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«Oppdraget»

I offentlig forvaltning der det er et behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger 

gjennom arkivlov med forskrifter og bevarings- og kassasjonsplaner vil «overstyre» 

slettebestemmelsene i GDPR. Der det er kassasjonsbestemmelser som inkluderer 

personopplysninger, vil kravet til at kassasjon gjennomføres bli skjerpet. Vi ber derfor om at 

dere sier noe om hvordan kassasjon/sletting i praksis utføres i produktene dere leverer og 

hvilke «spor» som blir igjen. Vi ber dere ta utgangspunkt i dette eksempelet:

Det er fastsatt bevarings- og kassasjonsbestemmelser for tilsettingsprosessen. Søknadene til 

dem som ikke får den utlyste stillingen skal kasseres. Hvordan løses det i praksis? Det er også 

vanlig å journalføre søknadene i én tilsettingssak, d.v.s. at saken vil inneholde en blanding av 

dokumenter som skal bevares og kasseres. Har det noe å si for løsningsforslaget?

I tillegg, si noe generelt om hvordan GDPR påvirker utviklingen av produktet.
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Problemstillingen

• Også søknadene til de som ikke fikk 

stillingen er saksbehandlet

• Vi kjenner ikke til at noen har BK-

bestemmelser som sier at kun søknadene 

til de som fikk stillingen skal bevares.
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Hva arkiveres

• Normalt mottas kun søknad med CV

• CV kan være en integrert del av søknaden 

eller eget vedlegg
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Søkerlister

• Offentlig søkerliste inneholder normalt alle 

navn, men her kan det være skjerming

• Utvidet søkerliste inneholder alltid alle navn
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Søkbarhet

• Offentlig journal ligger normalt ute en 

begrenset periode

• Unntak for eInnsyn

• Søknader er normalt unntatt offentlighet

• Navn vises ikke i offentlig journal

• Dokumenter legges sjelden ut

• Blir unntak for eInnsyn?

• Offentlig søkerliste er da ikke direkte tilgjengelig 

elektronisk
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Søknadsprosessen

• Ofte fagsystemer som WebCruiter

• XML eller tjenestekall til arkivet

• Søknadene overføres gjerne fortløpende

• Ingen automatisk oppdatering etter 

ansettelse

• Evt. kassasjon påføres på saksnivå basert 

på valgt klassering

• Ingen manuell påføring av kassasjon
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Så i praksis

• Alle eller ingen kasseres

• Men begrenset arkivering av data

• Og begrenset innsyn

• Skal man angi kassasjon av enkelte 

søknader må det gjøres manuelt

• Er ansettelsesprosessen arkivverdig bør 

hele saken beholdes

• Hvis ikke bør hele saken kasseres



Men om man absolutt vil

• Elements

• Kan angi kassasjon også på journalpostnivå

• ephorte

• Kan angi kassasjon også på journalpostnivå

• ESA

• Kan kun angi kassasjon kun på saksnivå

• Må da kassere alle eller ingen av søknadene eller 

flytte ansatte til ny sak

• Alle

• Kassasjon arves fra klasse (ordningsverdi)
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Gjennomføre kassasjon

• Avhenger av om det er angitt manuell eller 

automatisk gjennomføring

• Men hvem har kapasitet til å gjennomføre 

manuell vurdering av hvert enkelt dokument 

når man utfører kassasjon?
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Spor som er igjen

• Kassasjon fjerner kun dokumenter

• Kassasjon legger ut informasjon om at dette 

er gjort

• Selve journalposten med tittel og avsender 

beholdes

• Logg over hva som er gjort beholdes

• Søkerlistene finnes fortsatt
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Avlevering

• Evt. avlevering fra fagsystem for ansettelse 

vil «ignorere» kassasjon påført i arkivet

• Fremtidig standardisering av 

virksomhetsspesifikke metadata for 

ansettelsesprosessen vil medføre arkivering 

og avlevering av CV-data

• Hvis sak/arkiv er fagsystemet vil metadata 

som utdannelse og praksis bli avlevert 

uavhengig av kassasjon av dokumentene
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Lærdom

• Har du gjort noe som medfører 

saksbehandling i det offentlige er det evige 

spor etter deg

• Skal dette endres må GDPR og Arkivlova 

endres

• Ref. Dagsavisen 30. august:

https://www.dagsavisen.no/oslo/slapp-av-

oslo-veit-skikkelig-lite-om-deg-1.1194568



14

GDPR og produktutviklingen

• GDPR er omfattende

• Det meste lå i gammel lov

• Laget White paper

• Hovedkonklusjon:

• Ingen grunn til panikk for offentlig arkiv
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Privacy by design

• Systematisering av arbeidet med 

innebygget personvern

• I praksis mer dokumentasjon
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Konsekvenser for arkivene

• GDPR sier at arkiv er lov

• Så

• Søk tilpasset gjenfinning av «Mine data»

• Rådgivning m.h.t. oppsett, søk m.m.

• Oppsett



17

Konsekvenser for saksbehandling

• Men GDPR sier ikke på samme måte at 

saksbehandling kan bruke vilkårlige 

arkivdata

• Sikring laget for personsensitive saksområder vil bli 

utvidet / bedre kommunisert

• Mulighet for å hindre innsyn mellom etater i samme 

kommune

• Også innsyn i data i offentlig journal kan bli unntatt 

internt
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Endringer i produktet

• Det blir mer logging for å kunne avdekke 

snoking

• Egentlig mindre personvern for ansatte…

• Det blir enklere å avgrense innsyn internt

• Også avgrense innsyn i offentlig journal




