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Kommunalt innblikk

Personopplysninger 
på ville veier?

Skal du ut i skyen?
Bruk av skytjenester er effektivt, 
men kan komme i konflikt med 
personopplysningsloven

Mens vi venter på Safe Harbour
Finnes det en livbøye for overføring 
av personopplysninger ut av Norge?

Hvor god er din digitale 
grunnsikring?
Forebygging av cyberkriminalitet 
er enklere enn du tror. Vi gir deg 
rådene som sikrer virksomheten



Denne utgaven av Kommunalt Innblikk omhandler 
behandling og sikring av personopplysninger. Personvern 
er blitt viet mye oppmerksomhet de siste månedene, 
og responsen i Datatilsynets spørreundersøkelser viser 
at stadig flere bryr seg om hvordan våre personopplys-
ninger blir behandlet. 

Det kan være flere grunner til den økte bevisstheten 
rundt personvernopplysninger. En årsak kan være 
den grenseløse fremveksten av moderne teknologi. 
Matvarekjedene ønsker å vite hvor mye mat du har igjen 
i kjøleskapet og sportsbutikker ønsker å sende deg en 
sms når du går forbi, og gi tilbud på joggeskoene du 
googlet kvelden før. I tillegg til å nå deg der du er, vil 
forhandlerne vite hvor sterkt du står økonomisk for å 
tilpasse tilbudene deretter. Ikke nok med det; nett-
avisene lager artikler som er "skreddersydd" dine 
interesser og du skal kun se annonser med produkter 
de vet du liker. Mange av disse tiltakene er bra, og for 
mange gjør det livet enklere. Samtidig er det viktig at 
det ikke går for langt og at opplysninger ikke kommer 
på avveie eller brukes på en måte vi ikke liker. Flere 
kommunale sektorer innen helse, utdanning og 
enkelte andre, håndterer personopplysninger. Er hånd-
teringen tilstrekkelig sikret? Er systemene gode nok? 
Har kommunen juridisk grunnlag for behandlingen? 
Hvem har ansvaret, og hva er konsekvensene av even-
tuelle feil? Vi vet det finnes børser som selger og kjøper 
personopplysninger. Dine personopplysninger har fått 
en pris!

Samtidig står vi overfor ny personvernlovgivning og 
EU-domstolen har satt Safe Harbor-prinsippet til 
side som ugyldig. Endringene vil skape store ring-
virkninger og er i manges interesse. Derfor har vi 
viet hele nummeret av Kommunalt Innblikk til person-
vern og sikring av personopplysninger. 

God lesing!  

Vennlig hilsen

Stein Ove Songstad
ssongstad@deloitte.no
Leder for Deloittes aktiviteter i kommunal sektor 
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Hvor god er din digitale grunnsikring? 
Med en grunnleggende sikring på plass i virksomheten, 
er det enklere å beskytte seg mot alvorlige trusler når de 
kommer.

Viktige endringer i personvernlovgivningen
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Skyløsninger er blitt en populær måte å drifte IT-
tjenester på. Vi gir deg rådene om hva du bør ha med 
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Personvernombudets rolle i kommunen 
Ferske tall fra Datatilsynet viser at kun 65 av 428 
kommuner i Norge er tilsluttet personvernombuds-
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personvernombud.
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Hvor god 
er din digitale 

Om artikkelforfatteren
Knut Håkon Tolleshaug Mørch kmorch@deloitte.no har jobbet med informasjons-
sikkerhet siden 1999. De siste årene har han hjulpet virksomheter å få oversikt over 
hvilke utfordringer de står ovenfor i forhold til å sikre virksomhetens informasjon, 
og hjelpe dem med å ta gode valg for å redusere risikoen. Dette har omfattet både 
mindre offentlige organisasjoner til samfunnskritisk infrastruktur i Norge, og i tillegg 
bistått norske offentlige virksomheter med å håndtere informasjonssikkerhet mot noen 
av verdens største leverandører av både IT-tjenester og finansielle tjenester.

grunnsikring?
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R
iksrevisjonen overleverte sin rapport 
"Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon 
og kontroll for budsjettåret 2014" til Stortinget 
21. september 2015. Statistisk sentralbyrå 

og Direktoratet for økonomistyring fikk begge 
vesentlige merknader knyttet til informasjonssikkerhet. 
Problemstillingene som er beskrevet er primært 
knyttet til å oppdage sårbarheter, og implementering 
av tilstrekkelige sikringstiltak, basert på anerkjente 
standarder. Hva betyr egentlig dette? 

Fra guttestreker til organisert kriminalitet
Trusler mot IKT-systemer har eksistert lenge. I 1964 
begynte det multinasjonale teleselskapet AT&T å etter-
forske "phone freaks" eller "phreakers", som brukte ulike 
teknikker for å ringe gratis. En av teknikkene var utrolig 
nok å bruke en fløyte fra en frokostblanding, som ga 
akkurat samme frekvens som verktøyene til AT&T: 2600 
hertz. Og lenge eksisterte det nok en oppfatning om 

Flere norske virksomheter har fått merknader av 
Riksrevisjonen for manglende informasjonssikkerhet. 
Hva ville resultatet blitt hvis kommunerevisjonen 
gjennomførte en slik revisjon i din kommune?

Artikkelen på 15 sekunder
Flere norske virksomheter har manglende informasjonssikkerhet. Trusselutviklingen krever blant annet bruk av 
anerkjente standarder. Artikkelen tar for seg hvordan din virksomhet kan bedre sin digitale grunnsikring og 
forebygge cyberkriminalitet på en enkel måte.

at hacking var mer lek enn alvor. I 1971 programmerte 
Bob Thomas et verktøy som skulle bevise en teori om at 
man kunne lage et datavirus, som han kalte "Creeper".  
Dataviruset begynte å løpe løpsk, og han måtte lage et 
verktøy for å fjerne det. Senere ble truslene mer synlige 
– og alvorlige. I 1988 kjedet en ung mann ved navn 
Robert Morris seg, og skrev en "orm", siden kjent som 
Morris-ormen. Den gjorde 6000 maskiner på ARPANET 
utilgjengelige, en betydelig andel av maskinene tilknyttet 
forløperen til Internett. Resultatet ble 10.000 dollar i 
bot, og tre år med tilsynsverge. 

I 2001 ble det sluppet løs en orm kalt "Code Red". 
Den spredte seg til et stort antall Windows-maskiner 
og førte til skader for 2 milliarder dollar. I 2007 så man 
første gang trojaneren Zeus, som logget tastetrykk 
mot nettbanker, for så å stjele penger. I 2010 ble Irans 
produksjon av anriket uran angrepet med infiserte 
USB-minnepinner, i det som mest sannsynlig er den 

grunnsikring?
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gjelder for informasjonssikkerhet som for mange andre 
områder: 80-20 regelen. De første 80 prosentene av den 
digitale grunnsikringen er det en overkommelig oppgave 
å få på plass, men det forutsetter naturligvis at man har 
en idé om hva som inngår i disse 80 prosentene!

Det er dette vi mener med god digital grunnsikring: 
Vi må sørge for at vi har de grunnleggende sikrings-
tiltakene på plass, så vi kan fokusere på arbeidet med å 
sikre oss mot de mest alvorlige truslene, og sikre samsvar 
med relevante lovkrav som personopplysningsloven.

En "snarvei" til god digital grunnsikring
Et sentralt konsept i ISO 27005 er hendelsesscenarioer. 
Man skal beskrive hvordan en angriper kan tenkes å 
utnytte systemene. Dette betyr at vi må tenke igjennom 
hvordan de systemene vi er ansvarlig for kan utnyttes av 
en angriper. Men samtidig er vi jo ikke de eneste som er 
på Internett, så noen må jo opplagt ha tenkt lenge og 
grundig på akkurat det samme!

Tony Sager brukte 35 år av livet sitt på å jobbe i det 
offentlige i USA. Han hadde en utrolig spennende 
karriere, og de siste årene ledet han NSAs (National 
Security Agency) aktiviteter innen hacking. Fra 
2001 ledet han arbeidet med å utarbeide NSA sine 
offisielle sikkerhetsanbefalinger for ulike plattformer 
som Windows og Unix. Den siste tredjedelen av 
karrieren var det spesielt en ting som opptok ham, og 
det var hva man skulle prioritere av de mengdene mer 
eller mindre gode sikringstiltakene som fantes, kalt 
"the fog of more". Det var så mange valg, at de gode 
valgene forsvant i en tåke av muligheter.

Derfor samlet han sammen en gruppe mennesker han 
kjente godt, fra både militæret, etterretning, politi og 
ulike sivile virksomheter. De delte erfaringer fra faktiske 
hendelser, og endte opp med litt over 20 generelle 
hendelsesscenarioer. Scenariene delt opp slik at de 
kan benyttes til å beskrive mer komplekse angrep. 
Noen av dem fokuserer på at en angriper får tilgang 
til og kompromitterer en maskin som er tilgjengelig fra 
Internett. Andre fokuserer på hva angriperen kan få til 
mot andre, interne maskiner, fra en maskin de enten har 
kompromittert fra Internett, har fysisk tilgang til, eller 
allerede er en vanlig bruker på.

For å sikre seg mot disse hendelsesscenarioene, har man 
kommet frem til en del sikringstiltak fordelt på 

første store militære operasjonen på Internett som er 
offentlig kjent. Angrepet viste at systemer som ikke 
var koblet til Internett, som en kraftstasjon, ikke lenger 
er trygge selv om de ikke har en direkte kobling mot 
Internett.

De siste årene har vi sett andre alvorlige former for 
trusler. I 2013 ble det første gang oppdaget det vi 
nå kaller Ransomware, eller virus som krypterer alle 
tilgjengelige filer og krever penger for passordet som 
dekrypterer filene. Vi har også sett avanserte angrep der 
millioner av kredittkort blir stjålet (bl.a. Target), eller hvor 
store mengder konfidensiell informasjon er blitt stjålet 
og offentliggjort (bl.a. Sony). Trusler kalt "Advanced 
Persistent Threat", er vanskelige å bli kvitt hvis de først 
kommer inn i nettverket.

Anerkjente standarder
Riksrevisjonen har naturlig nok vurdert utviklingen i 
trusselbildet som et premiss for forventningene de har 
til informasjonssikkerhet. Og ett av kravene er bruk av 
anerkjente standarder. I praksis er det en standard, eller 
serie med standarder, det oftest blir referert til i Norge.  
ISO 27000-serien består av bl.a. ISO 27001, som 
beskriver et styringssystem for informasjonssikkerhet, 
og ISO 27005, som beskriver mer detaljert hva som bør 
inngå i risikostyringen. 

Vår erfaring er at de fleste som prioriterer innføringen 
av et styringssystem for informasjonssikkerhet, har 
kommet et godt stykke på vei med å få på plass noen 
gode prosesser og styrende dokumenter. Utfordringen 
fremover er spesielt knyttet til risikostyringen, det å 
identifisere sårbarheter. Riksrevisjonen påpeker det 
samme i sitt Dokument 1: også store norske, offentlige 
virksomheter har utfordringer knyttet til det å identifisere 
sårbarheter og implementere hensiktsmessige sikrings-
tiltak. For det er vanskelig, og trusselbildet de siste årene 
har endret seg betydelig.

Noe av problemet er at standarder som ISO 27001 
sier at man skal ha en del prosesser på plass, inkludert 
risikostyring, men ikke hvordan de kan implementeres. 
ISO 27005 beskriver de ulike aktivitetene som inngår i 
risikostyringen, men ikke hvordan de bør utføres.

Det viktigste som mangler i de anerkjente standardene 
det refereres til, er noe man kan benytte for å få på plass 
en god digital grunnsikring raskest mulig. Det samme 
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20 områder. Disse områdene er prioritert, slik at det 
mest kritiske har fått nummer 1 osv. Innen hvert område 
er det først forklart hvorfor et område er viktig. Her 
forklarer man kort hva en angriper kan få til dersom 
det ikke finnes tilhørende sikringstiltak. Så er de ulike 
sikringstiltakene for området listet opp, før det kommer 
en mer utførlig forklaring som setter dem i sammenheng 
og forklarer hvordan de inngår i en helhet.

De første fem områdene er de viktigste, og regnes som 
fundamentale for å ha et minimum av digital grunn-
sikring. De handler om å ha oversikt over hvilke maskiner 
som befinner seg i nettverket og hvilke programmer 
de kjører, oppdatere servere og applikasjoner når det 
kommer sikkerhetsoppdateringer mot kjente sårbar-
heter, aktivt søke etter kjente sårbarheter i nettverket 
for å se om man har glemt noe, og ha god oversikt 
over hvem som har utvidede rettigheter til systemer 
(f.eks. administrator). På godt norsk: sunt bondevett. 
For hva betyr dette hvis det hadde vært en bygning? 
Man skal sikre at alle vinduer og dører er sikret 
mot enkle innbrudd, sjekke at ingen står åpne etter 
kontortid, og passe på at ikke alle har systemnøkler med 
tilgang til alle rom i hele bygget. I den virkelige verden er 
dette lite kontroversielt. Så hvorfor har man ikke oversikt 
over dette i den digitale verden?

Den første publikasjonen fra arbeidet Tony Sager satte 
i gang, kom i 2008, og har nylig kommet i sin sjette 
versjon. En uavhengig organisasjon utvikler ramme-
verket, og publikasjonen heter nå: "The CIS Critical 
Security Controls for Effective Cyber Defense". De 
forkortes til CIS Controls. Ifølge Center for Internet 
Security, som gir ut CIS Controls, så har den australske 
regjeringen gjort en undersøkelse som viser at de fem 
første områdene, altså de som prioriteres høyest, dekker 
85 prosent av kjente sårbarheter. Årsaken er ganske 
enkel: de fleste sikkerhetshendelser inntreffer fordi 
noen utnytter sårbarheter virksomheten strengt tatt vet 
om. En systematisk og kostnadseffektiv tilnærming er 
utfordringen.

Her har CIS Controls har sin styrke. Det er kanskje ikke 
så spennende å snakke om å få oversikt over hvilke 
maskiner som befinner seg på nettet og sørge for at 
programvaren er oppdatert, men det har vist seg å 
være utrolig effektivt for å redusere risikoen. Den siste 
versjonen av CIS Controls har også et meget interessant 
vedlegg om hvordan man kan måle at ulike sikringstiltak 

fungerer over tid. Når de manglende sikringstiltakene er 
implementert, er det naturlig at Riksrevisjonen og andre 
vil fokusere på hvordan en virksomhet har god oversikt 
over kvaliteten på de sikringstiltakene man har valgt. Det 
får bli tema for en senere artikkel.

God digital grunnsikring begynner med god 
oversikt
Informasjonssikkerhet kan ofte oppleves som en stor 
og kompleks problemstilling det er umulig å verken 
forstå fullt ut eller løse på en kostnadseffektiv måte. 
Vi mener at selv om det selvfølgelig er en stor jobb å 
etablere en god digital grunnsikring, så er det mulig å 
komme et godt stykke på vei ganske raskt. Vi har typisk 
brukt to dager hos en virksomhet for å gjennomgå alle 
sikringstiltakene i CIS Controls, og deretter noen dager 
for å hjelpe til med analyse og gjøre noen overordnede 
prioriteringer.

Ved å gjøre en vurdering av hvilke sikringstiltak man 
har på plass og hvilke man burde hatt, så får man både 
en oversikt over hvilke generelle hendelsesscenarioer 
man er eksponert for, og hvilke sikringstiltak man 
bør prioritere å implementere. Resultatet er en enkel 
sikkerhetsstrategi for å få på plass en god digital grunn-
sikring, som gjør at man er ganske godt beskyttet mot 
de vanligste truslene man er utsatt for på Internett.
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Mer egenkontroll og høyere bøter blir en del av virkelighetsbildet 
når den nye personopplysningsloven trer i kraft. 

Viktige 
endringer i 
personopplysnings loven

D
agens personvernlovgivning er bare 16 år 
gammel og som en tenåring å regne. 
Likevel har vi ny lov i vente. Det kan være 
flere grunner til dette, men dagens raske 

teknologiske utvikling er en betydelig premiss. I 2012  
ble utkastet klart, og EU-parlamentet godkjente 
innstillingen til ny lov i mars 2014. 

Siden juni 2015 har det pågått forhandlinger innad 
i EU om tolkninger og forståelse av innstillingen 
til ny personvernlovgivning. Forhandlingene er 
planlagt avsluttet i 2015 og 16. desember 2015 ble 
EU-institusjonene enige om innholdet i EUs nye lovverk 
for personvernlovgivning. Det er antatt at den enkelte 
EU-stat får en implementeringsperiode på 2 år. 

Dagens personvernlovgivning bygger på et EU-direktiv. 
Det betyr at det er opp til det enkelte EU- og EØS-land 
å fortolke og implementere direktivet. Ny lovgivning blir 
ikke gitt i form av direktiver, men forordninger. Dette 
betyr at det nye regelverket skal implementeres direkte 
i landenes lovverk uten rom for egne fortolkninger. 
Med lik forståelse av regelverket i alle EU-stater vil 
det bli enklere å håndheve personvernregelverket og 
ivareta samme praksis i alle EU- og EØS-land. At ny 
personvernlovgivning kommer i form av en forordning, 
er nok noe av årsaken til at det tar så lang tid å få 
ferdigstilt lovteksten. 

Slik vi ser det er det særlig to forhold som skiller seg 
ut i den nye personopplysningloven; 1) det blir mer 
egenkontroll på håndtering av personopplysninger 
i egen virksomhet og 2) bøtenivået for brudd på 
personopplysningsloven økes betraktelig. 

Endringer i den nye personopplysningsloven vi 
mener det er verdt å merke seg: 
1. Personvernombudets rolle styrkes
Ny lov vil øke betydningen av personvernombudene. Det 
er fortsatt usikkert hvordan rollen realiseres i den nye 
loven, men det er grunn til å anta at virksomheter med 
mer enn 250 ansatte, eller virksomheter med et visst 
antall behandlinger (5000 behandlinger er nevnt) i løpet 
av et år skal ha en personvernombud. Slik vi oppfatter 
det vil også offentlige virksomheter måtte trenge 
personvernombud etter det nye regelverket. 

2. Større konsekvenser ved brudd
Større muligheter for lokale datatilsyn til å handle 
og sanksjonere mot behandlinger som ikke er i 
tråd med lovens rammer. Bøtenivået for brudd på 
personopplysningsloven er foreslått å øke til opp mot  
4 prosent av konsernets årlige globale omsetning. 

3. Egenkontroll og rapportering
Dagens norske versjon av personopplysningsloven 
legger vekt på god kontroll på egen behandling av 
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Artikkelen på 15 
sekunder: 
Det forventes at ny 
personopplysningslov 
blir formelt vedtatt 
og publisert i løpet 
av mars 2016, og 
at det enkelte land 
deretter har to år til å 
implementere loven. 
Den nye loven vil slik vi 
ser det kunne medføre 
mange endringer for 
norske kommuner, 
både på planlegging 
og rapportering, bruk 
av personvernombud, 
og for håndtering av 
personopplysninger. 
Virksomheter som 
oppdager brudd 
vil møte strengere 
rapporteringskrav, og 
potensielt betydelige 
bøter dersom man er 
ansvarlig. 

Viktige 
endringer i 
personopplysnings loven

personopplysninger, som blant annet gode intern-
kontrollsystemer. Den nye loven vil i særlig grad se 
på egenkontroll og dokumentasjon på at virksomhetene 
behandler personopplysninger i tråd med lovens 
rammer. Virksomhetene kan bli pålagt å dokumentere 
tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak.  
 
4. Rett til å bli glemt
Ny lov vil presisere retten til å bli glemt. Opplysninger 
skal blant annet slettes etter forespørsel fra den 
registrerte.

5. Flytting av data mellom etater
Den nye loven vil gjøre det lettere for å den registrerte 
å kreve overføring av lagrede personopplysninger i en 
virksomhet til en annen virksomhet. Det skal med andre 
ord bli lettere "å ta med seg" data. 

6. Innebygget personvern 
Innebygd personvern er et nytt prinsipp som blir innført 
i ny lov. Det går ut på at personvernet skal bygges 
inn i nye teknologiske løsninger. Den teknologiske 
løsningen skal være "innstilt" på best mulig personvern. 
Eksempelvis skal man tenke på hvem som skal ha 
tilgang til personopplysningene og når opplysningene 
skal slettes. Personvernet skal ivaretas i "opplysningens 
levetid", fra den fødes til den dør. 

7. Krav om risikoanalyser
Det vil bli stilt krav til å gjennomføre risikoanalyser og 
vurderinger før personopplysninger behandles. 

8. Innrapportering av brudd innen 24 timer
Datatilsynet mottar i dag mistenkelig få meldinger 
om tap av personopplysninger, hacker-angrep brudd 
eller andre brudd på personopplysningsloven fra 
virksomheter. Næringslivets Sikkerhetsråd undres 
over dette, da deres undersøkelser viser at norske 
virksomheter daglig utsettes for hackerangrep og bryter 
personopplysningsloven. Ny personvernlovgivning 
vil stille strengere krav til å rapportere brudd på 
personopplysningsloven. Det er forslått at eventuelle 
hendelser skal rapporteres til Datatilsynet innen 24 timer, 
men tidsrammen er ennå ikke endelig besluttet.

Ny lov legger opp til flere endringer og skjerper kravene 
til egenkontroll og dokumentasjon hos virksomheten.  
Selv om det gis en implementeringsperiode på to år, 
går tiden fort, og vi anbefaler at de som behandler 
personopplysninger starter intern review så snart som 
mulig.

Om artikkelforfatteren
Bjørn Ofstad bofstad@deloitte.no er director og senioradvokat i Deloitte Advokatfirma AS. Han har jobbet med 
personvernrettslige problemstillinger i Deloitte siden 2007, og før dette som juridisk rådgiver i Datatilsynet. Bjørns 
hverdag består blant annet i å bistå store norske og utenlandske virksomheter, i både offentlig og privat sektor, 
med deres utfordringer innenfor personvern og arbeidsrett. Han holder også foredrag og skriver artikler innenfor sitt 
fagområdet. 
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Datatilsynet har to tilsynsperioder i løpet av året, hvor 
de i forkant velger ut en bransje de ønsker å se nærmere 
på. Datatilsynets meldingsdatabase benyttes ofte 
for å plukke ut tilsynsobjekter. Tidligere tilsyn, også i 
kommunal sektor, har avdekket følgende funn i norske 
virksomheter:

• Manglende oversikt over hvilke personopplysninger 
som blir behandlet og lagret

• Mangelfull kontroll med deling av personopplysninger 
med tredjeparter, som for eksempel skyleverandører

• Lite kunnskap om innsyn og informasjon 
• Manglende eller for dårlige risikovurderinger
• Mangelfulle databehandleravtaler 

Tilsyn i kommunal sektor
Datatilsynet øker bruken av gebyrer for å 
sørge for at personopplysningsloven følges.

Kort oppsummert reagerte Datatilsynet sterkt på 
manglende internkontroll og informasjonssikkerhet i 
kommune-Norge. Overtredelsesgebyrer ble ilagt til de 
tre kontrollerte kommunene. 

Direktør i Datatilsynet, Bjørn-Erik Thon, sier tilsynet 
bevisst har valgt å gradvis øke bruken av gebyr i kommune-
sektoren. Tidligere vedtak har ikke hatt den allmenn-
preventive effekten Datatilsynet har ønsket, derfor må 
de i økende grad bruke overtredelsesgebyrer for å sørge 
for at personopplysningsloven følges.
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Deloittes Help-desk Deloittes personverndag 2016

Deloitte tilbyr Help-desk til 
personvernansvarlige. Ring 
eller send e-post for å få et 
enkelt svar på vanskelige 
problemstillinger.
Er din virksomhet forberedt på ny personvernlov-
givning? Deloitte har bred erfaring med håndtering 
av personvernrettslige problemstillinger, både av juridisk 
og teknisk karakter. Virksomhetens personvernombud 
kan ta direkte kontakt med oss via e-post eller 
telefon. Deloittes Help-desk-tjeneste for virksomheters 
personvernansvarlige har vært en stor suksess i andre 
europeiske land. Særlig har vi sett at mange personvern-
ombud synes det i første omgang er enklere å diskutere 
aktuelle problemstillinger med Deloitte, for å avklare 
hvor alvorlig en problemstilling er, og hva som er riktig 
måte å ta spørsmålet videre på, med overordnede eller 
offentlige myndigheter.

Ta kontakt med vår Help-desk for en konfidensiell prat! 
928 00 216 / nopersonvern@deloitte.no

Sett av 2. mars i kalenderen, 
for Deloittes personverndag.
Personverndagen arrangeres i Deloittehuset i Oslo. Du 
får høre blant andre Direktør i Datatilsynet, Bjørn-Erik 
Thon, og Direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, Jack 
Fischer Eriksen, som diskuterer aktuelle temaer og 
relevante problemer på området. Du vil også få mer 
informasjon om den nye personopplysningsloven. 

Endelig program og invitasjon kommer i løpet av 
vinteren. 
Vel møtt til personverndagen 2. mars 2016!
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Flere forvaltningsorganer 
kommer til å benytte seg av 
skyløsninger i tiden fremover. 
Dette bør du ha med i 
kontrakten.

Skal 
du ut 
i skyen?
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Artikkelen på 15 sekunder
Denne artikkelen tar for seg utfordringer ved bruk av skytjenester i forvaltningsorganer, og gjennomgår 
ulike forholdsregler som bør tas for å ivareta personvernet ved bruk av slike tjenester. Det er særlig viktig å 
velge anerkjente og effektive skyleverandører som er i stand til å iverksette tiltak for å møte alle krav etter 
personopplysningsloven.

D
atatilsynet varslet i 2011 at Narvik kommunes 
bruk av nettskytjenester måtte opphøre. 
Året etter tok Datatilsynet en ny vurdering 
av kommunenes bruk av nettskytjenester 

og konkluderte med at kommunene kunne fortsette 
å bruke tjenesten. Skyløsninger blir brukt av flere 
forvaltningsorganer som helsesektoren og kommunene, 
og markedsutviklingen gir oss grunn til å regne 
med at også flere forvaltningsorganer i nærmeste 
fremtid vil følge etter. I denne artikkelen vil vi ta for 
oss forholdsregler det kan være lurt å innta i enhver 
skyløsnings-kontrakt, blant annet vilkår og betingelser 
for behandlingen av personlige data i skyene. 

Hva er skytjenester?
Skytjenesten tilbyr en rekke dataressurser gjennom 
et nettverk. I stedet for å anskaffe, drive og 
vedlikeholde egne IT-tjenester, kan en skytjeneste-
kunde (skykunde) outsource disse IT-funksjonene 
til leverandøren av skytjenester (skyleverandøren). 
Skykunden nyter fordelene av rask levering av data og 
enorm lagringskapasitet, og får tilgang til den nyeste 
teknologiske infrastrukturen og IT-ressurser av høy 
kvalitet. Skykunden får alle disse fordelene uten å 
måtte opprettholde en egen IT-avdeling. Virksomheter 
som benytter seg av skytjenester, som inkluderer 

behandling av personopplysninger, vil komme i en 
databehandlersituasjon, hvor en tredjepart behandler 
personopplysninger på deres vegne.  

Databehandlingsavtale
Dersom en kommune bruker skytjenester, har 
kommunen en såkalt databehandlersituasjon. 
Da vil det etter personopplysningsloven være 
påkrevet at skykunden og skyleverandøren har en 
databehandlingsavtale for skytjenester. Formålet er å 
sikre at behandlingen av personopplysninger i skyen 
er i overensstemmelse med de rettslige krav etter 
personvernretten. Slike avtaler kan være selvstendige 
avtaler, eller være integrert i skytjenestekontrakten. 
Datatilsynet i Norge har en egen mal utarbeidet for 
slike avtaler. Malen er imidlertid ikke bindende. Partene 
kan utarbeide kontrakten på egen hånd, tilpasset 
sine kontraktsforhold, så lenge de oppfyller kravene i 
personopplysningslovgivningen.

Kontraktuelle forholdsregler
Det kan være vanskelig å sikre samsvar mellom 
personvernlovgivningen og skytjenester. Skyløsningen 
består av mange sjikt og komponenter, og har spesielle 
egenskaper som kan vanskeliggjøre anvendelsen av 
prinsipper og regler for databeskyttelse. Utfordrende 
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kan det også være at nettskyleverandørene ønsker 
å gjøre bruk av deres egne standardavtaler som 
kan komme i konflikt med både norsk og europeisk 
personvernlovgivning. Vi gir her en generell guide til 
hovedpunktene som bør med i en databehandleravtale:

1. Kontroll
Skykunden må ha kjennskap til når personopplysninger 
flyttes, hvor de blir lagret, hvem som har tilgang og 
hvilke sikkerhetstiltak som gjelder. Skykunden bør være 
berettiget til å endre metoden for databehandling 
dersom det dukker opp nye forhold, eller dersom en 
lovendring krever det. 

2. Transparens
Skykunden må ha gjennomsiktige og lett tilgjengelige 
retningslinjer for behandlingen av personopplysninger 
og for utøvelsen av brukernes rettigheter. Skykunden må 
som behandlingsansvarlig gi informasjon om formålet 
med databehandlingen, identiteten til databehandleren, 
hvor dataene befinner seg og hvordan de kan utøve 
rettighetene de har når personopplysninger befinner seg 
i eller behandles i skyen. Hvis skytjenesten innebærer 
bruk av underleverandører eller underleverandører til 
disse, skal skyleverandøren informere skykunden om 
alle underleverandører og disses underleverandører 

Om artikkelforfatteren
Ole Marius Bachke obachke@deloitte.no er Partner / Advokat og leder for it- avde-
lingen i Deloitte Advokatfirma AS. Han arbeider hovedsakelig med kontraktsrett, 
forhandlinger og tvisteløsning. Ole Marius er spesialist på forhandling og utforming 
av IT – kontrakter samt til å løse konflikter mellom leverandør og kunde. Han har høy 
suksessrate i å løse konfliktsituasjoner. Han bistår både på kunde og leverandørsiden 
i forbindelse med IT-prosjekter. Han har bred forretningsjuridisk erfaring og er trusted 
advisor for en rekke selskaper.

som er involvert i skytjenesten. Vilkårene i avtalene 
med disse underleverandørene må være i samsvar 
med skytjenestekontrakten mellom skykunden og 
skyleverandøren. Vilkår vedrørende oppfyllelsen 
av rettslige krav som er i databehandleravtaler må 
inkluderes tilsvarende i alle underleverandørkontrakter. 

3. Spesifisering av formål og begrensninger
Personopplysninger skal samles inn etter spesifiserte, 
eksplisitte og lovlige formål, og kun behandles i 
samsvar med det opprinnelige formål bak innsamlingen 
av data. Behandlingen av personopplysningene skal 
være tilstrekkelig, relevant og ikke overgå det som 
er nødvendig etter formålet med behandlingen. De 
personopplysningene som skal behandles må være 
nøyaktige, oppdaterte og skal ikke lagres lenger 
enn det som er nødvendig ut fra formålet med 
behandlingen. Skyleverandøren kan verken beholde eller 
benytte seg av personopplysningene for egne formål. 
Personopplysningene skal slettes eller returneres ved 
oppsigelse eller avslutning av skykontrakten. Dette er 
en stor utfordring med hensyn til overflødig data, flere 
kopier og backup-rutiner. 

4. Konfidensialitet
Dataoverføring og lagring i skyer skal være i 
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personopplysninger innenfor et avgrenset geografisk 
område. Dette er ikke alltid like lett å etterkomme, 
ettersom skytjenesten ofte kan benytte seg av 
datasentre, servere eller annen IT-infrastruktur som 
ligger i mange forskjellige land. Der grenseoverskridende 
overføring er uunngåelig, må skyleverandøren gi en 
liste over tredjeparter som kan komme til å få tilgang 
til lagret data, i hvilke jurisdiksjoner, og garantere 
lovligheten av slike overføringer. Skyleverandører må 
også sikre at behandling av personopplysninger i 
tredjeland utføres i et system med innbygde mekanismer 
som forebygger og avdekker ulovlig bruk, ødeleggelse 
og/eller tap av personopplysninger.

Som en regel, skal personopplysninger ikke bli flyttet 
til andre land med mindre "tilstrekkelig beskyttelse" er 
gitt i samsvar med den beskyttelse som er gitt innenfor 
EU. I den nylig avsagte safe harbour-saken Maximillian 
Schrems v. Data Protection Commissioner (Schrems), 
fastslår EU-domstolen at det må foreligge tilnærmet 
identisk beskyttelsesgrad i tredjeland som i EU-stater selv 
om enkelte mindre forskjeller kan tillates. EU-domstolen 
fastslår at safe harbour-prinsippet som tillater generell 
overføring av informasjon om EU-borgere av 
virksomheter til USA ikke lenger kan gjøres gjeldende. 
Uttalelsen berører mange skyleverandører i markedet, 
som Google, Facebook, Apple og Microsoft. 
Disse leverandørene kan ikke lenger basere seg på 
egenerklæringer om at de oppfyller EU-krav etter safe 
harbour-prinsippet. I stedet, må garantier/forpliktelser 

overensstemmelse med krav til personvern og 
konfidensialitet. Skyleverandøren skal behandle 
personopplysninger kun etter anmodning og på instruks 
fra skykunden. Skyleverandøren skal kun benytte 
personopplysninger i forbindelse med leveringen av 
tjenester og ikke gjøre annen bruk av opplysningene 
uten at det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag. 

5. Tilgjengelighet og integritet
Skyleverandøren skal sørge for rettidig og pålitelig 
tilgang til personopplysninger. Data skal gjøres 
tilgjengelig kostnadsfritt i rimelige tidsintervaller 
uten overdrevne forsinkelser. Skyleverandøren må 
opprettholde dataintegritet. Data må forbli autentisk 
uten å ha blitt skadelig eller uheldig endret under 
bearbeiding, lagring eller overføring. 

6. Sikkerhetstiltak
Skyleverandøren skal ta nødvendige tekniske 
og organisatoriske forholdsregler for å beskytte 
personopplysninger mot uheldig, eller ulovlig, 
ødeleggelse eller tap. Skyleverandøren skal gjennomføre 
tiltak for å hindre enhver form av ulovlig behandling 
av informasjon eller uautorisert tilgang eller utlevering. 
De samme sikkerhetstiltakene må opprettholdes av alle 
underleverandører eller mellommenn skyleverandøren 
benytter seg av.

7.  Spesifikt behandlingssted
Skyleverandøren kan bli pålagt å behandle 
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inntas i kontraktsklausuler som tillater dataoverføring 
for områder utenfor Europa for hver enkelt skytjeneste. 
Skykunder som allerede mottar tjenester fra aktører som 
baserer seg på Safe-Harbor-prinsippet må gjennomgå 
sine kontrakter for å forsikre seg om de føringer og krav 
som gis i Schrems-dommen møtes. 

Kommuner i skyen
Norske kommuner kan benytte seg av skytjenester, men 
må følge kravene i personopplysningslovgivningen. 
Det er essensielt å velge anerkjente og effektive 
skyleverandører som er i stand til å iverksette tiltak for å 
møte alle krav. Bestemmelsene i kontrakten om kontroll, 
transparens, formålsspesifikasjon og begrensninger, 
konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet, og 
sikkerhetstiltak skal være i samsvar med grunnleggende 
prinsipper for personvern og databeskyttelse. Klare 
og tydelige formuleringer i disse bestemmelsene i 
databehandleravtalene er derfor essensielt for å sikre 
tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger som 
behandles i skyen. 
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Personvern ombudets 
rolle i kommunen
Et mindretall av norske kommuner har egne personvernombud. 
Ny lovgivning vil legge større vekt på ordningen.

Om artikkelforfatteren
Petter Schjelderup pschjelderup@deloitte.no har en 
mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen 
og arbeider som advokat i Deloitte Advokatfirma AS. 
Han har bred erfaring innen arbeidsrett og personvern, 
og bistår til daglig offentlige og private aktører med 
problemstillinger innenfor disse fagfeltene.

Artikkelen på 15 sekunder
Det er kun fysiske personer som kan være personvernombud i kommunene, 
men det er ikke et krav om at kommunen må utnevne egne ansatte. 
Artikkelen tar for seg ordningen ved personvernombud i kommuner, hvilke 
roller og oppgaver personvernbudet ofte får, samt fordelene ved å innsette et 
personvernombud i kommunen. 
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K
ommunene håndterer daglig store mengder 
personopplysninger som tilhører innbyggerne. 
Med et skjerpet blikk skal personvernombudet 
skape trygghet og tillit til kommunens 

behandling av personopplysninger. Ferske tall fra 
Datatilsynet viser imidlertid at kun 65 av 428 kommuner 
i Norge er tilsluttet personvernombudsordningen. En 
forklaring på det lave antallet er at det finnes relativt 
mange små kommuner i Norge, som ikke nødvendigvis 
har behov eller ressurser til et personvernombud. En 
annen årsak kan være at den behandlingsansvarlige for 
personopplysninger i kommunen ikke er klar over hva 
personvernombudsordningen er, og hvilken hensikt 
ordningen har i kommunen.

Hva er et personvernombud? 
Ordningen har sin rettslige forankring i Person-
opplysningsforskriften § 7-12, hvor det heter: 

"Datatilsynet kan samtykke i at det gjøres unntak fra 
meldeplikt etter personopplysningsloven § 31 første 

Personvern ombudets 
rolle i kommunen

ledd, dersom den behandlingsansvarlige utpeker et 
uavhengig personvernombud som har i oppgave å sikre 
at den behandlingsansvarlige følger personopplysnings-
loven med forskrift."

Bestemmelsen gir ingen klar beskrivelse av hva et 
personvernombud er, men den gir noen ledetråder. 
For det første skal personvernombudet være uavhengig 
av behandlingsansvarlig (i kommuner vil det være 
rådmannen). Kravet om uavhengighet må ikke forstås 
slik at personvernombudet ikke kan være underordnet 
rådmannens myndighet. Personvernombudet kan med 
andre ord være ansatt i kommunen. Hensikten er at 
personvernombudet skal ha et uavhengig kontroll-
ansvar for at kommunen etterfølger lover og regler som 
gjelder ved behandling av personopplysninger. Uten 
denne uavhengigheten vil ombudet raskt miste sin tillits-
skapende rolle.     

Personvernombudsordningen er i dag en frivillig ordning, 
hvor en virksomhet velger en person med spesielt 
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Mindre kommuner kan også inngå en samarbeids-
avtale med andre kommuner om opprettelse av et 
felles personvernombud.

Fritak fra meldeplikten
Etter at kommunen har bestemt seg for hvem som 
skal være personvernombud, opprettes ordningen ved 
å sende skriftlig søknad til Datatilsynet. Samtidig som 
ordningen opprettes fritas kommunen fra meldeplikt til 
Datatilsynet etter Personopplysningsloven § 31, første 
ledd. Konsesjonspliktige behandlinger må kommunen 
fremdeles få godkjent av Datatilsynet.

Personvernombudets roller og oppgaver
Hvilke konkrete oppgaver personvernombudet skal ha 
ansvaret for, bør avklares mellom den behandlings-
ansvarlige og personvernombudet. Det anbefales at 
arbeidsoppgavene til ombudet enten kontraktfestes eller 
nedtegnes i en stillingsbeskrivelse. Helt overordnet skal 
personvernombudet sikre at personvernet i kommunen 
ivaretas i samsvar med personopplysningsloven og 
personopplysningsforskriften. Det er en klar forutsetning 
for at kommunen skal kunne unntas fra meldeplikten, 
og herunder har Datatilsynet innfortolket en rekke 
arbeidsoppgaver for ombudet. Vi gir en kort redegjø-
relse for ansvarsoppgavene til personvernombudet.

Som nevnt er en konsekvens av personvernombuds-
ordningen at kommunen fritas fra meldeplikten. Alle 
meldepliktige behandlinger av personopplysninger skal 
i stedet meldes til personvernombudet. Dette medfører 
en plikt for personvernombudet til å undersøke og 
kontrollere at meldingene er i samsvar med de krav som 
følger av regelverket. Hvor omfattende kontrollen skal 
være må vurderes fra melding til melding, men som et 
minimum bør personvernombudet kontrollere hjemmels-
grunnlaget for behandlingen.

Videre skal personvernombudet føre en systematisk 
og offentlig oversikt over alle innmeldte behandlinger. 
Oversikten skal inneholde opplysninger som er nevnt 
i personopplysningsloven § 18 første ledd og kan 
føres manuelt eller elektronisk. Kravet til offentlighet 
innebærer ikke at oversikten må publiseres på noen 
måte, men kun at det skal gis innsyn ved henvendelse 
fra publikum. Når det gjelder retten til innsyn vil 

fokus på personvern i den daglige driften. Hensikten er 
å styrke den interne bevisstheten og kunnskapen om 
personvern i virksomheten. Personvernombudet skal 
samtidig fungere som en ressursperson, og skal raskt 
og presist kunne håndtere problemstillinger som måtte 
oppstå i denne sammenheng. Datatilsynet administrerer 
ordningen, og gir ombudene en egen kontaktperson 
ved tilslutning til ordningen. 

Organisering i kommunene
Det er viktig å være klar over at det kun er fysiske 
personer som kan være personvernombud, men det er 
ikke et krav om at kommunen må utnevne egne ansatte. 
Kommunen kan imidlertid ikke utnevne en virksomhet 
eller et firma til ombud, da ombudet må være en fysisk 
person. En advokat eller revisor ansatt i selvstendig 
firma kan også fungere som ombud. Forutsetningen er 
imidlertid at det er advokaten eller revisoren som blir 
utnevnt, ikke firmaet hvor vedkommende er ansatt. 

Det kan være fordeler og ulemper med begge deler. 
Ansatte i kommunen vil som oftest ha best kjennskap 
til kommunens virksomhet og vil sitte med god oversikt 
over kommunens behandling av personopplysninger. Et 
eksternt personvernombud vil på sin side lettere kunne 
opptre uavhengig av behandlingsansvarlig, og stille 
nødvendige kritiske spørsmål. En annen fordel med 
eksternt personvernombud er at kommunen slipper 
å bruke interne ressurser på dette. Loven stiller ingen 
bestemte krav til personvernombudets kvalifikasjoner. 
Personen som velges som personvernombud bør 
likevel ha god innsikt i kommunens organisasjon og 
virksomhet, og god kjennskap til relevant regelverk.

Hvorvidt ombudet skal velges blant egne ansatte eller 
eksterne personer, vil avhenge av flere faktorer, for 
eksempel størrelsen på virksomheten og omfang av 
personopplysninger som behandles. Den mest relevante 
faktoren ved valg av personvernombud er at personen 
som utnevnes, evner å vurdere at kommunen over-
holder gjeldende regelverk på området. Det er også 
mulig for kommunen å dele opp ansvaret, slik at 
man har flere personvernombud. For eksempel kan 
ett personvernombud ha ansvaret for behandlinger 
knyttet til egne ansatte, og ett ombud knytter seg til 
kommunens utadrettede virksomhet. 
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kommunen i tillegg til reglene i personopplysningsloven 
måtte forholde seg til reglene i offentlighetsloven.

I tillegg vil arbeidet til personvernombudet omfatte 
følgende:
• Påse at behandlingsansvarlig har et tilfredsstillende 

system for internkontroll i kommunen
• Ivareta registrertes rettigheter
• Påpeke brudd på regelverket overfor 

behandlingsansvarlig
• Gi opplysninger til Datatilsynet og foreta undersøkelser 

i konkrete saker
• Holde seg oppdatert på utviklingen innen personvern
• Gi råd og veiledning til behandlingsansvarlig om 

behandling av personopplysninger og reglene for 
dette

Selv om personvernombudet skal gi veiledning om 
regelverket til behandlingsansvarlig og påpeke even-
tuelle brudd på regelverket, er det viktig å være klar 
over at oppnevning av personvernombud ikke fritar 
den behandlingsansvarlige for sitt juridiske ansvar etter 
personopplysningsloven. Dette betyr blant annet at det 
er den behandlingsansvarlige som vil være erstatnings-
ansvarlig dersom det skjer en ulovlig behandling. 

Som vi ser av ansvarsoppgavene til personvernombudet, 
er det helt elementært at personvernombudet har 
en reell uavhengighet fra behandlingsansvarlig for at 
ordningen skal fungere. Uten en slik uavhengighet vil 
det være vanskelig for personvernombudet å håndtere 
sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte i 
samsvar med de krav som Datatilsynet stiller. Samtidig 
er det viktig at ordningen er godt forankret i ledelses-
gruppen. Uten nødvendige støtte fra ledelsen vil 
personvernombudet ikke være i stand til å utføre sine 
arbeidsoppgaver.

Fordeler med personvernombud
Det er flere fordeler for kommunen ved å ha eget 
personvernombud. I kommuner hvor det behandles 
store mengder personopplysninger, vil personvern-
ombudet fungere som en diskusjonspartner for 
kommunens ledelse. Kommunen vil også, som nevnt, 
fritas fra meldeplikten til Datatilsynet idet personvern-
ombudet kan håndtere dette internt. Sammen med 
ombudets andre arbeidsoppgaver vil dette gi ombudet 
god innsikt i kommunens behandling av person-
opplysninger. Personvernombudet vil derfor raskt kunne 
håndtere problemstillinger uten å kontakte Datatilsynet. 
Skulle det være behov for å kontakte Datatilsynet, vil 
ombudet ha en egen kontaktperson ordningen vil derfor 
være ressursbesparende for kommunen.

Videre vil ordningen skape tillit til at kommunens 
behandling av personopplysninger skjer i henhold 
til gjeldende regelverk. Det minimerer risiko for 
ulovlig behandling, som igjen vil kunne føre til 
omdømmetap og erstatningsansvar for kommunen. 
Det vil legges større vekt på personvernombud og 
personvernombudsrollen i den nye personvern-
lovgivningen, og slik vi ser det vil ny lovgivning stille 
krav til at alle offentlige virksomheter skal ha et eget 
ombud.

Kontakt oss for opprettelse av personvernombud. 
Deloitte kan ikke påta seg å være personvernombud 
for revisorklienter.
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Mens vi venter på 

Safe Har bor 2.0

Om artikkelforfatteren 
Ahn Cecilie Karlsrud 
akarlsrud@deloitte.no 
er senioradvokat i Deloitte 
Advokatfirma i Oslo, og 
arbeider med transaksjoner, 
kontraktsrett og personvern.

Artikkelen på 15 sekunder
Tidligere i høst ble avtalen for overføring av personopplysninger mellom USA og 
EU ugyldiggjort, blant annet fordi den ikke ga tilstrekkelig vern for den enkelte. 
Artikkelen tar for seg ettervirkningene av Safe Harbor-dommen og nye alterna-
tiver for overføring av personopplysninger mellom Europa og USA. 

Med EU-domstolens Safe Harbor-avgjørelse forsvant 
det viktigste rettslige grunnlaget for overføring av 
personopplysninger til USA. Samtidig benyttes 
digitale tjenester som medfører daglig overføring av 
personopplysninger ut av landet. Hva nå?
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D
eloittes globale rapport The journey to 
government's digital transformation ble 
utgitt i oktober 2015. Rapporten viser at 
bare 13 prosent av virksomhetene i offentlig 

sektor anses å være digitalt modne. Dobbelt så mange 
anses å være i en tidlig fase, mens hele 60 prosent 
er i en utviklende fase av digital modenhet. Ser vi på 
hva respondentene anser som de største hindrene 
for å utnytte fordelene som digitale trender gir, er 
problemstillinger knyttet til sikkerhet det tredje største 
hinderet. 

Norske kommuner følger likevel noen digitale 
trender. Flere virksomheter har Facebook-sider eller 
Instagram-profiler som både gir informasjon og skaper 
engasjement. I tillegg har Datatilsynet åpnet opp for 
kommuners bruk av skytjenester som Google Apps 
og Microsoft Office 365. Felles for tjenestene er at de 
kan by på sikkerhetsutfordringer knyttet til personvern 
for kommunene og deres virksomheter, blant annet 
ved overføring av personopplysninger til tjeneste-
leverandørenes servere i USA. 

Mens vi venter på 

Safe Har bor 2.0
Redusert risiko for regelbrudd
EU-domstolens avgjørelse i Schrems-saken, hvor Safe 
Harbor-prinsippene fra år 2000 ble kjent ugyldige, kan 
ved første øyekast fremstå som en ytterligere sikkerhets-
utfordring. Et av de viktigste og mest brukte juridiske 
rammeverkene for overføring av personopplysninger 
fra EU til USA ble satt ut av spill. På amerikansk side ble 
mer enn 4500 selskaper rammet, herunder både Google 
og Microsoft med sine respektive skybaserte tjenester. 
I Norge har mer enn hundre virksomheter blitt kontaktet 
av Datatilsynet fordi de har meldt fra om at de benyttet 
Safe Harbor-prinsippene som grunnlag for overføring av 
personopplysninger til USA. 

Ser man på begrunnelsen for EU-domstolens avgjørelse, 
er avgjørelsen ikke bare et bidrag for bedre personvern. 
Den bidrar også til å hindre at kommuner og andre 
behandlingsansvarlige bryter personvernreglene ved 
overføring til USA. Safe Harbor ga nemlig et dårligere 
vern enn europeiske regler, og brøt dermed med de 
grunnleggende menneskerettighetene i EU. 
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Domstolens begrunnelse var tredelt:
• Ved strid mellom personvernet som Safe Harbor skulle 

gi, og amerikanske, nasjonale sikkerhetsinteresser, 
offentlige interesser eller rettshåndhevelse, ville Safe 
Harbor-prinsippene måtte vike til fordel for de nevnte 
amerikanske interesser

• Amerikanske myndigheter hadde både tilgang til og 
kunne behandle personopplysninger som var overført 
fra Europa til USA på en måte som ikke var i tråd med 
formålet for overføringen, og som gikk lenger enn det 
som var nødvendig og proporsjonalt for å beskytte 
amerikansk, nasjonal sikkerhet  

• Enkeltpersoner hadde ingen administrative eller 
juridiske midler for å få tilgang til, rettet eller slettet 
sine personopplysninger dersom de var overført fra 
Europa til USA

EUs standardkontrakter
EU-domstolens avgjørelse sådde tvil om EUs standard-
kontrakter for overføring av personopplysninger ga 
tilstrekkelig vern for den registrerte. I begynnelsen 
av november 2015 bekreftet EU-kommisjonen at 
EUs standardkontrakter nå skal benyttes, samtidig 
som den uttalte at Artikkel 29-gruppen fortsatt 
utreder konsekvensene av å erstatte Safe Harbor med 
standardkontraktene. 

For å kunne bruke standardkontraktene må imidlertid 
grunnvilkårene for behandling av personopplysninger 
være oppfylt. I tillegg må den behandlingsansvarlige 
foreta en kartlegging og vurdering av risikoen knyttet 
til behandlingen av personopplysningene. Kommunene 
må selv 
• fastsette kriterier for akseptabel risiko forbundet med 

behandlingen av personopplysninger 
• gjennomføre en risikovurdering for å kartlegge 

sannsynligheten for og konsekvenser av sikkerhets-
 brudd 
• sammenligne resultatet av risikovurderingen med de 

fastlagte kriterier for akseptabel risiko forbundet med 
behandling av personopplysninger 

 
Risikovurderingen skal skje på konkret grunnlag, og ved 
endringer som har betydning for informasjonssikkerheten 
må en ny vurdering foretas. Virksomhetene må derfor 
foreta løpende risikovurderinger, fordi overføringer 
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Fakta
• EU-kommisjonen og det amerikanske nærings- 

departementet ble i år 2000 enige om Safe 
Harbor-prinsippene som hadde som mål å sørge 
for at amerikanske virksomheter ga samme 
personvern som EUs personvernlover.

• Prinsippene var en direkte følge av EUs personvern- 
direktiv som trådte i kraft i oktober 1998.

• Den østerrikske jusstudenten Maximillian  
Schrems (27) utfordret regimet, og tok saken  
til irsk høyesterett fordi den irske datatilsyns-
myndigheten nektet å behandle klagen hans.

• Saken endte i EU-domstolen i Luxembourg som 
6. oktober 2015 avgjorde at avtalen mellom EU 
og USA om utveksling av personopplysninger, er 
ugyldig. 

• For å beskytte personopplysninger som strømmer 
over Atlanteren, prioriterer EU nå å tilrettelegge 
for at såkalt trygg datautveksling kan fortsette på 
en måte som ikke skader økonomien. 

• Målet er at en ny Safe Harbor-avtale skal komme 
på plass i begynnelsen av 2016.

1. http://news.microsoft.com/
europe/2015/11/11/45283/

2. http://uk.businessinsider.
com/eric-schmidt-ecj-safe-
harbor-ruling-threatens-one-
of-the-great-achievements-
of-humanity-2015-10

som tidligere har hatt akseptabel risiko ikke lenger er 
forsvarlig med de endrede forholdene. 

Kun når grunnvilkårene for behandling av person-
opplysninger er oppfylt og risikoen er akseptabel, kan 
opplysningene overføres til USA. 

Individuelle løsninger
Selv om Safe Harbor ble kjent ugyldig og dermed gjorde 
både fremtidig og allerede gjennomført overføring 
ulovlig, vil ikke overføring av personopplysninger fra 
Europa til USA opphøre i dagens samfunn. Tjeneste-
leverandørene må imidlertid innse at ting har endret 
seg, og Microsoft har offentliggjort planer om å etablere 
to datasentre i Tyskland for å tilby skytjenester direkte 
derfra.1 Dette skal etter planen være tilgjengelig først 
i 2016. Videre er Business Insider UK blant flere som 
siterer et brev som Google skal ha sendt til sine Google 
Cloud Platform-kunder, for å informere om at Google 
har fremskyndet innsatsen knyttet til standardklausuler 
for tjenesten.2 Slike individuelle løsninger ligger imidlertid 
frem i tid, og det gjenstår også å se om de holder vann 
dersom de blir brakt inn for domstolene for rettslig 
prøving. 

En god start på 2016? 
Det er nødvendig med en langsiktig, stabil og forutsigbar 
løsning for overføring av personvernopplysninger fra 
Europa til USA. Samtalene mellom EU og USA om en 
ny Safe Harbor-løsning fortsetter. EUs uttalte målsetting 
er at en ny avtale skal være på plass i begynnelsen 
av 2016, så gjenstår det å se om Safe Harbor 2.0 gir 
personvernet en god start på det nye året. 
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Deloitte Norge består av mer enn 1300 medarbeidere 
og tilbyr tjenester innenfor forretningsområdene Audit 
& Advisory (A&A), Enterprise Risk Services (ERS), Tax & 
Legal, Consulting og Financial Services. Deloitte Norge 
er igjen en del av Deloittes globale nettverk med mer 
enn 220.000 medarbeidere, noe som gjør oss til verdens 
største leverandør av private rådgivningstjenester.

Dette gjør at vi med stolthet kan sette sammen team på 
tvers av forretningsområder, og på tvers av landegrenser, 
alle med spisskompetanse innenfor sitt fagfelt. I denne 
sammenhengen betyr det at vi har en unik mulighet til å 
sette sammen team bestående av eksempelvis advokater 
fra Tax & Legal og teknologer fra ERS med bred erfaring 
fra håndtering og sikring av personopplysninger. 

Eksempelvis har vi lang erfaring innenfor privat og 
offentlig sektor, med; 
• Opprettelser av internkontrollsystem for håndtering av 

personopplysninger 
• Utarbeidelse av søknad til Datatilsynet for behandling 

av personopplysninger 
• Innsyn i arbeidstakers e-post
• Bruk av kameraovervåking
• Sikring av personopplysninger 
• Juridisk vurdering av grunnlag for behandling av 

personopplysninger 
• Håndtering av personopplysninger i ansettelsesforhold 

generelt
• "Help-desk"
• Tilrettelegging for bruk av skyløsninger som tjenester
• Personvernombud

Vår erfaring med håndtering av personopplysninger 
kommer dere til gode!

Bjørn Ofstad
bofstad@deloitte.no
Director/Advokat 

Deloittes tjenester 
på personvernfeltet
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