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RETNINGSLINJER FOR BRUK AV IKT I RÆLINGEN KOMMUNE 

 
Innledning 
Retningslinjene omfatter all bruk av kommunens informasjonsteknologi dvs. IKT-systemer, stasjonære 
og bærbare datamaskiner, skrivere, mobiltelefoner og annet datautstyr. Retningslinjene er en del av 
kommunens kvalitetssystem. 

 
Hensikt 
Elektronisk behandling av opplysninger gir mange muligheter, men skaper også utfordringer for 
informasjonssikkerheten. Retningslinjene skal bidra til en effektiv og sikker drift av IKT-systemene, 
samt korrekt behandling av data. 

 
Ansvar for informasjonssikkerhet 
Øyeren IKT er kommunens ansvarlige for nettverk og IKT-tjenester, og også ansvarlig for at nettverket 
med tilkoblede enheter er tilstrekkelig sikret mot angrep og trusler utenfra. 
Rælingen kommune har ansvar for den organisatoriske sikkerheten, der rådmannen har det 
overordnede, operative ansvaret for informasjonssikkerheten.  
Hver enkelt ansatt, herunder fast ansatte, midlertidige ansatte eller vikarer er forpliktet til å gjøre seg 
kjent med og til enhver tid følge vedtatte sikkerhetsbestemmelser. Du har som bruker av IKT-
systemene et eget ansvar for at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie eller misbrukes på noe 
vis. Retningslinjene er en hjelp for deg til å kunne ivareta dette ansvaret. 

 
Ansvar for IKT-utstyr 
Kommunens informasjonsteknologi og alt utstyr knyttet til dette er kommunens eiendom og stilles til 
arbeidstakernes disposisjon, for bruk som arbeidsverktøy. Endring av systemoppsett på PC eller annet 
IKT-utstyr skal gjøres av Øyeren IKT, i samråd med Øyeren IKT eller av IKT-ansvarlige på skolene. 
Alle feil eller mistanker om feil i IKT-systemene skal meldes til Øyeren IKT snarest mulig. Den ansatte 
plikter å beskytte utstyret fra tyveri eller ureglementert bruk. 

 
Tilgang til IKT-systemene - passord 
Alle som skal ha tilgang til IKT-systemene vil få tildelt et brukernavn og et passord. Øyeren IKT har 
ansvaret for tildelingen etter at leder har meldt fra om tilsettingen og tilganger, eller endring av tilganger 
på eksisterende brukere. Dette meldes inn på gjeldene lønns- og personalmeldinger, som er 
tilgjengelig i kommunens kvalitetssystem. 
 
Som ansatt har du ansvaret for å beskytte nettverkspassordet ditt. La ikke andre koble seg på IKT-
utstyr eller IKT-systemer med ditt passord. Dersom du har mistanke om at passordet har blitt kjent av 
uvedkommende, skal passordet byttes og hendelsen rapporteres som et avvik gjennom kommunens 
kvalitetssystem. 
 
Skifte av passord skal gjøres minimum hver 90. dag. Dette sendes automatisk ut en påminnelse om 
dette til hver enkelt bruker. 

 
Produksjon og lagring av dokumenter 
Arkivverdige dokumenter skal lagres i saksbehandlingssystemet ePhorte eller annet fagsystem. Private 
filer skal ikke lagres i kommunens IKT-systemet. Lagring av data på lokal harddisk skal ikke 
forekomme. 

 
Bruk av e-post 
Elektronisk post må, forutsatt at den ikke er kryptert, betraktes å være relativt lett tilgjengelig for 
uvedkommende. Sensitive personopplysninger og annen sensitiv informasjon må ikke sendes som e-
post. Vis aktsomhet ved mottak/lesing av e-post og ved bruk av internett. Arkivverdig e-post skal 
sendes/legges i saksbehandlingssystemet.  
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Arbeidstaker må jevnlig sørge for å rydde opp i sin postkasse og foreta nødvendig sletting.  Ved 
avslutning av arbeidsforhold vil e-post kontoen bli slettet. 

 
Retningslinjer for innsyn i e-post 
Innsyn i e-post skal som hovedregel ikke finne sted.  Arbeidsgivers rett til innsyn i e-post reguleres i 
personopplysningsforskriftens paragraf 91. Dersom arbeidsgiver vil ha innsyn i den ansattes e-post, 
gjelder også slettede e-post, skal arbeidstakeren så langt det er mulig varsles i forkant.  Behovet for 
innsyn skal dokumenteres. Arbeidsgiver har bare rett til å gjennomsøke, åpne eller lese e-post i 
arbeidstakers e-postkasse når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre berettigede 
interesser ved virksomheten. Eller ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e-postkassen 
medfører grovt brudd på de plikter som følger av arbeidsforholdet, eller kan gi grunnlag for oppsigelse 
eller avskjed. 
  
Arbeidstakeren skal som hovedregel gi skriftlig samtykke til åpning av e-post. Dersom det er praktisk 
mulig skal arbeidstakeren eller den han/hun gir fullmakt, være til stede ved åpningen og 
gjennomgangen av e-posten. Det skal alltid være et vitne, som ivaretar arbeidstakers interesser, til 
stede ved gjennomføringen av innsyn uten samtykke. Arbeidsgiver plikter å underrette vedkommende 
om hvorfor innsynet ble foretatt, fremgangsmåten, hvilke e-poster eller andre dokumenter som ble 
åpnet, samt resultatet av innsynet.  

 
Bruk av internett 
Internett kan innebære trusler for informasjonssikkerheten.  Det er ikke lov å bruke IKT-systemene til 
aktiviteter som strider mot norsk lov eller mot kommunens etiske retningslinjer.  
 
Arbeidstaker må som bruker av IKT-systemene selv være oppmerksom på trusler fra internett og bidra 
til at disse utgjør en lavest mulig risiko for kommunen.  
 
Bruk av internett blir logget og overvåket av drifts- og sikkerhetsmessige årsaker. Ved mistanke om 
sikkerhetsbrudd vil loggene kunne benyttes i vurderingen. Ved innsyn i personopplysninger i logger 
skal samme retningslinjer som for innsyn i e-post anvendes. 

 
Når du forlater IKT-utstyret 
Alle som har tilgang til personopplysninger via nettverket skal enten logge seg ut, låse maskinen eller 
aktivisere skjermbeskytter med passord når en forlater arbeidsplassen. Arbeidstaker skal alltid logge 
seg av før utstyret eventuelt overlates til andre.   
 
Arbeidstaker skal lukke alle programmer og logge seg ut av PC-en ved avslutningen av arbeidsdagen. 

 
Sikker sone 
Ansatte med tilgang til fagsystem der det behandles sensitiv informasjon må sørge for at disse data 
ikke gjøres kjent for utenforstående, og at sensitive data ikke lagres elektronisk andre steder enn på 
«sikker sone». 
Minnepinner skal ikke brukes til personsensitive opplysninger. 

 
Fjernarbeidstilgang mot sikker sone 
Det er ikke tillatt å skrive ut dokumenter fra sikker sone, så fremt det ikke er på en godkjent skriver 
plassert i fagenhetens kontormiljø. 
 
Ved bruk av fjernarbeidstilgang mot sikker sone skal alt IKT-utstyr behandles med særdeles høy 
forsiktighet. Bruk av fjernarbeidstilgang mot sikker sone på offentlige steder, slik som cafeer, flyplasser 
og lignende, er ikke tillatt. Ved bruk av fjernarbeidstilgang mot sikker sone skal den ansatte være 
påpasselig slik at utenforstående ikke får innsyn på dataskjermen og kan se sensitive opplysninger. 
 
 

Arbeidstaker er ansvarlig for å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse i bruk av IKT, gjennom å 
etterspørre opplæringstiltak eller delta på de som blir arrangert. 
  
 

 
1 http://www.lovdata.no/for/sf/fa/ta-20001215-1265-013.html 



 

Rælingen kommune 
Saksnr. 2020/363 

 

 side 3 

 
Min underskrift på dette dokumentet bekrefter at jeg har gjort meg kjent med Retningslinjer for bruk av 
IKT i Rælingen kommune. Jeg forplikter meg til å følge disse retningslinjene og holde meg oppdatert 
når nye retningslinjer for bruk av IKT i Rælingen kommune og andre dokumenter som omhandler 
informasjonssikkerheten blir gjort gjeldende. Grove overtredelser blir fulgt opp som en personalsak. 

 

Dato:___________      Arbeidstaker: ____________________ 
 

 


