
Offentlig bruk av private skytjenester – er det mulig? 
Hva er skytjenester for noe egentlig?  Skytjenester er en 

samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til 

programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker 

tilknyttet internett.  Det er 

egentlig bare «noen andre 

sin datamaskin».  Man leier 

kapasitet i store datasentre, 

og kan lett skalere opp og ned etter behov.  Dermed kan man betale kun for 

det man bruker, og ikke for de 2 dagene i året når man har mye trafikk, for 

eksempel. Tjenestene som tilbys er ofte veldig gode og brukervennlige.  Siden 

de utvikles og tilbys til veldig mange kan det legges mye energi i å lage gode 

og sikre tjenester. 

I staten bruker mange slike private skytjenester.  De mest brukte er Microsoft 

Office 365, Microsoft Azure og Amazon Web Services eller AWS.  Andre store 

skyleverandører er Google, Alibaba, IBM Cloud, Oracle og andre.  I tillegg 

kommer tjenesteleverandører som bruker disse skytjenestene som f.eks. 

Dropbox.  

Mange eksterne dataparker står utenfor Norges 

grenser og styres i nesten alle tilfeller av store 

amerikanske selskaper.  Dette kan gi noen 

utfordringer i form av hvem som har tilgang på 

dataene og personvern.  Dette har EU ganske 

streng lovgivning rundt, og det har kommet to 

EU-dommer på området kalt Schrems- og Schrems II-

dommen kalt opp etter Max Schrems fra Østerrike som har 

drevet kampanje mot Facebook for brudd på personvernlovgivning i EU bl.a. ved overføring 

av personlige data til NSA i USA.  Luca Tosoni er stipendiat ved det juridiske fakultet ved UiO 

med spesialisering på Cybercrime og Cybersecurity law og vil i dag fortelle oss litt mer om 

lovgivningen på dette i EU, Schrems-dommene og hvordan det kan påvirke vår bruk av 

skytjenester fremover. 

 

Det kan også gi noen utfordringer å overlate data til de store aktørene og ikke ha kontroll på 

de selv.  Hva hvis aktøren skulle gå konkurs?  Eller endre businessmodell der de plutselig 

ønsker å bruke analyser av data lagret hos dem?  Eller hvis det bryter ut krig?  

Det sies at data er gullet vårt, men er det da alltid lurt å overlate kontrollen over 

data til de største firmaene i verden? Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, som er 

Norges direktorat for informasjons- og objektsikkerhet, uttalte i september 2020 at de er bekymret for den nasjonale 

avhengigheten av utenlandske skytjenester.  Flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget har fulgt opp 

dette og sier at det må bygges opp digital kompetanse i det 

offentlige, slik at fellesskapsløsninger ikke blir privatisert, og at 

det må utredes offentlig skyløsning.  Vi er så heldige å ha med oss 

Lars Strand som er seniorrådgiver i seksjon for strategisk IKT-

sikkerhet i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for å si litt mer om disse 

utfordringene og rapporten som NSM skrev. 



Dette med statlig skyløsning – er det virkelig mulig?  Kan staten klare å levere like 

gode og rimelige løsninger som de største tech-selskapene i verden? Det er andre 

som har fått til dette: Tyskland har opprettet sin Bundescloud med servere plassert 

flere steder i Tyskland for det offentlige i Tyskland.  I Nederland har de 

«Rijkscloud» og Frankrike bygger opp en særlig sikker «Cloud interne». 

Eksemplene er mange på at stater etter hvert skjønner at det kan være 

problematisk å overlate de viktigste nasjonale dataene til de store tech-

selskapene.   

Solberg-regjeringen, på samme måte som f.eks. 

Storbritannia, har ensidig basert seg på 

markedsløsninger for skytjenester.  

Digitaliseringsrundskrivet, som er en slags «ordre» 

til alle offentlige instanser, har i flere år sagt at man 

skal bruke skytjenester der det er mulig.  Prioritert 

foran interne løsninger der de ellers stiller likt.  Det 

siste rundskrivet som kom nå 5.januar har endret 

på dette fra skal til bør/kan.  Så det er en forsiktig 

endring på gang også fra den norske regjeringen. 

Skal det skje noe på dette området for Norge sin del, er det nok slik at staten som helhet må jobbe frem en statlig 

løsning, og ikke overlate det til hver enkelt enhet å finne ut av dette selv.  Vi har i dag med oss 2.nestleder i NTL som skal 

si litt om hvordan NTL jobber opp mot politiske myndigheter for å få til en norsk statlig sky. 

Et argument som ofte brukes for skytjenester, er at det er så mye 

billigere enn å drifte det selv i egen datahall.  Det kan være riktig for 

noen formål, om man bruker skytjenesten på rett måte.  Men for 

datalagring er det sjelden at dette stemmer, spesielt om man følger 

rådene som står i liten tekst i vilkårene om at det er kundens ansvar 

å ta backup.  Backup er kostbart, og ofte er prismodellen slik at det 

er billig å laste data inn til skyleverandøren, mens det koster mye 

mer å hente dataene ned igjen.  Dette kan gjøre det kostbart å få 

tak i egne data, også om man vil bytte leverandør eller begynne å ta 

vare på dataene sine selv igjen.  Dermed er man ofte låst inn til 

leverandøren man har valgt og kan vanskelig komme seg ut igjen. 

Og om man vil ta backup, er det ofte en kostbar og vanskelig affære.   

Slik det er nå i UH-sektoren i hvert fall, innføres gjerne 

skytjenester i tillegg til interne tjenester, og det overlates 

i veldig stor grad til brukerne å finne ut av hvordan de vil 

bruke de.  Dermed ender man fort opp med at noe er 

lagret her, noe er lagret der, og den enkelte må selv ta 

stilling til om det de skal lagre kan lagres i sky eller ikke. 

Her må institusjonene ta mye mer ansvar for en 

kontrollert utrulling der de ansatte får klar beskjed om 

hva som skal lagres hvor, og at det ikke blir for mange 

alternativer til at folk blir helt forvirret.   

Men den største utfordringen i tiden som kommer, er nok 

problemstillingene rundt personvern, og nå gleder i hvert fall jeg meg til å høre litt mer om det fra Luca Tosoni. 
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