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Rapport fra arbeidsgruppe for oppfølging av Schrems II-dommen
Bakgrunn
Digitaliseringsstyret fikk orientering om rettstilstanden på møtet 19. november 2020.
Digitaliseringsstyret har bedt Unit om å koordinere det videre arbeidet med oppfølging av
dommen.
Fagutvalget for informasjonssikkerhet og personvern har nedsatt en arbeidsgruppe for
oppfølging av Schrems II-dommen. Arbeidet i gruppen ble koordinert av Unit. Arbeidsgruppen
har utarbeidet en rapport som oppsummerer arbeidet som er utført i perioden desember 2020
- mai 2021, og gir en anbefaling for videre arbeid med oppfølging av dommen i Unit og ved UHinstitusjonene

Rapportens hovedkonklusjoner
Arbeidsgruppen har utarbeidet:
- En overordnet oversikt over 60 tjenester i bruk i UH-sektoren, som kan berøres av
dommen.
- En detaljert kartlegging og vurdering av behandling av personopplysninger hos ni
leverandører av de mest virksomhetskritiske tjenestene som også er de tjenestene
med omfattende behandling av personopplysninger (tjenestene Canvas, Inspera,
WISEflow, Public360, Microsoft Office 365 og Microsoft Azure, Amazon Web Services,
DFØs lønn- og økonomitjenester, Feide, ID-porten). Vurderingene kan gjenbrukes av
de enkelte UH-institusjonene i deres egne vurderinger.
- Et spørreskjema som UH-institusjonene bør benytte i en videre kartlegging og
vurdering av sine tjenester.
Arbeidsgruppen har gjort en vurdering av bruken av en risikobasert tilnærming i vurderingen
av etterlevelse av GDPR. Selv om det i skrivende stund ikke er åpnet for å vektlegge slike
vurderinger, har arbeidsgruppen funnet at slike vurderinger kan være nyttige for Unit og UH1

institusjonene i sitt videre arbeid med oppfølging av Schrems II-dommen (f.eks. i forhandlinger
med leverandører om beskyttelsestiltak).
Rapporten trekker frem følgende beskyttelsestiltak som er aktuelle å forhandle for de berørte
tjenestene i UH-sektoren:
- Teknisk: Basert på veiledning fra EDPB kan det tillates for overføring av
personopplysninger til USA dersom det er på plass krypteringstiltak som innebærer at
amerikanske selskaper og myndigheter ikke får tilgang til opplysninger i klartekst.
- Avtalemessig: Basert på avklaringen fra Datatilsynet kan det åpnes for å bruke
europeiske datterselskaper med amerikanske morselskaper, dersom behandlingen av
personopplysninger skjer i EØS eller i et godkjent tredjeland og dette blir stadfestet
skriftlig i databehandleravtalen.
UH-institusjonene har et selvstendig ansvar for etterlevelse av GDPR. Resultater fra
arbeidsgruppens kartlegging, tilnærming og metode kan gjenbrukes i UH-institusjonenes egne
vurderinger. Arbeidsgruppen har ikke hatt ressurser til å foreta en detaljert kartlegging og
vurdering av alle tjenester og anbefaler derfor at UH-institusjonene setter av tid til dette
arbeidet innen høsten 2021. Maler for brev til leverandørene legges ved rapporten (norsk og
engelsk versjon) sammen med et EU-skjema og et skjema med tilleggsspørsmål utarbeidet av
arbeidsgruppen.

Behandling i Fagutvalget for informasjonssikkerhet og personvern
Fagutvalget behandlet rapporten på møtet 20. mai 2021.
Fagutvalgets tilbakemelding er at rapporten er grundig og godt skrevet, og vurderingene samt
metoden er til stor hjelp for UH-institusjonene i det videre arbeidet. Samtidig ønsker UHinstitusjonene mest mulig hjelp og avklaringer fra det nasjonale nivået, dvs. Unit og
Digitaliseringsdirektoratet og forventer bistand i videre dialog med de aktuelle leverandørene.
Fagutvalget har bedt Unit om å ta ansvar for kommunikasjonsstrategi og -plan for å dele
rapporten med aktuell målgruppe i sektoren.

Forslag til vedtak
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering.
Vedlegg:
Vedlegg 29A: UNNTATT OFF Rapport_Schrems2_arbeidsgruppe - 2021-06-01 vDS. (Ettersendes
medlemmene. Hjemmel i offl. § 13 første ledd, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2 og offl. § 24 tredje
ledd første punktum)
Vedlegg 29B: Request to an EU provider with US ties
Vedlegg 29C: Spørsmål til leverandører
Vedlegg 29D: Additional questions for service providers
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