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Sammendrag 

I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Frogn kommune, har Deloitte gjennomført en 

forvaltningsrevisjon av IKT – sikkerhet og drift i kommunen. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært 

å kartlegge og vurdere kommunens sentrale IKT-funksjoner med fokus på sikkerhet, drift og overordnede 

målsetninger og rutiner. Revisjonen har gått gjennom relevant dokumentasjon fra kommunen, og det er 

gjennomført intervju med til sammen seks personer. 

Forvaltningsrevisjonen viser at Frogn kommune har definert mål og strategier for utvikling av IKT-området, 

som inkluderer planer for investeringer i IKT-systemer. Planene omfatter utvikling av IKT-området både 

på overordnet nivå (utvikling av fag- og fellessystemer) og for mer spesifikke prosjekter som digitalisering 

av Frognskolen, og blir finansiert av kommunestyret med bevilgninger i kommunens investeringsbudsjett. 

Planene for utvikling av IKT-systemer følges opp i samsvar med de strategiene som er lagt, og rapporteres 

på i månedlig økonomirapportering, og i forbindelse med tertialrapportering. Videre har kommunen, i 

samsvar med anerkjent praksis, utarbeidet system for overordnet styring av IKT-funksjonen, samt skriftlige 

rutiner knyttet til sikkerhet, drift og vedlikehold av IKT-systemer, og rutiner for å forhindre driftsstans og 

for å gjenoppta normal drift etter eventuell driftsstans. 

Samtidig viser forvaltningsrevisjonen at Frogn kommune ikke i tilstrekkelig grad har utarbeidet rutiner for 

å redusere og forhindre avdekte IKT-risikoer. Etter revisjonens vurdering medfører dette risiko for feil og 

mangler i kommunens arbeid med å forhindre IKT-risikoer, samt risiko for at arbeidet blir avhengig av 

enkeltpersoner og dermed sårbart for utskiftninger i personale, sykdom mv. Av undersøkelsen går det frem 

at det heller ikke gjennomføres systematiske risikoanalyser knyttet til hvor i kommunens IKT-systemer det 

foreligger risiko for feil, mangler og svikt, herunder risiko for stans eller nedetid på IKT-løsninger. 

Revisjonen vil understreke at systematiske risikoanalyser er et sentralt element for å sikre god 

internkontroll, når det gjelder å avdekke aktiviteter eller prosesser hvor det kan være fare for manglende 

måloppnåelse, manglende etterleving av rutiner og regelverk, eller svikt i drift av sentrale løsninger og 

systemer som vil kunne påvirke de tjenestene kommunen tilbyr. 

Forvaltningsrevisjonen viser at Frogn kommune har et styringssystem for informasjonssikkerhet. 

Kommunen har etablert både sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi gjeldende for kommunens arbeid med 

informasjonsbehandling, og har også kartlagt hvilke personopplysninger som behandles gjennom ulike fag- 

og fellessystemer. Kommunen har imidlertid ikke etablert system og rutiner for å sikre at oversiktene over 

personopplysninger som behandles er oppdatert og fullstendig, eller at all relevant informasjon om 

personopplysningene som behandles blir registrert, herunder informasjon om formålet med behandlingen. 

Det blir videre ikke gjennomført systematiske risikoanalyser knyttet til hvor og når det kan forekomme feil 

og mangler med hensyn til informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger, og det er ikke 

sikret en fullstendig praksis for å melde avvik knyttet til mangelfull behandling av personopplysninger. Når 

det gjelder kontroll av ansattes tilgang til systemer der personopplysninger blir behandlet, er det ikke 

etablert rutiner for å gjøre endringer i tilganger for ansatte som bytter jobb internt, og det føres ikke 

kontroll eller tilsyn med at de tilganger til systemer der personopplysninger blir behandlet som er gitt, er 

korrekte og i samsvar med faktisk behov ansatte har i forbindelse med utføring av egne arbeidsoppgaver. 

Etter revisjonens vurderinger er flere av funnene knyttet til kommunens arbeid med informasjonssikkerhet 

ikke i samsvar med gjeldende regelverk, og revisjonen mener at kommunen med dette bryter med flere 

sentrale krav i lov og forskrift når det gjelder sikkerhet ved behandling av personopplysninger. 

Basert på det som kommer frem i forvaltningsrevisjonen, kommer revisjonen med noen anbefalinger til 

Frogn kommune. Disse fremgår av kapittel 6 Konklusjon og anbefalinger. 
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av IKT – sikkerhet og drift i Frogn kommune. Prosjektet 

ble bestilt av kontrollutvalget i Frogn kommune i sak 19/17, 28. august 2017. 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å kartlegge og vurdere kommunens sentrale IKT-funksjoner 

med fokus på sikkerhet, drift og overordnede målsetninger og rutiner. 

Med bakgrunn i formålet ble det utarbeidet følgende problemstillinger: 

1. I hvilken grad har kommunen klare strategier og planer knyttet til investeringer innenfor IKT-
området, og hvordan etterleves disse? 
 

2. Har kommunen tilfredsstillende systemer og rutiner for å avdekke, redusere og forhindre 

potensielle IKT-risikoer? Herunder: 
a. Rutiner for sikkerhet, drift og vedlikehold av IKT-systemer? 
b. Rutiner for å gjenoppta normal drift etter en driftsstans? 

 
3. Har kommunen etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet som tilfredsstiller krav i 

regelverket? 
 

1.3 Metode 

1.3.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og relevante kommunale styringsdokumenter har blitt gjennomgått og benyttet som 

revisjonskriterier. Videre har revisjonen samlet inn og gått gjennom dokumentasjon fra kommunen. Dette 

inkluderer blant annet kommuneplan, handlingsprogram for 2017-2020, virksomhetsplan for enhet for IKT 

og service, budsjett og regnskap fra enhet for IKT og service, rutiner knyttet til sikkerhet og drift av IKT-

systemer og –løsninger, og mål og strategier for arbeid med informasjonssikkerhet. 

1.3.2 Intervju 

Revisjonen har gjennomført intervjuer med utvalgte personer i Frogn kommune som er involvert i 

kommunens arbeid med sikkerhet, drift og vedlikehold av kommunens IKT-systemer, samt kommunens 

arbeid med informasjonssikkerhet. Dette inkluderer enhetsleder for enhet for IKT og service, 

beredskapskoordinator (som også fungerer som sikkerhetsleder), arkivleder, konstituert kommunalsjef for 

helse, samt enhetsleder for hjemmetjenester og systemansvarlig for Gerica (fagsystem innen helse og 

omsorg). Totalt er det gjennomført fire intervjuer med seks personer.  

1.3.3 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de 

verifiserte intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Datadelen av rapporten er sendt til rådmannen for verifisering og høring. På bakgrunn av verifiseringssvar 

fra rådmannen, har revisjonen rettet opp mindre faktafeil. Rådmannens høringsuttalelse er lagt ved den 

endelige rapporten. 

1.4 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 

Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra kommuneloven, 

personopplysningsloven og –forskriften og anerkjente rammeverk for styring av IKT-funksjonen. Kriteriene 

er nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2 til rapporten. 
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2. Om tjenesteområdet 

Innenfor IKT-området er Frogn kommune organisert med en egen enhet som omfatter IKT og service, og 

som sorterer i direkte linje under rådmannen. Enhetsleder for IKT og service inngår i rådmannens 

ledergruppe, og rapporterer direkte til rådmann. Enhetsleder fungerer som både strategisk leder og 

operativ IKT-sjef i kommunen, med ansvar for hele kommunens IKT-portefølje. Det er ikke ansatt egen 

driftssjef eller sikkerhetssjef innenfor IKT i Frogn kommune. 

Enhet for IKT og service innehar flere ulike roller når det kommer til arbeid med og oppfølging av IKT i 

kommunen. Enheten har en bestillerrolle, med ansvar for utarbeidelse av kravspesifikasjoner og 

tilbudsforespørsler i forbindelse med anskaffelser innen IKT og telefoni, samt oppfølging av leveranser til 

kommunen innen IKT og telefoni for alle kommunens virksomheter. 

Videre har enhetene en styringsrolle innen Frogn kommunes arbeid med IKT. Dette omfatter arbeid med 

og oppfølging av strategier på IKT-området og kommunale digitaliseringsprosesser, forvaltning og 

oppfølging av avtaleverk innen IKT og telefoni, lisensadministrasjon, prosjektstyring og IKT-sikkerhet, 

ansvar for å utnytte teknologiske trender og muligheter og for å utvikle egen teknologi og systemportefølje, 

samt ivareta gjeldende standarder, lovverk, retningslinjer og føringer knyttet til IKT. 

I tillegg har enhet for IKT og service en leverandørrolle på IKT-området i kommunen. Denne rollen omfatter 

drift og vedlikehold av felles- og fagsystemer, samt teknisk infrastruktur innen IKT og telefoni for alle 

virksomheter i kommunen. Leverandørrollen omfatter også blant annet klargjøring/installasjon av 

leveranser innen IKT og telefoni, brukerstøtte og opplæring, og deltakelse i interne kommunale prosjekter 

som inkluderer IKT-komponenter.  

Frogn kommune deltar i det administrative samarbeidet IKT Follo, sammen med kommunene Oppegård, 

Ski, Vestby, Nesodden og Ås. IKT Follo er et administrativt samarbeid som har som formål å sikre enhetlig 

og trygg drift av den felles infrastruktur som er etablert for å ivareta ulike systemområder i IKT Follos 

samarbeidsflate. Dette omfatter blant annet portalløsninger, kartsystemer, økonomisystem og sak- og 

arkivsystem. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid med Ski og Frogn kommuner som 

vertskommuner, og rådmannskollegiet i alle samarbeidskommunene som styringsgruppe. I samarbeidet er 

Frogn kommune vertskap for Agresso ERP-systemet samarbeidskommunene benytter, samt sak- og 

arkivsystemet (Public 360).  
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3. Strategier og planer for investeringer 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

I hvilken grad har kommunen klare strategier og planer knyttet til investeringer innenfor IKT-området, og 
hvordan etterleves disse? 

 

3.2 Revisjonskriterier 

Kommuner er pålagt å planlegge sin virksomhet. Det går frem av kommuneloven § 5 at «kommunen skal 

utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomhet.» Kommunen sin plikt til og formål med å 

utarbeide planer går også frem av plan- og bygningsloven § § 3-2, 3-3 og 11-2 andre ledd. 

 

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser på et område blir sett i 

sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsing mellom sektormyndigheter og mellom 

statlige, regionale og kommunale organ, private organisasjoner og institusjoner, og allmenheten, jf. plan- 

og bygningsloven § 3-1. 

 

Av kommuneloven § 44 om økonomiplan, går det frem at kommunestyret en gang i året skal vedta en 

rullerende økonomiplan, som omfatter hele kommunens virksomhet og gir «en realistisk oversikt over 

sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.» Videre går det frem at 

§ 45 i samme lov at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for det kommende kalenderår, 

og av kommuneloven § 46 går det frem at dette budsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet, 

samt være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.  

 

Bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, jfr. kommuneloven § 47:  

 

«Kommunestyrets (…) bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette 

gjelder ikke for utbetalinger kommunen (…) er rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje 

punktum. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og 

utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder (…) gi 

melding til kommunestyret (…). Får kommunestyret (…) melding etter nr. 2 foran, skal det foreta 

nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med 

forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til 

budsjettet.»  

 

I forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) er det i § 10 stilt følgende krav til 

budsjettstyring:  

 

«Administrasjonssjefen, eventuelt kommunerådet, skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter 

for kommunestyret … som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger 

i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommunerådet finner 

rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert 

årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.»  

 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

3.3 Datagrunnlag 

Mål og strategier for utvikling av IKT-området 

Frogn kommunens handlingsprogram for 2017-20201 inneholder et eget kapittel knyttet til kommunikasjon 

og interne systemer, som omhandler Frogn kommunes overordnede digitaliseringsstrategi, og som også 

                                                

1 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2016, sak 156/16. 
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angir mål og styringsindikatorer for digitaliseringsarbeidet, samt ulike strategier for hvordan 

digitaliseringsmålene skal nås. Av handlingsprogrammet går det frem at det overordnede målet for Frogn 

kommunes digitaliseringsstrategi er at: 

«Frogn kommune leverer digitale tjenester som gir innbyggere og næringslivet et reelt digitalt 

førstevalg og bidrar til en effektiv tjenesteproduksjon.» 

Blant strategiene som skal bidra til å nå det overordnede målet i handlingsprogrammet, finner man at 

Frogn kommunes ledelse skal ha IKT som en del av det strategiske planarbeidet, og at IKT skal benyttes 

for styringsdata om økonomi, kvalitet og produktivitet. Som en del av denne strategien skal kommunen 

«innarbeide IKT-investeringer og –bruk som en del av de strategiske beslutninger som tas», samt «innføre 

IKT-systemer som organisasjonsprosjekt og ha fokus på gevinst og gevinstrealisering». 

En annen strategi for å nå det overordnede målet i handlingsprogrammet er at Frogn kommune skal ha en 

sikker og stabil infrastruktur med gode fag- og støttesystemer som utveksler informasjon seg imellom og 

på tvers av forvaltningsnivå. Dette skal oppnås gjennom blant annet å «videreutvikle og fornye fag- og 

fellessystemer». 

Videre går det frem at en ytterligere strategi for å nå målet om å levere digitale tjenester som blant annet 

gir innbyggere og næringsliv et reelt digitalt førstevalg, er å sørge for at barnehager og skoler i kommunen 

benytter gode og fleksible digitale læremidler, bygget på en sikker og stabil teknisk plattform. Dette skal 

oppnås ved å etablere disse læremidlene gjennom egne prosjekter i skolene med fokus på blant annet 

teknisk fornyelse. 

I intervju blir det opplyst at hvilke IKT-investeringer som skal prioriteres og bevilges midler til i Frogn 

kommune, avgjøres som en del av den årlige prosessen rundt budsjett og handlingsprogram. I denne 

prosessen kommer administrasjonen, gjennom forslag til budsjett og handlingsprogram, med anbefalinger 

til kommunestyret om hvilke systemer og løsninger kommunen bør satse på og investere i, ut fra de målene 

kommunen har definert i kommuneplanen og andre politiske føringer, kommunens satsings- og 

utviklingsområder, samt innmeldte behov fra enhetsleder i de ulike enhetene i kommunen knyttet til 

teknologi og IKT-løsninger. Forslag fra administrasjonen blir vurdert av politikerne i forbindelse med 

behandlingen i kommunestyret, og velger løsninger og bevilger midler gjennom vedtaket som fattes årlig 

i egen sak om budsjett og handlingsprogram.  

Strategier og planer for investeringer innen IKT 

I handlingsprogrammet er investeringer innenfor IKT-området omtalt som en del av kapittelet om 

kommunale investeringer som helhet. Her går det frem at investeringsnivået for IKT for perioden 2017-

2020 er satt i samsvar med kapittelet om kommunikasjon og interne systemer, og at et viktig mål for IKT-

investeringen er økt digitalisering og forenkling slik at kommunale ressurser kan brukes mer effektivt. 

Investeringsbudsjettet for perioden 2017-2020 viser at det er satt av kr. 1,5 millioner per år til IKT-

investeringer i Frogn kommune, totalt kr. 6 millioner for perioden til investeringer innenfor IKT. 

Videre blir det i handlingsprogrammet vist til at kommunen i 2015-2016 gjennomførte et pilotprosjekt for 

digital skole, som omhandlet teknisk og pedagogisk fornyelse ved to skoler i kommunen. I perioden 2016-

2018 skal prosjektet gjennomføres ved de resterende skolene i kommunen. Som en del av prosjektet skal 

elever og lærer utstyres med eget læringsbrett (nettbrett), samtidig som IKT-infrastrukturen knyttet til 

Frognskolen oppgraderes til å håndtere bruken av læringsbrett og tilhørende ny teknisk plattform. I 

investeringsbudsjettet er det for perioden 2017-2020 satt av midler til Digital skole-prosjektet på kr. 10 

millioner. 

I tillegg blir det i kapittelet om IKT-investeringer vist til at innenfor Agresso-samarbeidet med de øvrige 

kommunene i IKT Follo, erfaringsmessig foreligger et løpende behov for oppgraderinger og utvikling, særlig 

med hensyn til økt digitalisering og selvbetjening ute i de ulike enhetene som benytter systemene. I 2017 

er det derfor satt av egne midler til videreutvikling av Agresso-samarbeidet, blant annet når det gjelder å 

ta i bruk digitale løsninger for reiseregninger og utlegg. I investeringsbudsjettet er det for perioden 2017-

2020 satt av midler til utvikling i Agresso på kr. 4 millioner. 

I intervju blir det opplyst investeringer innenfor IKT-området som hovedregel inngår i større prosjekter, 

der IKT håndterer de delene av prosjektet som knytter seg til IKT-systemer og –løsninger. Typiske 
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eksempler på dette er Digital skole-prosjektet, kommunens prosjekter for bygging av badeanlegg og nytt 

helsebygg; i disse prosjektene har IKT-enheten en sentral rolle i utvikling av de tekniske leveransene. For 

disse prosjektene er det utarbeidet egne prosjektplaner som beskriver hva som skal gjennomføres og hvem 

som har ansvar for hva, med fremdrifts- og milepælplaner for de ulike leveransene. For prosjektene er det 

også opprettet styringsgrupper og prosjektgrupper bestående av personer fra de ulike områdene i 

kommunen som er involvert. For eksempel har man i forbindelse med digitaliseringsprosjekt innenfor skole 

en styringsgruppe med deltakere både fra rådmannsnivået, skoleområdet og IKT, samt egne 

prosjektgrupper for både skole- og IKT-området. 

Oppfølging av planer for investeringer innenfor IKT-området 

I intervju opplyser enhetsleder for IKT og service at når handlingsprogram er vedtatt i kommunestyret, og 

enhetens økonomiske investeringsrammer er bekreftet gjennom vedtatt budsjett, gjennomgår IKT-

enhetene de investeringsprosjektene som er skissert og foreslått i administrasjonens forslag til 

handlingsprogram, og spesifiserer og justerer de konkrete tiltakene og aktivitetene som er planlagt 

gjennomført av enhet for IKT innenfor hvert prosjekt, slik at de er i samsvar med politikernes prioriteringer 

i handlingsprogrammet og innenfor rammene av tildelt budsjett. Tiltak og aktiviteter IKT-enheten skal 

gjennomføre i prosjekter de er en del av, legges inn i virksomhetsplanen for enheten. Tiltak og aktiviteter 

i virksomhetsplanen blir videre brutt ned i mindre arbeidsmål, og fordelt til ansatte i enhet for IKT og 

service for oppfølging og gjennomføring. 

I intervju opplyser intervjuede enhetsledere og kommunalsjef at de opplever at det i stor grad er samsvar 

mellom de overordnede planene og strategiene kommunen har vedtatt for investeringer innen IKT-

området, og hvordan dette følges opp gjennom de investeringsprosjektene som faktisk gjennomføres. De 

styringssignalene kommunestyret gir for investeringer innenfor IKT-området gjennom budsjett og 

handlingsprogram blir opplevd som tydelige, og det blir pekt på at de aktivitetene som blir prioriterte 

gjennom tildeling av midler over årlig budsjett i stor grad blir fulgt opp og iverksatt. 

I tillegg til oppfølging av investeringer innenfor IKT-området gjennom større prosjekter, gjøres det 

kontinuerlig investeringer knyttet til IKT-plattformen i kommunen, både for å opprettholde drift av 

kommunens fagsystemer og sørge for tilstrekkelig datasikkerhet. I intervju blir det opplyst at dette krever 

mye arbeid og oppfølging fra IKT-enheten. Av større investeringer innenfor dette feltet de siste årene blir 

det pekt på etablering av nødstrømanlegg til datarommet ved rådhuset som sikrer at alle systemer vil 

fungere upåvirket av strømbrudd eller andre feil på strømnettet, etablering av nytt system for 

sikkerhetskopiering av data med dobbel sikkerhetskopi på alternativ lokasjon for å sikre rask gjenoppretting 

av data dersom det skulle oppstå en feil, og etablering av fullverdig alternativt driftssted som skal dekke 

kommunens IKT-behov dersom ordinært driftssted ved Frogn rådhus blir satt ut av drift.2  

Når det gjelder rapportering på arbeid med investeringer innen IKT-området, rapporterer IKT-enheten til 

rådmann i forbindelse med tertial- og årsrapportering, før rådmann setter dette sammen til en samlet 

rapport for kommunen som legges frem for kommunestyret. I tertial- og årsrapportene blir det rapportert 

på alle styringsindikatorer innenfor IKT-området slik disse også fremgår i handlingsprogram, herunder 

status for investeringsprosjekter som for eksempel Digital skole-prosjektet. I tillegg rapporterer IKT-

enheten på økonomi til rådmann hver måned med hensyn til budsjett og måloppnåelse på utvalgte mål. 

Ev. avvik eller andre relevante forhold knyttet til investeringer og investeringsprosjekter som rådmann må 

kjenne til, inngår i denne rapporteringen.  

3.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Frogn kommune gjennom sin digitaliseringsstrategi har definert mål og strategier 

for utvikling av IKT-området, som inkluderer planer for investering i IKT-systemer. Planene omfatter 

utvikling av IKT-området både når det gjelder IKT-systemer på overordnet nivå, herunder utvikling av fag- 

og fellessystemer, og for spesifikke prosjekter knyttet til for eksempel digitalisering av læremidler i 

Frognskolen. I disse planene går eventuelle behov for investeringer tydelig frem. Gjennom budsjett og 

handlingsplan for Frogn kommune er det satt av midler til å finansiere og følge opp de strategiene som er 

                                                

2 I forbindelse med verifisering av rapportens datagrunnlag, opplyser Frogn kommune at arbeidet med etablering av 
fullverdig alternativt driftssted ikke er fullført på tidspunktet for forvaltningsrevisjonen. 
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definert for utvikling av IKT-området i kommune, og undersøkelsen viser at det er etablert praksis i IKT-

enheten for å følge opp og gjennomføre prosjektene politikerne vedtar, samt rutiner for å rapportere jevnlig 

på status for utviklingsprosjekter med tilhørende investeringer til ledelsen i administrasjonen og videre til 

politisk nivå.  

Etter revisjonens vurdering har Frogn kommune gjennom strategi for digitalisering med tilhørende mål og 

strategier for utvikling av IKT-området sørget for en tilstrekkelig planlegging av virksomheten som også 

blir sett i forhold til planer for den kommunale virksomheten for øvrig. Gjennom den operasjonaliseringen 

og realiseringen av strategier og planer som skjer i administrasjonen, samt gjennom budsjett og 

handlingsprogram der det er utarbeidet oversikt over hvilke oppgaver som skal prioriteres og gjennomføres 

og satt av midler til denne oppfølgingen, er det etter revisjonens vurdering også foretatt en tydelig 

oppfølging av kommunens strategier som sikrer at disse blir etterlevd. 
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4. System og rutiner for håndtering av IKT-

risiko 

 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Har kommunen tilfredsstillende systemer og rutiner for å avdekke, redusere og forhindre potensielle IKT-

risikoer?  
 
Herunder: 
 

 Rutiner for sikkerhet, drift og vedlikehold av IKT-systemer? 
 Rutiner for å gjenoppta normal drift etter en driftsstans? 

 

4.2 Revisjonskriterier 

I kommuneloven § 23 framgår følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

1. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003)3 står følgende kommentar til kravet om betryggende kontroll i kommuneloven 

§ 23:  

 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 

internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens 

ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en 

virksomhet etablerer rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen 

når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) blir det videre vist til at internkontroll først og fremst er et ledelsesverktøy, og  

 

(…) er en integrert del av ledelsens styring av organisasjonen. Internkontroll defineres i videste 

forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, med formål 

å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

-  Målrettet og effektiv drift  

-  Pålitelig ekstern rapportering  

-  Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. Et av de mest brukte 

rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.4 

 

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De 

viktigste elementene er:  

 
 kontrollmiljø  
 risikovurdering  

 kontrollaktiviteter  

                                                

3 Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon). 
4 COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013). 
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 kommunikasjon og informasjon 
 ledelsesoppfølging 

 

COBIT 5 er et internasjonalt anerkjent rammeverk for styring av IKT-funksjonen i virksomheter utviklet av 

organisasjonen ISACA.5 Rammeverket tar utgangspunkt i at IKT-funksjonen på en effektiv og god måte 

skal underbygge og bidra til at virksomheten når sine overordnede mål. Med bakgrunn i dette er det 

identifisert og definert en rekke mål og prosesser for IKT-funksjonen. Eksempelvis sier rammeverket at 

dersom det er et overordnet mål for virksomheten å etterleve lover og reguleringer må man bl.a. sette 

følgende mål for IKT-funksjonen: 

 IKT-funksjonen skal selv etterleve, og skal hjelpe virksomheten ellers i å etterleve, lovkrav og 

reguleringer. 

 IKT-funksjonen skal opprettholde sikkerhet i informasjon, infrastruktur og applikasjoner.  

 IKT-funksjonen skal håndtere IKT-relatert risiko. 

 IKT-funksjonen skal levere tjenester i samsvar med virksomheten sine behov. 

 IKT-funksjonen skal ha pålitelig og nyttig informasjon til å fatte beslutninger.  

 IKT-funksjonen skal etterleve interne retningslinjer. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Rutiner for sikkerhet, drift og vedlikehold 

4.3.1 Datagrunnlag 

Overordnet styringssystem for IKT 

Frogn kommune har utarbeidet et eget dokument som beskriver styringssystemet innenfor IKT-området i 

kommunen. Av dokumentet går det frem at god dokumentasjon av Frogn kommunes IKT-infrastruktur og 

–systemer, med tilhørende god forvaltning av dokumentasjonen med klare oppgaver, ansvar og 

internkontroll, skal sikre forsvarlig bruk, drift og vedlikeholde av IKT-systemene. Dette skal igjen bidra til 

å imøtekomme krav som stilles i lover, forskrifter og allment aksepterte standarder knyttet til infrastruktur 

og systemforvaltning innen IKT. 

Styringssystemet for IKT i Frogn kommune består av et rammeverk som omfatter følgende elementer: 

«planlegging og organisering», «anskaffelse og implementering», «driftsleveranse og støtte», og 

«monitorering og evaluering». For hvert av disse elementene er det utarbeidet mer spesifikk 

dokumentasjon og rutiner, som tydeliggjør hvordan det skal jobbes med å følge opp de ulike delene av 

rammeverket for styring av IKT-funksjonen i Frogn. 

I intervju opplyser enhetsleder for IKT og service at måten Frogn kommune har valgt å organisere sitt 

styringssystem for IKT-funksjonen på, er lagt tett opp mot COBIT-standarden og elementene denne 

inneholder. Det blir imidlertid pekt på at ikke alle elementene i standarden har blitt fulgt opp like aktivt, 

men at dette særlig har vært en god måte å tilnærme seg organisering av drift av IKT på. 

En gjennomgang av dokumentasjon og rutiner for IKT som ligger i kommunens kvalitetssystem (Compilo), 

bekrefter opplysninger fra enhetsleder om at ikke alle elementer i standarden er fulgt opp like aktivt. For 

elementene «anskaffelse og implementering» og «monitorering og evaluering» er det kun i noen grad 

utarbeidet spesifikke dokumentasjon og rutiner for å styre IKT-funksjonen, og det er ikke utarbeidet 

dokumenter og/eller rutiner som beskriver alle momenter i standarden som sorterer under hvert element. 

I mappen i kvalitetssystemet for «anskaffelse og implementering» i kvalitetssystemet, ligger tre 

dokumenter: innkjøpshåndbok for Frogn kommune, retningslinjer for anskaffelser i Frogn kommune, samt 

lenke til kommunens felles innkjøpskontor sin innkjøpsportal. I mappen i kvalitetssystemet for 

«monitorering og evaluering» ligger ett dokument, knyttet til overvåking og vurdering av IT-ytelse. 

For de to elementene «planlegging og organisering», og «driftsleveranse og støtte», er det i vesentlig 

større grad utarbeidet dokumentasjon og rutiner. I kvalitetssystemets mappe for «planlegging og 

organisering» ligger det blant annet dokumentasjon som beskriver overordnede mål for styring av IKT-

virksomheten, helhetlig kvalitetsstrategi og retningslinjer for gjennomføring av IKT-prosjekter, samt rutiner 

                                                

5 ISACA er en internasjonal forening som fokuserer på styring og kontroll innenfor IKT-sektoren. 
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for egenkontroll knyttet til IKT-sikkerhet, risikovurdering ved bruk av skytjenester og avvikshåndtering 

innenfor IKT. I mappen for «driftsleveranse og støtte» ligger blant annet beredskapsplan for IKT, 

beredskapsplan for alternativt administrasjonssenter for rådhuset, samt rutiner blant annet for å definere 

og styre servicenivået, styre tjenester fra eksterne IT-leverandører, styring av ytelse og kapasitet, sikre 

kontinuerlig service- og kriseplanlegging og for å sikre systemsikkerhet. 

Enhetsleder for IKT og service opplyser at IKT-enheten i Frogn per i dag er bemannet med ressurser som 

er flinke til å være tett på det arbeidet som gjøres innenfor IKT-drift. Kommunen har heller ikke 

uforholdsmessig mange driftsavtaler å følge opp, og de har etablert gode målepunkter knyttet til 

driftsstatus (se neste avsnitt, samt kapittel 4.4.1), og får raskt tilbakemeldinger dersom elementer i IKT-

systemet ikke fungerer slik de skal. Dette gjør det videre mulig å følge opp og lukke feil, mangler og avvik 

knyttet til kommunens IKT-drift raskt og effektivt. Enhetsleder peker på at på bakgrunn av dette har det 

ikke blitt opplevd som et behov å ha skriftlige rutiner knyttet til alle elementer i COBIT-standarden.6 

Rutiner for sikkerhet, drift og vedlikehold av systemer 

En gjennomgang av de rutinene som ligger i kvalitetssystemet under «planlegging og organisering» og 

«driftsleveranse og støtte», viser at Frogn kommune har opprettet en skriftlig rutine for sikkerhet, drift og 

vedlikehold av systemer, som ligger tilgjengelig for alle ansatte. Rutinen, som omfatter alle IKT-systemer 

som er i bruk i kommunen, beskriver hvilke aktiviteter som skal utføres med hensyn til oppdatering av 

systemer, gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner, sårbarhetsanalyser, samt fortløpende vurderinger 

knyttet til IKT-sikkerhet og til enhver tid gjeldende trusselbilde.  

I rutinen er det spesifisert hvordan oppdatering av kommunens IKT-systemer skal gjøres, samt når 

oppdateringene skal gjennomføres (fortløpende etter hvert som nye pakker, versjoner, patcher mv. gjøres 

tilgjengelig gjennom de systemer kommunen har lisenser for/abonnerer på).  

Av rutinen går det videre frem at når det gjelder sikkerhetsrevisjoner, skal det det hvert halvår 

gjennomføres revisjon av brannmurløsning, og regelsett i både indre og ytre brannmur, for å sikre at 

åpninger i brannmuren ligger på et minimumsnivå ut fra hva som er nødvendig. Revisjonene av regelsett 

i brannmur skal gjennomføres sammen med leverandør av brannmurløsningen.  

Kommunen abonnerer på sårbarhetsanalyser fra Helsecert. Av rutinen for sikkerhet, drift og vedlikehold 

går det frem at kommunen mottar rapporter fra Helsecert når det oppstår endringer i trusselbildet for IKT-

tjenester som det må tas hensyn til. I intervju blir det også opplyst at IKT-enheten mottar regelmessige 

rapporter fra Helsecert med varsler om potensielle risikoer som hull i brannmur mv. I tillegg benytter 

kommunen Qualys SSL Labs for jevnlig å teste sårbarhet på de av kommunens tjenester som er eksponert 

mot internett. Ved avdekking av sårbarheter gjennom analyser Helsecert og Qualys SSL Labs, settes det i 

verk tiltak for å utbedre for å utbedre sårbarheter og lukke mulighetsrom for at uønskede hendelser 

inntreffer. I intervju opplyser enhetsleder for IKT og service at den eksterne monitorering av kommunens 

systemet utgjør et nyttig verktøy for å kunne sette inn tiltak for å motvirke og forhindrer risiko. 

Videre har kommunen etablert flere andre skriftlige rutiner som knytter seg til sikkerhet, drift og 

vedlikehold av IKT-miljøer og løsninger i kommunen. Dette inkluderer en egen rutine for egenkontroll av 

IKT-sikkerhet, tilgjengelig for ansatte i kvalitetssystemet. Formålet med rutinen er å sikre at mål, rutiner 

og retningslinjer knyttet til IKT-drift og –sikkerhet etterleves. Rutinene inneholder en plan for 

egenkontrollaktiviteter, med egenkontrolltiltak som skal gjennomføres, beskrivelse av hvem som eier 

aktiviteten og dermed er ansvarlig for å gjennomføre den, samt når og hvor ofte kontrollen skal utføres. I 

planen er det også satt av et blankt felt, der resultat fra gjennomførte kontroller kan påføres. Av 

egenkontrolltiltak som er inkludert i rutinene, finner man blant annet gjennomgang av tilgangsrettigheter 

for brukere og administratorer, kontroll av fysisk tilgang til lokaler og områder for IKT-virksomheten, 

skifting av administratorpassord, verifikasjon og ev. oppdatering av konfigurasjonsplan for nettverk (IP-

                                                

6 I forbindelse med verifisering av rapportens datagrunnlag, opplyser Frogn kommune følgende når det gjelder 
rutinemessig oppfølging av kommunens IKT-drift: «Vårt ITIL baserte oppgaveregistrerings- og oppfølgingssystem 
(Pureservice) er en sentral faktor i å motta, følge opp, lukke og analysere feilsituasjoner. Systemets FAQ modul bidrar 
til selvhjelp for brukere basert på tidligere løste oppgaver. Systemets erfaringsbase er også et viktig hjelpemiddel til å 
forhindre at samme feil oppstår igjen.» 
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plan), sikkerhetsgjennomgang av brannmur, kontroll av versjonsstatus og oppdateringsplan for lagrings- 

og kjernesystemer, og verifisering av sikkerhetsnivå på nettverk og nettverkskomponenter.  

Kommunen har etablert en egen rutine for å sikre systemsikkerhet, som omfatter oversikt over 

sikkerhetstiltak innenfor sentrale områder som nettverk, servere og klienter, samt sikkerhet knyttet til 

fysisk infrastruktur. Kommunen har også utarbeidet et dokument som beskriver arbeids- og møtestrukturer 

for arbeid knyttet til drift, vedlikehold og risikovurderinger av kommunens IKT-miljø. Dette inkluderer blant 

annet ukentlige møter med fast agenda (gjennomgang av hastesaker/prioriterte oppgaver, planlegging av 

arbeid fremover, gjennomgang av trusselbilde og aktuelle risikoer), samt månedlig vedlikeholds- og 

oppdateringsdagen. I intervju blir det opplyst at for å sikre at man har god nok oversikt over alle relevante 

problemstillinger i driften, er alle de ansatte involvert i det ukentlige driftsmøtet som gjennomføres i IKT-

enheten. 

I intervju blir det pekt på at Frogn kommune, i tillegg til det overordnede styringssystemet for IKT-funksjon 

og de rutinene som er utarbeidet for sikkerhet, drift og vedlikehold av IKT-systemene, har gode avtaler 

med leverandører når det gjelder beskyttelse av servere og klienter. Avtalene omfatter regelmessige 

oppdateringer av både servere og klienter, og kommunen mottar skriftlige rapporter fra alle 

oppdateringsrunder, med informasjon om blant annet tilstand ute på klient og at oppdateringer har skjedd 

til riktig tid på riktig måte.  

Videre blir det opplyst at kommunen også har en nettleverandør som følger aktivt med på mulige risikoer, 

gjeldende trusselbilde og eventuelle hendelser som inntreffer. Eksempelvis var nettleverandøren involvert 

i dialog med kommunen høsten 2017, i forbindelse med avdekkede risikoer knyttet til WPA2-protokoll7  og 

sikring av trådløse nettverk. I intervju blir det pekt på at kommunen i stor grad har håndtert de 

utfordringene og problemene som ble avdekt i WPA2-protokollen høsten 2017, gjennom direkte oppfølging 

av utfordringene i kombinasjon med andre sikkerhetskontroller kommunen har for å hindre at eksterne 

skal komme seg inn på innsiden av kommunens systemer. 

Bruk av risikoanalyser 

Revisjonen får opplyst at det ikke blir gjennomført systematiske og dokumenterte risikoanalyser for alle 

driftsprosesser innenfor IKT. Det blir opplyst at dette blant annet skyldes at gjennomføring av slike analyser 

er omfattende både tids- og ressursmessig, med tanke på IKT-enhetens størrelse og bemanning. Det har 

imidlertid blitt gjennomført flere enkeltstående risikoanalyser innenfor IKT-området i kommunen. Dette 

omfatter risikoanalyse knyttet til etablering av skytjenester og risikoanalyse av uønskede hendelser knyttet 

til informasjonssikkerhet (i forbindelse med felles risiko- og sårbarhetsanalyse for Frogn kommune for 

2015). For risikoanalyser knyttet til etablering av skytjenester er det etablert en egen rutiner som ligger i 

kvalitetssystemet. I rutinen er det definert hva som er formålet med risikoanalyse (forebygge, avdekke og 

håndtere hendelser som kan føre til brudd på personopplysningers konfidensialitet, integritet eller 

tilgjengelighet for opplysninger som oppbevares i skyløsninger), hvordan selve risikoanalysen skal 

gjennomføres, og hvilke spørsmål det er viktig at blir stilt i forbindelse med vurdering av bruk av 

skyløsninger til oppbevaring av opplysninger.  

I tillegg gjennomfører IKT-enhetene mer kontinuerlige risikovurderinger knyttet til løpende drift 

(oppdateringer, endringer, nyinnføring/-installasjoner) og med hensyn til det til enhver tid gjeldende 

trusselbildet innenfor IKT-området. Disse løpende vurderingene av driftsrisiko er omtalt under forrige 

overskrift («Rutiner for sikkerhet, drift og vedlikehold av systemer»).  

Revisjonen får opplyst at Frogn kommune ikke har definert skriftlige akseptkriterier knyttet til hvilken risiko 

som skal aksepteres innenfor ulike systemer med hensyn til feil, mangler og avvik i driften. Det blir opplyst 

i intervju at hovedlinjen er at ingen risiko er akseptert, men at dette er ikke definert eller formalisert noe 

sted. Når det gjelder arbeid med å avdekke, redusere og forhindre IKT-risikoer i Frogn, opplyser 

enhetsleder for IKT at IKT-enheten har generelt høy driftskompetanse. Enheten er slik enhetsleder vurderer 

det, bemannet med ansatte med solid kompetanse og erfaring fra større driftsmiljøer, noe som bidrar til å 

sikre tilfredsstillende drift, vedlikehold og sikkerhet i IKT-systemene. Det blir også pekt på i intervju at man 

                                                

7 Mye brukt krypteringsmetode for trådløse nettverk. 
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i organisasjonen er opptatte av og bevisste på risiko, og at det arbeides kontinuerlig med å avdekke risiko 

og sikre kvalitet i driften. 

4.3.2 Vurdering 

Frogn kommune har utarbeidet et system for overordnet styring av IKT-funksjonen som baserer seg på 

COBIT-rammeverket, og som er organisert med hensyn til å dekke de fire sentrale områdene i 

rammeverket. Innenfor disse områdene har kommunen utarbeidet skriftlige rutiner for sikkerhet, drift og 

vedlikehold av systemer, som definerer gjennomføring av ulike sikkerhetsrelaterte aktiviteter, herunder 

gjennomføring av systemoppdatering, sikkerhetsrevisjoner og sårbarhetsanalyser, og fortløpende 

vurderinger/analyser av IKT-sikkerhet og trusselbilder. 

Samtidig viser undersøkelsen at det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner knyttet til alle områdene og 

elementene i COBIT-rammeverket for styring av IKT-funksjonen. Undersøkelsen viser videre at det ikke 

blir gjennomført systematiske og dokumenterte risikoanalyser for alle driftsprosesser innenfor IKT, med 

formål om å avdekke risiko for hvor det kan forekomme feil eller mangler eller svikt i kommunens IKT-

systemer/-løsninger. 

Revisjonen mener at Frogn kommune gjennom å organisere oppfølgingen av egne IKT-systemer i 

kommunen etter anerkjente rammeverk for styring av IKT-funksjonen, i utgangspunktet har satt i verk 

gode tiltak for å systematisere arbeidet med å avdekke, redusere og forhindre potensielle IKT-risikoer. 

Denne måten å organisere arbeidet på bidrar etter revisjonens vurdering til å sikre at IKT-funksjonen 

underbygger kommunens overordnede mål og virksomhet.  

Etter revisjonens vurdering har Frogn kommune imidlertid ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp de rammene 

som er lagt for organisering og styring av IKT-funksjonen, med hensyn utarbeidelse av tilstrekkelig med 

rutiner for å redusere og forhindre avdekte IKT-risikoer. Mangel på skriftlige rutiner medfører etter 

revisjonens vurdering risiko for at arbeidet med å redusere og forhindre risikoer knyttet til kommunens 

IKT-systemer blir personavhengig, samt risiko for feil og mangler i forbindelse med oppfølging av IKT-

risikoer. Revisjonen mener derfor at Frogn kommune bør vurdere å utarbeide skriftlige rutiner som dekker 

alle sentrale arbeidsprosesser for styring av IKT-funksjonen. Hvilke arbeidsprosesser kommunen bør 

vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for, kan etter revisjonens vurdering med fordel sees i sammenheng 

med gjennomføring av risikoanalyser knyttet til hvor i kommunens IKT-systemer det foreligger risiko for 

feil, mangler og svikt (se neste avsnitt). 

Videre er det revisjonens vurdering at det ikke er tilfredsstillende at Frogn kommune ikke gjennomfører 

systematiske risikoanalyser knyttet til hvor i kommunens IKT-systemer det foreligger risiko for feil, mangler 

og svikt, herunder risiko for stans eller nedetid på IKT-løsninger. Revisjonen vil peke på at gjennomføring 

av systematiske risikoanalyser er et sentralt element for å sikre god internkontroll, når det gjelder å 

avdekke aktiviteter eller prosesser hvor det kan være fare for manglende måloppnåelse, manglende 

etterleving av rutiner og regelverk, eller svikt i drift av sentrale løsninger og systemer som vil kunne påvirke 

de tjenestene kommunen tilbyr. For å sikre tilstrekkelig oversikt over hvor og når det kan være risiko for 

blant annet feil, mangler eller svikt i kommunens IKT-systemer, bør Frogn kommune etter revisjonens 

vurdering sikre at det blir gjennomført systematiske kartlegginger og analyser av hvor i kommunens 

systemer og løsninger det foreligger risiko for driftsstans, nedetid mv., samt når dette kan inntreffe (i 

hvilke situasjoner og på hvilke tidspunkt). 

Revisjonen merker seg at Frogn kommune ikke setter kriterier for hva som er akseptabel risiko innenfor 

IKT-området. Uten slike kriterier, har ikke kommunen grunnlag for å vurdere om risikoer for uønskete 

hendelser innenfor IKT-området er akseptable eller ikke, og kommunen har derfor heller ikke noe grunnlag 

for å vurdere når risikoreduserende tiltak må settes i verk.  

Etter revisjonens vurdering vil økt bruk av systematiserte risikovurderinger, med tilhørende utarbeidelse 

av skriftlige rutiner for sentrale arbeidsprosesser, samlet sett bidra til at kommunens IKT-funksjon i større 

grad blir styrt i samsvar med anerkjent praksis på området, og i samsvar med krav i kommuneloven § 23 

om betryggende kontroll og god praksis for internkontroll. 
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4.4 Rutiner for gjenopptakelse av drift etter driftsstans 

4.4.1 Datagrunnlag 

Beredskapsplan for IKT og service 

Som det går frem av kapittel 4.3.1, har Frogn kommune utarbeidet en beredskapsplan for IKT og service.8 

Planen er ment å benyttes dersom det oppstår kriser knyttet til IKT og service, og har følgende formål: 

 Definere tiltak som reduserer de uønskede konsekvenser ved kriser 

 Gi oversikt over den organisasjon som trer inn under eventuelle kriser 

 Gi sjekklister for hjelp ved kriser 

 Gjenopprette normal drift av forvaltede systemer så raskt som mulig etter at en krise er oppstått. 

Videre går det frem at dersom kriser knyttet til IKT og service inntreffer, skal IT-driften i størst mulig grad 

og så raskt som mulig reetableres. Dette innebærer at normal drift skal gjenopprettes hurtigst mulig i egne 

lokaler i rådhuset. Dersom rådhuset er satt ut av drift, skal det etableres et alternativt driftssted, jf. 

beredskapsplan for alternativt administrasjonssenter (se også kapittel 4.3.1). 

I beredskapsplan er det videre spesifisert at planen primært skal benyttes ved akutte situasjoner (når en 

krise er et faktum). For å forhindre og forebygge at slike kriser oppstår, legges det i beredskapsplanen opp 

til at IKT-enheten skal ha driftsdokumentasjon (rutiner og prosedyrer) for både skadeforebygging og 

skadebegrensning. Når det gjelder skadeforebyggende rutiner og prosedyrer knyttet til IKT-området i Frogn 

kommune, er disse gjennomgått i kapittel 4.3.1, som omhandler rutiner for sikkerhet, drift og vedlikehold 

av IKT-systemer.  

Skadebegrensende rutiner for IKT-systemer 

Undersøkelsen viser at enhet for IKT og service har utarbeidet flere skriftlige rutiner for å gjenoppta normal 

drift av kommunens IKT-systemer etter driftsstans. Dette omfatter rutine for restore, rutine for backup og 

rutine ved strømbrudd. 

Kommunens rutine for restore omtaler hvordan gjenopprettelse av ulike systemer, enkeltfiler og filer i 

virtuelle maskiner skal gjennomføres dersom det er behov for å tilbakestille/gjenopprette system og data 

til den tilstand eller status det var i før feil eller stans inntraff. Av rutinen går det frem hvem som har ansvar 

for arbeidet, og det er gitt beskrivelser av ulike måter å gjenopprette data på for ulike systemer ved hjelp 

av ulike grensesnitt. 

Rutine for backup beskriver hvordan og når enhet for IKT skal kontrollere at alle sikkerhetskopieringsjobber 

som utføres for data lagret gjennom de kommunale IKT-løsningene går som planlagt.9 Rutinene definerer 

hvem som har ansvar for å gjennomføre kontrollene (fagansvarlig for backup), hvordan logg for 

gjennomførte sikkerhetskopieringsjobber kan kontrolleres, samt hvor ofte IKT-enheten mottar e-poster 

med automatisk rapportering på backup-jobber og hvordan disse skal håndteres og følges opp. 

Kommunens rutine ved strømbrudd beskriver hvilke aktiviteter som iverksettes ved strømbrudd både på 

Frogn rådhus og Ullerud helsebygg. Av rutinene går det frem at dieselaggregat automatisk slås på ved 

strømbrudd ved begge lokasjoner, og at de IKT-ansatte i kommunen ved strømbrudd mottar varsel via 

SMS og e-post, slik at de kan være i beredskap. I rutinen er det opplyst om at det ved langvarig strømbrudd 

vil kunne være behov for påfyll av diesel på aggregatet, og at den IKT-ansatte som til enhver tid er 

vakthavende, er ansvarlig for å følge opp dette og om nødvendig ta kontakt med vaktmestertjenesten på 

telefon. 

I intervju opplyser enhetsleder for IKT og service at de rutinene som er etablert knyttet til gjenopptakelse 

av drift etter driftsstans fungerer godt etter intensjonen. 

Annen oppfølging av driftsstans og nedetid 

Revisjonen får opplyst i intervju at når det gjelder sikkerhet ved driftsstans, har kommunen etablert flere 

spesifikke løsninger for å motvirke nedetid og opphold i driften, og for å sikre at de systemer som er i bruk 

i minst mulig grad påvirkes av eventuell driftsstans. Disse løsningene inkluderer: 

                                                

8 Frogn kommune: Beredskapsplan – IKT og service. Sist revidert 1.4.2017. 
9 Arbeid med sikkerhetskopiering av data er i stor grad automatiserte prosesser, og rutiner for backup knytter seg 
følgelig til å kontrollere at disse prosessene har blitt gjennomført i samsvar med plan. 
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 Nødstrømsbatterier og dieselaggregat til datarom, IKT-lokaler og beredskapslokaler på rådhuset 

 Tre separate kjøleanlegg i datarom 

 Virtuelle serverfarmer som gjør det mulig å gjennomføre vedlikehold uten å måtte ta ned systemer, 

og som sikrer kontinuerlig oppetid selv om enkeltservere feiler 

 Duplisering av kritiske nettverkskomponenter og brannmurer 

 Vaktordning for IKT 24 timer i døgnet, syv dager i uken 

 Sikkerhetskopier av systemer og data, som oppbevares utenfor rådhuset på annen lokasjon. 

I intervju opplyses det videre at IKT-enheten arbeider med å bygge opp en komplett speilet løsning av 

kommunens IKT-systemer og -løsninger på et alternativt driftssted, som et middel for å motvirke ytterligere 

driftsstansproblematikk. Dette er kun delvis etablert gjennom de løsningene kommune har per i dag, og 

IKT-enhetene ønsker en full speilet ordning for å sikre enda raskere gjenopptakelse av drift ved driftsstans 

og redusere nedetid på kommunens systemer ytterligere. 

Videre viser undersøkelsen at det er etablert en rekke målepunkter knyttet til de IKT-systemene som er i 

bruk innenfor kommunens nettverk, samt for systemer som kommunen drifter og som også blir benyttet 

utenfor kommunen gjennom IKT Follo, slik som Agresso og Public360. Gjennom målepunktene som er 

etablert, får IKT-enheten god innsikt i relevante utfordringer og problemstillinger knyttet til drift, slik at 

man kan fange opp hendelser og situasjoner knyttet til avvik, feil og mangler, og sette inn relevante tiltak 

der det skulle være behov for det. Blant annet blir alle bygg i kommunen med datatilknytning målt og 

kontrollert. Dette gjør at IKT-enheten umiddelbart vil kunne se om nettverket til for eksempel en barnehage 

eller skole er nede, og dermed raskt vil kunne starte feilsøking og feilretting. Videre monitoreres tilgjengelig 

plass på harddisk på både servere og databaser, og IKT-enheten får varsel dersom lite diskplass, slik at 

man kan sette inn tiltak før dette får konsekvens for driften. Tilsvarende måles minneforbruk på servere, 

og ved høyt minneforbruk blir IKT-enheten varslet slik at den kan sette inn tiltak før det får konsekvenser 

for systemene som kjører. Videre overvåkes alle kritiske prosesser knyttet til drift av IKT-systemer og –

løsninger i kommunen, slik at det umiddelbart kan settes inn tiltak dersom en pågående prosess feiler. 

Feilsituasjoner knyttet til kritiske prosesser i driften vises på en stor skjerm i IKT-enhetens lokaler, og ved 

feil og kritiske hendelser mottar også den enkelte IKT-medarbeider med systemansvar varsel direkte. 

Når det gjelder nedetid, får revisjonen opplyst at Frogn kommune gjennomfører kontinuerlig måling av 

tilgjengeligheten til kommunens nettsider. Nettsiden driftes internt av IKT-enheten, og er avhengig av at 

de sentrale IKT-systemene og -infrastrukturen er oppe for å fungere. Tilgjengeligheten til kommunens 

nettsider er derfor et godt mål på oppe-/nedetid for kommunens sentrale systemer og løsninger for IKT. 

Tabellen under viser den prosentvise oppetiden for kommunes nettside for perioden 2013-2017: 

Tabell 1: Prosentvis oppetid for nettsiden www.frogn.kommune.no for perioden 2013-2017 (Kilde: Frogn 

kommune)10 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Prosentvis oppetid for 

www.frogn.kommune.no 

99,57 99,72 98,8 99,7 99,94 

 

I intervju blir det opplyst av enhetsleder for helsetjenester og systemansvarlig i kommunen for det 

elektroniske pleie- og omsorgssystemet Gerica, at man innen helsetjenestene i liten grad har utfordringer 

med nedetid og driftsstans. Nedetid i Gerica inntreffer i all hovedsak i forbindelse med oppdateringer i 

systemet, og disse blir alltid varslet på forhånd fra IKT-enheten. Dersom det likevel skulle oppstå akutte 

situasjoner der for eksempel systemet går ned, er det imidlertid etablert et direkte-nødnummer til IKT-

enhetens heldøgnsbemannede vaktordning, som Gerica-brukerne kan benytte seg av. Det blir opplyst at 

                                                

10 Det blir opplyst at disse tallene også omfatter planlagt nedetid i forbindelse med oppdateringer, vedlikehold av 
systemer mv. 
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man på denne måten raskt kan få kontakt med IKT, og sikre at nedetid i så liten grad som mulig går utover 

pasienter og brukere. 

Avviksmelding knyttet til drift av IKT-systemer 

Frogn kommune har etablert system for å melde avvik knyttet til IKT-systemer, gjennom både en egen 

Helpdesk som IKT-enheten drifter og gjennom kommunens ordinære avvikssystem som inngår i det 

elektroniske kvalitetssystemet. Begge disse systemene kan benyttes av ansatte som bruker de ulike IKT-

systemene til å melde inn feil, mangler og avvik knyttet til systemene, herunder avvik knyttet til sikkerhet, 

drift og vedlikehold.  

I intervju blir det opplyst at hovedvekten av feil- og avviksmeldinger fra brukere av IKT-systemer i Frogn 

kommune, kommer inn til enhet for IKT og service via Helpdesken, og blir fulgt opp og håndtert der. Det 

blir i liten grad meldt inn avvik knyttet til funksjoner og drift av IKT-systemer i det ordinære avvikssystemet 

til kommunen. De få avvikene som blir meldt inn her som angår IKT, omhandler gjerne forhold som ikke 

knytter seg til selve systemene og løsningene, men heller organisatoriske forhold som for eksempel at man 

ved behov ikke tidsnok har fått tilgang til IKT-vakt utenfor ordinær arbeidstid.  

4.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Frogn kommune har utarbeidet en beredskapsplan for IKT og service, for å beskytte 

kommunen mot kriser knyttet til drift av området. Det er også utarbeidet skriftlige rutiner for å gjenoppta 

normal drift etter driftsstans. I tillegg har kommunene satt i verk en rekke tiltak for å sikre at IKT-systemer 

og løsninger ikke påvirkes at eventuell driftsstans, og for å motvirke og redusere nedetid på enkeltstående 

systemer. Tall fra IKT-enheten indikerer at Frogn kommune i liten grad har hatt utfordringer knyttet til 

nedetid på systemer de senere årene. 

Etter revisjonens vurdering fremstår de planer, rutiner og tiltak som Frogn kommune har etablert som 

hensiktsmessige for å forhindre driftsstans og for å gjenoppta normal drift etter eventuell stans. Revisjonen 

mener også at de tiltakene kommunen har etablert for å sikre at systemer ikke blir påvirket av driftsstans 

er gode, og at disse fremstår som hensiktsmessige når det gjelder å unngå at data går tapt dersom 

enkeltløsninger feiler. Etter revisjonens vurdering, bidrar system og rutiner som er etablert for å gjenoppta 

normal drift til å opprettholde sikkerhet i informasjon, infrastruktur og applikasjoner, og dermed til å 

underbygge den kommunale virksomheten, i samsvar med anerkjent praksis fra COBIT-rammeverket. 

Rutinene som er etablert på dette området, bidrar slik revisjonen ser det også til å sikre betryggende 

kontroll i samsvar med kommuneloven § 23.  
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5. Informasjonssikkerhet 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling: 

 
Har kommunen etablert et styringssystem for informasjonssikkerhet som tilfredsstiller krav i regelverket? 

 

5.2 Revisjonskriterier 

Informasjonssikkerhet handler om sikring av informasjon med hensyn til konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet.  

Å sørge for konfidensialitet innebærer å hindre ikke-autorisert innsyn i informasjon som ikke skal være 

tilgjengelig for alle; å sørge for integritet innebærer å hindre ikke-autorisert endring og sletting av 

informasjon; å sørge for tilgjengelighet innebærer å sikre tilgang til informasjon ved behov for tilgang. 

Personopplysningsloven og -forskriften 
Regelverket knytt til informasjonssikkerhet omfatter blant annet personopplysningsloven og -forskriften. 

Jf. personopplysningsloven § 13 første ledd, skal den behandlingsansvarlige11 og databehandleren12 

«gjennom planlagt og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.» 

I kommunen er det rådmannen som er behandlingsansvarlig.13 Databehandlere er eventuelle 

tjenesteleverandører til kommunen som behandler personopplysninger, som f.eks. leverandør av lønn- og 

personalsystem. Ved bruk av databehandler skal det jf. personopplysningsloven § 15 og 

personopplysningsforskriften § 2-15, skrives avtale med behandlingsansvarlig. 

Kapittel 2 i personopplysningsforskriften stiller utfyllende krav til informasjonssikkerhet i virksomheter som 

behandler personopplysninger. Kapittelet pålegger blant annet slike virksomheter å: 

 

 fastsette sikkerhetsstrategi for virksomheten (§ 2-3) 

 gjennomføre risikovurderinger etter fastsatte kriterier (§ 2-4) 

 etablere klare ansvars og –myndighetsforhold for bruk av informasjonssystem (§ 2-7) 

 etablere fysiske og tekniske tiltak for informasjonssikkerhet (§§ 2-10 til 2-14) 

 sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om informasjonssikkerhet (§ 2-8) 

 behandle uønskede hendelser i informasjonssystemet som avvik (§ 2-6) 

 sikre at det ikke blir overlevert personopplysninger elektronisk til andre virksomheter dersom disse 

ikke tilfredsstiller kravene i sikkerhetsføringene, samt etablere klare ansvars- og myndighetsforhold 

overfor kommunikasjonspartnere og leverandører gjennom særskilt avtale (§ 2-15) 

 

Personopplysningsloven § 14 pålegger den behandlingsansvarlige å «etablere og holde vedlike planlagte 

og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller medhold av denne loven, herunder 

sikre personopplysningenes kvalitet», altså et internkontrollsystem. Personopplysningsforskriften kapittel 

3 stiller utfyllende krav til omfanget og rutinene i den påkrevde internkontrollen. 

Krav til styringssystem for informasjonssikkerhet 
Et styringssystem for informasjonssikkerhet er et system som samler prosedyrer, rutiner og dokumentasjon 

knyttet til informasjonssikkerhet. Kommunen er bl.a. gjennom eForvaltningsforskriften § 15 forpliktet til å 

ha en internkontroll basert på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet: 

                                                

11 Personopplysningsloven § 2 fjerde ledd definerer behandlingsansvarlig som «den som bestemmer formålet med 
behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes». 
12 Personopplysningslova § 2 femte ledd definerer databehandler som «den som behandler personopplysninger på vegne 
av den behandlingsansvarlige». 
13 Jf. En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet (Datatilsynet 2009, s. 11). 
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Forvaltningsorgan som benytter elektronisk kommunikasjon skal ha beskrevet mål og strategi 

for informasjonssikkerhet i virksomheten (sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi). Disse skal 

danne grunnlaget for forvaltningsorganets internkontroll (styring og kontroll) på 

informasjonssikkerhetsområdet. Sikkerhetsstrategien og internkontrollen skal inkludere 

relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks. 

Forvaltningsorganet skal ha en internkontroll (styring og kontroll) på 

informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem 

for informasjonssikkerhet. Internkontrollen bør være en integrert del av virksomhetens 

helhetlige styringssystem. Det organet departementet peker ut skal gi anbefalinger på 

området. 

Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) er utpekt som ansvarlig for å gi tilrådinger knytt til hvilke 

styringssystem for informasjonssikkerhet som bør brukes. Difi anbefaler at offentlige virksomheter legger 

seg på ISO/IEC 27001:2013, som er en internasjonal standard for styringssystem for 

informasjonssikkerhet. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

5.3 Datagrunnlag 

5.3.1 Styrende dokumenter for informasjonssikkerhet 

Frogn kommune har utarbeidet egne sikkerhetsmål14 gjeldende for kommunens arbeid med 

informasjonsbehandling, som ligger tilgjengelig for ledere og ansatte i kommunens elektroniske 

kvalitetssystem. Av dokumentet går det frem at formålet med kommunens sikkerhetsmål er å støtte og 

sikre kommunens drift, allmenne tillit og omdømme i det offentlige rom, gjennom å forebygge og avgrense 

konsekvensene av uønskede hendelser knyttet til informasjonsbehandling. Videre er det spesifisert at det 

overordnede sikkerhetsmålet for Frogn kommune er å verne informasjon som blir behandlet mot interne 

og eksterne trusler, og hindre at kommunens behandling av personopplysninger bryter med grunnleggende 

rett til personvern.  

Kommunens overordnede sikkerhetsmål er videre brutt ned i en rekke mindre sikkerhetsmål. I disse går 

det frem at:  

«  

 Kommunen skal sikre at informasjon blir behandlet i tråd med kravene i relevante lover og 

forskrifter. 

 Sikkerheten i kommunen skal ha forankring i ledelsen i kommunen. 

 Sikkerhet skal ivaretas som en integrert del av hele kommunen sin organisasjon. 

 Den fysiske sikkerheten ved kommunen skal hindre at uautoriserte får adgang til lokaler der 

sensitive personopplysninger og annen informasjon som ikke skal offentliggjøres, blir lagret og 

behandlet. 

 Tilgang til system og informasjon skal bare gis til medarbeidere etter behov (Need to Know). 

 Tilgang til system og informasjon for uvedkommende skal forhindres. 

 Kommunen skal sikre at informasjonsbehandlingen er korrekt og at informasjon ikke kan 

forandres uten lovlig tilgang. 

 Kommunen skal sikre adgang til system, tjenester og informasjon til rett tid for de personer som 

er autorisert. 

 Det skal være mulig å spore uønskede hendelser. 

 Prosedyrer for å håndtere uønskede hendelser skal være oppdatert og kjente. 

 Vi skal lære av uønskede hendelser slik at sannsynligheten for tilsvarende eller gjentatte 

hendelser blir redusert. 

 Personer eller system hos kommunen skal ikke - bevisst eller ubevisst - være årsak til at 

sikkerhetsmessig uønskede hendelser som truer informasjonssikkerheten til egen eller andre sin 

virksomhet eller privatpersoner. 

 Kommunen skal sikre at medarbeidere som nytter kommunen sine informasjonssystem har 

tilstrekkelig kompetanse for å ivareta virksomheten sitt sikkerhetsbehov/-krav. 

                                                

14 Frogn kommune: Sikkerhetsmål. 2017. 
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 Kommunen skal til enhver tid ha sikkerhet på sine IKT-systemer som gir: Rett informasjon - Til 

rett tid - Til rett person 

o Rett informasjon: 

De data som ligger på kommunens datasystemer skal til enhver tid være oppdaterte med 

riktig informasjon. 

o Til rett tid: 

Systemene skal være tilgjengelige i kommunens åpningstid. 

o Til rett person: 

Kommunen skal gjennom sitt sikkerhetsarbeid sørge for at brukere får tilgang til de 

opplysninger som er ment for dem.» 

 

Videre har kommunen utarbeidet en sikkerhetsstrategi15, som tar utgangspunkt i de sikkerhetsmålene som 

er definert. Strategien skal angi de overordnede valg og prioriteter i arbeidet med informasjonssystem og 

–sikkerhet, og på et overordnet nivå beskrive ansvars- og myndighetsforhold, forhold til partnere og 

leverandører, samt organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak. I strategien er det redegjort for hvem som 

har ansvar for hvilke oppgaver med hensyn til oppfølging av kommunens IKT-løsninger, samt 

sikkerhetsarbeidet i og rundt disse løsningene. Videre er det beskrevet en rekke aktiviteter for hvordan 

Frogn kommune skal arbeid med informasjonssikkerhet. Dette omfatter blant annet arbeid med 

egenkontroll av sikkerhetsnivå, sikkerhetskopiering, taushetsplikt og bruk av taushetserklæringer, 

opplæring i systemer og gjennomføring av sikkerhetskurs, tiltak for fysisk sikkerhet (soneinndeling og 

adgangskontroll), tilgang til informasjonssystem, konfigurasjons- og endringskontroll og avvikshåndtering. 

 

I intervju opplyser enhetsleder for IKT at Frogn kommune har lagt seg opp mot ISO27001-standarden når 

det gjelder systematisering av arbeid med informasjonssikkerhet. Kommunen benytter sjekkliste fra 

Datatilsynet til å gjennomgå hvor mange av komponentene i systemet som er tilstrekkelig på plass, og 

enhetsleder opplyser at kommunen ved siste gjennomgang oppfyller standardens krav på de fleste sentrale 

punkter. De kravene kommunen på revisjonstidspunktet ikke har tilstrekkelig kontroll på ihht. sjekklisten 

fra Datatilsynet for informasjonssikkerhet, knytter seg til egenkontroll av informasjonssikkerhetsarbeidet, 

herunder bruk av risikovurderinger mv. 

 

5.3.2 Rutiner og ansvarsforhold knyttet til informasjonssikkerhet 

Organisering av ansvarsforhold 

Frogn kommune har utarbeidet en egen oversikt for sikkerhetsorganisasjonen når det kommer til arbeid 

med informasjonssikkerhet. Oversikten beskriver de funksjoner, ansvar og organisering som er etablert for 

arbeidet, og skal bidra til å sikre at krav til integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet i forbindelse med 

sikring av informasjon. 

Av organisasjonsoversikten går det frem at det er rådmann som er behandlingsansvarlig for 

informasjonsbehandling i kommunen. Rådmann har også  det overordnede ansvar for at kommunen følger 

de krav som stilles om tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. personopplysningsloven § 13.  

Videre har kommunen en egen sikkerhetsleder, som har det overordnede operative ansvaret for arbeid 
med informasjonssikkerhet i Frogn kommune. Dette inkluderer blant annet å lede kommunens 
sikkerhetsarbeid, fordele ansvar, følge opp rutiner og bruken av disse, sørge for tilstrekkelig 
avviksbehandling, holde seg orientert om utviklingen innen personvernområdet og sørge for at system for 
internkontroll tilfredsstiller kravene i personopplysningsloven. Rollen som sikkerhetsleder er bemannet av 
kommunens beredskapskoordinator. 

Oversikten angir videre øvrige involverte i sikkerhetsorganisasjonen, og hvilke ansvar og oppgaver som 
ligger til de ulike rollene. Tabellen under oppsummerer organiseringen med hensyn til arbeid med 
informasjonssikkerhet: 

                                                

15 Frogn kommune: Sikkerhetsstrategi. 2017. 

http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31/KAPITTEL_2#%C2%A713
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Tabell 2: Ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet slik det fremgår av organisasjonsoversikt for 

sikkerhetsorganisasjonen (Kilde: Frogn kommune) 

Stilling Ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet 

Rådmann (behandlingsansvarlig) Øverste ansvarlige i kommunen. Organisere ansvar, roller og oppgaver 

innenfor arbeidet med informasjonssikkerhet. Fastsette krav til 

sikkerhetsnivå, oppnevne sikkerhetsleder og medlemmer til sikkerhetsutvalg. 

Sørge for at kommunen gjennomfører nødvendige sikkerhetstiltak, og for at 

informasjonssikkerhet er klart og entydig definert og forholdene lagt til rette 

for gjennomføring. Lage mål og strategiplaner for informasjonssikkerhet. 

Gjennomføre ledelsens årlige gjennomgang av informasjonssikkerhet og delta 

i sikkerhetsrevisjon. 

Sikkerhetsleder Overordnet operativt ansvar og leder av sikkerhetsutvalget i kommunen, 

rapporterer direkte til rådmann. Beskrive sikkerhetsmål og lede 

sikkerhetsarbeidet, dokumentansvarlig, ansvarlig for å ha oversikt over og 

oppfylle plikten til å melde fra til Datatilsynet om kommunens behandlinger 

hvert tredje år, sørge for at internkontrollsystem tilfredsstiller kravene i 

personopplysningsloven, rapportere alvorlige brudd på regler om behandling 

av personopplysninger til rådmann/Datatilsynet, kontrollere av retningslinjer 

for avvik fungerer som planlagt, og sørge for at det foretas årlige revisjoner 

av sikkerhetsarbeidet. 

Enhetsledere (daglig ansvarlige) Ansvar for sin tjenestes sikkerhetsløsning i det daglige arbeidet, rapporterer 

til sikkerhetsleder. Sikre at personopplysninger behandles forsvarlig enten 

det er i eget datasystem eller i papirform. Spre informasjon til ansatte om 

sikkerhetsopplegg, opprettholde fokus på informasjonssikkerhet. Sørge for at 

sikkerhets-/sikringstiltak er forstått av ansatte, og at tiltakene følges. Melde 

endringer i behov for tilganger mv. til systemansvarlig og IKT-koordinator.  

Sikkerhetsutvalg Samarbeidsteam som sammen ivaretar informasjonssikkerheten for hele 

kommunen. Rådmann og sikkerhetsleder deltar. Ansvar for å revidere 

kommunens informasjonssikkerhetspolitikk. Ansvar for å overvåke 

kommunens eksponering mot relevante trusler mot informasjonsverdier og 

teknisk utstyr. Ansvar for å overvåke sikkerhetsbrudd. 

Ansvarlig for teknisk løsning Enhetsleder for IKT, rapporterer til nærmeste overordnede leder (rådmann). 

Ansvar for sikkerhetsarbeid i kommunen når det gjelder tekniske løsninger, 

IKT-systemer mv. Sørge for tilganger i fagsystemer, føre kontroll med lese- 

og skrivetilganger. Avslutte brukerkonti ved opphør av arbeidsforhold. 

Gjennomføre jevnlige kontroller av at ingen personopplysninger ligger åpent i 

systemene. Gjennomføre nødvendig opplæring og brukerveiledning i aktuelle 

fagprogram. 

Arkivleder Ansatt arkivleder i kommunen, rapporterer til nærmeste overordnede leder. 

Gjennomføre jevnlige kontroller av at personopplysninger ikke er tilgjengelige 

for uvedkommende. Sørge for at informasjonssikkerhet er en overordnet 

oppgave i all arkiv- og dokumentbehandling. 

 

I intervju blir det opplyst at ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet oppleves som tydelig 

fordelt og delegert. Både beredskapskoordinator (som fungerer som sikkerhetsleder) og enhetsleder for 

IKT, som fungerer som ansvarlig for teknisk løsning, peker på at det er godt beskrevet hvem som har 

ansvar for hvilke oppgaver og for oppfølging av hvilke personopplysninger. Begge opplever også at de ulike 
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lederne tar det ansvaret de har fått tildelt, og at ansatte har god kunnskap om behandling av 

personopplysninger i de delen av kommunen der slike opplysninger særlig behandles, innenfor for eksempel 

helse og omsorg. 

Oversikt over personopplysninger som blir behandlet 

Frogn kommune har gjennomgått og kartlagt hvilke personopplysninger som blir behandlet i de ulike delene 

av virksomheten, og ført dette i en egen oversikt som ligger lagret i kvalitetssystemet. Oversikten viser 

hvilken opplysninger som behandles, hvor stort omfanget er, i hvilken enhet de behandles, hvilket 

fagsystem det gjelder, hvem som er behandlings- og systemansvarlig, lovhjemmel/konsesjon for å 

behandle opplysningene, hvorvidt opplysningene er sensitivt eller ikke, hvilke sikringstiltak som er satt i 

verk for å sikre opplysningene, samt hvor opplysningene lagres.  

I intervju opplyser beredskapskoordinator at han føler seg trygg på at kommunen gjennom denne 

kartleggingen har sikret oversikt over hvilke personopplysninger den behandler, og at han ville blitt 

overrasket om det ble avdekt behandling av personopplysninger som systemansvarlige i kommunen ikke 

kjente til. Samtidig blir det i intervju pekt på at oversikten ikke inneholder informasjon om formålet med 

behandlingen av de ulike personopplysningene, og at kommunen bør inkludere en egen kolonne i oversikten 

der dette går frem.  

I intervju kommer det videre frem at kommunen ikke har etablert egne rutiner for å oppdatere oversikter 

over personopplysninger kommunen behandler eller for å kontrollere at man har klart å fange opp alle 

personopplysninger som blir behandlet i kommunen og sikre at disse er ajourførte. Oppdatering av data i 

oversikten har i hovedsak vært en oppgave som den enkelte systemansvarlige har besørget, innenfor det 

systemet/de systemene vedkommende har ansvar for. 

Databehandleravtaler 

Revisjonen får opplyst at Frogn kommune har inngått databehandleravtaler med alle eksterne leverandører 

som behandler personopplysninger på vegne av kommunen, totalt 15 leverandører. Oversikt over 

databehandleravtaler som er inngått ligger tilgjengelig i kvalitetssystemet, mens selve avtalene er arkivert 

i kommunens sak- og arkivsystem. Beredskapskoordinator opplyser i intervju at det etter det han er kjent 

med er inngått tilstrekkelige databehandleravtaler for å sikre at personopplysninger blir behandlet i 

samsvar med regelverket. 

Oppfølging av leverandører og databehandleravtaler med disse, er en oppgave som kommunen legger opp 

til at i tiden fremover skal håndteres av Frogn kommunes personvernombud. Rollen som personvernombud 

er en rolle som skal innføres i kommunen i forbindelse med innføringen av ny personvernlovgivning 1. mai 

2018. Beredskapskoordinator i kommunen er tiltenkt også å inneha rollen som personvernombud. 

5.3.3 Kontroll og etterprøving av informasjonssikkerhet 

Overordnet kontroll av arbeid med informasjonssikkerhet  

Undersøkelsen viser at Frogn kommune har utarbeidet en felles helhetlig kvalitetsstrategi16, som omtaler 

hvordan det i kommunen skal arbeides kontinuerlig med forbedringsarbeid for å sikre best mulig tjenester 

innenfor de rammene kommunen har. Strategien omtaler blant annet mål for kvalitetsarbeidet, ledelsens 

ansvar og organisering av kvalitetsarbeidet. I strategien er det også definert innsatsområder for 

kommunens arbeid med kvalitetsforbedring, herunder utvikling av styrende dokumenter, organisering av 

internkontroll i kvalitetssystem, avvikshåndtering og ledelsens gjennomgang. Videre viser undersøkelsen 

at Frogn kommune har utarbeidet overordnede retningslinjer for internkontroll som ligger tilgjengelig i 

kvalitetssystemet. Her går det blant annet frem hvilke aktiviteter som skal gjennomføres som en del av 

internkontrollen i den enkelte virksomheten, og at det er den enkelte enhetsleder som har ansvar for at 

enheten følger lover og regler knyttet til sin enhets tjenester.  

Når det gjelder internkontroll knyttet til informasjonssikkerhet, får revisjonen opplyst at Frogn kommune i 

liten grad har sikret sentralisert kontroll av om kommunen behandler og sikrer personopplysninger slik de 

skal i henhold til regelverk og krav. Det blir pekt på at kommunen ikke har etablert et helhetlig og 

overordnet styringssystem for informasjonssikkerhet, som sikrer at det arbeidet som gjøres med hensyn 

                                                

16 Frogn kommune: Helhetlig kvalitetsstrategi 2015-2018.  
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til personvern og behandling av personopplysninger er tilstrekkelig dokumentert og at det er gjenstand for 

nødvendig oppfølging og kontroll.  

Både enhetsleder for IKT og beredskapskoordinator opplyser at det på fagsystemnivå blir arbeidet godt 

med egenkontroll, og at mange av virksomhetene som behandler personopplysninger gjennom 

fagsystemene har etablert gode rutiner for eksempelvis tilgangsstyring og opplæring i systembruk, samt 

for å kontrollere at disse rutinene fungerer etter intensjonen. På grunn av manglende dokumentasjon og 

sentralisert kontroll, blir det imidlertid pekt på at det kan være vanskelig for kommunen sentralt å være 

trygg på om arbeidet er godt nok og om det tilfredsstiller kravene i regelverket. Beredskapskoordinator 

trekker frem at dette er et viktig område for kommunen å følge opp fremover, og at han i rollen som 

personvernombud vil ha et særlig ansvar for å sikre at kommunen fører tilstrekkelig kontroll med at 

informasjonssikkerhetsarbeidet som foregår ute i enhetene er i samsvar med regelverket og sikrer at 

arbeidet blir tilstrekkelig dokumentert. 

Når det gjelder kompetanse innenfor informasjonssikkerhet, mener beredskapskoordinator at de ansatte 

som behandler personopplysninger, får god opplæring både i systemene de benytter og de rutinene de 

enkelte enhetene har utarbeidet for behandling av personopplysninger. Det blir pekt på at kommunen har 

hatt en ambisjon om bruk av leselister for den enkelte ansatte, der det angis hvilke rutiner den enkelte 

skal ha satt seg inn, og der hver enkelt skal gå gjennom rutinene og kvittere for at disse er lest og forstått. 

Disse leselistene blir imidlertid i varierende grad benyttet, og ikke alle enhetsledere har prioritert å følge 

opp og dokumentere opplæring av ansatte i behandling av personopplysninger. Det blir pekt på at det som 

en del av beredskapskoordinators arbeidsoppgaver fremover, vil være viktig å sikre at ledere har felles 

forståelse for hvordan de skal jobbe på ledernivå for å formidle krav og forventninger og for å sikre at alle 

ansatte tilegner seg den riktig kompetansen om system og rutiner knyttet til informasjonssikkerhet og 

behandling av personopplysninger. 

Risikoanalyser knyttet til informasjonssikkerhet 

Undersøkelsen viser at det i 2015 ble gjennomført en risikoanalyse av uønskede hendelse knyttet til 

informasjonssikkerhet i Frogn kommune. Risikoanalysen fokuserte på vurderinger av sannsynlighet for og 

konsekvenser av at informasjon kommer på avveie, informasjon blir fjernet for godt eller går tapt, 

uønskede endringer av kommunens informasjon og nedetid på IKT-systemer. Som det går frem av kapittel 

4.3.1, har kommunen også utarbeidet rutiner for og gjennomført risikoanalyser i forbindelse med bruk av 

skytjenester, med hensyn til å forebygge, avdekke og håndtere hendelser som kan føre til brudd på 

personopplysningers konfidensialitet, integritet eller tilgjengelighet for opplysninger som oppbevares i 

skyløsninger. 

Utover dette får revisjonen opplyst at det i liten grad gjennomføres systematiske risikoanalyser i Frogn 

kommune knyttet til hvor og når det kan forekomme feil og mangler med hensyn til informasjonssikkerhet 

og behandling av personopplysninger. Beredskapskoordinator opplyser i intervju at han etter at han 

begynte i stillingen (mars 2016), ikke har funnet dokumentasjon på at det har blitt gjennomført 

risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet. 

Avvikshåndtering 

Gjennom kommunens systemet for avviksmelding, tilgjengelig for ansatte som en del av det elektroniske 

kvalitetssystemet, er det mulig å melde inn avvik knyttet til informasjonssikkerhet og behandling av 

personopplysninger. Undersøkelsen viser imidlertid at det i systemet med tilhørende dokumentasjon i liten 

grad er informert om at dette også er tema det kan meldes avvik knyttet til. I intervju blir det opplyst fra 

brukere av et av kommunens største fagsystemer (Gerica) at det i avvikssystemet ikke er spesifisert at 

avvik knyttet til informasjonssikkerhet kan og skal meldes inn, utover at det går frem at man kan melde 

avvik som relaterer til de kravene som gjelder innenfor ulike fagområder i kommunen (som for eksempel 

krav i helselovgivning, herunder journalføring mv.) 

Revisjonen får opplyst at det i perioden fra 1.1.2016 til utgangen av september 2017 ble det registrert syv 

avvik knyttet til informasjonssikkerhet, hvorav seks var feilregistreringer, mens ett avvik knyttet seg til 

brudd på konfidensialitet og vern av personopplysninger. Beredskapskoordinator peker i forbindelse med 

dette på at antall avvik knyttet til informasjonssikkerhet fremstår som lavt. Videre blir det pekt på at en 
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prioritert oppgave for kommunen i arbeidet med kontroll av informasjonssikkerhetsarbeid fremover, vil 

være å tilpasse avviksmodulen i kvalitetssystemet på en slik måte at den blir enklere og mer intuitiv å 

bruke for de ansatte. Det er også planlagt at det skal gjennomføres mer opplæring knyttet til avviksmelding 

og avvikshåndtering blant de ansatte, for å sikre mer kompetanse rundt dette i organisasjonen. I 

undersøkelsen kommer det videre frem at det varierer en del mellom ulike virksomheter og avdelinger i 

kommunen hvorvidt det er kultur for å melde avvik, og med hensyn til hvilke tema det er forståelse for at 

det skal meldes avvik knyttet til. 

Tilgangskontroll 

Frogn kommune har etablert skriftlige rutiner for tilgangskontroll både når det det gjelder å gi tilgang til 

nyansatte til relevante systemer der personopplysninger behandles (for eksempel Gerica), og når det 

gjelder å stanse tilganger dersom ansatte slutter. Når en ansatt i kommunen slutter, blir det produsert en 

sluttmelding i sak- og arkivsystemet, der systemansvarlig for fagsystemer i enheten der vedkommende 

arbeider legger inn opplysninger om hvilke tilganger som skal stanses. Meldingen sendes til IKT, som da 

får beskjed om hvilke tilganger i fagsystemer som skal avsluttes, og hvilke tilganger til hjemmeområder 

på klienter som skal stoppes. I intervju som er gjennomført i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, er de 

intervjuede samstemte om at rutinene for styring av tilganger til ulike systemer som inneholder 

personopplysninger om brukere og ansatte er tydelige. Videre blir det vist til at kommunen i hovedsak har 

god kontroll på styring av tilganger til elektroniske systemer i situasjoner der noen begynner eller slutter i 

jobb hos Frogn kommune. 

Revisjonen får videre opplyst at når det gjelder å sikre at alle tilganger er oppdatert og riktig avgrenset for 

ansatte som ev. bytter stilling eller arbeidssted internt i kommunen, blir dette ivaretatt gjennom de rutinene 

som er etablert for tilgangsstyring i form av sluttmelding fra systemansvarlig og endring av tilganger hos 

IKT. Det er imidlertid ikke etablert egne rutiner for å gjøre endringer i tilganger i slike situasjoner. At 

tilganger endres og tilpasses i forbindelse med bytte av stilling av arbeidssted, er avhengig av at leder 

fanger opp endringsbehovet og følger opp systemansvarlig i IKT-enheten med en sluttmelding, for å sikre 

at tilganger i systemene blir endret. 

I undersøkelsen kommer det videre frem at det i liten grad er etablert formelle kontrollrutiner for jevnlig 

oppfølging av om alle tilganger som er gitt til ansatte i ulike fagsystemer er korrekte, eller om ansatte har 

tilganger de ikke burde ha. I flere av systemene (som for eksempel Gerica som benyttes innen helse og 

omsorg) er det mulig å ta ut rapporter som viser tilganger i systemet per avdeling, med oversikt over hvem 

som har tilgang til hva og når tilgangen utløper. Det foregår imidlertid ingen formalisert rapportering eller 

oppfølging av dette, herunder stikkprøver eller liknende av om ansatte som i utgangspunktet ikke skal ha 

tilgang, likevel har tilgang i systemene. Revisjonen får samtidig opplyst fra enhetsleder for IKT at 

systemansvarlige på generell basis oppleves å ha fokus på tilganger. Oppfølgingen og kontroll av 

eksisterende tilganger er imidlertid ikke formalisert på samme måte som oppfølging av endringer i 

tilganger, der det skal sendes sluttmelding til IKT innen en gitt tidsfrist. 

5.4 Vurdering 

Undersøkelsen viser at Frogn kommune har etablert både sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi gjeldende 

for kommunens arbeid med informasjonsbehandling. Det er også etablert en sikkerhetsorganisasjon 

tilpasset kommunens sikkerhetsstrategi, der ansvar og oppgaver knyttet til informasjonssikkerhet er fordelt 

mellom de ulike rollene som inngår i organisasjonen. Etter revisjonens vurdering fremstår denne 

organiseringen som tydelig, og som i stor grad i samsvar med krav i personopplysningsforskriften til 

etablere klare ansvars og –myndighetsforhold for bruk av informasjonssystem (§ 2-7). Etablering av 

sikkerhetsstrategi for Frogn kommune, er etter revisjonens vurdering i samsvar med krav som går frem av 

personopplysningsforskriften § 2-3.  

Videre viser undersøkelsen at kommunen har kartlagt hvilke opplysninger som behandles gjennom ulike 

fag- og fellessystemer, og at man i hovedsak opplever å ha oversikt over de personopplysninger kommunen 

behandler og sentrale karakteristika knyttet til disse (hvilke opplysninger som behandles, omfang, 

lovhjemmel/konsesjon for behandlingen, hvorvidt det er snakk om sensitive personopplysninger mv.). 

Undersøkelsen viser samtidig at kommunen ikke har utarbeidet styringssystem for informasjonssikkerhet 

som sikrer sentralisert kontroll av om kommunen behandler og sikrer personopplysninger slik de skal i 

henhold til regelverk og krav. Det er ikke etablert system og rutiner for å sikre at oversiktene over 
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personopplysninger som behandles er oppdatert og fullstendig, og at all relevant informasjon om 

personopplysningene som behandles blir registrert (formålet med behandlingen). Etter revisjonens 

vurdering medfører mangel på rutiner for å holde fullstendig oversikt over personopplysninger risiko for at 

Frogn kommune behandler personopplysninger utenfor oversikten som blir ført. Dette bryter etter 

revisjonens vurdering både med kravet om at det skal føres oversikt over personopplysninger som blir 

behandlet, jf. personopplysningsforskriften § 2-4 første ledd, og det mer generelle kravet om å 

dokumentere all informasjon som har betydning for informasjonssikkerheten, jf. 

personopplysningsforskriften § 2-16. Manglende rutiner for å sikre oversikt over hvilke personopplysninger 

som blir behandlet, gjør også at kommunen bryter med personopplysningsforskriften § 3-1 tredje ledd a) 

til f), der det stilles krav til kommunen om å ha systematiske rutiner for å kunne oppfylle sine plikter og de 

registrertes rettigheter til enhver tid. 

Når det gjelder databehandleravtaler, er det revisjonens vurdering at kommunen gjennom de 

databehandleravtaler som er inngått og arkivert, i all hovedsak har sikret at det blir holdt oversikt over 

hvem som behandler personopplysninger på vegne av kommunen. Dette gjør det mulig for kommunen å 

kontrollere at personopplysninger kommunen er behandlingsansvarlig for, blir behandlet av databehandlere 

i samsvar med krav i lov og forskrift til behandling av personopplysninger. Revisjonen vil likevel peke på 

at det er viktig at planene kommunen har om å følge opp og kontrollere leverandører som behandler data 

på vegne av Frogn kommune, blir fulgt opp, og at kommunen forsikrer seg om at databehandlere man har 

avtale med opprettholder tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. personopplysningsforskriften § 2-15 

femte ledd. Revisjonen vil understreke at det er viktig at dette blir fulgt opp også i perioden frem til 1. mai 

2018, da kommunen har planlagt å innføre en personvernombudsrolle som også skal håndtere kommunens 

oppfølging av databehandleravtaler med leverandører.  

Frogn kommune har gjennomført enkeltstående risikoanalyser som i noen grad også berører 

informasjonssikkerhet. Det blir imidlertid ikke utført systematiske risikoanalyser knyttet til hvor og når det 

kan forekomme feil og mangler med hensyn til informasjonssikkerhet og behandling av 

personopplysninger. Revisjonen mener dette medfører risiko for manglende oversikt over hvilke risikoer 

kommunen står overfor i forbindelse med behandling av personopplysninger, og for at kommunen ikke har 

et tilstrekkelig godt kunnskapsgrunnlag til å kunne gjøre justeringer i styringssystemet for 

informasjonssikkerhet basert på endringer i trusselbildet og avdekte behov. Etter revisjonens vurdering er 

dette ikke i samsvar med krav i personopplysningsforskriften § 2-4 andre ledd.   

Det er etablert et avvikssystem i Frogn kommune som også gjør det mulig å melde inn avvik knyttet til 

informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger. Antallet meldte avvik knyttet til dette temaet 

fremstår etter revisjonens vurdering som lavt. Undersøkelsen indikerer at det i avviksmodulen kommunen 

benytter, ikke er gjort tilstrekkelig tydelig for ansatte at avvik knyttet til behandling av personopplysninger 

skal meldes. Undersøkelsen indikerer også at kulturen i kommunen knyttet til melding av avvik, varierer 

mellom ulike avdelinger og enheter, og at det heller ikke er etablert en felles forståelse for hvilke tema det 

skal meldes avvik om. Revisjonen mener at kommunens praksis på området ikke er i samsvar med 

personopplysningsforskriften § 2-6, og vil peke på at mangelfull rapportering av avvik kan øke risikoen for 

at avvik knyttet til mangelfull behandling av personopplysninger ikke blir fanget opp og tatt tak i, noe som 

igjen kan bidra til at eventuell mangelfull praksis vedvarer og at relevant forbedringsarbeid ikke blir 

iverksatt.  

Når det gjelder tilgangskontroll, viser undersøkelsen at det er etablert skriftlige rutiner for å gi og avslutte 

tilganger til ansatte som starter eller slutter i kommunen, og at kommunen opplever å ha god kontroll med 

tilgang til systemer der det blir behandlet personopplysninger i forbindelse med at noen begynner eller 

slutter i jobb i Frogn kommune. Det er imidlertid ikke etablert egne rutiner for å gjøre endringer i tilganger 

for ansatte som bytter jobb internt. Det blir heller ikke ført jevnlig kontroll eller tilsyn med at de tilganger 

til systemer der personopplysninger blir behandlet er korrekte, og av at de ansatte som har tilgang er de 

som behøver det. Etter revisjonens vurdering kan dette medføre risiko for at ansatte ikke får tilgang til den 

informasjonen de trenger når de har behov for den, samt risiko for at ansatte har eller kan få tilgang til 

personopplysninger de ikke skal ha tilgang til. Mangelfulle rutiner og kontroll av tilganger for ansatte til 

personopplysninger som blir behandlet i fag- og fellessystemer, er etter revisjonens vurdering ikke i 

samsvar med bestemmelsene i personopplysningsloven § 13 første ledd eller §§ 2-8 første ledd og 2-12 i 

personopplysningsforskriften, knyttet til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av 

personopplysninger. 
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På bakgrunn av vurderingene over, mener revisjonen at Frogn kommune bør gjennomgå styringssystemet 

for informasjonssikkerhet, og sikre at det oppfyller gjeldende krav i regelverket til behandling av 

personopplysninger. 
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6. Konklusjon og anbefalinger 

Forvaltningsrevisjonen viser at Frogn kommune har definert mål og strategier for utvikling av IKT-området, 

som inkluderer planer for investeringer i IKT-systemer. Planene omfatter utvikling av IKT-området både 

på overordnet nivå (utvikling av fag- og fellessystemer) og for mer spesifikke prosjekter som digitalisering 

av Frognskolen, og blir finansiert av kommunestyret med bevilgninger i kommunens investeringsbudsjett. 

Planene for utvikling av IKT-systemer følges opp i samsvar med de strategiene som er lagt, og rapporteres 

på i månedlig økonomirapportering, og i forbindelse med tertialrapportering. Videre har kommunen, i 

samsvar med anerkjent praksis, utarbeidet system for overordnet styring av IKT-funksjonen, samt skriftlige 

rutiner knyttet til sikkerhet, drift og vedlikehold av IKT-systemer, herunder rutiner for gjennomføring av 

ulike sikkerhetsrelaterte aktiviteter som systemoppdatering, sikkerhetsrevisjoner og sårbarhetsanalyser, 

fortløpende vurderinger/analyser av IKT-sikkerhet og trusselbilder, og rutiner for å forhindre driftsstans og 

for å gjenoppta normal drift etter eventuell driftsstans. 

Samtidig viser forvaltningsrevisjonen at Frogn kommune ikke i tilstrekkelig grad har utarbeidet rutiner for 

å redusere og forhindre avdekte IKT-risikoer. Etter revisjonens vurdering medfører mangel på rutiner risiko 

for feil og mangler i kommunens arbeid med å forhindre IKT-risikoer, samt risiko for at arbeidet blir 

avhengig av enkeltpersoner og dermed sårbart for utskiftninger i personale, sykdom mv. Av undersøkelsen 

går det frem at det heller ikke gjennomføres systematiske risikoanalyser knyttet til hvor i kommunens IKT-

systemer det foreligger risiko for feil, mangler og svikt, herunder risiko for stans eller nedetid på IKT-

løsninger. Revisjonen mener systematiske risikoanalyser er et sentralt element for å sikre god 

internkontroll, når det gjelder å avdekke aktiviteter eller prosesser hvor det kan være fare for manglende 

måloppnåelse, manglende etterleving av rutiner og regelverk, eller svikt i drift av sentrale løsninger og 

systemer som vil kunne påvirke de tjenestene kommunen tilbyr. 

Forvaltningsrevisjonen viser at Frogn kommune har utarbeidet et styringssystem for informasjonssikkerhet. 

Kommunen har etablert både sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi gjeldende for kommunens arbeid med 

informasjonsbehandling, og har også kartlagt hvilke personopplysninger som behandles gjennom ulike fag- 

og fellessystemer. Kommunen har imidlertid ikke etablert system og rutiner for å sikre at oversiktene over 

personopplysninger som behandles er oppdatert og fullstendig, eller at all relevant informasjon om 

personopplysningene som behandles blir registrert, herunder informasjon om formålet med behandlingen. 

Det blir videre ikke gjennomført systematiske risikoanalyser knyttet til hvor og når det kan forekomme feil 

og mangler med hensyn til informasjonssikkerhet og behandling av personopplysninger, og det er ikke 

sikret en fullstendig praksis for å melde avvik knyttet til mangelfull behandling av personopplysninger. Når 

det gjelder kontroll av ansattes tilgang til systemer der personopplysninger blir behandlet, er det ikke 

etablert rutiner for å gjøre endringer i tilganger for ansatte som bytter jobb internt, og det føres ikke 

kontroll eller tilsyn med at de tilganger til systemer der personopplysninger blir behandlet som er gitt, er 

korrekte og i samsvar med faktisk behov ansatte har i forbindelse med utføring av egne arbeidsoppgaver. 

Etter revisjonens vurderinger er flere av funnene knyttet til kommunens arbeid med informasjonssikkerhet 

ikke i samsvar med gjeldende regelverk, og revisjonen mener at kommunen med dette bryter med flere 

sentrale krav i lov og forskrift når det gjelder sikkerhet ved behandling av personopplysninger. 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Frogn kommune setter i verk 

følgende tiltak: 

1. Utarbeider skriftlige rutiner som dekker alle sentrale arbeidsprosesser for styring av IKT-funksjonen.  

 

2. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i kommunens IKT-systemer og -løsninger 

det foreligger risiko for feil, mangler og svikt, herunder driftsstans, nedetid mv., samt når dette kan 

inntreffe. 

 

3. Gjennomgår styringssystemet for informasjonssikkerhet, og sikrer at det oppfyller gjeldende krav i 

regelverket til behandling av personopplysninger, herunder: 
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a. Etablerer system og rutiner for å sikre at oversiktene over personopplysninger som behandles er 

oppdatert og fullstendig, og at all relevant informasjon om personopplysningene som behandles blir 

registrert. 

 

b. Sikrer at det blir gjennomført systematiske risikoanalyser opp mot fastsatte akseptkriterier, knyttet 

til hvor og når det kan forekomme feil og mangler med hensyn til informasjonssikkerhet og 

behandling av personopplysninger. 

 

c. Sikrer at det blir meldt avvik knyttet til eventuell mangelfull behandling av personopplysninger, og 

at meldte avvik følges opp og lukkes. 

 

d. Sikrer at det blir etablert tilstrekkelig rutiner for tildeling og kontroll av ansattes til 

personopplysninger som blir behandlet i fag- og fellessystemer. 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene vil bli hentet fra og utledet av autoritative kilder, rettsregler, politiske vedtak og 

fastsatte retningslinjer. Revisjonskriteriene under er ikke uttømmende for hva som kan være relevant i 

forvaltningsrevisjonen. Andre kriterium vil kunne komme til dersom det skulle være nødvendig for å få en 

fullstendig undersøkelse og vurdering av problemstillingene. 

Kommunal planlegging 

Kommuner er pålagt å planlegge sin virksomhet. Det går frem av kommuneloven § 5 at «kommunen skal 

utarbeide en samordnet plan for den kommunale virksomhet.» Kommunen sin plikt til, og formål med å 

utarbeide planer går også frem av plan- og bygningsloven § § 3-2, 3-3 og 11-2, andre ledd. 

 

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser på et område blir sett i 

sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsing mellom sektormyndigheter og mellom 

statlige, regionale og kommunale organ, private organisasjoner og institusjoner, og allmenheten, jf. plan- 

og bygningsloven § 3-1.  

 

Av kommuneloven § 44 om økonomiplan, går det frem at kommunestyret en gang i året skal vedta en 

rullerende økonomiplan, som omfatter hele kommunens virksomhet og gir «en realistisk oversikt over 

sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.» Videre går det frem at 

§ 45 i samme lov at kommunestyret innen årets utgang skal vedta budsjett for det kommende kalenderår, 

og av kommuneloven § 46 går det frem at dette budsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet, 

samt være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.  

 

Bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, jfr. Kommuneloven § 47:  

 

«Kommunestyrets (…) bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer. Dette 

gjelder ikke for utbetalinger kommunen (…) er rettslig forpliktet til å foreta, jf. § 46 nr. 1 tredje 

punktum. Skjer det endringer i løpet av budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og 

utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal administrasjonssjefen, kommunerådets leder (…) gi 

melding til kommunestyret (…). Får kommunestyret (…) melding etter nr. 2 foran, skal det foreta 

nødvendige endringer i budsjettet. Det samme gjelder når det på annen måte gjøres kjent med 

forhold som kan bety vesentlig svikt i inntektene eller en vesentlig økning i utgiftene i forhold til 

budsjettet.»  

 

I forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) er det i § 10 stilt følgende krav til 

budsjettstyring:  

 

«Administrasjonssjefen, eventuelt kommunerådet, skal gjennom budsjettåret legge fram rapporter 

for kommunestyret … som viser utviklingen i inntekter og innbetalinger og utgifter og utbetalinger 

i henhold til det vedtatte årsbudsjett. Dersom administrasjonssjefen eller kommunerådet finner 

rimelig grunn til å anta at det kan oppstå nevneverdige avvik i forhold til vedtatt eller regulert 

årsbudsjett, skal det i rapportene til kommunestyret eller fylkestinget foreslås nødvendige tiltak.» 

 

Internkontroll 

I kommuneloven § 23 framgår følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. 
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I Ot.prp.nr.70 (2002-2003)17 står følgende kommentar til kravet om betryggende kontroll i kommuneloven 

§ 23:  

 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 

internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens 

ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en 

virksomhet etablerer rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen 

når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) blir det videre vist til at internkontroll først og fremst er et ledelsesverktøy, og  

 

(…) er en integrert del av ledelsens styring av organisasjonen. Internkontroll defineres i videste 

forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, med formål 

å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

-  Målrettet og effektiv drift  

-  Pålitelig ekstern rapportering  

-  Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. Et av de mest brukte 

rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.18 

 

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De 

viktigste elementene er:  

 
 kontrollmiljø  

 risikovurdering  
 kontrollaktiviteter  
 kommunikasjon og informasjon 
 ledelsesoppfølging 

  

Rammeverk for styring av IKT-funksjonen 

COBIT 5 er et internasjonalt anerkjent rammeverk for styring av IKT-funksjonen i virksomheter utviklet av 

organisasjonen ISACA.19 Rammeverket tar utgangspunkt i at IKT-funksjonen på en effektiv og god måte 

skal underbygge og bidra til at virksomheten når sine overordnede mål. Med bakgrunn i dette er det 

identifisert og definert en rekke mål og prosesser for IKT-funksjonen. Eksempelvis sier rammeverket at 

dersom det er et overordnet mål for virksomheten å etterleve lover og reguleringer må man bl.a. sette 

følgende mål for IKT-funksjonen: 

 IKT-funksjonen skal selv etterleve, og skal hjelpe virksomheten ellers i å etterleve, lovkrav og 

reguleringer. 

 IKT-funksjonen skal opprettholde sikkerhet i informasjon, infrastruktur og applikasjoner.  

 IKT-funksjonen skal håndtere IKT-relatert risiko. 

 IKT-funksjonen skal levere tjenester i samsvar med virksomheten sine behov. 

 IKT-funksjonen skal ha pålitelig og nyttig informasjon til å fatte beslutninger.  

 IKT-funksjonen skal etterleve interne retningslinjer. 

Informasjonssikkerhet 
Informasjonssikkerhet handler om sikring av informasjon med hensyn til konfidensialitet, integritet og 

tilgjengelighet.  

                                                

17 Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon). 
18 COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013). 
19 ISACA er en internasjonal forening som fokuserer på styring og kontroll innenfor IKT-sektoren. 
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Å sørge for konfidensialitet innebærer å hindre ikke-autorisert innsyn i informasjon som ikke skal være 

tilgjengelig for alle; å sørge for integritet innebærer å hindre ikke-autorisert endring og sletting av 

informasjon; å sørge for tilgjengelighet innebærer å sikre tilgang til informasjon ved behov for tilgang. 

Personopplysningsloven og -forskriften 
Regelverket knytt til informasjonssikkerhet omfatter blant annet personopplysningsloven og -forskriften. 

Jf. personopplysningsloven § 13 første ledd, skal den behandlingsansvarlige20 og databehandleren21 

«gjennom planlagt og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til 

konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger.» 

I kommunen er det rådmannen som er behandlingsansvarlig.22 Databehandlere er eventuelle 

tjenesteleverandører til kommunen som behandler personopplysninger, som f.eks. leverandør av lønn- og 

personalsystem. Ved bruk av databehandler skal det jf. personopplysningsloven § 15 og 

personopplysningsforskriften § 2-15, skrives avtale med behandlingsansvarlig. 

Kapittel 2 i personopplysningsforskriften stiller utfyllende krav til informasjonssikkerhet i virksomheter som 

behandler personopplysninger. Kapittelet pålegger blant annet slike virksomheter å: 

 

 fastsette sikkerhetsstrategi for virksomheten (§ 2-3) 

 gjennomføre risikovurderinger etter fastsatte kriterier (§ 2-4) 

 etablere klare ansvars og –myndighetsforhold for bruk av informasjonssystem (§ 2-7) 

 etablere fysiske og tekniske tiltak for informasjonssikkerhet (§§ 2-10 til 2-14) 

 sørge for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om informasjonssikkerhet (§ 2-8) 

 behandle uønskede hendelser i informasjonssystemet som avvik (§ 2-6) 

 sikre at det ikke blir overlevert personopplysninger elektronisk til andre virksomheter dersom disse 

ikke tilfredsstiller kravene i sikkerhetsføringene, samt etablere klare ansvars- og myndighetsforhold 

overfor kommunikasjonspartnere og leverandører gjennom særskilt avtale (§ 2-15) 

 

Personopplysningsloven § 14 pålegger den behandlingsansvarlige å «etablere og holde vedlike planlagte 

og systematiske tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller medhold av denne loven, herunder 

sikre personopplysningenes kvalitet», altså et internkontrollsystem. Personopplysningsforskriften kapittel 

3 stiller utfyllende krav til omfanget og rutinene i den påkrevde internkontrollen. 

Krav til styringssystem for informasjonssikkerhet 
Et styringssystem for informasjonssikkerhet er et system som samler prosedyrer, rutiner og dokumentasjon 

knyttet til informasjonssikkerhet. Kommunen er bl.a. gjennom eForvaltningsforskriften § 15 forpliktet til å 

ha en internkontroll basert på anerkjente standarder for styringssystem for informasjonssikkerhet: 

Forvaltningsorgan som benytter elektronisk kommunikasjon skal ha beskrevet mål og strategi 

for informasjonssikkerhet i virksomheten (sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategi). Disse skal 

danne grunnlaget for forvaltningsorganets internkontroll (styring og kontroll) på 

informasjonssikkerhetsområdet. Sikkerhetsstrategien og internkontrollen skal inkludere 

relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks. 

Forvaltningsorganet skal ha en internkontroll (styring og kontroll) på 

informasjonssikkerhetsområdet som baserer seg på anerkjente standarder for styringssystem 

for informasjonssikkerhet. Internkontrollen bør være en integrert del av virksomhetens 

helhetlige styringssystem. Det organet departementet peker ut skal gi anbefalinger på 

området. 

Direktorat for forvaltning og IKT (Difi) er utpekt som ansvarlig for å gi tilrådinger knytt til hvilke 

styringssystem for informasjonssikkerhet som bør brukes. Difi anbefaler at offentlige virksomheter legger 

                                                

20 Personopplysningsloven § 2 fjerde ledd definerer behandlingsansvarlig som «den som bestemmer formålet med 
behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes». 
21 Personopplysningslova § 2 femte ledd definerer databehandler som «den som behandler personopplysninger på vegne 
av den behandlingsansvarlige». 
22 Jf. En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet (Datatilsynet 2009, s. 11). 
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seg på ISO/IEC 27001:2013, som er en internasjonal standard for styringssystem for 

informasjonssikkerhet. 
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Vedlegg 3: Sentrale dokumenter og litteratur 

Regelverk med forarbeider 
 Justis- og beredskapsdepartementet: Lov om behandling av personopplysninger 

(personopplysningsloven). LOV-2000-04-14-31. Sist endret 01.10.2015. 
 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift om behandling av personopplysninger 
(personopplysningsforskriften). FOR-2000-12-15-1265. Sist endret 01.01.2017. 

 
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i 

forvaltningen (eForvaltningsforskriften). FOR-2004-06-25-988. Sist endret 01.07.2014. 

 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). LOV-1992-09-25-107. Sist endret 01.07.2016. 

 

 Kommunal- og regionaldepartementet: Ot.prp. nr. 70 (2002-2003), Om lov om endringer i lov 25. 

september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). 

 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og 

fylkeskommuner). FOR-2009-12-15-1423. Sist endret 01.01.2014. 

 

Veiledere 
 Datatilsynet: En veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet. 2009. 
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 Frogn kommune, 2017: Sikkerhetsstrategi. 

 

 Frogn kommune, 2017: Organisasjonskart – sikkerhetsorganisasjon. 

 

 Frogn kommune, 2017: Oversikt over personopplysninger som blir behandlet i kommunen. 
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