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Artikkelen er forfattet av:

Bruk av nettskytjenester rei ser fle re ju ri dis ke pro blem stil lin ger og stil ler krav til virk-
som he tens hånd te ring av sli ke ord nin ger. Den en kelte virk som het må for sik re seg 
om at bru ken av nettskytjenesten har en til freds stil len de in for ma sjons sik ker het, og 
blant an net fore ta en ri si ko ana ly se når det gjel der be hand lin gen av per son opp lys nin-
ger. Det kre ves at virk som he ten inn går en databehandleravtale som re gu le rer hva 
da ta be hand le ren kan bru ke opp lys nin ge ne til, og hvor dan opp lys nin ge ne skal sik res 
tek nisk og fy sisk. Bruk av nettskytjenester vil også kun ne på vir ke in for ma sjons-
plikten til virk som he ten som er den be hand lings an svar li ge.

Personopplysningloven slår fast at en 
virk som het som set ter ut lag ring og 
hånd te ring av ek sem pel vis et elek tro-
nisk personellarkiv, el ler an nen 
be hand ling av per son opp lys nin ger,  
til en le ve ran dør av nettskytjenester, 
fort satt vil ha an sva ret for per son opp-
lys nin ge ne.

Ar tik ke len på 15 se kun der

I ar tik ke len be skri ves noen 
si der ved sam spil let mel lom 
virk som he ten (den be hand
lings an svar li ge), til by der 
av nettskytjenesten (da ta 
behand ler) og de kra vene 
som stil les i lov ver ket til 
bruk av nettskytjenester.

Nettskytjenester
Nettskytjenester – el ler Cloud Com put ing 
– er en sam le be teg nel se som om fat ter alt fra 
da ta pro ses se ring og da ta lag ring til bruk av 
pro gram va re til gjen ge lig på eks terne ser ve re. 
Fle re og fle re ak tø rer i pri vat og of fent lig 
sek tor ser de man ge for de le ne ved bruk av 
nettskytjenester. Ek sem pel vis kan det være 
kost nads be spa ren de for en virk som het å 
set te bort lag ring og hånd te ring av virk som-
he tens per so nal ar kiv og kun de re gis ter til en 
eks tern til by der av nettskytjenester. Nor malt 
er det også slik at til by der av nettskytjenes-
tene i til legg ga ran te rer for til gang til bruk 
av til en hver tid ny es te pro gram va re. Virk-
som he ten slip per da å hol de seg opp da tert  
i for hold til pro gram va re ut vik ling ved å 
be ta le li sens («abon ne ment») for bruk av 
pro gram va ren. En an nen for del ved bruk  
av nettskytjenester er at virk som he ten som 
be nyt ter tje nes ten bare be ta ler for fak tisk 
bruk, noe som med fø rer at man ikke tren-
ger å ta stil ling til ka pa si tets be hov. Stikk or-
det i den ne sam men heng er ska ler bar het og 
flek si bi li tet for virk som he ten.

Virk som he ten og til by der av nettskytjenes-
ter må være til knyt tet In ter nett. Vi de re er 
det ofte slik at nettskytjenester til bys fra 
uten land ske serverparker. Det te er beg ge 
for hold som også med fø rer noen ut ford-
rin ger ved bruk av nettskytjenester.

Be hand lings an svar – databehandleravtale
I kor te trekk kan man si at bruk av nett-
skytjenester er en form for ar beids for de-
ling mel lom en virk som het og en nettsky-
leverandør, ini tiert av virk som he ten.  
Per son opp lys nings lo ven stil ler krav til sli ke 
ar beids for de lin ger. Blant an net slår person-
opplysningloven fast at en be hand lings an-
svar lig (virk som he ten) som set ter ut lag-
ring og hånd te ring av et elek tro nisk perso-
nellarkiv til en da ta be hand ler (le ve ran dør 
av nettskytjenester), fort satt vil ha an sva ret 
for per son opp lys nin ge ne.

Vi de re står det i per son opp lys nings lo ven 
at det i sli ke til fel ler skal opp ret tes en data-
behandleravtale som re gu le rer ar beids for-
de lin gen mel lom den be hand lings an svar-

li ge (virk som he ten) og da ta be hand ler 
(le ve ran dør av nettskytjenester). Ek sem-
pel vis skal det i av ta len re gu le res hva da ta-
be hand le ren kan bru ke opp lys nin ge ne  
til og hvor dan opp lys nin ge ne skal sik res 
tek nisk og fy sisk.

Ri si ko vur de ring, in for ma sjons sik ker het 
og re vi sjon
En virk som het skal fore ta en ri si ko ana ly se 
av hvor dan den be hand ler per son opp lys-
nin ger, og ri si ko ana ly sen må ses i sam men-
heng med etab ler te ak sept kri te ri er for 
ri si ko. Ved si den av det te må virk som he ten 
sør ge for å ha på plass et sys tem som sør-
ger for til strek ke lig in for ma sjons sik ker het.

For å for sik re seg om at til freds stil len de 
in for ma sjons sik ker het fore lig ger, må den 
en kelte virk som het for vis se seg om at  
tje nes ten som blir tatt i bruk, til freds stil ler 
de kra vene som er for ank ret i virk som-
hetens ri si ko vur de rin ger. Da ta til sy net har 
sagt at vur de rin gen må skjer pes når man 
går fra egen drift til bruk av nettskybaserte 
løs nin ger, si den per son opp lys nin ge ne da 
vil lig ge uten for virk som he tens di rek te 
kon troll.

En databehandleravtale mel lom virk som-
he ten og le ve ran dø ren av nettskytjenesten 
skal re gu le re in for ma sjons sik ker he ten, og 
virk som he ten må kun ne stil le krav til da ta-
be hand ler om frem leg gel se av do ku men ta-
sjon for ut for ming av informasjonssikker-
hetssystemet.
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Blant an net som et ledd i virk som he ters 
ef fek ti vi se rings til tak ser vi at fle re virk-
som he ter out sour cer uli ke opp ga ver til 
eks terne tje nes te le ve ran dø rer. En tje-
nes te som i øken de grad et ter spør res av 
virk som he ter i Nor ge, er bru ken av nett-
skytjenester (el ler Cloudløsninger/ SaaS: 
Software-as-a-Ser vi ce). Bruk av sli ke 
tje nes ter rei ser fle re ju ri dis ke  
pro blem stil lin ger, og stil ler stren ge krav 
til sik ker het og gode ru ti ner hos til by-
de re av nettskytjenester.

Da ta til sy net mot tok i 2011 en kla ge på 
Nar vik kom mu nes bruk av nettsky-
tjenester, mens Moss kom mu ne selv 
kon tak tet Da ta til sy net for vei led ning om 

sin bruk av nettskytjenester. Da ta til sy net 
vars let i før s te om gang et ved tak om at 
kom mu ne nes bruk av tje nes te ne måt te 
opp hø re. I 2012 valg te Da ta til sy net ikke 
å fat te ved tak like vel, men lot Nar vik 
kom mu ne fort set te å bru ke tje nes ten. 
Moss kom mu ne har fått vei led ning fra 
Da ta til sy net i bru ken av nett sky.

«Det te er in gen blancofullmakt til å 
be nyt te nettskytjenester, men hvis en  
del for ut set nin ger er på plass, og en 
virk som het gjen nom går en grun dig og 
god ri si ko ana ly se, vil det kun ne være en 
ak sep ta bel løs ning», sier di rek tør i Da ta-
til sy net, Bjørn Erik Thon.

Virk som he ters bruk av nettskytjenester

Vi de re har per son opp lys nings lo vens ka pittel 
2 en re gu le ring om sikkerhetsrevisjon:

«Sikkerhetsrevisjon av bruk av in for ma-
sjons sy ste met skal gjennom fø res jevn lig. 
Sikkerhetsrevisjon skal om fat te vur de ring 
av orga ni se ring, sik ker hets til tak og bruk av 
kom mu ni ka sjons part ne re og le ve ran dø rer. 
Der som sikkerhetsrevisjonen av dek ker 
bruk av in for ma sjons sy ste met som ikke er 
for ut satt, skal det te be hand les som av vik, 
jf. § 2–6. Re sul ta tet fra sikkerhetsrevisjo-
nen skal do ku men te res.»

In for ma sjons plikt
Merk også at per son opp lys nings lo ven 
stil ler krav til at den re gist rer te, ek sem pel-
vis en an satt re gi strert i virk som he tens 
per so nell re gis ter, skal ha in for ma sjon fra 
virk som he ten/ar beids gi ver om:
• Navn og ad res se på den be hand lings-

an svar li ge
• For må let med re gist re rin gen
• Opp lys nin ger vil bli ut le vert, og even-

tu elt hvem som er mot ta ker,
• Det er fri vil lig å gi fra seg opp lys nin ge ne
• An net som gjør den re gist rer te i stand 

til å bru ke sine ret tig he ter etter per son-
opp lys nings lo ven

Bruk av nettskytjenester vil kun ne på vir ke 
in for ma sjons plik ten fra virk som he ten. Det 
kan ek sem pel vis være plikt til å in for me re 
om hvor opp lys nin ge ne er lag ret der som 
de er lag ret uten for Nor ge.

Ad skil lel se av opp lys nin ger lag ret  
i nett sky en
En nettskyleverandør vil nor malt til by sine 
tje nes ter til fle re bru ke re, noe som be tyr at 
det i en nett sky ofte vil være lag ret in for-
ma sjon fra fle re virk som he ter og/el ler 
offent lige in sti tu sjo ner. Av hen gig av 
nettskyleverandør, kan det te en ten bety  
at data lag res i én fel les data base («mul ti-
tenant»), el ler at de lag res i egne de di ker te 
da ta ba ser («sing le-tenant»). Da ta til sy net 
har utalt at en virk som hets per son opp lys-
nin ger ikke skal blan des med per son opp-
lys nin ger fra en an nen virk som het. Det te 
er for hold som må re gu le res i databehand-
leravtalen, og nettskyleverandøren må 
do ku men te re hvor dan det te hånd te res.

Over fø ring til ut lan det
Ofte vil bruk av nettskytjenester med fø re 
at opp lys nin ge ne over fø res/lag res i ut lan-
det. Over fø ring av per son opp lys nin ger til 
land uten for EU/EØS (tred je land) kre ver 
et sær lig be hand lings grunn lag. Det te kan 
ek sem pel vis være «skred der syd de» av ta ler 
ut ar bei det av EU-kom mi sjo nen hvor mot-

ta ker ga ran te rer for en viss sik ker het for 
per son opp lys nin ge ne. Over fø ring av per-
son opp lys nin ger til USA kan være for ank-
ret i Safe Har bour-av ta len, gitt at nettsky-
leverandøren har valgt å sig ne re Safe  
Har bour-av ta len. Det fin nes også en kelte 
tred je land som av Da ta til sy net er klas si fi-
sert som «tryg ge» mot ta ker land hvor en 
over fø ring be hand les som om over fø rin gen 
var fore tatt in nen for EU/EØS.

Kon troll med da ta be hand le ren
Etter per son opp lys nings lo ven føl ger det  
at virk som he ten skal etab le re plan lag te og 
sys te ma tiske til tak for å sik re at lo vens krav 
føl ges. Det er verdt å mer ke seg at virk-
som he ten er an svar lig for at den ne kon-
trol len gjennom fø res.

Det bør da re gu le res i databehandleravta-
len hvor dan opp lys nin ge ne skal lag res, 
hvil ke ru ti ner som skal føl ges og hvor dan 
et ter le vel sen skal kon trol le res. In tern kon-
trol len må også gjel de for and re plik ter 
enn in for ma sjons sik ker het, f.eks. at opp-
lys nin ge ne ikke skal be hand les til and re 
for mål enn det som er av talt om slet ting, 
bruk og over fø ring til tred je land.

Au to ri sert og uau to ri sert bruk
Personopplysningsforskriften stil ler krav  
til at uau to ri sert bruk av opp lys nin ger,  
og for søk på uau to ri sert bruk av in for ma-
sjons sy ste met skal re gist re res. Av ta len mel-
lom virk som he ten og nettskyleverandøren 
må ta høy de for slik regi stre ring. Teo re tisk 
sett er det opp til par te ne hvem som skal 
fore ta sli ke regi stre rin ger. Det er imid ler tid 
van lig at det te re gu le res i databehandler-
avtalen, slik at det te i prak sis lø ses ved at 

da ta be hand le ren re gist re rer hvem som tar 
ut opp lys nin ger fra in for ma sjons sy ste met, 
at det te lag res og kan kon trol le res i et ter-
tid.

Opp lys nin ger om regi stre ring av da ta bruk 
må ses i sam men heng med tilgangsstyringer. 
En tilgangsstyring kan be stå i at git te per so-
ner vil få til gang gjen nom per son li ge  
bru ker navn og pass ord. De per so ne ne som 
skal inn vil ges en til gang, bør i til legg være 
un der lagt et autentiserings- og au to ri sa-
sjons sy stem, hvor det un der sø kes om per so-
nen er eg net til å få til gang til opp lys nin-
ge ne. En slik vur de ring må da fore tas opp 
mot per so nell hos da ta be hand le ren, alt så de 
per so ne ne som ar bei der i virk som he ten som 
le ve rer nettskytjenesten. Ar beids ta ker ne hos 
da ta be hand le ren bør også un der leg ges den 
sam me taus hets plik ten som de an sat te  
i virk som he ten til en hver tid har, når dis se 
be hand ler per son opp lys nin ger m.m.

Den be hand lings an svar li ge virk som he ten 
må for sik re seg om at tilgangsstyringen er 
til freds stil len de og i sam svar med lov på-
lag te krav om egen in tern kon troll. Det te 
lø ses gjen nom ri si ko vur de rin ger hvor man 
ser hen til opp lys nin ge ne som skal lag res 
og de tilgangs- og sik ker hets sy ste mer som 
da ta be hand le ren har satt i verk.

Som vi har vist oven for vil sam spil let  
mel lom virk som he ten (den be hand lings-
an svar li ge), til by der av nettskytjenesten 
(da ta be hand ler) og de kra vene som stil les  
i lov ver ket til bruk av nettskytjenester, 
kre ve inn gå en de kunn skap in nen for både 
jus og in for ma sjons tek no lo gi.


