IKT-Reglement for ISK
1. IKT-reglementet gjelder for:
Alle brukere av IKT-systemer.
Elever, ansatte og øvrige brukere.
2. Reglementet gjelder de ressurser som institusjonen stiller til rådighet
Et fysisk lag.
Her menes all maskinvare og nettverksutstyr. (Pc, telefoner, kabler osv.)
Applikasjonslag.
Her menes all programvare stilt til rådighet av systemeier.
Innholdslag.
Her menes alle lagrede data.
3. Akseptabel bruk
Alt utstyr som disponeres skal kun brukes til det formål det er tenkt til.
Det betyr kun til arbeidsrelaterte oppgaver og ikke privat bruk. Utlån av disponibelt utstyr til
uvedkommende skal ikke forekomme.
Kun utstyr levert eller godkjent av IKT-tjenesten kan tilknyttes kommunens ikt-infrastruktur.
Utstyr leveres ferdig konfigurert fra IKT-tjenesten.
Endringer utover standard oppsett skal være godkjent av IKT-tjenesten. (Installasjon av annen
programvare).
Programvare skal behandles i henhold til gjeldende lisensregler.
Alle arbeidsrelaterte data skal lagres på forsvarlig måte. (Kun lagres på server).
Alle data skal behandles fortrolig.
Data fra andre brukere som du har tilgang til, må ikke endres uten samråd med eier.
Tilganger til datasystemer er personlig. Det vil si at brukernavn og passord skal være
hemmelig og skal ikke utleveres til andre.
Tildeling/endring/sletting av brukertilganger skal skje i henhold til gjeldende regler. I tillegg
bør nettvett regler på www.nettvett.no følges.
4. Brukernes rettigheter
Når brukerens forhold til institusjonen opphører, f.eks. ved endt skolegang eller avsluttet
arbeidsforhold, skal brukeren selv sørge for å ta kopier av egne data som det ønskes å ta med seg.
Brukeren har forøvrig rettigheter i henhold til datatilsynets regler.

5. Inngrep og sanksjoner
Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner fra institusjonen. Sanksjoner skal fastsettes
av ansvarlig enhet i henhold til lov, ansettelsesreglement eller ordensregler.
6. Sporbarhet
Ikt er pålagt å logge aktiviteter på nettet. Dette skjer etter godkjente retningslinjer fra
datatilsynet.. Logger blir kun brukt til å spore avvik fra normal drift. I grove tilfeller kan det
bli aktuelt å spore hendelser fra en bestemt bruker. Da vil det skje etter gjeldende
retningslinjer.
7. Ansvarsfraskrivelse
Konsekvenser av brudd på dette reglementet kan ikke institusjonen stilles til ansvar for.
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