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 Bærum kommune – kartlegging av kompetanse 2019 

Kompetanseprogram personvern og informasjonssikkerhet 

 

Hvilken sektor jobber du innenfor? 

(1)  Oppvekst - barnehage 

(2)  Oppvekst - grunnskole 

(3)  Pleie- og omsorg 

(4)  Helse- og sosiale tjenester 

(5)  Tekniske tjenester 

(6)  Plan, miljø og kultur 

(7)  Organisasjon og utvikling 

(8)  Er ikke sikker 

 

 

 

Tror du at du kan mer eller mindre om informasjonssikkerhet enn resten av befolkningen? 

(1)  Jeg kan mer enn gjennomsnittet 

(2)  Jeg kan omtrent det samme som gjennomsnittet 

(3)  Jeg kan mindre enn gjennomsnittet 

(4)  Vet ikke 

 

 

Når blir noe en personopplysning? (markér flere riktige svar) 

(1)  Når opplysningen inneholder fødselsdato 

(2)  Når opplysningen kan forbindes med en bestemt person 

(3)  Når opplysningen er et bankkontonummer 

(4)  Når det er et bilde hvor personer kan identifiseres 

(5)  Vet ikke 

 

 

Hvor kan du lagre personopplysninger eller taushetsbelagt informasjon? (Markér flere riktige svar) 

(2)  I WebSak Fokus 

(3)  I fagsystemer 

(4)  I en mappe i kommunens nettverk - unntaksvis for en begrenset periode 

(5)  Dropbox 

(6)  Minnepinne 

(7)  Vet ikke 

 

 

Er det greit at du søker etter dine egne opplysninger i kommunens systemer? 

(1)  Nei 

(2)  Ja, man har alltid rett til å se hvilke opplysninger som er lagret om seg selv 

(3)  Ja, men du skal ha tillatelse fra din nærmeste leder først 

(4)  Vet ikke 
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Har innbyggerne rett til å få innsyn i de opplysningene som kommunen har registrert om dem? 

(1)  Ja, og det er ingen formkrav til hvordan de skal henvende seg 

(2)  Ja, men bare hvis de retter henvendelsen via en advokat 

(3)  Ja, men bare hvis henvendelsen er skriftlig 

(4)  Nei, det er kommunens opplysninger, og vi har ikke plikt til å dele dem med andre 

(5)  Vet ikke 

 

 

Er det greit å dele brukernavn og passord med andre? 

(2)  Nei, under ingen omstendigheter 

(3)  Ja, så lenge det er med en annen person som er ansatt i kommunen og har taushetsplikt. 

(4)  Ja, hvis man arbeider i det samme system og med de samme sakene 

(5)  Ja, men kun med personer fra IT-avdelingen 

(6)  Ja, men kun med din leder, den autorisasjonsansvarlige eller en person fra IT-avdelingen 

(7)  Vet ikke 

 

 

Hvilke av følgende er tegn på at en e-post kan være et "phishing"-forsøk? (Markér flere riktige svar) 

(2)  E-post adressen stemmer ikke overens med avsenderen 

(3)  Det er feil i språket – staving og grammatikk 

(4)  Du bes om å oppgi brukernavn og passord 

(5)  Vet ikke 

 

 

Du har mistanke om at du har blitt rammet av løsepengevirus. Hva skal du gjøre? 

(1)  Skru av PC-en din, og kontakt IT-brukerstøtte med en gang 

(2)  Restarte PC-en på nytt uten å lukke programmer eller lagre de filene du jobber med. Hvis du        

fortsatt har mistanke, skal du kontakte IT-brukerstøtte 

(3)  Du skal stille og rolig lagre filene du jobber med, slå av PC-en og kontakte IT-brukerstøtte 

innenfor vanlig åpningstid 

(4)  Vet ikke 

 

 

Hvem har ansvaret for å melde ifra om brudd på personvern eller informasjonssikkerhet? 

(1)  Alle medarbeidere i kommunen har et ansvar 

(2)  Det er kun din leder som har ansvar for å avdekke og melde hendelser 

(3)  Det er IT-sikkerhetsansvarlig som har ansvar for å melde alle hendelser 

(5)  Vet ikke 

 

 

Hvordan skal du melde fra om brudd på personvern eller informasjonssikkerhet? 

(1)  De skal meldes i Avviks- og forbedringsportalen 

(2)    Du skal rapportere til Datatilsynet  

(3)  Du skal melde saken i Serviceportalen 

(4)  Vet ikke 

 

 

 


