Samarbeid om fysioterapihjemler - behandling i HLF 20.09.2019:

HLF avholdt møte den 20.09 og behandlet i sak 28/2019 - Samarbeid om fysioterapi hjemle
Følgende ble drøftet og vedtatt:
Samarbeid om fysioterapihjemler
Saken har vært til behandling en rekke ganger. Status er at kommunene Risør, Froland og Gjerstad ha
besluttet/vurderer å si opp avtalen med virkning fra 01.01.2021.Hjemlene er bundet og kan ikke endres til et mer
generelt behandlingstilbud.
Følgende ble vedtatt:

Kommuner som vurderer å melde seg ut av ordningen melder ifra til sekretariatet i Østre Agder via
kommunens egen Rådmann.

Sekretariatet foretar en ny beregning av kostnadsfordeling basert på de kommuner som ønsker å
fortsette samarbeidet.

På bakgrunn av ny kostnadsfordelingsmodell beslutter Rådmannsutvalget om ordningen skal videreføres
eller avvikles

Ved avvikling anbefaler HLF at kriterier for oppsigelse omtalt i avtalen følges.

Samarbeidsavtale
om felles funksjon som PERSONVERNOMBUD
1. Parter



Samarbeidsavtalen om felles personvernombud gjelder for
kommunene i Østre Agder samarbeidet - Arendal, Froland,
Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli
og for kommunen Lillesand.

2. Bakgrunn og
rettslig grunnlag



Fra 2018 trådte EU`s personvernforordningen (GDPR) i
kraft og gjelder som lov i Norge. Samarbeidsavtalen
ivaretar kravet til hver kommune om å ha et
personvernombud. Artikkel 37 i forordningen pålegger
behandlingsansvarlige og databehandlere plikt til å utpeke
personvernombud i alle tilfeller hvor en offentlig
myndighet eller et offentlig organ forestår behandlingen.
Personvernombudet er ikke direkte underlagt rådmannen i
noen av de samarbeidende kommuner i samsvar med
forordningens krav.

3. Formål

Personvernombudet
 er rådgiver for å påse at alle samarbeidskommunene
videreutvikler sine rutiner for å sikre personvernhensyn
overfor innbyggere, brukere av kommunale tjenester og
medarbeidere i alle kommunale virksomheter.
 gir råd i forhold til avvik og klager på brudd på regler eller
rutiner for personopplysninger i kommunale virksomheter.
Videre skal personvernombudet kunne komme med
anbefalinger overfor ansvarlig kommune slik at den kan
forebygge at feilen skjer på nytt.
 har oversikt over, kontrollerer og å gir råd om, rammene for
etterlevelse av både forordningen og annet relevant
regelverk som inneholder personvernbestemmelser av
betydning for virksomheten.
 har god kjennskap til kommunenes IT systemer og
informasjonssikkerhet knyttet til disse.
 kvalitetssikre anskaffelser av utstyr og nye fagsystemer der
personvernhensyn er et relevant hensyn.
 er bindeledd mot virksomhet, innbyggere og mot offentlige
myndigheter som Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet for
personvern.
 skal kunne forestå opplæring på fagfeltet for
nøkkelmedarbeidere i kommunene.

4. Rapportering



Personvernombudet avlegger årsrapport for sitt arbeid
innen 31.mars påfølgende år.

5. Ikrafttredelse



Samarbeidsavtalen gjelder fra det tidspunkt kommunen ved
rådmann har underskrevet.

6. Organisatorisk
forankring av
personvernombudet



Personvernombudet tilsettes i Arendal kommune, med
kommunalsjef HR IKT og kvalitet som sin administrative
leder.
Personvernombudet følger de retter og plikter som gjelder
for ansatte i Arendal kommune.

7. Oppsigelse



Avtalen kan sies opp av en partene, med 12 måneders
varsel regnet fra 1/1 påfølgende år.



Finansieringen av felles personvernombud følger
hovedmodell for finansiering av interkommunale
samarbeid slik denne er avtalt i Østre Agder samarbeidet.
Dersom en deltakende kommune opplever at deres behov
ikke er godt nok ivaretatt gjennom samarbeidet, så kan
klager på dette legges fram for rådmannsutvalget i Østre
Agder og rådmannen i Lillesand i felles møte.
Tvist om forståelse av avtalen avgjøres med bindende
virkning av voldgift etter tvistemålslovens bestemmelser.



8. Økonomi
9. Mislighold av
avtalen
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Vedr fremtidig organisering av NAV i kommunene i Østre Agder
Vi viser til vårens behandlinger i kommunestyrene i Østre Agder i denne saken, samt til møtet i
styringsgruppa 21. august.
Vi er tillitsvalgte i styringsgruppa, og representerer både kommunalt og statlig ansatte i NAVkontorene.
Vi ønsker å gi en uttalelse til punkt 2 i utsettelsesvedtaket fra kommunestyrene i Tvedestrand og
Vegårshei, der man ber om en «nærmere utredning på utformingen av arbeidsmetodikk og
organisering som skal legges til grunn ved henholdsvis 7K og 6K.»
Dette er etter vårt syn å avklare ting i feil rekkefølge.
De ansatte i NAV-kontorene forholder seg selvsagt til arbeidsgivers styringsrett, og vi forholder oss til
de vedtakene kommunestyrene fatter når det gjelder eventuelt vertskontor i Østre Agder, uavhengig
av hvor mange kommuner som til slutt blir omfattet.
Derimot vil vi tydelig signalisere at å utforme felles arbeidsmetodikk må skje etter at
kontorstrukturen er vedtatt. Å utforme arbeidsmetodikk er en prosess som krever bred medvirkning
og involvering fra de ansatte i den nye enheten. Vi vet at det er litt ulikt hvordan arbeidsmetodikk,
porteføljefordeling etc innrettes i de ulike kontorene i dag, og lokalt er det gode grunner til at dette
skjer. Før man kan utforme noe som er nytt og felles, må man vite hvilke kontor som eventuelt blir
del av den nye enheten.
Som ansattrepresentanter i styringsgruppa vil vi derfor tydelig signalisere følgende:
1) Kontorstrukturen i NAV Østre Agder må avklares først; altså hvilke kommuner som blir del av
den organisatoriske sammenslåingen
2) Deretter kan man jobbe med organisering av tjenestene og utforming av arbeidsmetodikk,
med bred medvirkning fra de ansatte ved de aktuelle kontorene.
Dette vil sikre bedre eierskap til, og faglig forankring av, eventuelt nye arbeidsmåter, og det vil ikke
minst sikre at innbyggerne i de aktuelle kommunene får likeverdige og best mulig tjenester der de
bor.

Berit Hauan
FO Agder, kommunal tillitsvalgt styringsgruppa

Øyvind Steinklev
AVYO Agder, statlig tillitsvalgt styringsgruppa

TEMAMØTE I SIKKERHETSFORUM - IKT AGDER KOMMUNENE
Dato/tidsramme
Sted
Tilstede
Forfall
Behandling
Referent

20.09.19 kl. 0900-1400
Vegårshei
Elias Lien, Trine Agersborg, Rune Olsen, Marit Fagernes, Olve Sveen,
Stian Kringlebotn, Marte Aarthun og Anne-Grete Glemming
Bjørn Torgeir Larsen, Martin Zeiffert, Arne Karlsen, Geir Steen-Tveit
og Lasse Fosse
Se liste / rekkefølge
Anne-Grete Glemming
Referat legges i Teams og sendes ØA rådmannsforum ved sekretariat

AGENDA
Nr.
Tekst
Godkjenne
innkalling og
saksliste

15/19

Nytt
personvern

Referat / oppfølging
Innkalling og saksliste godkjennes.
Saksliste - Temamøte
1. Velkommen til nytt personvern – presentasjoner (alle)
2. Referat fra forrige møte
3. Erfaringer fra GDPR-workshop i KINS, herunder ROS
analyse og DPIA (Marit)
4. Kompetansepakke for informasjonssikkerhet og personvern
(Marit)
5. Vedlikehold av behandlingsoversiktene (Marit)
6. Tofaktorpålogging og kryptering av bærbare PCer (Stian)
7. Rutinebeskrivelse knyttet til lagring av data (Rune)
8. Hendelser / erfaringer fra deltakerne (alle)
9. Eventuelt (alle)
Presentasjon av nytt personvern
Marte Aarthun presenterte seg for forumet
 erfaring fra 8 år som advokat
 organisasjonsmessig nå i Arendal
 kontorarbeidssted hos IKT Agder
 starter med å gjøre seg kjent med kommunene
 har allerede blitt koblet på konkrete saker
Øvrige medlemmer i sikkerhetsforum informerte om sine roller.

16/19

Referat fra
møte 28.03.19

Kort påminnelse om saker fra møtet 28.03.19
 Sak 8/19 O 365 skole = ikke ferdig og må fortsatt følges opp
 Sak 12/19 Databehandleravtaler = må også følges opp
o IKT Agder må ha oversikt på alle underleverandører
o Her er det aktuelt å bare oppdatere vedleggene og
ikke selve avtalene

17/19

Erfaringer fra
GDPR
workshop

Marit innledet og informerte
 Generelt fra selve GDPR konferansen, som var veldig bra
o Deretter ble det vist eksempler på ulke maler

ROS analyse

Det ble videre en diskusjon rundt prosjektstyrene – både mandat
og kompetanse
 Sikkerhetsforumet mener det er behov for opplæring av
prosjektstyrene
 «Historiefortellingen» må begynne fra start
 Veldig mange både forvaltningsoppgaver og prosjekter
pågår samtidig, noe som gjør det uoversiktlig og komplisert
 De ulike prosjektene bør konferere med sine
sikkerhetsansvarlige før de tar med seg beslutninger /
anbefalinger tilbake i prosjektene
 Viktig å adressere både funn og anbefalinger

DPIA

Generell diskusjon knyttet til forskjellene mellom ROS-analyser
og DPIA
Oppfølging og anbefalinger:
Sikkerhetsforumets medlemmer:
 Felles workshop lokalt for Sikkerhetsforum og evt. andre
nøkkelpersoner
 Det bør i størst mulig grad legges opp til felles matriser for
risikovurderinger
 Det anbefales at alle tar en «timeout» og sjekker ut hvordan
kunnskapen er i kommunene, og hva det trengs opplæring i
Prosjektavdelingen IKT Agder ved Thomas Henriksen:
 Opplæring av prosjektstyringsgruppene
 Mal for DPIA bør gjennomgås i alle styringsgruppene, slik at
disse er i stand til og har forutsetninger for å ta stilling til å
anbefale nye prosjekter
 Prosjektstyrene bør i større grad benytte seg av
ressurspersoner, personvernombud og sikkerhetsansvarlige
i kommunene, i beslutningsprosessene
Rådmannsforumet i Østre Agder:
 Ha god oversikt på de ulike prosjektene
o herunder avklare behov, nødvendig kompetanse og
ressursbruk
o tilrettelegge for opplæring av prosjektstyrene
18/19

Kompetansepakke

Marit innledet og informerte
Grimstad har startet kompetanseutvikling ved å ta i bruk KS sine
sider – basert på et 8 moduls program
Målgruppe:
 alle ansatte (Grimstad)
 velger ut moduler for de ulike gruppene
 Grimstad har en xl oversikt

Oppfølging og anbefalinger:
Marit:
 Deler mal for XL oversikt med øvrige kommuner
Trine og Lasse:
 Tar med dette til prosjektgruppe HR i ERP prosjektet for
østkommunene
o Kompetanse program bør inngå i den nye HR
portalen
Alle medlemmene i Sikkerhetsforum:
 Tar med temaet tilbake til ansvarlige for
Folkevalgtopplæringen i kommunene
o Forumet anbefaler at infosikkerhet og personvern tas
med i folkevalgtopplæringen
19/19

Vedlikehold av
behandlingsoversiktene

Marit innledet
 Behandlingsoversiktene er nå lagt i regneark, noe som er
både uoversiktlig og gjør det tungvint å vedlikeholde
 Det vil være behov for dynamiske løsninger
 Sikkerhetsforum mener at vi må vekk fra regnearkene, men
siden det nå jobbes med å få på plass et nytt felles
kvalitetssystem for alle kommunene, bør endringen avventes
til nytt kvalitetssystem er på plass
 Mye tyder på at dette blir QM+
Oppfølging og anbefalinger:
Anne-Grete:
Temaet settes på agendaen til neste møte
Gjennomgang av både behandlingsoversikter og
styringsdokumenter
Trine:
Undersøker med QM+ over hvilke muligheter som foreligger i
nye versjoner
Marte:
Sjekker ut alternative løsninger

20/19

Tofaktorpålogging

Stian innledet og informerte
Datatilsynets vedtak vedr. sak i Bergen:
«…systemer som inneholder persondata om elever skal ha
tofaktor pålogging…»
Sikkerhetsforum oppfatter at det samme bør gjelde for våre
kommuner.
Våre kommuner må se på hvilke muligheter som finnes, og hva
som er formålstjenlig:
 på alle programmer
 eller komme inn på pcen med sin bruker
 Stian vil anbefale FK å ha tofaktor



Forumet bør etterlyse status for dette – siden dette har vært
vedtatt tidligere (før fusjonen mellom DDØ og IKT Agder)

Diskusjon rundt kryptering av harddisken:
 Nye måter å jobbe på øker risikoen for at uvedkommende
kan få tilgang på pcene
o derfor kan behov for kryptering synes økt
 Bør forumet være pådriver for dette?
o Det finnes også andre vurderinger som må gjøres
o Det finnes også andre alternativer for visse
brukergrupper
 Kryptering vis a vers offentlighet og åpenhetsprinsippet
 Viktig perspektiv: Bevisstgjøringsspørsmål om bruk
Denne diskusjonen henger også sammen med neste punkt
21/19 under.

Oppfølging og anbefalinger:
 Sikkerhetsforum mener at tofaktor pålogging er viktig og
riktig å innføre, og at dette derfor må vurderes nærmere
 Sikkerhetsforumet er mer delt i spørsmålet om kryptering, og
mener at dette er mer usikkert
21/19

Rutinebeskrivelse
knyttet til
lagring av data

Rune innledet og informerte
Saken henger også sammen med punkt over – 20/19.
Det foreligger en bestilling fra rådmannsforumet om å få på
plass rutiner. Det er definert et behov for å ha klare retningslinjer
for lagring av ulike typer data.
I forbindelse med innføring av GDPR og etablering av nytt
Sikkerhetsforum har kommunene hatt fokus på hvor data lagres,
og mange har satt i gang med opprydding og innført sjekklister.
Flere har også gått vekk fra personmapper som tidligere
tilgangsstyring.
Viktige faktorer, som det må tas hensyn til i dette arbeidet er
blant annet:
 Hva sier lovverket om lagring av data
 Det bør foretas ROS analyser
 Det er ulik praksis i dag
o Selv om kommunene i utgangspunktet har et sentralt
arkiv og bruker ulike fagsystemer som lagring, er det
et faktum at det også verserer «usystematisk»
lagring
o Det finnes mange ulike «jobbesystemer»
 Hvordan håndtere bilder og samtykker
o Her er det både ulik praksis og omfang
o Det er behov for god praksis på dette
o FB må ikke glemmes

Oppfølging og anbefalinger:
 Sikkerhetsforumet setter ned et arbeidsutvalg som skal lage
en rutinebeskrivelse for:
o hva som skal lagres
o hvor det skal lagres
o hvem som er ansvarlig
 Fra Sikkerhetsforumet stiller:
o Marte Aarthun, personvernombud
o Rune Olsen, Arendal
o Elias Lien, Tvedestrand
o En arkivansvarlig
 Sikkerhetsforumet foreslår Arnhild Smeland,
Åmli
 Arbeidsutvalget sørger for å få med innspill / ideer fra
Froland kommune, som jobber internt med «Onepager»/lagringspolicy
22/19

Hendelser og
erfaringsdeling

Rundt bordet
Marte og Rune:
Delte en historie vedr. sms korrespondanse som havnet «på
ville veier».
Saken ble deretter diskutert og noen punkter knyttet til denne
type problemstillinger:
 Rutiner knyttet til sms bruk og håndtering
o Hvem bør være kontaktpersoner
o På hvilket nivå bør sakene håndteres
Marit:
Delte to historier.
Lærere som fikk et skannet dokument, som ikke skulle til dem
 saken ble meldt som avvik
 håndtering: ulike tiltak – blant annet opplæring
 personvernombudet ble koblet på
Politikere som delte opplysninger om sensitive opplysninger på
talestolen under websending
 flaks gjorde at websending var ute av drift
 håndtering: opplæring
 personvernombudet ble koblet på
Stian:
Delte sak vedr. E-post sending
Oppfølging:
 Erfaringsdeling er aktuelt tema på alle møter
 sms håndtering bør settes opp som eget tema

23/19

Eventuelt

Nytt felles kvalitetssystem – Trine informerte
 Det kom inn 6 anbud og etter en grundig evaluering av
tilbudene har oppdragsgiver, IKT Agder IKS, til hensikt å
inngå kontrakt etter bestemmelsene i konkurransegrunnlag
med Qmplus AS.







Det vil bli gitt grundig opplæring av superbrukere og
saksbehandlere / ledere i alle IKT-Agder kommunene.
Ansatte vil få intern opplæring av superbrukerne. En har
vært opptatt av at systemet skal være brukervennlig og da
særlig i forhold til ansatte som skal melde avvik.
De kommunene som har Qm+ som avviks- og
kvalitetshåndteringssystem i dag vil ikke få en ny versjon i
første omgang, men bruke den versjonen de har i dag.
Usikkert når den nye versjonen, versjon 4.0, vil bli tatt i bruk.
Informasjon til kommunenes ansattportal/intranett vil komme
i slutten av uke 39

