
Svar på spørsmål fra Inger Lise Stieng om datasikkerhet i Gran kommune  
 

 
 

1) Har Gran kommune egne servere som kommunen selv drifter?  
 
Svar: 
Gran kommune drifter i hovedsak egne servere. 
 

2) Vurderer ordfører at kommunens data er trygge og at IT sikkerhetene er 
tilstrekkelig ved et eventuelt dataangrep?  
 
Svar: 
Det er iverksatt en rekke tiltak for å sikre Gran kommunes datasystemer. Dette er 
tekniske tiltak som soneinndeling, brannmurer, antivirus, antispam, to-faktor 
autentisering, blokkering av mistenkelige nettsider m.m. 
Det er videre iverksatt organisatoriske tiltak, som tilgangskontroll og fjerning av 
administratorrettigheter på pc’er. 
Kommunen er samtidig i prosess med ekstern samarbeidspartner for å vurdere 
framtidige løsninger der informasjonssikkerhet er et av fokusområdene. 
Alle ansatte er videre pålagt å gjennomføre et kurs i informasjonssikkerhet på 
KS-læring portalen. 
 

3) Mener ordfører at det kan være aktuelt for Gran kommune å innføre nye 
sikkerhetsrutiner i lys av de dataangrep som har vært, f.eks. i Østre Toten?  
 

Svar: 
Gran kommune vurderer og er nær en beslutning om medlemskap i Kommune-
Csirt, som er et IKS som bistår med overvåkning, varsling, penetrasjonstesting 
samt bistand ved sikkerhetshendelser i form av å være et koordinerende ledd 
mellom kommunen og sikkerhetsmyndigheter. 
Det vurderes også utvidet funksjonalitet for sikkerhetskopiering. 
I lys av ekstern vurdering skal det også ses på mulig overgang til flere 
skytjenester, noe som også vil bidra til å spre risiko.  

4) Gran kommune har i dag områder for kommunal virksomhet som ligger 
utenfor kommunens ordinære nettsted og datadrift, f.eks. Ung Hadeland. 
Hvilke sikkerhetsmessige rutiner er dette nettstedet underlagt? 
 
Svar: 
Rådmannen som behandlingsansvarlig for alle kommunens databehandlinger, er 
bevisst sitt ansvar også for andre kommunale virksomheters systemer. Ung 
Hadeland har inngått databehandleravtale med nettstedsleverandør som 
regulerer forhold som blant annet informasjonssikkerhet. 
 

5) Er det foretatt ROS-analyser på kommunens digitale tjenester og 
funksjoner? 
 
 



Svar: 
Det er foretatt ROS-analyser av alle kommunens kjernesystemer, disse er ikke 
oppdatert etter at GDPR ble innført. 
Bakgrunnen for dette etterslepet er at det i henhold til GDPR skal utarbeides 
protokoller over alle kommunes databehandlinger. Disse protokollene danner 
grunnlaget for risikovurderingene. Kommunen har utarbeidet protokoller for 
kjernesystemer som inneholder flere behandlinger og er i ferd med å gjøre ROS-
analyser for flere av disse. Dette er et omfattende arbeid som krever en del 
interne ressurser, så dette vil ta noe tid. For de systemene det er utarbeidet 
protokoll over behandlinger, er det lagt ut en personvernerlæring under 
personvern på kommunens hjemmeside. 

 
 
Rådmannen har bekreftet at kommunestyret vil bli informert når vi har fått «utenfra-
blikket» på dagens status.  Kommunen er i dialog med ekstern leverandør om å få en 
gjennomgang, og venter et tilbud denne uken.  Når rapporten foreligger vil den bli 
presentert for kommunestyret. 
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