Hvem ved OsloMet har tilgang til dokumentene mine i Public 360

Dokumentene i Public 360 skal registreres på en måte som ivaretar prinsippene om offentlighet

I denne lille «informasjonssnutten» finner du informasjon om:
• Tilgangsgrupper i Public 360 – Hvem har tilgang til dokumenter om ulike fagområder i systemet
• Noen praktiske eksempler

Hvilke dokumenter bør kollegaer ha tilgang til:
Ved registrering av dokumenter i
Public 360 må du angi hvem som
skal ha tilgang til det enkelte
dokument. Dette kalles i systemet
en intern Tilgangsgruppe.

Alle ved OsloMet
har tilgang til
gruppen Public

er

Det er dokumentets innhold som
definerer hvilken tilgangsgruppe
dokumentet skal påføres.
Ugraderte dokumenter skal som
hovedregel ha gruppen Public,
mens dokumenter med sensitiv
informasjon bør begrenses til
ulike fagområder.

Jeg følger opp
skikkethetssaker og er en
av svært få som har tilgang
til gruppen skikkethet

V Vi jobber med
studentsaker og har
tilgang til det som ligger i
tilgangsgruppen student

Slik bruker vi tilgangsgrupper i Public 360 ved OsloMet:
Dokumenter uten
sensitivt innhold påføres
tilgangsgruppe Public

Vi jobber på HR og har
tilgang til det som ligger i
tilgangsgruppen personal

Hovedregelen er at disse
bør ha tilgangsgruppe
Public, men det må likevel
gjøres skjønn om
arbeidsavtaler,
karakterutskrifter mv. bør
begrenses med gruppe

Dokumenter som inneholder
sensitivt innhold påføres
tilgangsgruppe knyttet til
fagområde som f.eks. personal,
student, eller innkjøp

Spesielt sensitive dokumenter
påføres tilgangsgruppe hvor kun
få personer har tilgang, f.eks.
Skikkethet, eller Begrenset
gruppe (hvem som har tilgang til

begrenset gruppe avhenger av
hvilken sak det gjelder)

Vi oppsummerer det hele med flere eksempler
Offentlige dokumenter skal som
hovedregel ha tilgangskode
Public

NB! Dette er
hovedregel. Om
dokumentet
inneholder
taushetsbelagte
opplysninger skal
de påføres
tilgangsgruppe for
aktuelt fagområde

Dokumenter som inneholder
opplysninger underlagt
taushetsplikt skal påføres
tilgangsgruppe

Vurder om dokumenter som
kan unntas offentlighet, jf. Offl.
§§ 14, 25 og 26.1 skal
begrenses med tilgangsgruppe,
eller ikke.

NB! En
arbeidsavtale er i
utgangspunktet
offentlig, men
inneholder
opplysninger om
kontonummer og
lønn og man kan
vurdere om det
skal påføres intern
tilgangsgruppe

