient 

i et større nettverk av datasystemer. 

FS behandler ingen sensitive personopplysninger – slike opplysninger må oppbevares i andre 

systemer ved institusjonene.192 Denne typen opplysninger er for eksempel dersom man har 

søkt om tilrettelagt undervisning eller eksamen. Ved registrering av sensitive 

personopplysninger opprettes det en studentmappe på studenten, og mappen blir lenket til FS 

gjennom et arkivnummer. Studentmapper opprettes ikke før det er behov for det. 

6.3.3 Refleksjoner rundt rollen som databehandler 

Databehandlere får en mer aktiv rolle med personvernforordningen. D mener at dette ikke vil 

føre til store endringer for Unit, ettersom Unit har hatt en aktiv rolle fra starten. D forteller at 

de erfarer at det er forventet av KD og andre aktører i sektoren at Unit skal ha en aktiv rolle 

knyttet til veiledning rundt regelverket, samt sørge for at andre også ivaretar kravene 

regelverket fremmer.193 Unit gjør dermed kanskje mer enn hva man normalt ville forventet av 

en databehandler. Et eksempel på slikt ”ekstraarbeid” er at C skrev utkast til 

personvernerklæring for FS som alle institusjonene kan ta i bruk. Dette utkastet kan 

institusjonene supplere med egen informasjon ved behov. Dette ble ansett som den mest 

hensiktsmessige fremgangsmåten, fordi Unit sitter på mye informasjon om forvaltning, 

utvikling og drift knyttet til FS, som institusjonene uansett ville hatt behov for å be om 

dersom de skulle skrevet personvernerklæringen selv. Det var ikke noen grunn til at alle de 34 

institusjonene som benytter FS skulle gjøre det samme arbeidet 34 separate ganger. C 

understreker at det er vanskelig for Unit å vite helt eksakt hvordan hver institusjon behandler 

opplysningene, men Unit vet hvordan de har lagt opp til at behandlingen skal skje. Unit har 

også trolig bedre kjennskap til hvilke integrasjoner som Unit har lagt til rette for. Derfor ble 

jobben gjennomført ”en gang” for alle institusjonene.  

Etter at Unit ble et direktorat, har de fått økt myndighet til å gi UH-sektoren juridisk 

veiledning om regelverket. Som FSAT/CERES erfarte organisasjonen at det ikke var alle 

                                                
 
191 For eksempel når en student laster ned og logger på Studentbevisappen, kommer dataene fra FS, og når en 
student går inn på Studentweb og registrerer seg til eksamen, vil dette bli sendt tilbake til FS. 
192 For eksempel arkivsystemer. A forteller at slike opplysninger oppbevares i UiOs arkivsystem. I forordningen 
omtales slike personopplysninger som ”særlige kategorier av personopplysninger”.  
193 For eksempel knyttet til informasjonssikkerhet. 
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institusjonene som ønsket slik veiledning, men at disse nå innser at det er meningen at Unit 

skal ta en aktiv rolle. Unit opplever også at institusjonene i større grad enn tidligere også 

oppsøker veiledning, forteller C. Det er institusjonene som til sist er ansvarlig for sine 

aktiviteter og behandlinger, men Unit kan gi anbefalinger. Formålet med veiledningen er å 

hjelpe de institusjonene som eventuelt ikke har like god kompetanse på 

personopplysningsvern, samt å sørge for at praksisen på området blir forholdsvis lik. 

Veiledning og anbefalinger knyttet til bruk av FS vil skje gjennom kommunikasjon med 

institusjonens faste kontaktperson for FS.  

Forventningene knyttet til den aktive databehandlerrollen, ble også tydelig da de nye 

databehandleravtalene skulle utarbeides.194 Unit opplevde at institusjonene forventet at Unit 

skulle gjør dette arbeidet, noe Unit også gjorde fordi de var enig at det ville være praktisk og 

ressursbesparende. Unit er opptatt av at alle institusjonene skal få de samme avtalene, at 

innholdet er det samme, slik at praksisen på området lettere kan samordnes. C var ansvarlig 

for at det det ble inngått en databehandleravtale for FS som oppfylte de nye kravene i 

forordningen. 

I utgangspunktet var det meningen at GDPR-prosjektgruppen i Unit, skulle utarbeide en mal 

for databehandleravtaler. Men parallelt med dette hadde sekretariatet for 

informasjonssikkerhet ved Unit opprettet en samarbeidsgruppe med representanter fra UH-

sektoren,195 som også skulle utarbeide en mal for databehandleravtaler i UH-sektoren.196 Det 

ble derfor besluttet at Unit skulle ta i bruk den malen som ble utarbeidet av sekretariatet og 

samarbeidsgruppen. Denne malen ble også anbefalt brukt i sektoren. 

De nye databehandleravtalene til FS er basert på denne malen. C arbeider med forvaltningen 

av FS og har i samråd med jurister ved Unit tilføyd momenter i avtalen som gjelder spesifikt 

for FS. Unit tolker forordningen slik at den inneholder krav om at databehandleravtalene må 

spesifiseres mer enn tidligere, og må være mer konkrete i forhold til hvilket system de gjelder 

                                                
 
194 Det har blitt utformet en ny databehandleravtale etter forordningens regler. 
195 Blant annet de største universitetene og høyskolene. 
196 Sekretariatet for informasjonssikkerhet arbeider generelt med informasjonssikkerhet i sektoren, og bistår 
institusjoner som benytter Unit sine tjenester med å etterleve forordningens krav til informasjonssikkerhet. 
Sekretariatet var inntil 1. Januar 2018 en del av Uninett, og dermed separat fra Units (FSAT/CERES) 
organisasjon. Dette forklarer hvorfor det har skjedd parallelt arbeid med forordningen. 
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for, sier D.197 Databehandleravtalene ble sendt til institusjonene for signering før sommeren, 

og de har frist ut august 2018 til å signere og returnere avtalene til Unit. Per 8. August 2018 

har 15 av 34 institusjoner gjort dette. Institusjonene har anledning til å komme med innspill 

dersom de ønsker noen endringer, ettersom det i utgangspunktet er behandlingsansvarlig som 

skal lage databehandleravtalen.198 C mener at det trolig er enklere for Unit å forholde seg til 

institusjonene dersom alle har mer eller mindre lik avtale, fordi Unit foreløpig ikke vet eksakt 

hvordan det vil slå ut dersom flere institusjoner ønsker endringer i databehandleravtalene. For 

eksempel kan det være utfordrende å kombinere ulike krav og instruksjoner fra hver 

behandlingsansvarlig.199 D forteller at Unit uansett har et ønske om å legge til rette for mer 

samarbeid – det er i den behandlingsansvarliges interesse at databehandleravtalen er slik som 

de ønsker. Av disse var det kun en institusjon som ønsket enkelte endringer i avtalen, og disse 

gjeldt i hovedsak spesifiseringer.200 

Ved utforming av databehandleravtaler, er det ofte en utfordring å være spesifikk nok i 

avtalen om hva dataene kan brukes til, samtidig som det bør eksistere et visst handlingsrom 

slik at man ikke behøver å oppdatere avtalene til stadighet. Dette er ikke en ny 

problemstilling, men en problemstilling som kanskje blir særlig tydelig i forbindelse med FS, 

siden FS er en stor applikasjon som er under stadig (videre)utvikling. Som konsekvens er det 

ikke alt som står like detaljert i avtaledokumentet. Det står uansett at databehandleren skal 

følge den behandlingsansvarliges instrukser. Utgangspunktet blir derfor at Unit behandler 

personopplysninger slik som instruert av den behandlingsansvarlige.201 Unit ønsker en avtale 

som er såpass fleksibel at de kan gi institusjonene det de ønsker, for eksempel knyttet til 

utvidelser av funksjonalitet i FS-systemet, eller integrasjoner mot flere systemer. Samtidig 

understreker D at Unit selvsagt ikke kan oppfylle alt det institusjonene ønsker. For eksempel 

                                                

 
197 For eksempel er det lagt til oversikter over hvilke opplysninger som blir behandlet og hvem som er de 
registrerte mv.  
198 Det er det noe varierende praksis. I privat sektor er det også vanlig at de underleverandører har egne 
databehandlermaler, som de ønsker å bruke. Men det er i behandlingsansvarliges interesse å ha en viss styring 
med innholdet i en databehandleravtale, jf. D.   
199 Skullerud m.fl. (2018) s. 200. 
200 D understreker at endringene vil ikke føre til reelle endringer, eller at denne institusjonen er bedre eller 
dårligere stilt enn de andre. 
201 Forordningen inneholder et skriftlighetskrav til disse instruksjonene. Databehandler kan kun behandle 
personopplysninger slik som skriftlig bestemt av den behandlingsansvarlige. Det er databehandlers plikt å sørge 
for at institusjonene er dokumenterte. Denne dokumentasjonen vil komme som tillegg til databehandleravtalene, 
jf. D.  
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vil formålet med behandlingen av personopplysninger i FS, og andre bestemmelser i 

regelverket, begrense hva de kan brukes til.   

Ved utarbeiding av en databehandleravtale kan det derfor være en fordel å ta fremtiden i 

betraktning – er det noen krav man vet eller tror med sannsynlighet vil komme i fremtiden? C 

forteller at Unit vet at de om noen år skal levere eksamensprotokoller til Riksarkivet på vegne 

av institusjonene. Dette er derfor skrevet inn i databehandleravtalene allerede nå, slik at det 

ikke vil oppstå behov for nye avtaler med det første. Avtalenes varighet er ikke datofestet, 

med unntak av oppsigelsestiden.   

D mener at det ikke er usannsynlig at det om noen år vil oppstå behov for å gjøre endringer i 

databehandleravtalene, for eksempel på grunn av de omorganiseringene som Unit går 

gjennom. Vurderinger om det er behov for å gjøre endringer i databehandleravtalene må 

gjøres fortløpende. D er opptatt av å følge med på hvilke andre maler for databehandleravtaler 

som utvikles og publiseres etter hvert – for eksempel fra Datatilsynet og fra andre offentlige 

organer. Da kan man se hvilke vurderinger de har tatt, og hvordan de har tolket forordningen. 

Har for eksempel andre aktører inkludert noe i malen for databehandleravtaler som Unit også 

burde hatt?202  

6.3.4 Refleksjoner rundt regelverksendringene 

D forteller at regelverksendringene var et arbeid som Unit (den gang CERES) tok veldig på 

alvor, og de startet allerede i 2016 da forordningen ble vedtatt. Blant de første inntrykkene 

Unit hadde av regelverksendringene, var at det var viktig med supplerende rettslig grunnlag 

for behandling av personopplysninger i studieadministrative systemer i nasjonal lovgivning. 

Dette var særlig aktuelt knyttet til FS, grunnet tidligere erfaringer med varierende praksis 

knyttet til de behandlingsansvarliges vurderinger av rettslig grunnlag. Da de 

behandlingsansvarlige foretok disse vurderingene, kunne Unit gi anbefalinger, for eksempel 

knyttet til hvilke paragrafer fra personopplysningsloven de kunne bruke for å hjemle 

behandlingen, men Unit opplevde at det ikke var alltid de behandlingsansvarlige var enig med 

dem. Derfor opplevde Unit at det var ønskelig å lovfeste bruken av FS, herunder det rettslige 

                                                

 
202 D sier også noe om at det er forskjell på offentlig og privat sektor, og mener at privat sektor gjerne har et 
annet perspektiv på databehandleravtalene enn det offentlige. Private sektorer er gjerne veldig opptatt av å 
spesifisere hva som skal og kan gjøres, slik at dette kan knyttes til for eksempel fakturering av tjenester.  
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grunnlaget, slik at man kunne få lik praksis på området. Videre ville ikke bruken av FS være 

avhengig av samtykke fra studentene, dersom det rettslige grunnlaget ble lovhjemlet i 

universitets- og høyskoleloven.203 Nye bestemmelser om lovhjemmel for behandling av 

personopplysninger i studieadministrative systemer204 og Samordna opptak205 trådte i kraft 1. 

Juli 2018. 

Knyttet til arbeidet med å implementere forordningen i organisasjonen, erfarte GDPR-

arbeidsgruppen erfarte tidlig at de kunne bistå med kunnskap og sjekklister til for eksempel 

personvernerklæringer, men at de trengte produkteierne og utviklingslederne for å få 

kunnskap om systemene og for å følge opp arbeidet med forordningen i disse. Slik fikk man 

også egne kontaktpersoner for implementering av  personvernforordningen på tjenestenivå, 

som i seksjon for systemforvaltning og seksjon for systemutvikling. D forteller at de opplevde 

at dette samarbeidet gikk veldig bra, og at man fikk på plass en oversikt over hva som måtte 

gjøres, og i hvilken rekkefølge arbeidet skulle utføres. 

C forteller at de forventer at det kan oppstå flere utviklingsbehov etter hvert. For eksempel 

knyttet til funksjonalitet for å følge opp de registrertes rettigheter. For eksempel vet man ikke 

enda hvor mange henvendelser institusjonene vil få fra studenter som ønsker å få 

opplysningene sine slettet. I dag finnes det ikke funksjonalitet i FS for å håndtere flere 

studenter, og arbeidet må gjøres en og en. Her kan man på sikt undersøke om det vil være 

aktuelt å implementere funksjonalitet i FS som vil gjøre denne jobben enklere for 

institusjonene. Før man eventuelt legger til funksjonalitet som kan gjøre dette arbeidet 

enklere, må man undersøke hvilket behov det er – for eksempel hvor mange henvendelser 

institusjonene mottar. Det må være en balanse mellom behovet og de ressursene som brukes 

på å utvikle funksjonaliteten. D understreker at det selvsagt er mulig å følge opp den 

registrertes rettigheter med dagens system, men avhengig av hva de registrerte ber om, så kan 

det innebære manuelt arbeid.  

Gjennom arbeidet fra GDPR-prosjektgruppen vet Unit med sikkerhet at de oppfyller 

forordningens minstekrav, og dermed er ”innenfor loven”. Selv om dette prosjektet med å 

                                                

 
203 Dette vil heller ikke utløse behovet for å ha alternative løsninger, jf. intervju med UiO.   
204 Universitets- og høyskoleloven § 4-15 Innhenting og behandling av personopplysninger i 
studieadministrative systemer. 
205 Universitets- og høyskoleloven § 4-16 Innhenting og behandling av personopplysninger i Samordna opptak. 
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implementere forordningen er avsluttet nå, og sluttrapport snart skal legges frem for ledelsen i 

Unit, fortsetter arbeidet med forordningen i organisasjonen. Samarbeidet fra prosjektet 

kommer til å bli fulgt opp, og det vil bli arbeidet videre med personvernforordningen og 

informasjonssikkerhet i organisasjonen i tiden fremover. 

På spørsmål om hvordan intervjuobjektene opplevde at det var å arbeide med 

personvernforordningen, forteller D at det var en utfordring å kun forholde seg til den 

engelske utgaven i starten. Det var ikke aktuelt å vente med å starte arbeidet med 

forordningen inntil norsk versjon kom, da organisasjonsendringer kan være tunge og 

tidkrevende prosesser. Hun opplever at forordningen har et komplisert juridisk språk, men at 

det likevel det gikk greit å arbeide med den. Etter hvert ble høringsnotatet om ny 

personopplysningslov publisert, hvor Justisdepartementet og Datatilsynet hadde laget en 

uoffisiell norsk oversettelse av forordningen. D opplevde at den norske uoffisielle 

oversettelsen var mindre presis enn den engelske, ettersom engelsk er et ”rikere språk”. I 

perioden frem til offisiell norsk oversettelse ble publisert, arbeidet hun med forordningen i 

både originalspråk og i uoffisiell norsk oversettelse. Unit opplevde at prosjektgruppen hadde 

tolket forordningen korrekt, og gjort riktige prioriteringer.  

En organisasjon må starte slikt arbeid tidlig dersom de skal klare å overholde fristen, og D 

mener at det veiledende materialet som etter hvert ble publisert på Datatilsynets nettsider kom 

litt sent. Med dette veiledende materialet, og med det arbeidet som USIT allerede har 

gjennomført, tror D at arbeidet med forordningen vil bli litt enklere i tiden fremover.   

D opplever at personvernforordningen er noe mer tydelig og mer utfyllende på regulering av 

databehandlere og databehandleravtaler enn hva den gamle personopplysningsloven er. Hun 

opplever at forordningen kommuniserer tydelig hvordan dette skal reguleres – til tross for det 

komplekse juridiske språket. Tidligere benyttet man personopplysningsforskriftens 

bestemmelser for å fastsette hvilke sikringstiltak som måtte gjennomføres. Selv om denne 

ikke lenger er juridisk bindende, mener D at de samme sikringstiltakene fortsatt vil gjelde og 

være nødvendige for å oppfylle forordningens krav til tilstrekkelig informasjonssikkerhet. 

Dette var også det hun fikk inntrykk av at fagpersoner på området anbefalte da hun deltok på 

ulike kurs og seminarer om forordningen i 2016. Hun tror at hun fortsatt vil benytte 

forskriften fremover, som veiledende materiale på hvilke sikringstiltak man kan eller burde 

ha. Det er heller ikke utenkelig at det kan dukke opp nye former for sikringstiltak i fremtiden.  
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6.3.5 Universitetets relasjon til Felles Studentsystem 

FS ble som kjent utviklet ved UiO, og universitetet har dermed svært god kjennskap til det. A 

mener at FS er et godt, solid og velprøvd system som er langt frempå i Europa når det gjelder 

studieadministrative systemer og saksbehandlingsverktøy. For UiO utgjør FS kilden til 

universitetets IT-tilganger, ved at det går informasjon fra FS til det UiO-utviklede navet for IT 

tilganger, Cerebrum.206 Det er denne funksjonaliteten som lat studenter ved universitetet ha en 

bruker som for eksempel kan benyttes til å logge på Windows-systemet, logge på internett 

m.m.. 

UiOs databehandlerrelasjon til Unit v/FS har vært preget av skiftende roller. Forvaltningen av 

FS ble skilt ut fra UiO og USIT i 2014. Den gang ble det overført til Felles 

studieadministrativt tjenestesenter (FSAT). Da FSAT ble slått sammen med BIBSYS og deler 

av Uninett, skiftet senteret navn til CERES. CERES ble 1. Januar 2018 til direktoratet Unit. 

Inntil FSAT/CERES ble til et direktorat, var det et ”1-4-4-foretak”.207  Som et slik foretak var 

senteret underlagt en vertsorganisasjon, og i dette tilfellet en del av UiOs organisasjon. KD 

utgjorde faglinjen, og UiO vertsorganisasjonen med det administrative ansvaret (som bl.a. 

forvaltning av ansatte og IT-tjenester). Gjennom det administrative ansvaret ble UiO og USIT 

pålagt ansvaret for utøvelsen av behandlingsansvaret for FSAT/CERES på vegne av KD. A 

og B var blant de som hadde arbeidsoppgaver knyttet til utøvelsen av dette ansvaret. Dermed 

var universitetet en kunde av FS, hvor UiO var behandlingsansvarlig og FSAT/CERES 

databehandler, i tillegg til å være ansvarlig utøvelsen av KDs behandlingsansvar knyttet til 

FS.  

USIT har driftet FS på vegne av FSA/CERES/Unit siden 2014. Dermed har UiO hatt roller 

som 

1. Bruker/kunde av FS, og behandlingsansvarlig for universitetets behandling av 

personopplysninger,  

                                                
 
206 ”Cerebrum skal være et teknisk fremragende IGA-system (Identity Governance and Administration), spesielt 
rettet mot universiteter og høgskoler i Norge (…).” Se informasjon om Cerebrum på USIT sine nettsider. 
207 Universitets- og høyskoleloven § 1-4 nr. 4: ”Departementet kan i samråd med institusjonen legge driften av 
en nasjonal fellesoppgave til en bestemt institusjon, uten at institusjonens egne styringsorgan har ansvaret for 
den faglige virksomheten.” 
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2. Ansvarlig for utøvelsen av behandlingsansvaret KD har knyttet til FSAT/CERES og 

FS, 

3. Og ansvarlig for drift av systemet, herunder en databehandler for FS. For kundene av 

FS, vil denne rollen utgjøre ”databehandlers underleverandør”. 

A mener at de har klart å ikke blande rollene, selv om det til tider har vært utfordrende. 

Ansvaret for utøvelsen av KD sitt behandlingsansvar falt bort da foretaket ble til Unit – som 

nå bærer dette ansvaret selv. UiO er fortsatt behandlingsansvarlig for universitetets 

behandling av personopplysninger, og databehandler for Unit – og dermed databehandlers 

underleverandør for brukere/kunder av FS. Det er et komplisert avtaleforhold, hvor UiO fort 

får en dobbeltrolle. Ved UiO er rollene organisert slik at det er Avdeling for fagstøtte forvalter 

bruken av FS ved UiO og inngår databehandleravtale med FS, mens USIT håndterer 

driftsavtalen. A understreker at det i et slikt tilfelle som dette er viktig å ha de korrekte 

avtalene på plass, og at man arbeider med en profesjonell aktør. 

I tiden fremover vil det være nødvendig for USIT å arbeide med forordningen, og undersøke 

hvordan de nye kravene til databehandlere skal håndteres. Ettersom UiO er databehandlers 

databehandler i forhold til FS sine kunder, og får et større ansvar for behandlingen etter 

forordningen. Som driftsleverandør har de et ansvar for å gi beskjed dersom de oppdager eller 

opplever at ting som ikke er i tråd med regelverket. Hvordan skal man for eksempel håndtere 

situasjoner hvor USIT som underleverandør opplever at det tilfelle svakheter eller risikoer i 

systemet som må rettes på, men Unit er ikke enig? I et slikt eksempel kan det skje et USIT 

opplever at de tar en risiko ved å tillate at svakhetene ikke blir rettet opp.208 I dette tilfellet 

kan spørsmålet for eksempel avklares av KD, som vil være nærmeste overordnede i 

tilknytning til FS.  

Også intervjuobjektene ved USIT kommenterer utarbeidelsen og utformingen av 

databehandleravtalen. Universitetet var en del av arbeidsgruppen til Sekretariatet for 

informasjonssikkerhet, og dermed med på å utarbeide malen for databehandleravtaler i UH-

sektoren. B kommenterer på lik linje som D at det ofte er en utfordring å være spesifikk nok i 

avtalen knyttet til hva dataene kan brukes til, samtidig som det må eksistere et visst 

                                                

 
208 Som vi har sett gjennom de rettslige analysene vil hva som er ”tilfredsstillende” eller ”tilstrekkelig” 
informasjonssikkerhet være situasjonsbestemt, og det vil trolig alltid være slik at noen risikomoment er 
”akseptable”. 
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handlingsrom for å unngå å måtte inngå nye avtaler til stadighet. Dette er ikke en ny 

problemstilling, men en problemstilling som kanskje blir særlig tydelig i forbindelse med FS, 

siden FS er en slik stor applikasjon som er under stadig (videre)utvikling.  

Kommunikasjonen med FS skjer i hovedsak gjennom FS-kontaktpersonen på UiO. Denne 

kontaktpersonen samles flere ganger i året i FS-brukerforum for å få opplæring og å diskutere 

behov for funksjonaliteter eller endringer. Det er denne kontaktpersonen som historisk har tatt 

opp diskusjoner om for eksempel bedre funksjonalitet for logging og funksjonalitet for 

sletting. God støtte i systemet for logging i form av hvem som gjør innsyn i hva har vært 

aktuelt de siste årene grunnet avdekking av offentlig ansatte som ”snoker” på registrertes 

journaler, sakskompleks mv.. Personvernforordningen har satt fokus på de registrertes slette-

rett, og diskusjoner rundt hva som skal lagres hvor lenge, eller hvordan man kan sikre sletting 

kan føre til behov for endringer i FS.  

6.3.6 Unit sine erfaringer med databehandlerrelasjonen til UiO 

Universitetet i Oslo er en av institusjonene som Unit leverer tjenester til. FS er kun en av disse 

tjenestene. Universitetet er den nest største institusjonen, etter NTNU. Det er kun de siste par 

månedene at Unit har vært selvstendig fra UiO, og har derfor kun årets erfaringer å ta 

utgangspunkt i. UiO er en stor institusjon som har gode rutiner og sitter på mye kompetanse. 

UiO oppleves som aktive til å gi tilbakemeldinger når Unit for eksempel sender ut 

veiledninger eller anbefalinger, sier D. De store institusjonene er generelt mer aktive nesten 

uansett hva det gjelder.  

C opplever at de har et godt samarbeid med universitet. Deler av det som i dag er Unit ble 

skilt ut fra universitetet, og de kjenner følgelig svært godt til institusjonen. UiO er flinke til å 

gi tilbakemeldinger ved etablering av ny funksjonalitet og lignende i FS, og melder inn 

forslag til endringer.   

Før Unit ble et direktorat var UiO209 vertsorganisasjon for virksomheten, og utøvde 

behandlingsansvaret til virksomheten på oppdrag av KD. Unit svarte dermed til IT-

sikkerhetssjefen ved USIT, A, når det gjaldt personopplysningsvern, og måtte rette seg etter 

pålegg fra ham. Unit var også underlagt universitetets internkontroll. Dialogen om 

                                                

 
209 Et ”1-4-4-foretak”, jf. universitets- og høyskoleloven § 1-4 nr. 4.  
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personopplysningsvern i FS gikk da i hovedsak gjennom IT-sikkerhetssjefen og en av hans 

jurister.210 Disse møtene var gjerne veldig formaliserte, forteller D. Unit brukte har hele tiden 

benyttet USIT som underleverandør for driftstjenester, og har egne kontaktpersoner knyttet til 

driftstjenester. Selv om man tidvis måtte tenke over hvilken rolle man kommuniserte med 

(UiO som behandlingsansvarlig, UiO som leverandør av driftstjenester eller UiO som 

vertsorganisasjon), opplevde D at samarbeidet gikk veldig fint.  

Kontaktperson for driftstjenester og kontaktperson for FS i UiO er ulike personer i samme 

avdeling (USIT) ved universitetet. C og D opplever ikke at den ”dobbeltrollen” som UiO fort 

får er problematisk, verken før eller nå. Etter at Unit ble selvstendige og ansvarlig for 

utøvelsen av eget behandlingsansvar, har rollene kanskje blitt noe mer ryddig enn hva de var 

tidligere. Siden Unit nå ikke behøver å forholde seg til UiO som en vertsorganisasjon, 

opplever D at Unit i større grad enn tidligere kan behandle UiO som en ordinær kunde av FS. 

6.3.7 Deling av dokumenter og dokumentasjon i informasjonssikkerhetsarbeidet  

Institusjonene som benytter FS har krav på å få tilgang til Unit sine risiko- og 

sårbarhetsanalyser av systemet.211 Dette er nedfelt i databehandleravtalen. C forteller at det 

ikke eksisterer et eget system for deling av slik dokumentasjon i dag. Universitetet 

gjennomfører også sine egne risiko- og sårbarhetsanalyser, som de deler med Unit.212 Unit 

foretar ROS-analyser av FS ved jevne mellomrom på 18-24 måneder.  

D forteller at rutiner for deling av informasjon knyttet til informasjonssikkerhet, som risiko- 

og sårbarhetsanalyser, er noe som Unit vil arbeide med i tiden fremover. I fremtiden kan det 

gjerne være slik at dokumentasjon fra ROS-analyser kan bli sendt ut til institusjonene 

automatisk, kontra at institusjonene selv er ansvarlig for å be om denne. Slik vil institusjonene 

bli behandlet likt, uavhengig av hvor opptatt de er av å få tilgang til slik dokumentasjon.  

Arbeid med informasjonssikkerhet og etablering av gode rutiner for informasjonssikkerhet er 

satt på agendaen i Unit. Unit er fortsatt under omorganisering, og endelig organisasjonskart 

                                                
 
210 Det eksisterte en FS-kontaktperson også da FSAT/CERES var en del av UiO. 
211 Dette gjelder generelt ved databehandlerrelasjoner, også ved de andre tjenestene Unit leverer.  
212 Jeg har inntrykk av at slik dokumentasjon også gjerne deles mellom institusjonene/kundene som benytter en 
tjeneste. Med andre ord: at brukerne av et system eller en tjeneste snakker sammen om sine funn og erfaringer 
med systemet/tjenesten.  
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for virksomheten er ikke klart enda.213 Det er ikke avklart hvem som vil arbeide med 

informasjonssikkerhet i sektoren eller internt i organet, og i hvilken avdeling disse oppgavene 

vil ligge. Avdelingene er gjerne ikke opprettet enda. Når dette blir endelig avklart vil man få 

et tydeligere bilde på hvilke behov organisasjonen har. Arbeidet med rutiner for 

informasjonssikkerhet er tid- og ressurskrevende, og er et pågående arbeid i organisasjonen. 

Fokuset på informasjonssikkerhet er spesielt sterkt og viktig nå som Unit nylig ble skilt ut fra 

UiO, sier C. Tidligere var Unit (som FSAT/CERES)  underlagt UiO sine rutiner for 

informasjonssikkerhet, og det er nå behov for å lage nye. For eksempel skal ikke Unit lenger 

rapportere avvikshendelser til UiO, men til KD, forteller C. En rutine for å håndtere avvik var 

blant det første Unit arbeidet med, forteller D. Avvik blir rapportert til Rolf Sture Normann 

ved sekretariatet for informasjonssikkerhet som inntil videre fungerer som Units 

personvernombud. 

Intervjuobjektene mener at det er et større behov for veiledning knyttet til arbeid med 

personopplysningsvern og informasjonssikkerhet enn hva Unit per i dag har kapasitet og 

ressurser til. For eksempel forteller D at hun gjerne skulle ha arbeidet mer med fagområdet, 

men at hun også har andre arbeidsoppgaver og ansvar som hun må prioritere. 

6.3.8 Avsluttende kommentarer til caseundersøkelsen av FS 

Databehandlerrelasjonen mellom UiO og Unit v/FS kan ved første øyenkast virke komplisert 

og forvirrende. Likevel fremstår avtaleforholdet som ryddig, og aktørene som profesjonelle 

og med god evne til å skille mellom de ulike rollene. I universitetet er de ulike rollene og 

ansvarene fordelt på flere kontaktpersoner og avdelinger, slik at aktørene vet hvem de skal 

kontakte for hvilke spørsmål.  

I utgangspunktet ville jeg ønsket mer informasjon om hvordan det var å arbeide med den 

gamle personopplysningsloven. Unit er relativt nyetablert, og fortsatt under omorganisering. 

Rutiner for informasjonssikkerhet er fortsatt under utarbeiding. Derfor har Unit trolig i 

hovedsak forholdt seg til, og rettet seg mot, å oppfylle forordningens krav, fremfor 

personopplysningsloven. Den erfaringen D har med regelverk knyttet til 

personopplysningsvern er derfor i stor grad knyttet til arbeid med forordningen. Jeg opplever 

                                                

 
213 Det er forventet at endelig organisasjonskart vil bli klart i oktober 2018.  
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ikke at lite informasjon om arbeid med pol. er en svakhet; jeg ønsket å undersøke 

virksomhetens praksis og erfaringer, og det var informasjon knyttet til dette jeg fikk.  

Selv om det i utgangspunktet er slik at de behandlingsansvarlige er ansvarlig for utarbeiding 

av personvernerklæringer og databehandleravtaler knyttet til bruk av en tjeneste, kan det være 

mer hensiktsmessig at databehandler utarbeider utkast som behandlingsansvarlig kan 

bearbeide. Dette kan være ressursbesparende, så vel som hensiktsmessig for samordning og 

digitalisering. Verken personopplysningsloven eller –forordningen legger hindre for slike 

ordninger.   

 

6.4 Caseundersøkelse av Uninett AS v/ tjenesten Dataporten  

6.4.1 Innledning  

Uninett AS er et norsk statseid aksjeselskap som utvikler og drifter det nasjonale 

forskningsnettet i Norge.214 Uninett leverer flere tjenester til UH-sektoren. Dette innebærer 

leveranse av datanett og nettjenester til universiteter og høgskoler. Uninett-konsernet består 

av et morselskap og to datterselskaper, Uninett Norid og Uninett Sigma.215  

                                                

 
214 Eid av Kunnskapsdepartementet. 
215 I tillegg finnes Uninett CERT, som er et sikkerhetsteam for universitets- og høyskolesektoren. 
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Figur 6.4: Uninett AS Organisasjonskart, januar 2018216 

Merk at selv om Uninett er en virksomhet som tilbyr tjenester som gjør dem til databehandler, 

vil Uninett også være behandlingsansvarlig for andre behandlinger i andre kontekster. For 

eksempel vil Uninett være behandlingsansvarlig for opplysninger knyttet til egne ansatte. 

Dersom Uninett for eksempel ønsker å benytte en ekstern tjeneste for loggføring av 

timetabeller eller for utbetaling av lønn, må Uninett som behandlingsansvarlig inngå 

databehandleravtale med disse leverandørene. 

Morselskapet Uninett AS tilbyr en rekke tjenester til bruk i UH-sektoren, og blant disse er 

Feide (Felles elektronisk identitet) og Dataporten. Dataporten og Feide henger tett sammen, 

og skal slås sammen til en tjeneste. Derfor vil jeg også kort presentere Feide. De følgende 

tjenestebeskrivelsene er basert på informasjon som er tilgjengelig på Uninett sine nettsider, 

samt informasjon jeg tilegnet meg gjennom intervju med E. E er tjenesteansvarlig for 

Dataporten, samt prosjektleder for prosjektet om å slå sammen Dataporten og Feide. Som 

                                                

 
216 Organisasjonskartet under er hentet fra Uninett sine nettsider, og er datert januar 2018.  
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tjenesteansvarlig har E ansvar knyttet til etterlevelse av databehandleransvaret, men hun er 

ikke den eneste som arbeider med dette.217  

Intervjuet med E ble gjennomført i juni 2018, og dermed før forordningen trådte i kraft. 

Derfor er enkelte av uttalelsene basert på at forordningen ikke enda var gjeldende. 

6.4.2 Systembeskrivelser av Feide og Dataporten 

Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i 

utdanningssektoren. Med Feide kan studenter og ansatte få tilgang til en rekke tjenester 

knyttet til forskning og undervisning ved bruk av kun ett brukernavn og passord, eventuelt 

med to-faktorinnlogging. Feide kan brukes av organisasjoner som benytter Uninett som 

internettleverandør og er tilknyttet forskningsnettet, og av organisasjoner som tilfredsstiller 

kravene til å kunne bli tilknyttet forskningsnettet. Videre må organisasjonen oppfylle Feides 

krav til å ha etablert gode rutiner for å sikre at personopplysningene er oppdaterte og 

konsistente, og til å ha på plass egnede tekniske løsninger for håndtering av 

personopplysninger. Tjenester som benytter Feide innlogging betegnes noen ganger som 

”Feide-tjenester”.218 Innloggingstjenesten behandler ikke selv personopplysninger, og er 

dermed ikke en databehandler.  

Dataporten er mulig på grunn av Feide. Dataporten er en tjenesteplattform for 

utdanningssektoren i Norge som kobler sammen datakilder og sluttbrukerapplikasjoner.219 

Tjenesteleverandøren kan dermed få tilgang til å hente personopplysninger fra flere 

informasjonskilder enn kun fra selve utdanningsinstitusjonen.220 Tjenester basert på mer 

tilpasset informasjon kunne tilby bedre persontilpassede løsninger.221 Dataporten gir med 

dette større muligheter for tjenesteutvikling, og muligheter for å kunne tilby bedre tjenester til 

studenter og forskere. I tillegg er det antatt at utviklingen kan også skje på en mer økonomisk 

måte. Presumpsjonen er at tilgang til informasjonskilder kan være en tung prosess, hvor man 

                                                
 
217 Det vil derfor alltid være mulig at andre kilder kunne eller ville ha gitt andre svar eller innsikter. 
218 På https://www.feide.no/tilgjengelige-tjenester kan man se en liste over alle tjenester som benytter Feide.  
219 Se https://www.uninett.no/tjenester/dataporten [2018-06-21]. 
220 E forklarer at slike ”informasjonskilder” eller ”datakilder” betegner alle steder hvor det ligger data om en 
sluttbruker, enten de er samlet inn av en institusjon, eller om de er lagt til av sluttbrukeren selv. For eksempel har 
universitetene mange datakilder gjennom de tjenestene de benytter: studentsystemer, ItsLearning, Fronter, 
Canvas mv.. Slike systemer inneholder bl.a. informasjon om fag, relasjoner til andre (hvem man går i klasse 
med, hvem som er lærer), innhold som man selv har produsert mv.. 
221 E understreker at det ikke vil skje noen slik innsamling uten at det juridiske er ”på plass”.  
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enten får tilgang til all informasjon i informasjonskilden, eller ingen ting. Gjennom 

Dataporten skal det være slik at tjenesten kun vil hente ut den informasjonen som er relevant. 

Dette er en fremgangsmåte som er basert på integrasjoner.222 Typiske data som kan deles i 

Dataporten er persondata og gruppedata, men også annen informasjon, som f.eks. om 

studenten har betalt semesteravgift eller ikke.  

Dataporten og Feide skal slås sammen 1 oktober 2018, og av denne grunn betegnes 

Dataporten også som Feide 2.0. Dataporten gjenbruker funksjonalitet fra Feide for pålogging 

for sluttbrukere, men vil også legge til flere typer for innlogging, som for eksempel ID-porten, 

LinkedIn og Facebook.223 Tjenesteleverandøren vil dermed ha mulighet til å benytte Feide 

som hovedvalg for innlogging, men kan også legge til andre muligheter for brukere som ikke 

har Feide-konto. Det er ikke nødvendig å inngå databehandleravtale ved bruk av Feide, fordi 

Feide ikke behandler personopplysninger, men det vil bli påkrevd når Feide slås sammen med 

Dataporten og blir til Feide 2.0. I det følgende vil jeg bruke begrepet Feide 2.0 for tjenesten 

som er resultatet av sammenslåingen av Dataporten og Feide.  

Dataporten forenkler autentisering og datadeling for tjenester i utdanningssektoren. Både 

læresteder og sluttbrukere kan enkelt holde oversikt over hvilke data de har delt med hvilke 

tjenester. Dataporten hjelper utdanningsinstitusjonene med å holde orden på hvilke tjenester 

som mottar hvilke opplysninger. Tjenesten bidrar virksomheter og registrerte å administrere 

sin informasjon, og er et verktøy som skal bidra til god informasjonsforvaltning.224  

Dataporten tilbyr et ekstra lag med tilgangskontroll på informasjonsflyten. Slik 

tilgangskontroll kan være basert på alt fra samtykke fra den registrerte til databehandleravtaler 

med institusjoner. Gjennom gode innsynsportaler vil det også være mulig å beholde god 

oversikt over informasjonsflyten. Dataporten tilbyr en slik innsynstjeneste gjennom 

https://minside.dataporten.no.  

                                                
 
222 Jf. intervju med E.  
223 Jeg tror det kan være aktuelt med diskusjoner om pålogging gjennom mail-kontoer, som for eksempel Gmail, 
Hotmail eller Outlook, også kan være mulig og/eller ønskelig. 
224 Som jeg kommenterte i kapittel 4 er god informasjonsforvaltning en forutsetning for å opprettholde et godt 
personopplysningsvern: man må ha kontroll på hvilke opplysninger som behandles hvor for å kunne sørge for at 
de er underlagt et tilstrekkelig vern. 
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6.4.3 Refleksjoner rundt rollen som databehandler 

E forteller at Uninett opplever at det er et stort ansvar å være databehandler. De opplever at de 

blant annet skal ta initiativ til, og påse, at de nødvendige databehandleravtalene er på plass, 

samt kontrollere at personopplysningene behandles slik som avtalt. Det er også et stort ansvar 

knyttet til ivaretakelse av informasjonssikkerhet. I konteksten av Dataporten, er 

databehandlerrollen knyttet til å være et mellomledd mellom behandlingsansvarlige 

(institusjoner) og sluttbrukere. 

E opplever at databehandler vil kunne stilles enda mer til ansvar for behandlingen av 

personopplysninger etter personvernforordningen. Blant annet kommer dette til uttrykk 

gjennom at det stilles nye, og flere, krav til databehandler. I tillegg har slik behandling fått et 

økt økonomisk aspekt, ved at tilsynsmyndighetene kan ilegge langt høyere bøter enn tidligere.  

Ved hver tjeneste ved Uninett er det tilknyttet fire roller som har hvert sitt hovedansvar; 

tjenesteeier, tjenesteansvarlig, teknisk-tjenesteansvarlig og driftsansvarlig. Det er de tre første 

som er av betydning knyttet til plassering av behandlings- og databehandleransvar. 

Tjenesteeieren er den som har det overordnede ansvaret for tjenesten, og har myndighet til å 

godkjenne eventuelle endringer i tjenesten eller i kravene til tjenesten.225 Tjenesteansvarlig er 

en enkeltperson som har ansvar for å holde oversikt over hva kunden behøver fra tjenesten.226 

Teknisk-tjenesteansvarlig er en eller flere personer som har ansvar for den systemtekniske 

implementeringen av tjenesten, men som ikke nødvendigvis drifter den selv. Dette gjelder for 

eksempel implementering av felles og/eller tjenestespesifikk informasjonsinfrastruktur.227 De 

ulike rollene har følgende ansvar knyttet til databehandleransvaret:  

                                                

 
225 Uninetts nettsider om ”Tjenesteeier”. 
226 Uninetts nettsider om ”Tjenesteansvarlig”. 
227 Uninetts nettsider om ”Teknisk tjenesteansvarlig”. 
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Figur 6.5: Ansvarsfordeling av databehandleransvar i Uninett 

E er tjenesteansvarlig for Dataporten, og har dermed hatt ansvar for å etablere en 

databehandleravtale da tjenesten Dataporten ble utviklet. Denne databehandleravtalen 

kommer til uttrykk gjennom en mal for databehandleravtale, som jeg kommer nærmere inn på 

under.  

6.4.4 Arbeid med rettsreglene 

Vedrørende arbeidet med personopplysningsloven, forteller E at prosjektgruppen for 

Dataporten hadde en positiv opplevelse av arbeidet med rettsreglene, og mente at dette 

skyldes at de fikk ”veldig god hjelp” av en forsker ved UiO. Denne forskeren arbeidet med 

prosjektet Dataporten, var sentral for å skape klarhet. Han hjalp til med å kartlegge blant 

annet databehandlerrollen, hva som måtte gjøres, hva som var deres plikt, og hvilke parter 

som var involvert. Dataporten har både tjenesteleverandører som er koblet til Dataporten som 

det utleveres personopplysninger til, og utdanningsinstitusjoner som Dataporten lagrer 

informasjon om brukerne for. Noen personopplysninger lagres, og noen blir kun 

videreformidlet. Vurderingene som ble gjort i prosjektet var blant annet knyttet til definering 

av rollene og ansvarsforholdene.  

E informerer om at de som arbeider med Dataporten i det daglige i dag, ikke har bakgrunn 

med personopplysningsregelverket, utover hva de har gjort gjennom sitt arbeid. Hun har 
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inntrykk av at personopplysningsloven er komplisert, og at arbeidet med regelverket hadde 

vært langt vanskeligere uten bistand fra forskeren fra UiO.  

For å forberede seg på regelverksendringene som personvernforordningen vil føre til, 

gjennomførte Uninett et prosjekt hvor de gikk gjennom alle tjenestene de leverer, og kartla 

hvilke endringer som måtte gjennomføres for å etterleve de nye reglene.228 Det ble redegjort 

for hvilke krav personvernforordningen stiller, og hvilke tiltak som må gjennomføres for å 

oppfylle disse. For eksempel ble det undersøkt når de ulike tjenestene sletter data. I noen av 

tjenestene Uninett leverer, hadde man tidligere vært usikker på i hvilken grad man behøvde å 

forholde seg til personopplysningsloven, fordi man var usikker på i hvilken grad det var snakk 

om behandling av personopplysninger. Kanskje var det også uklarheter knyttet til hvem som 

skal ha ansvar for ulike deler av behandlingen. Årsaken til dette er trolig at disse tjenestene 

ble tatt i bruk før det ble et slikt økt fokus på personopplysningsvern. Derfor kan det ha 

eksistert tjenester hvor man skulle ha inngått databehandleravtaler, men hvor dette ikke ble 

gjort.229 Gjennom prosessen med å implementere det nye regelverket har man fått muligheten 

til å sikre at slike ting kommer på plass. På grunnlag av dette uttrykker E at hun opplever 

regelverksendringene som positive – at de skaper et større fokus på personopplysningsvern, 

og åpner for at virksomheter foretar tilsvarende kartlegginger eller ”rydderunder” vedrørende 

persondatabehandling i deres virksomhet.  

Uninett og Dataporten har et bredt spekter av kunder, alt fra store universitet som UiO til små 

og mellomstore kommuner. De store institusjonene har gjerne sine egne jurister, og har god 

kompetanse på personopplysningsvern. I den grad virksomhetene ikke har alt på stell 

vedrørende persondatabehandlingen, opplever E at de er bevisst på dette, og vet hva de 

behøver å gjøre for å ordne opp. Situasjonen er ikke den samme i små eller mellomstore 

kommuner som har færre ressurser, og hvor den enkelte ansatte i større grad har varierte 

arbeidsoppgaver. Det økte fokuset på personvern kan potensielt hjelpe slike kommuner med å 

få satt personvern på dagsordenen, og å få bedre orden og oversikt. En særlig motivasjon for 

dette er trolig det tidligere nevnte økonomiske aspektet ved forordningen. 

                                                

 
228 E informerer for ordens skyld at hun ikke var med på dette prosjektet, og derfor ikke kan gjengi konkret 
hvilke refleksjoner som ble gjort. 
229 E understreker at dette ikke gjelder Feide eller Dataporten. 
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Som kommentar til dette ”kompetanse-problemet” sier E at hun er enig i visjonen til 

personopplysningsregelverket, men at man kanskje burde vurdert å implementere sentrale 

mekanismer for å støtte de behandlingsansvarlige. At man i større grad gjør dem i stand til å 

etterleve regelverket. Når man gir krav i lovgivning, er det viktig at man også gir folk eller 

virksomheter en reell mulighet til å etterleve dem. Kanskje hadde noen føringer om hva som 

burde prioriteres først også vært nyttig. 

E forteller at Uninett har en større visjon om at Dataporten skal være et slikt hjelpe- eller 

støtteverktøy for behandlingsansvarlige. For eksempel kan man vurdere å implementere 

funksjonalitet i Dataporten som støtter automatisk generering av databehandleravtaler, eller 

automatisk generering av momenter som bør tas stilling til i en risikovurdering. Videre kan 

man vurdere implementasjon av funksjonalitet som tillater at virksomheter kan dele sine 

risikovurderinger med andre – eller eventuelle andre funksjonaliteter som kan hjelpe andre 

med å komme i gang med sine risikovurderinger.  

Utdanningssektoren er en sektor hvor man stadig tar i bruk flere tjenester, som fører til økt 

informasjonsflyt. Juridiske krav om at man skal ha svært god kontroll på informasjonsflyten 

dersom noen ber om innsyn eller informasjon knyttet til hvordan personopplysningene 

behandles, kan føre til utfordringer. Dette er gjerne en utfordring som kan knyttes til 

ressurser. Dataportens innsynsportal kan forhåpentligvis hjelpe institusjonene med å holde 

orden på større deler av sin informasjonsflyt.  

Avslutningsvis reflekterer E rundt om Dataporten utfordrer personopplysningslovgivningen. 

Jeg tolker refleksjonene slik at lovgivningen presenterer relativt enkle definisjoner på hvem 

som er behandlingsansvarlig og databehandler, men at E mener at det i virkeligheten kan være 

utfordrende å plassere/definere hvem som skal ha ansvar for hva. Hvem innehar de ulike 

rollene i Dataporten? Hvem er behandlingsansvarlig og hvem er databehandler for ulike 

sider/deler av behandlingen? Virkeligheten er gjerne mer kompleks enn hva lovgivningen gir 

uttrykk for.  

6.4.5 Organisatoriske og teknologiske endringer som følge av regelverksendringer  

E er usikker på om forordningen har ført til organisatoriske endringer for Uninett. Det ble 

avklart at Uninett ikke behøver å opprette eget personvernombud. Gjennom kartleggingen av 

forordningens krav, ble det etablert bedre oversikter og nye rutiner knyttet til 
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persondatabehandling. Det er blant annet etablert tydeligere ansvarsfordeling og –plassering, 

rutiner for forvaltning av persondatabehandling og rutinger for endringer. Slike endringer kan 

føre til endringer i organisering eller i arbeidsoppgaver til den enkelte, men det er trolig for 

tidlig å trekke bestemte konklusjoner.230  

Det er også usikkerhet knyttet til om forordningen vil føre til tekniske endringer i Dataporten. 

For eksempel kan det tenkes at forordningens krav til at databehandler skal behandle 

innsynsbegjæringer fra registrerte, kan føre til et behov for å implementere funksjonalitet som 

letter denne prosessen. For eksempel kan innsynstjenester være aktuelt. Dataporten inneholder 

allerede en innsynsportal.231 Her kan den enkelte se hvilke samtykker vedkommende har gitt, 

og eventuelt trekke dem tilbake. Det står også oppført hvilke tjenester som institusjonen har 

avtaler med, men som man ikke kan velge bort (herunder tjenester som ikke baserer seg på 

samtykke). Innsynsportalen var en funksjonalitet som ble implementert svært tidlig i 

prosjektet Dataporten. E kan ikke svare på spørsmål om det kan være aktuelt å implementere 

funksjonalitet som kan støtte opp under forordningens krav til at databehandlere skal slette 

personopplysningene ved avtalens utløp eller opphør. 

6.4.6 Inngåelse og organisering av databehandleravtaler knyttet til Dataporten 

Når kunder vil inngå en avtale om bruk av Dataporten, skjer dette ved at kunden først inngår 

en rammeavtale med Uninett, som tilbyr en rekke tjenester. Deretter vil det være et 

tjenestebilag til rammeavtalen for hver tjeneste kunden ønsker å benytte. Ved siden av disse 

tjenestebilagene blir det signert en egen databehandleravtale, som er utformet basert på mal 

for databehandleravtaler. Denne avtalen blir sendt til utdanningsinstitusjonen, med forespørsel 

om at den returneres med signatur. Når databehandleravtalen er signert starter arbeidet med 

teknisk tilkobling, og å få institusjonen i gang med tjenesten. Den avtalen som benyttes inntil 

videre232 er basert på personopplysningsloven. I forbindelse med sammenslåingen av 

Dataporten og Feide vil det bli utarbeidet en ny mal for databehandleravtaler. I hovedsak 

ønsker Uninett at kundene skal benytte deres standard databehandleravtale, da de ikke ønsker 

at det skal være mange ulike databehandleravtaler knyttet til samme tjeneste. Men, dersom 

kunden eller Uninett mener at det er en spesiell grunn til å gjøre endringer i denne, eller at det 

                                                

 
230 Det fremstår som uklart om E her sikter til Uninett generelt eller til arbeidet knyttet til Dataporten spesielt.  
231 Se https://minside.dataporten.no 
232 Det vil si per dags dato: 2018-06-20. 
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er grunn til å benytte en helt annen databehandleravtale, vil ikke dette bli nektet. Uninett 

ønsker et tett samarbeidsforhold med sine kunder, og er åpen for å diskutere dersom det er 

behov for endringer i databehandleravtalemalen, eller eventuelt en videreutvikling av 

avtalemalen. E opplever at de fleste virksomheter er positive til å bruke en slik pre-utarbeidet 

databehandleravtale, da kunden selv slipper å bruke ressurser på å utarbeide dette. 

I gjennomgangen av personopplysningsloven og personvernforordningen i kapittel 3, 4 og 5, 

har vi sett at regelverkene langt på vei legger opp til at den behandlingsansvarlige er ansvarlig 

for at også databehandler etterlever lov og databehandleravtale – selv med det økte ansvaret 

databehandler får etter forordningen. Ut i fra dette kan det leses at behandlingsansvarlig har 

en oppfølgingsplikt ovenfor databehandler. E er usikker på i hvilken grad de mottar 

henvendelser knyttet til kontrollering eller oppfølging av deres persondatabehandling. Det er 

trolig snakk om noen svært få henvendelser. Dette kan potensielt forklares med den uformelle 

tonen og det tette samarbeidet Uninett ønsker å ha med sine kunder. De er mange arenaer 

hvor folk møtes og blir kjent, som for eksempel workshops og samlinger, og dialogen mellom 

Uninett og kundene blir dermed basert på at folk kjenner hverandre. Dersom noen har 

spørsmål knyttet til hvordan ting løses, behandles eller lignende, kan dette fort bli avklart på 

en uformell måte. E forteller at det er mye gjensidig tillit.  

Kommunikasjonen med Uninett handler stort sett om det tekniske, og dialogen er mye med 

IT-avdelingene hos kundene. Uninett er en teknologitung bedrift, med flere teknologitunge 

kunder – som for eksempel de store universitetene. Det er også kommunikasjon knyttet til 

risikovurderinger av Dataporten. Ved Uninett og Dataporten foretas det to typer 

risikovurderinger; en intern risikovurdering og en ekstern risikovurdering. Den interne 

handler om hvordan Dataportens interne ressurser forvaltes, og man ser på hvordan ting er 

organisert og sikret. Ved den eksterne risikovurderingen kan kunder (institusjoner) legge frem 

sin bekymringer eller forslag til mulige risikoer. Det var gjennom en slik ekstern 

risikovurdering at det ble påpekt behov/ønske for penetrasjonstesting av tjenesten. 

6.4.7 Universitetets relasjon til Dataporten 

Feide har eksistert i sektoren i mange år, og UiO har opplevd tjenesten  som en suksess som 

en felleskomponent for innlogging i UH-sektoren. Applikasjonen er under omstilling i 

skrivende stund, og omtales noen ganger som Feide 2.0. Dataporten er ikke utviklet ved UiO, 

og universitetet er kun en ”ordinær” kunde av systemet. Dermed har UiO større og bredere 
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erfaring med FS-systemet enn med Dataporten – både teknisk og knyttet til data- og 

behandlingsansvar. Dersom universitetet benytter Dataporten som innloggingsportal på sine 

tjenester, vil Uninett v/ Dataporten være en underleverandør for UiO. 

Jurist B forteller at UiO har vært forsiktig med å benytte Dataporten som innloggingsportal i 

sine tjenester, fordi de opplever at det er litt uklart hva som er visjonen med tjenesten. Det 

fremstår som uklart hva Uninett og Dataporten mener at Dataporten skal brukes til. Uninetts 

rolle har endret seg de siste årene, ved at deres kundegrunnlag i større grad er større og færre 

institusjoner. Dette er kunder som i større grad innehar kompetanse til å ivareta sine 

interesser, plikter og ansvar. A mener derfor at det er mulig at Uninett vil få en mer sentral 

rolle i sektoren over tid. 

Universitetet har tidligere vært uenig med Uninett om hvorvidt det er nødvendig å benytte 

samtykke som rettslig grunnlag eller ikke. Uninett har ment at det ikke er nødvendig med en 

samtykke-funksjon for bruk av Dataporten, mens UiO mener at når universitetet har samlet 

inn studentenes personopplysninger til bestemte formål, så skal ikke disse bli brukt videre til 

noe annet. Som behandlingsansvarlig skal UiO beskytte personopplysningene, og sørge for 

god kontroll med hvordan de blir behandlet. Det er UiO vanskelig å bruke samtykke som 

rettslig grunnlag for studenter, ettersom det ikke er frivillighet dersom UiO pålegger bruk av 

applikasjonen. Ved bruk av samtykke må det foreligge et alternativ.233 

Universitetet har også hatt dialog med Uninett knyttet til sletting av data: Finnes det systemer 

som sørger for at det blir ryddet opp i sluttsystemene? Dersom en student kontakter 

universitetet og ønsker å få sine opplysninger slettet, hvilke garantier er på plass for at 

opplysningene som en applikasjon har hentet gjennom Dataporten blir det? Hvilken 

funksjonalitet er på plass for å støtte dette arbeidet? A tror ikke slik funksjonalitet finnes. 

Hvem skal ha ansvar for å påse at sluttapplikasjonene har tilstrekkelige slette-rutiner? 

Dataporten inneholder en innsynsportal som studentene kan få tilgang til gjennom sin bruker, 

se delkapittel 6.4.2. Her kan man få oversikt over hvilke applikasjoner som er tilknyttet 

Dataporten, og hvilke som har fått samtykke fra studenten til å behandle personopplysninger. 

                                                

 
233 For eksempel ble denne diskusjonen aktuell ved bruk av Studentbevisappen, som benytter Dataporten som 
innloggingsportal. Etter mye diskusjon ble det bestemt at universitetet skulle beholde papir-versjonen av 
semesterkvitteringen. Studentene fikk dermed en teknisk løsning slik som de ønsket, og universitetet etterlever 
lovens krav.  
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Man kan også trekke tilbake samtykker dersom man ønsker det. A mener dette er et klart steg 

i riktig retning.234 

UiO opplever at de ikke kan tvinge studentene til å benytte Dataporten, nettopp fordi 

opplysningene kan bli gjenbrukt av andre applikasjoner. Det kan være vanskelig for både 

universitetet og for studentene å føre kontroll med hvordan opplysningene blir behandlet. A 

opplever at noen av utfordringene knyttet til Dataporten ligner på de problemene man ser 

knyttet til mobilapplikasjoner. For eksempel vil en bruker gi et samtykke til behandling av 

personopplysninger ved bruk av en tjeneste, og ved nye versjoner og oppdateringer av 

tjenesten vil en be om tilgang til ”litt mer”. Fordi dataene blir lagret i informasjonskilder som 

andre applikasjoner kan koble seg på, sitter man ikke med reell kontroll som sluttbruker. A gir 

uttrykk for at det er en del problemer som man kanskje ikke vet om enda, men som vil bli 

diskutert når man ser databehandlere som tar seg til rette. Likevel mener A at Dataporten er 

en viktig tjeneste i sektoren.  

B mener at det har vært utfordrende at Uninett ikke har hatt egne jurister med kompetanse på 

personopplysningsvern. Konsekvensen blir at man ikke snakker ”samme språk”, eller får 

kommunisert behov og bekymringer på en tydelig måte. Hun omtaler krysningspunktet 

mellom jus og teknologi som både spennende og frustrerende, og opplever at jussen kan bli 

vanskelig å forvalte i tekniske løsninger som for eksempel Dataporten. B tror ikke at 

forordningen generelt vil bli mer utfordrende å forvalte i teknologi enn hva 

personopplysningsloven har vært, og understreker at man ikke enda vet helt rekkevidde av det 

nye regelverket enda.   

Kommunikasjonen med Dataporten foregår på mange måter gjennom flere kanaler: møter, 

seminar, konferanser, mail, telefon, offisielle brev m.m.. Universitetet kjenner personene som 

arbeider med Dataporten godt, og det er både en formell og en uformell tone i 

kommunikasjonen mellom partene. B mener at det trolig er en forutsetning for et godt 

samarbeid at man både kan kommunisere formelt og uformelt. Dersom man ønsker endringer 

eller utvidelser av funksjonalitet, starter dette gjerne med uformelle diskusjoner og drøftinger, 

                                                

 
234 A understreker at hans kritiske omtale av tjenesten trolig skyldes hans arbeidsoppgaver – som UiOs IT-
sikkerhetssjef er han god på å se problemer.  
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før det går videre oppover til ledernivå, før man får endelige løsninger.235 Det hender også at 

flere kunder av en applikasjon, som Dataporten, går sammen om å sende en henvendelse. 

Det er Seksjon for integrasjon og elektroniske identiteter ved UiO som tar seg av 

kommunikasjonen med Dataporten.236  

6.4.8 Avsluttende kommentarer til caseundersøkelsen av Dataporten 

Databehandlerrelasjonen mellom UiO og Uninett v/Dataporten gir inntrykk av å være en mer 

”ordinær” relasjon, sammenlignet med det komplekse avtaleforholdet mellom UiO og Unit. 

Likevel er relasjonen preger av at aktørene har flere roller ovenfor hverandre. Universitetet er 

kunde av Uninett ved å benytte blant annet Feide og Dataporten. Universitetet er 

behandlingsansvarlig for bruk av Dataporten. Dersom universitetet benytter Feide og 

Dataporten som innloggingsalternativ på sine tjenester, er Uninett v/Dataporten en 

underleverandør av universitetet.  

 

6.5 Avsluttende kommentarer til undersøkelsesopplegget 

I dette kapittelet har jeg undersøkt hvordan to databehandlerrelasjoner knyttet til UiO ser ut. 

Virkeligheten er stor, kompleks og variert. Hvordan en databehandlerrelasjon ser ut vil variere 

ut i fra hvem avtalepartene er, hvilke behandlinger som skal gjennomføre eller systemer som 

skal tas i bruk. For meg har det vært viktig å illustrere dette, og jeg valgte dermed å 

gjennomføre intervjuer med to databehandlere, slik at jeg kunne gjøre rede for to eksempler 

på databehandlerrelasjoner.  

Selv om begge databehandlerne leverer tjenester til universitetet UH-sektoren, har vi sett at 

avtalerelasjonene har sett relativt forskjellig ut. Avtaleforholdet til Unit v/FS fremstår som 

betydelig mye mer komplisert og preget av ansvarsforhold som krysser hverandre. Både Unit 

                                                

 
235 A mener universitetet i noen tilfeller kunne ha vært flinkere på å ha en mer formell tone for å tydeliggjøre 
sine ønsker og behov. Han understreker at han ikke mener at UiO skal ”få viljen sin” hver gang.  
236 Tidligere var det en Feide-koordinator ved UiO som åpnet opp for bruk av Feide innlogging til UiOs 
tjenester.  
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og UiO har gitt rimelig direkte uttrykk for at de ikke har opplevd dette som problematisk, kun 

som en periodevis utfordring.  

Redegjørelsene for hvordan virksomhetene opplever personvernforordningen, og hvordan de 

har arbeidet med denne, bidrar til å skape et tydeligere bilde av hvordan 

personopplysningsvernet på databehandler-området vil bli regulert fremover. Erfaringene som 

ble delt med meg bidrar til en dypere forståelse for personvernforordningens bestemmelser. 

Intervjuobjekt B fra UiO og D fra Unit er jurister og har arbeidet mye med 

personopplysningslovgivning. Begge uttrykte at selv om personopplysningsforskriften ikke 

lenger er juridisk bindende, kan den – for eksempel gjennom reglene i kapittel 2 om 

informasjonssikkerhet – brukes som veiledende materiale i arbeidet med å realisere 

personvernforordningen. 
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7. Avsluttende kommentarer 

I denne masteroppgaven har vi sett hvordan databehandlere og databehandleravtaler reguleres 

i personopplysningsloven og i personvernforordningen. Oppgaven utgjør en redegjørelse for 

rettstilstanden på området; både den som gjelder aktøranalyse og den som gjelder regulering 

av databehandleravtaler. Videre inneholder den en sammenligning av 

personopplysningslovens og personvernforordningens rettsregler på området, og den 

inneholder en undersøkelse av praksis og erfaring knyttet til regelverkene og rollen 

behandlingsansvarlig og databehandler. Oppgaven inneholder et bilde både av det som har 

vært eksisterende rett gjennom brorparten av arbeidet med masteroppgaven, og et bilde på hva 

som har blitt eksisterende rett. 

Gjennom de rettslige analysene så vi at behandlingsansvarlig og databehandler er aktørene i 

en databehandleravtale, og i stor grad dem som får plikter etter 

personopplysningsregelverkene. Formålet med databehandleravtaler er å sikre de registrertes 

personopplysningsvern, og det stilles derfor krav til tilfredsstillende/tilstrekkelig 

informasjonssikkerhet. Det skal gjennomføres ROS-analyser og sikkerhetsrevisjoner jevnlig 

for å være sikker på at det ikke foreligger uakseptabel risiko, spesifikt knyttet til vurderinger 

om informasjonssikkerhetstiltakene verner om opplysningenes integritet, konfidensialitet og 

tilgjengelighet. Den behandlingsansvarlige har krav på å få innsyn i databehandlers ROS-

analyser og sikkerhetsrevisjoner. Man kan også benytte tredjepartsrevisjoner for å foreta 

undersøkelser av databehandlers behandling av personopplysningene.  

Mine erfaringer knyttet til arbeidet med regelverkene er først og fremst at de er preget av 

formuleringer som tar sikte på å ha et bredt nedslagsfelt. Jeg har opplevd at regelverkene er 

preget av relativt vage og åpne formuleringer, og at det i utgangspunktet kreves mye arbeid 

for å forstå bestemmelsene. Regelverkene bærer preg av å ha en fragmentarisk karakter. Vage 

og åpne formuleringer kan være et resultat av at lovgivningen skal regulere en til tider 

komplisert virkelighet, og samtidig være sektorovergripende. Fremtidsperspektivet 

argumenterer for at det er nødvendig at generelle lover er vagt utformet, slik at de kan gi rom 

for et bredt spekter av skreddersydde løsninger. Det er vanskelig å forutse hvilke utfordringer 

fremtidens samfunn vil stå ovenfor, og en lov med åpne formuleringer vil trolig ha større 

sannsynlighet for å også gjelde nye situasjoner. Dette kan for eksempel være en mulig 



Martine Sletten Åsheim, Masteroppgave i Forvaltningsinformatikk, Universitetet i Oslo  

 136 

forklaring på hvorfor personopplysningsloven inneholder relativt få konkrete krav til hva som 

skal inkluderes i en databehandleravtale.  

Jeg opplever at forordningen inneholder en rekke positive presiseringer, for eksempel knyttet 

til definering av ”den registrerte”, av ”personopplysning”, eller knyttet til hva som må være 

inkludert i en databehandleravtale. Disse spesifiseringene kan potensielt føre til mindre 

tolkningstvil, både nasjonalt og internasjonalt. Forordningen fremstår dog som svært ordrik, 

med lange og til dels komplisert formulerte setninger. Man kan stille spørsmål til om 

forordningen møter EUs egne retningslinjer for utforming av regelverk, herunder med 

henseende til at den skal være presis, konsis og enkel.237 Jeg tror ikke forordningen uten 

videre vil være enkel å forstå for mennesker som ikke har juridisk kompetanse, eller 

kompetanse på personopplysningsrett. Klarspråk i jus handler blant annet om at man skal 

strebe etter at jussen skal være forståelig for målgruppen. Formuleringer fra lovverk blir 

gjengitt i blant annet skjema, i vedtak og i rettsavgjørelser og det er da avgjørende at den er 

forståelig for dem det retter seg mot. For eksempel kan det bli et problematisk dersom 

samtykkebegjæringer eller personvernerklæringer blir vanskelige å forstå. Ettersom 

regelverket er avsagt i forordnings-form er Norge bundet av struktureringen, ordforrådet og 

setningsoppbygningen. Dette betyr blant annet at forordningen har blitt så direkte som mulig 

oversatt til norsk. Dette kan føre til en ”unorsk” og vanskelig setningsoppbygging i et allerede 

komplisert regelverk.238 Mitt inntrykk er at både jurist B fra USIT og jurist D fra Unit 

opplever forordningen som et godt regelverk å arbeide med, selv om B omtaler som noe mer 

”generell i ordlaget” enn hva personopplysningsloven var, og D mener at den har et ”tungt 

juridisk språk”. Særlig D trakk frem at forordningen inneholder flere spesifiseringer enn 

personopplysningsloven knyttet til hva som må inkluderes i avtalen. Mitt inntrykk var at hun 

mente at forordningen med dette ble litt tydeligere enn gammelt regelverk. 

Formålet med å åpne for bruk av databehandler er erkjennelsen av at den 

behandlingsansvarliges virksomhet kan ha begrensninger knyttet til for eksempel kompetanse, 

økonomi eller teknologi. Personopplysningsloven la i stor grad opp til at den 

behandlingsansvarlige selv skulle inneha rikelig med kompetanse på personopplysningsrett. 

                                                

 
237 Se EUR-Lex (2015), s. 10. 
238 Dette synspunktet ble behandlet i, og støttet av, et innlegg på eForvaltningskonferansen 2018-02-13, holdt av 
direktør i Språkrådet. 
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Men dette kan være et av områdene som behandlingsansvarlige kan ha behov for hjelp med å 

forstå. Forordningen ser ut til å i større grad ta hensyn til dette, ved at krav om kompetanse i 

større grad enn tidligere også rettes mot databehandler. Databehandler skal bistå den 

behandlingsansvarlige med å etterleve sine plikter.  

Jeg opplever at personopplysningsloven stilte krav til at virksomheter skal ha god 

informasjonsforvaltning ved behandling av personopplysninger. Jeg forstår forordningen slik 

at disse kravene er videreført i dagens regelverk. Krav til informasjonsforvaltning kommer til 

uttrykk gjennom kravene til informasjonssikkerhet, og gjennom de registrertes rett til innsyn i 

hvordan deres personopplysninger behandles. Virksomheten behøver god kontroll på hvilke 

data virksomheten besitter, og hvilke prosesser som gjennomføres, for at 

informasjonssikkerhet kan ivaretas på best mulig måte. Håndtering av innsynsbegjæringer vil 

potensielt gå langt smidigere dersom det er lagt til rette for det. Slik kontroll kan også føre til 

bedre håndtering av personopplysninger, som kan føre til bedre regeletterlevelse og styrket 

personvern. I forvaltningen kan dette føre til økt kvalitet på eventuell saksbehandlingen, og gi 

bedre rettssikkerhet for borgerne.239 Etablering av gode innsynsrutiner eller -tjenester – både 

hos den behandlingsansvarlige og hos databehandler – virker tillitsskapende for de registrerte. 

Det gjør det lettere for den enkelte å føre oversikt over hvem som behandler hvilke 

opplysninger. Det gjør det også lettere for den enkelte å kontrollere at det faktisk er grunnlag 

for å behandle de opplysningene som behandles. Samles personopplysningene inn i tråd med 

prinsippet om dataminimering?240 

For å oppfylle kravene til informasjonssikkerhet mv. i personopplysningsretten, legger opp til 

at det vil være behov for et omfattende arbeid ved inngåelse av avtale om bruk av datasystem 

eller tjenester; for eksempel bruk av studieadministrative systemer. Det vil være behov for 

undersøkelser knyttet til behov for å bruke tjenesten, kartlegging av formål, gjennomføring av 

risikoanalyser og eventuelle revisjoner, utarbeidelse av databehandleravtale, og tilrettelegging 

                                                
 
239 Bedre informasjonsforvaltning gir også muligheter til å digitalisere flere av forvaltningens prosesser helt eller 
delvis, og å utvikle bedre brukerorienterte tjenester. Slik digitalisering fører til kostnadsbesparelser, 
tidsbesparelser og frigir ressurser til å arbeide med andre oppgaver. Det kan være snakk om store økonomiske 
gevinster over relativt få år. God informasjonsforvaltning, i sammenheng med ”kun en gang”-prinsippet, er et av 
regjeringens IKT-mål i Meld. St.27 (2015-2016) Digital Agenda. Gjennom krav til god informasjonsforvaltning 
kan personopplysningsretten støtte regjeringens målsetninger. 
240 Dataminimering er et prinsipp om at virksomheter skal begrense innsamlingen av personopplysninger til det 
som er nødvendig for å realisere formålet med innsamlingen; Det må være en hensikt og et formål med 
innsamlingen. 
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for sikker og god kommunikasjon og deling av dokumentasjon. Dette er kun knyttet til 

behandlingen av personopplysningene, og omfatter ikke installasjon av systemet, opplæring, 

implementering av data mv. Å ta i bruk en databehandler kan innebære mye arbeid for både 

behandlingsansvarliges og databehandlers virksomhet.  

Ved gjennomføringen av caseintervjuene fikk jeg utvidet min forståelse av den rettslige 

reguleringen, gjennom innsikt i hvordan et utvalg informanter har arbeidet med regelverkene. 

Jeg opplever at praktisk erfaring på området, selv kun gjennom samtaler med folk, er helt 

nødvendig for en komplett forståelse av temaet. 

”For å kunne gjennomføre en rettsvitenskapelig analyse må vi kjenne til den 

virkelighet hvor retten kommer til anvendelse.”241 

Det er utfordrende å si noe konkret om hvordan et regelverk vil fungere i praksis, uten å ha 

noen eksempler eller virkeligheter som man kan forankre kunnskapen i. Gjennom 

caseundersøkelsene undersøkte jeg også i hvilken grad de juridiske endringene påvirker 

organisasjon og teknologi i casevirksomhetene. Jeg erfarte gjennom alle intervjuene at det var 

vanskelig å si noe eksakt om dette, fordi alle virksomhetene er i kontinuerlig endring og/eller 

omorganisering. For eksempel kunne man bruke regelverksendringene som et godt argument 

for arbeid man har ønsket å gjennomføre i lang tid. Resultatene fra dette arbeidet kan for 

eksempel gi utslag i form av organisatoriske eller teknologiske endringer. Ved intervjuet med 

Unit kom det frem at regelverksendringene, kanskje i kombinasjon med omorganiseringene 

Unit gjennomgår, åpnet for muligheten til å gjøre endringer i universitets- og høyskoleloven; 

hvor rettslig grunnlag for bruk av studieadministrative systemer og Samordna opptak ble 

lovfestet. Regelverksutvikling kan føre til ytterligere regelverksutvikling.   

Informantene ved Unit og Uninett fortalte også at de den siste tiden har opplevd at deres 

kunder, brukere av deres tjenester, har større kompetanse på personopplysningsvern enn 

tidligere. De opplever blant annet at virksomhetene i større grad forstår hvorfor 

databehandleravtaler er nødvendige, og er mer opptatt av innholdet i disse. Vi har sett at det er 

databehandlervirksomhetene som har utarbeidet databehandleravtalene, og har sendt disse til 

signering. De behandlingsansvarlige får anledning til å føye til eventuelle ønsker, men det er 

                                                

 
241 En hyllest til Jon Bing (2014), Olav Torvund ”Vi må åpne de svarte boksene”, s. 415. 
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få som gjør dette. Man kan stille spørsmål om økende grunnleggende kompetansen på 

området kan føre til at flere virksomheter i fremtiden vil kreve skreddersydde 

databehandleravtaler.  

Jeg tror at det vil være spennende med videre undersøkelser av rettslig regulering av 

databehandleravtaler i tiden fremover. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til hvilke endringer 

personvernforordningen kan føre til, eller hvilke utfordringer som kan oppstå.
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