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Agenda 
 

• Kort om Bærum kommune 

• Åpenhetsindeksen - resultat for Bærum kommune 

• Hva gjør vi for å bidra til åpenhet 

• Men hva med personvernet? 

• Oppsummering 
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Nøkkeltall 

5,6 

milliarder 
2011 driftsbudsjett 

3,8 

milliarder 
HP forslag 2012- 

2015 

investeringsbudsjett 200 
tjenestesteder 

Ca 12000 ansatte  I overkant av 130 

barnehager, hvorav 

36 kommunale 

42 grunnskoler inkl 

spesialskoler 
sosialtjenester: 

2,5 milliarder 
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Åpenhetsindeks 
Resultat Bærum kommune 

Nr Spørsmål Poeng Maks 

1 Postliste på hjemmesiden 2 2 

2 Søkefunksjon i postjournal 1 1 

3 Informasjon om innsynsretten 2 3 

4 Politiske dokumenter på nett 1 1 

5 Kontaktinfo på politikere på nettsiden 2 2 

6 Ansattes ytringsfrihet i reglement 1 1 

7 Taushetsplikt for saker bak lukkede dører 0 1 

8 Lukkede/åpne kontrollutvalg 0 1 

9 Klikkbare dokumenter i postliste 1 1 

10 Responstid på innsynsbegjæring 5 5 

Totalt 15 18 

Kilde: Offentlighetsutvalgets åpenhetsindeks 2011 
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Åpenhet 

 

Hva gjør vi for å bidra til åpenhet i 

kommunen? 
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Verdier 
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Rådmannens plattform 
 

God arbeidsgiverpolitikk, godt 

omdømme, læring, endringsvilje, 

nytenking, lean, medarbeiderskap 

nettbasert, tilgjengelig, åpen, god 

service, innbyggerdialog 
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Meroffentlighet 

• Kommuneloven § 4 pålegger kommunen å drive aktiv 
informasjon om sin virksomhet. Dette betyr at kommunen 
må sørge for at allmennheten får tilgang til den 
informasjon som er nødvendig for et levende 
lokaldemokrati. Ønsket om arbeidsro og frykt for kritikk 
må ikke være til hinder for dette 

 

• ”Meroffentlighetsprinsippet” skal ligge til grunn ved 
vurdering av offentlighet. Samtidig skal kommunen sikre 
at personvernhensyn blir ivaretatt på en forsvarlig måte. 
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Grunnlaget for innsyn 

• Journalføring og arkivering i sak/arkiv-

løsningen er grunnlaget for innsyn i 

postlister 

 

– Utfordring: Hvordan få saksbehandlere 

(inkludert ledere) til å forstå dette??  
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Arkivets kompetanseområder og 

samhandlingsakser 

Dokumentsenteret 
Overordnet arkivansvar  

 
Teknologi 

Juridisk 

kompetanse 

Kommunikasjon 

Organisasjon 
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Brosjyre 
Nettsider 
Artikler 

 

Brukerstøtte 

Kommunikasjon - verktøykasse 

Bruk WebSak! 

Informasjon 

Grunnkurs 
Oppfriskningskurs 

Søkekurs 
Spesialkurs 
WorkShops 

Offentlighetsloven 
 

Oppfølging arkivrutiner 
 
 

 

Kurs 

opplæring 

Veiledninger 
Vakttelefon 8 – 16  

Brukerstøtte en til en/flere 
 

Kundemøte

r 
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Juridisk kompetanse 

Lær deg de nye 

offentlighetsreglene! 
 
Ny offentlighetslov trer i kraft 

1. januar 2009. Den nye 

offentlighetsloven innebærer 

vesentlige endringer og gir 

blant annet større rett til 

innsyn i kommunens 

dokumenter og muligheten for 

Rådmann Marit Langfeldt Ege 

Innsyn 
postjournal og dokumenter 
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Lokal vaktbikkje 
• Vaktbikkja = Hanne Wien 

– journalist i lokalavisen Budstikka 
 og leder av Offentlighetsutvalget 

– flittig bruker av postlistene 

 

 

• Vi ser på henne som en støttespiller  
for at vi skal bli bedre 

• Har holdt foredrag for  
saksbehandlere – ”stinn brakke” 
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Hanne Wien: Min drømmepostliste 

 Dokumentene må registreres i postlista 

 Postlista må være oppdatert 

 Sakstitlene må være informative 

 Dokumentene må ligge som klikkbare filer 

 Ingen unødige eller feilaktige unntak 

I tillegg: 

 Raskt svar på innsynsbegjæring 
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Prinsipper for publisering 

• Hovedregel er at offentlig journal skal 

gjøres tilgjenglig på internett.  

• Saksdokumenter dersom disse ikke er 

unntatt offentlighet eller unntatt publisering 
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Dokumenttyper som inngår i postlisten 

• Inngående dokumenter 

• Utgående dokumenter brev 

• N-notater 

• X-notater i plan-/byggesaker 

X-notater til politisk behandling 

– Øvrige X-notater (dokumenter og 

journalføringer) anses som interne 

arbeidsdokumenter, og blir ikke publisert. 
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Informasjon om retten til innsyn 
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Brukervennlig innsynsløsning 
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Men hva med personvernet? 
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Informasjonssikkerhet  

Bærum kommune har over mange år jobbet 

mye med informasjonssikkerhet og 

personvern 

 

• Har vunnet e-kommuneprisen 3 ganger på rad 

hvor informasjonssikkerhet er en sentral del  

• Datatilsynets kommuneundersøkelse 2011 

– Internkontroll og informasjonssikkerhet 
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Fremme en sikkerhetskultur 

• Informasjonssikkerhetshåndbok 

– Organisering, verktøy for risikoanalyser/vurderinger, etc 

• Informasjonssikkerhetsforum 

• Film om informasjonssikkerhet  

• Nano-opplæring – obligatorisk e-postkurs for ansatte 

• Informasjonssikkerhetsdager med aktuelle temaer 

• Internkontroll 

• Personvernombud (etablert 2011) 

 

• Deltar aktivt i fora som jobber med informasjonssikkerhet 

– KINS (Kommunal informasjonssikkerhet)  
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Informasjonssikkerhetshåndbok 

 

 

 



Dokumentsenteret 

   

   

BÆRUM  S A F E 
Informasjonssikkerhet i Bærum kommune 
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Obligatorisk kurs om informasjonssikkerhet 

på e-post til alle ansatte (nano-kurs) 
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E-post til kommunen 

• NB! Henvendelser som inneholder 

personsensitive og taushetsbelagte 

opplysninger, skal ikke sendes som e-

post, men med brevpost.  
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Postlister og personvern 
 

Saksbehandler: 
• Ansvar for offentlighetsvurdering og publiseringsvurdering 

 

 

Arkivtjenesten: 
• Inngående dokumenter: Forhåndsgradering/Ikke publiser 

ved journalføring 

• Utgående dokumenter/Notater: Kontroll av saksbehandlers 
gradering/Ikke publiser,  ved journalføring 

• Daglig kontroll av postlister før publisering 

• Nødrutine ved feilpublisering  
– (ja, vi gjør feil) 
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Publiseres ikke 

• Dokumenter som er offentlige dokumenter, men som av 
personvernhensyn eller åndsverkbestemmelser ikke skal 
publiseres 
 

• Arkivdeler hvor ordningsprinsippet (klassering) er navn 
eller personnummer/fødselsnummer, er som helhet unntatt 
fra publisering på internett (dvs både journalopplysninger 
og dokumenter) 
– Eksempler: 

• Elevmapper – grunnskolen 

• Billighetserstatning barnevernsbarn 

• Helsesaker 

• HMS personsaker 
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Tidsbegrensning publisering 

• Generell postliste er tilgjengelig et år 

tilbake i tid 

 

• Postliste for plan/byggesaker ikke 

tidsbegrenset 

– Søk på avsender/mottaker ikke mulig  
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Andre tiltak – styrke informasjonssikkerheten 

• Kartlegging av arkiver med personsensitive 

opplysninger – anbefalt løsning for arkivering 

• Etablert elektronisk sak/arkivløsning i sikker sone 

med ”need to know” som hovedprinsipp for 

tilgang 

• Mål om mest mulig automatisert arkivering 

• Videreutvikling av autorisasjonsportal som gir 

bedre styring av brukertilganger i 

sak/arkivsystemet 
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Oppsummering  

 
• Motstridende hensyn – krevende å ivareta begge samtidig, men mulig 

 

• Dette er ikke noe man kommer i havn med 

 

• Må jobbe systematisk og kontinuerlig med 
– generelt holdningsarbeid 

– pro-aktiv opplæring av nye ansatte/nye tjenestesteder 

– oppfriskningskurs for gamle travere 

– følge opp endringer i lovverk – endre rutiner 

– gjøre risikoanalyser ved nye behov og løsninger 

– nødprosedyrer for feilsituasjoner 

– melde avvik 
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Vi går fryktløs inn i fremtiden .... 

Takk for meg! 
Noen  ? 


