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Hva skal vi snakke om

• Hva er DigiOrden

• Hvilke fordeler er det med systemet og hvorfor valgte vi i Bodø løsningen

• Bakgrunn for å ta i bruk løsningen

• Hvordan har vi koordinert arbeidet og hvordan kom vi i gang

• Innholdet, datasett, roller, behandlingsprotokollen

• DigiOrden som lederverktøy

• Hvordan kan løsningen bli bedre  



Hva er DigiOrden 

•DigiOrden er et system hvor vi registrerer 
applikasjoner (systemer) og datasett (innholdet i systemet).

• I de fleste av disse applikasjonene befinner det seg 
personopplysninger. DigiOrden egner seg derfor til å fylle 
ut behandlingsprotokollen som vi er pliktig å ha.

•Drift og utvikling av DigiOrden er overført til KS-
FIKS plattformen.



Hvilke fordeler er det med DigiOrden

Data som blir registrert kan brukes til:

• Oversikt over applikasjoner og systemansvarlige

• Oversikt over datasett og informasjonselement

• Behandlingsoversikten

• Økonomioversikt

• Avtaleforvaltning (innkjøp)

• Databehandleravtaler, Ros-analyser og DPIA

Fellesløsning tilpasset kommunalt behov:
• Kontinuerlig oppdatering - økonomiske fordeler
• Eksempelkommune – beste praksis
• Importer og eksporter applikasjoner (kan dele/få hos 

andre)
• Arkitekturoversikt som viser koblinger mellom systemer



Bakgrunn for at Bodø valgte DigiOrden

•Antall applikasjoner har økt på grunn av økt digitalisering i 
samfunnet 

• Få en samlet oversikt i et system som kan bidra til å forenkle 
forvaltningen gjennom bedre styring, samt gjenbruke dataene til 
flere formål

•Det er et krav fra Datatilsynet og andre offentlige instanser om god 
informasjonssikkerhet og behandlingsprotokoll

• Få behandlingsprotokoll over i DigiOrden i stedet for å bruke 
Datatilsynets regneark



Bakgrunn for at Bodø valgte DigiOrden forts…

• Bedre samhandling mellom avdelingene 

• Bedre kontroll ved nye etableringer

• Klargjøre rolle og oppgaver til systemeiere, systemansvarlige, 

virksomhetsledere og applikasjonseksperter

• Øke kompetanse hos alle ansvarlige

• Forbedre innkjøpsrutiner og avtaleforvaltning

• Jobbe systematisk med Ros-analyser, DPIA, internkontroller og revisjoner 



Hvordan har vi koordinert arbeidet 

• GDPR-arbeidsgruppe har jobbet med revisjon av prosedyrer, styringsdokumentet og 
informasjonsarbeid. Gruppa hadde også ansvaret for behandlingsoversikten. Her startet 
arbeidet med å anskaffe DigiOrden

• Dokumentsenteret og D-IKT er to sentrale aktører og har dermed fått rollen som 
«programkomite» for arbeidet med registrering av applikasjoner, datasett og 
behandlingsprotokollen.

• Alle systemansvarlige i kommunen samles i et forum som møtes hvert halvår. For å løfte 
frem sentrale tema og for å øke bevisstheten av hva rollen med å være systemansvarlig 
innebærer

• Bodø kommune har en representant som deltar i brukergruppen som kommer med 
innspill til forbedringer. DigiOrden er under utvikling og fortløpende får ny 
funksjonalitet.



Hvordan kom vi i gang 

I Bodø kommune har vi definert tre hovedmål for DigiOrden:
• Være et godt lederverktøy

• Bevisstgjøre systemansvarlige

• Gjøre behandlingsoversikten (protokollen) tilgjengelig

Planlegging og forberedelser
• Installere løsningen – Bodø kommune er godt kjent med FIKS-plattformen

• Hvordan skal vi få registrert applikasjoner – omfattende arbeid (volum)

• Hvordan skal vi definere datasett

• Ta ting steg for steg – arbeidet utføres i linja, alle bidragsytere har fullt opp med egne jobber



Verktøy og metode

• Samlet grupper til Workshops
• Invitert «en til en-hjelp»

• Brukt Teamsområde
• Informasjonsmateriell – oversikt over hvilke systemer som bør legges inn
• Laget brukerveiledning
• Innlegg på chat for å motivere til innsats

Møtearenaer:
• Gitt informasjon på systemansvarsmøtene
• Brukt GDPR-arbeidsgruppa – gjennomført egenkontroll i GDPR for systematisk å finne hvordan vi kan bli bedre
• Informasjon/presentasjon i ledermøte (kommunedirektør) samt ledergrupper for avdelinger



Økonomi og avtalansvarlig 

For Bodø:

• Digitalisering og IKT (D-IKT) står som systemeier (anskaffet 2020)

og dekker løpende kostnader

• Dokumentsenteret har systemansvarsrollen 

og legger inn applikasjoner og datasett 

i samarbeid med D-IKT og systemansvarlige 

• For Bodø  - Årlig kostnad 85 000

• Prisen er hentet fra:

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/digiorden/hva-koster-det-a-ta-i-bruk-digiorden/



DigiOrden som 
lederverktøy

• Muligheter for å ta ut rapporter, både på system, 
forbindelser mellom system og økonomi

• Bevisstgjøre ledere om behandlingsprotokollen –
funn ved egenkontroll

• Oversikt over systemeiere, systemansvarlige og 
applikasjonseksperter



Roller i DigiOrden

Ulike roller i DigiOrden
• Avtaleansvarlig

• Er som regel en leder på et litt høyere nivå (avdelingsdirektør, områdeleder, virksomhetsleder)

• Systemansvarlig
• Er den som har det daglige ansvaret for systemet og som har administratortilgang med rettigheter utover det som brukere har

• Applikasjonsekspert
• Er en som er veldig god i systemet og som kan systemet veldig godt



Registrere datasett

• Har vært utfordrende å definere hva datasett er (innholdet)

• Er også ulikt fra system til system og litt person/fagavhengig 

• Tar mye tid – opptil 1,5 time ++ for å få lagt inn applikasjon, 
datasett, informasjonselementer, koblinger og økonomi. 

• Behandlingsprotokollen kommer i tillegg 



Behandlingsprotokollen

• Er en oversikt over alle behandlinger av personopplysninger. Disse er gjerne knyttet mot et system, men må splittes opp i hver 
behandling. En behandling kan også være utenfor et system.

Fra datatilsynet.no:

• Protokoll over behandlingsaktiviteter

• Alle virksomheter som behandler personopplysninger, skal føre en protokoll over behandlingsaktivitetene de har ansvar for.

• Protokollen skal inneholde:
• Navn og kontaktopplysninger til den behandlingsansvarlige
• Formålet med behandlingen
• En beskrivelse av kategoriene og personopplysningene

• Kategori av mottakere som personopplysningene blir utlevert til
• Slettefrist eller arkivert?

• Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak (tilgangsstyring, taushetsplikt, internkontroll, opplæring, avslutte brukere m.m.)



Behandlingsprotokoll med personvernerklæring



Noen punkter hvor DigiOrden kan bli bedre

• Egen knapp for å opprette en behandling uten at den kommer fra et datasett. I enkelte tilfeller kan behandlingen bli for generell fordi den 
kommer fra et datasett. Det bør være mulig å beskrive hver behandling og hva den inneholder.

• Bedre arkitekturoversikt – muligheter for å se kun en applikasjon og dens relasjoner

• Gode lenkeløsninger, henvisninger til ulike avtaler og ROS analyser

• Bedre og flere rapporter som kan gi rask oversikt

• Eksport og importmuligheter som gjør det enklere å låne og samarbeide med andre




