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Kort om Oslo kommune

Omtrentlig 50.000 ansatte

Byrådsavdelinger, etater og 
bydeler 

Utviklings- og 
kompetanseetatens rolle
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Behovet: Et lite historisk tilbakeblikk

Høsten 2017, forberedelser GDPR, Excel-maler fra ByrFinans

• Alle virksomheter fyller ut. Mange filer. Ulike versjoner. Utfylt på kreative måter. Liggende litt 
her og der..

• UKE som internleverandør, oversikt over behandlinger i systemer vi drifter?

• Hvordan unngå at 50 virksomheter / 500-1000 avdelinger registrerer den samme 
behandlingen gang på gang..

• Som systemeier/forvalter, hva behandles i mitt system?

Høsten 2018, etablering av en strukturert database, prototyping

• Konsulenter støttet opprettelse av behandlingsprotokoll for Oslo kommunes 
integrasjonsplattform, fikk prøve kartoteket

Høsten 2019, 1 år i bruk

• Vise frem verktøyet

• Erfaringer skaffe oversikt over systemer og behandlinger i kommunen.
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Hva er Kartoteket?

Datamodell og en relasjonsdatabase

Webfrontend for å redigere data

Webfrontend for å se på sammenstilte data

API for å hente ut data fra databasen

Manuelle importfunksjoner

E-postutsending og integrasjon mot Active 
Directory
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Python / Django, tilpasset Oslo kommunes organisering og behov. 
Kildekoden: https://github.com/AndyNor/systemoversikt
Ca. 100 «systemendringer» og ca. 70 bidragsytere på innhold.

https://github.com/AndyNor/systemoversikt
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Datamodell: Systemer og behandlinger

Eksisterende systemoversikt var dårlig vedlikeholdt

Importerte det vi hadde..
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System Virksomhet

Behandling

Eiers av

TilhørerSkjer i

System

• Hvor det driftes
• Referanse til risikovurdering
• Avlevering og mottak av p.oppl.
• URL
• Klassifisering og KIT nivåer
• Sikkerhetsnivå
• Livsløp
• Link dokumentasjon

Behandling

• Formål
• Kategorier oppl.
• De registrerte
• Hjemmel
• Kilde/opphav
• Databehandler(e)
• Utlevering
• Sletting

SystemBruk

Brukes avBruker
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Virksomhets behandlingsprotokoll

Behandlinger registrert selv + Behandlinger kopiert +

Fellesbehandlinger til systemer hvor virksomhet abonnerer på 
fellesbehandlinger (satt i «systembruk»)
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Ansvarlige

Hvem konkret skal holde data oppdatert? (Navn stavet riktig)

Oppdage når en ansvarlig slutter

Sende påminnelser til ansvarlig via e-post
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System

Virksomhet

Behandling

AD-brukerAnsvarlig
Eier, forvalter

Oppdateringsansvarlig

Jobber for



Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Ansvarlig for?

navn
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Avtaler, URL-er, plattformer
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Dashboard
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NB: Datakvaliteten er ikke god enda..
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Utfordringer

Datakvalitet og utbredelse

• Identifisere ansvarlige / kapasitet til forvaltere

• Noen ganger vet vi ikke (men nå vet vi at vi ikke vet)

Riktig nivå på behandlingsprotokollen

• Se hverandres protokoller

Arbeidsflyt for å etablere protokollen

• Ta utgangspunkt i lokal prosess

• Ta utgangspunkt i system (vi har valgt)
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Har oppnådd

Vi kan henvise entydig til et system

Vet hvor vi kan slå opp kontaktpersoner

• Varsle virksomhet når en ansvarlig ikke lenger jobber for Oslo kommune

Vet hvor vi kan slå opp dokumentasjon, risikovurdering og DPIA

• Som ligger på mange ulike steder

Systemeiere og forvaltere får oversikt over hva de er ansvarlig for
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Alternativer i markedet

FSA ser på en løsning fra Draftit

• Veiledet tilnærming til utfylling

• Ser på integrasjonsmuligheter. 

▪ Tilsvarende datafelter, 

▪ Kunne velge systemer fra Kartoteket,

▪ Synkronisere behandlinger tilbake

▪ Opprette DPIA i Draftit

Tilpasse eget behov vs. standardisert løsning..
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Spørsmål?

Kommentarer?
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