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«Gratis» programvare – eksempler 



Det er ingen hemmelighet…

https://www.vice.com/en_us/article/bja7qq/how-50-million-facebook-users-were-hacked


Skjer i alle sektorer

https://khrono.no/cyberkriminalitet-datakriminalitet-martin-bore/flere-dataangrep-rettet-mot-ansatte-og-studenter-na-far-sektoren-en-digital-opprustning/255738


Fylkeskommunene 

Foto og kilder: www.oppland.no

https://www.oppland.no/ansattportalen/nyheter/advarer-etter-stygt-dataangrep.70114.aspx


Kommunene 

Foto og kilder: www.nrk.no

https://www.nrk.no/nyheter/kommuner-utsettes-for-dataangrep-1.14531470


Noen antatte gevinster 
• «Bruk-og-kast-applikasjoner» på grunn av

1) administrative besparelser – enkelt å ta i bruk
o ingen anskaffelsesprosess
o ingen budsjettavklaringer
o ingen «prioriteringsdisputter»
o ingen formell godkjenning nødvendig

2) økonomiske besparelser – ingen faktura til «kjære skattebetaler»

3) avskrivingsfordeler – kan kastes uten å måtte avskrives som tap



Noen utfordringer

• Sikkerhet (og personvern) koster

• Hvem betaler for noen som er «gratis»?

o leverandøren betaler fra egen lomme?
o kostnadene unngås eller holdes på et minimum?
o kostnader eksternaliseres (bæres av andre enn 

leverandøren)? 



Noen spørsmål  
• Hvem har utviklet programvaren – kan de fikse det de har laget?

• Hvilke kompetanseressurser ble benyttet?

• Medfører gjenbruk av kode spredning av sårbarheter?

• Repareres programvaren og hvor lenge kan det (eventuelt) forventes å 
pågå?

• Hvilken infrastruktur blir benyttet?



Noen flere spørsmål

• Hvor godt dokumentert er programvareløsningen?

• Er eventuell dokumentasjon tilgjengelig?

• Hva slags sikkerhets- eller personvernfunksjonalitet 
inneholder programvaren?

• Hva er formålet med sikkerhets- eller 
personvernfunksjonaliteten?



Gratiskostnader – GDPR 
• «Gratis» programvare har ingen privilegert status i GDPR

o ingen særregler om «gratis» behandling av personopplysninger
o kommunen er ansvarlig for «gratis» behandling av personopplysninger

• «Gratis» har derfor en prislapp

o kostandene med å overholde av GDPR
o kostnadene ved brudd på GDPR  



Kommunen som organisasjon

• Kompleks og spesiell organisasjon
• Mange aktører
• Høyt tempo
• Mye kan gå feil

• «Sårbar grupper» som barn og pasienter
• Varierende/mangelfull kompetanse



Hva blir konsekvensen lokalt?

• Informasjonssikkerheten er et lederansvar
• Kan bli hardt straffet.
• Omdømme/tillitsbrudd 

• Må ta grep for styring og 
kontroll.

• Kan ikke komme bort fra 
all risiko



Styring på saken

• Ha oversikt over hva som er i bruk?

• Bygg systematisk kompetanse hos:
• Ledere
• Ansatte 
• Brukere

• Etabler realistiske rutiner og prosedyrer



Virkemidler

• Oppdatert, relevant lovverk 
og regulering

• Oppfølging og konsekvenser

• Åpenhet rundt uønskede 
hendelser

Foto og kilder:



All programvare 
har en pris!
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Takk for oppmerksomheten

Tommy Tranvik, Harald Torbjørnsen
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