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Trender som påvirker informasjonsforvaltning

Refokusering på 
kjerneoppgaver

Nye teknologier Smidig styring Forenkling

Data analytics skaper 
mer 

faktabaserte prosesser 

Automatisering Software blir 
smartere, sterkere 

og mer 
brukervennlig

Forbedret 
samhandling, 

støttet av 
teknologi



Risikobasert tilnærming 
til styring og kontroll er 

mer effektiv



Effektivisering



Mange systemer forvalter virksomhetens informasjon

DRIFT OG
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Identifisering



Forretnings-
kritisk

Risiko

V
e

rd
i



Hvilke 
vurderinger 
bør gjøres? Krav til 

dokumentasj
on (Beskrevet 
i regelverk)

Behov for 
dokumentasjon 
(Risikobasert 
vurdering)

Hvilken dokumentasjon skal forvaltes?



Vi identifiserer dokumentasjon 
gjennom vurderingen av 

risikoen for å ikke ha den. 



Risikoidentifikasjon

Risikoer identifiseres som uønsket hendelse 
og tilhørende konsekvenser – et hendelsesforløp

Informasjons 
objekter

Beskrivelse av en risiko

Input Uønsket hendelse Utfall/Konsekvens



Praktisk tilnærming til risikovurdering:

Bevisstgjøring

Evaluere basert på kunnskap og erfaring

Systematisk



I et risikoregister registreres alle risikoer beskrevet med
sannsynlighet og konsekvens, samt tiltak som er blitt gjort /skal gjøres

Risikoregister

ID Reg. 

dato

Aktivitet Informasjo

ns- objekt

Kategori Uønsket 

hendelse

Scenario/utfall Beskrivelse Konsekv

ens

Sannsynl

ighet

Risiko Tiltak

1dd.m
m.åå

Oppslag i 
register 
(eksternt)

Bakgrunnsi
nformasjon
:
skatteytels
e

Omdøm
me/Tillitt

Mangler fra 
registeret

Vedtaksfeil: personen 
har ikke fått det han 
hadde krav på

At det kommer inn en klage på et vedtak -
>Beslutningsgrunnlaget viser seg å være mangelfullt og 
det er ikke registrert oppslag i eksternt register for 
utfyllende informasjon.

Medium Høy Medium Tiltak: Kost nytte 
vurdering og vedtak 
om endring av 
rutiner for 
registrering ved 
automatisk 
innhenting og 
lagring av data fra 
den eksterne 
database
n

2dd.m
m.åå

Mottak av 
henvendel
se, 
byggesak

Uttalelse Økonomi 
(og
effektivit
etstap)

Uttalelse ikke 
identifisert 
som 
dokumentasjo
n

Forsinket behandling i 
styre og forsinket 
oppstart av regulering

Innbygger etterlyser svar på innsendt uttalelse til 
reguleringsplan - Uttalelse er ikke identifisert som 
dokumentasjon (epost bare videresendt) og dermed ikke 
tatt med i grunnlaget for reguleringen - Forsinket 
behandling i styre og forsinket oppstart av regulering 
(tatt av sakskartet, reguleringsplanen kunne følge 
planlagte fremdriftplan)

Høy Lav Høy Tiltak: SIKRES
Veiledning for 
saksbehandler. 
Utvide bruk av xml
skjema for 
kommunikasjon 
med innbyggere 
(f.eks eDialog)



• Vurdere hvorvidt man skal sette inn tiltak, dvs. sikre 
dokumentasjonen etter de anbefalte prinsipper om 
sikring, eller om man akseptere at noe ikke er 
nødvendig å sikre (som dokumentasjon)

• Dersom det ikke er entydig svar: ledelsen skal gjøre 
en kost/nytte vurderinger av å ta vare på 
dokumentasjon og at de skal kunne ta beslutninger på 
tiltak. 

Risikoevaluering

Veileder:

Hvis rødt /oransje = Høy risiko = må sikres

Hvis grønt = liten risiko = ikke nødvendig å sikre

Gult = medium risiko = kost/nytte vurdering og 

ledelsesbeslutning



Rammeverk



ISO 15489 – Records management
(ISO 16175 – Digital records)

(ISO 23081 – Metadata)

(ISO 26122 - Arbeidsprosesser)

Ledelsessystemer:
• ISO 2700x - Informasjonssikkerhet
• ISO 1400x - Miljø
• ISO 900x - Kvalitet

ISO 30300 
Informasjon og 
dokumentasjon

ISO 31000
Risikostyring



1. Ansvarlighet

2. Integritet

3. Beskyttelse

4. Etterlevelse

5. Tilgjengelighet

6. Bevaring og kassasjon

7. Disponering

8. Transparens

Generally Accepted Recordkeeping Principles®



1. Ansvarlighet

2. Integritet

3. Beskyttelse

4. Etterlevelse

5. Tilgjengelighet

6. Bevaring og kassasjon

7. Disponering

8. Transparens

GARP Prinsipper

KITS

•Konfidensialitet

• Integritet

• Tilgjengelighet

• Sporbarhet



Oppsummering:
• Effektivisere
• Identifisere
• Vurdere



Spørsmål?




