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Difi sin definisjon

?
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● Rød
– må holdes internt, eller deles med dem
det gjelder
– sikkerhet, personvern, immaterielle
rettigheter
– eks.: Personlige helsedata
● Gul:
– deles med andre offentlige
organisasjoner.
• sikkerhet, personvern eller
immaterielle rettigheter
• Eks.: Folkeregisteret
– usikker på om de kan/bør åpnes
● Grønn
– kan helt åpenbart åpnes for viderebruk

Definisjon brukt i vegvesenet
● Rød
– må holdes internt, eller deles med dem det gjelder
– sikkerhet, personvern, immaterielle rettigheter
– eks.: personlige helsedata
● Gul:
– deles med andre offentlige organisasjoner, og med andre
begrensede brukergrupper som har hjemmel (f.eks.
forskere)
• sikkerhet, personvern eller immaterielle rettigheter
• Eks.: Folkeregisteret
– usikker på om de kan/bør åpnes
– må vurderes av saksbehandler i hvert enkelt tilfelle
● Grønn
– kan helt åpenbart åpnes for viderebruk
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Delingsvurdering
● Del av verdivurdering av IKT-systemer
● Grovvurdering av (grupper av) informasjonselementer
(rød/gul/grønn)
● Hittil: Har gjort 16 delingsvurderinger
● Har endret litt på tolking av klassifisering (særlig rødt)
underveis
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Antall datasett med røde, grønne og gule data
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Eksempler
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● Førerkortdata
– Rødt: Inndratt førerkort pga helse eller straffbare forhold
– Gult: Navn, adresse, fødselsnummer, e-post-adresse
● Ulykkesregister:
– Rødt: Anmeldelsesnummer, helse, straffbare forhold
– Gult: Detaljert informasjon om ulykker (inkluderer fritekst
som må sjekkes manuelt av saksbehandler)
– Grønt: Alder + kjønn på ulykkesinvolverte personer
● Oversettelsestjeneste:
– Rødt: Anbudsdokument, IKT-sikkerhetsdokumenter
– Gult: Ansettelsesforhold

Noen spørsmål
1. Droppe «vet ikke» under gul kategori
(evt. lage en egen)
2. Data som kun kan deles med politiet:
Røde eller gule?
Finnes det røde data? (Nesten alt kan
deles med offentlig sektor innafor en
eller annen hjemmel)
3. Data som kan deles til forskning (f.eks.
etter forvaltningsloven §13d): Røde
eller gule?
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