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Formannskapet 2019-2023 innstilling
Alternativ 1
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til en organisatorisk sammenslåing
av de 7 NAV kontorene i Arendal, Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand,
Vegårshei og Åmli på følgende premisser:







Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne
lokalt, herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med
kommunene forøvrig.
Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 7 virksomhetssteder og
en vertskommune.
Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med
alle ansatte involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så
langt det er mulig, å benytte beste praksis ved de eksisterende kontorene.
Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder» med
Arendal som vertskommune.

Kommunestyret forutsetter at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtalen for
NAV Østre Agder som avklare økonomiske forpliktelser knyttet til den nye
virksomheten. Vedtaket bygger på at hver kommune skal dekke kostnader til
sosiale ytelser til egne innbyggere. De administrative kostnadene hver enkelt
kommune i dag dekker til den kommunale delen av NAV skal ikke økes for den
enkelte kommune som deltar i det nye NAV Østre Agder.
Samarbeidsavtalen legges fram for kommunestyrer og bystyrer for godkjenning
før den nye virksomheten kan etableres. NAV Østre Agder etableres som en
vertskommunesamarbeid etter §20-2 i kommuneloven fra 01.01.2021.
Dersom Åmli kommune ikke velger å delta, kan samarbeidet likevel etableres for
6 kommuner.
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Kommunestyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 17.12.2019 sak
19/44
Møtebehandling
Morten Foss (Sp) og Monica Güttrup (AP) fremmet følgende forslag:
‘’Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til en organisatorisk
sammenslåing av de 6 NAV kontorene i Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand,
Vegårshei og Åmli på følgende premisser:
 Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne
lokalt, herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med
kommunene forøvrig.
 Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 6 virksomhetssteder og
en vertskommune.
 Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med
alle ansatte involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så
langt det er mulig, å benytte beste praksis ved de eksisterende kontorene.
 Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder eller NAV
Østregionen i Agder». Kommunestyret forutsetter at Tvedestrand
kommune blir valgt som vertskommune ut fra størrelse og geografisk
plassering i forhold til de andre samarbeidende kommunene.
Kommunestyret forutsetter at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtalen for
NAV Østre Agder som avklare økonomiske forpliktelser knyttet til den nye
virksomheten. Vedtaket bygger på at hver kommune skal dekke kostnader til
sosiale ytelser til egne innbyggere. De administrative kostnadene hver enkelt
kommune i dag dekker til den kommunale delen av NAV skal ikke økes for den
enkelte kommune som deltar i det nye NAV Østre Agder/NAV Østregionen i
Agder.
Samarbeidsavtalen legges fram for kommunestyrer og bystyrer for godkjenning
før den nye virksomheten kan etableres. NAV Østre Agder etableres som en
vertskommunesamarbeid etter §20-2 i kommuneloven.
Dersom Tvedestrand ikke blir vertskommune, ønsker kommunestyret saken
tilbake for ny behandling.’’
Einar Johnsen (H) fremmet alternativ 1 med følgende tilleggsforslag:
Skulle det vise seg i den videre prosessen at 7 K ikke blir gjennomførbart, går
kommunestyret for 6 K med eller uten Åmli under forutsetning av at Tvedestrand
blir vertskommune for 6 K samarbeidet.
Votering
Foss og Güttrup sitt forslag: 16 stemmer og vedtatt
Johnsen sitt forslag: 7 stemmer og falt
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Følgende representanter stemte for Johnsen sitt forslag:
Silje Flaten Haugli
Varamedlem
Marianne Landaas
Ordfører
Einar Johnsen
Utvalgsmedlem
Arne Bjørnstad
Utvalgsmedlem
Ole Jørgen Goderstad
Varamedlem
Rune Lien
Varamedlem
Anders Lyche Oppegaard
Utvalgsmedlem

FrP
H
H
H
H
V
V

Følgende representanter stemte for Foss og Güttrup sitt forslag:
Morten Foss
Utvalgsmedlem
Kristin Kjesbu Fredvik
Utvalgsmedlem
Kåre Haugaas
Utvalgsmedlem
Lars Nicolai Løvdal
Utvalgsmedlem
May Zwilgmeyer
Utvalgsmedlem
Hans Tomter
Utvalgsmedlem
Monica Mostad Güttrup
Utvalgsmedlem
Vidar Holmsen Engh
Varaordfører
Tore Ustad
Utvalgsmedlem
Line Margrethe Skavnes
Utvalgsmedlem
Olaf Trysnes
Varamedlem
Knut Benjamin Aall
Utvalgsmedlem
Tove Hage Aargaard
Utvalgsmedlem
Morten Løvdal
Varamedlem
Odd Steinar Thorsen
Utvalgsmedlem
Birger Eggen
Utvalgsmedlem

SP
SP
SP
SP
SP
KrF
AP
AP
AP
AP
AP
XTRA
XTRA
XTRA
XTRA
H

Kommunestyret 2019-2023 vedtak
Tvedestrand kommunestyre gir sin tilslutning til en organisatorisk sammenslåing
av de 6 NAV kontorene i Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og
Åmli på følgende premisser:
 Alle kontorstedene skal bestå og levere daglige tjenester til innbyggerne
lokalt, herunder også ivareta det lokale, tverrfaglige samarbeidet med
kommunene forøvrig.
 Det skal etableres et nytt, felles NAV - kontor med 6 virksomhetssteder og
en vertskommune.
 Utforming av arbeidsmetodikk og organisering i ny modell skal skje med
alle ansatte involvert i henhold til lov og avtaleverk, og med sikte på, så
langt det er mulig, å benytte beste praksis ved de eksisterende kontorene.
 Som navn på det nye samarbeidet foreslås «NAV Østre Agder eller NAV
Østregionen i Agder». Kommunestyret forutsetter at Tvedestrand
kommune blir valgt som vertskommune ut fra størrelse og geografisk
plassering i forhold til de andre samarbeidende kommunene.
Kommunestyret forutsetter at det utarbeides et forslag til samarbeidsavtalen for
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NAV Østre Agder som avklare økonomiske forpliktelser knyttet til den nye
virksomheten. Vedtaket bygger på at hver kommune skal dekke kostnader til
sosiale ytelser til egne innbyggere. De administrative kostnadene hver enkelt
kommune i dag dekker til den kommunale delen av NAV skal ikke økes for den
enkelte kommune som deltar i det nye NAV Østre Agder/NAV Østregionen i
Agder.
Samarbeidsavtalen legges fram for kommunestyrer og bystyrer for godkjenning
før den nye virksomheten kan etableres. NAV Østre Agder etableres som en
vertskommunesamarbeid etter §20-2 i kommuneloven.
Dersom Tvedestrand ikke blir vertskommune, ønsker kommunestyret saken
tilbake for ny behandling.
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Forslag til

Mandat for Østre Agder HR-forum
Organisering
Østre Agder HR-forum er opprettet av Østre Agder rådmannsutvalg.
Forumet fatter beslutninger innenfor sitt ansvarsfelt som omfatter strategisk og taktisk HR - alle aktiviteter
som omhandler planlegging, anskaffelse, utvikling og avvikling av menneskelige ressurser i organisasjoner
(*vedlagt modell som viser ansvarsfeltet) og som medlemmene er delegert myndighet i forhold til fra sine
rådmenn. Saker ut over dette som forumet behandler skal legges fram for rådmannsutvalget med en
anbefaling til vedtak. Dersom saken krever behandling i den enkelte kommune behandles saken i styret
som fremmer forslag til felles vedtak i de deltakende kommuner.
Sekretariatet i Østre Agder ivaretar sekretariatsfunksjonen for forumet. Dagsorden for møter settes opp i
samråd mellom leder, nestleder og sekretariatsleder.
Medlemmer i fagutvalget
Hver kommune har et medlem i forumet., men kan stille med en ekstra i møtene ved behov.
Dette medlemmet skal ivareta hovedansvar på feltet i egen kommune.
En representant for KS Agder får tale og forslagsrett i forumets møter.
Fagutvalget skal minimum ha to møter i halvåret.
Målsetting
Østre Agder HR-forum skal styrke og samordne innsatsen i kommunene med sikte på å gi ledelse og
medarbeidere optimale forutsetninger i sitt arbeid. Forumet skal bidra til spredning av best praksis og sikre
bruk av kompetanse på tvers av kommunene.
Forumet skal bidra til spredning og kvalitetssikring av rutiner i samarbeidskommunene. Herunder vurdere
om forutsetningene er tilstede for mer felles bruk av rutiner innenfor HMS og internkontroll.
Forumet skal bidra til videre digitaliseringen av kommunale virksomheter. Herunder sikre lederes behov for
å legge til rette for en slik ønsket utvikling. Samtidig bidra til å ivaretar hensynet til medarbeideres
interesser og behov.
Mandat
Forumet er et verktøy for å kunne styrke HR-arbeidet i deltakende kommuner gjennom:





Virksomheten i forumet skal bygge på en årsplan med retningslinjer for videre satsing i
handlingsprogramperioden. Dette forelegges rådmannsutvalget som en melding.
Følge opp mål og intensjoner i Regionplan Agder.
Bidra til felles utredninger i HR sektoren i egen regi eller i samarbeid med eksterne fagmiljøer ved
universitet eller i konsulentbransjen.
Innenfor tildelte rammer iverksette kompetansehevende tilbud for leder og medarbeidere på
fagfeltene som forumet er tildelt ansvar for.

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no





På vegne av de samarbeidende kommuner forberede søknader om ekstern finansiering av
utviklingsprosjekt og forskningsprosjekt på fagfeltet. Slike prosjekt fremmes av styret med grunnlag
i en anbefaling fra rådmannsutvalget.
Å være prosjektstyre med budsjett-, regnskaps- og rapporteringsansvar for felles prosjekt i regi av
Østre Agder innenfor for HR-sektoren.

Finansiering
Alle tiltak som Østre Agder HR-forum ønsker å iverksette, og som innebærer bruk av kommunal

arbeidskraft eller som forutsetter kommunale bidrag ut over medlemskontingenten, forutsetter
vedtak i den enkelte deltakende kommune på grunnlag av anbefaling fra Rådmannsutvalget og
innstilling fra Styret i Østre Agder.

Vedlegg
Forslag til Arbeidsplan for perioden 2020-2023
Forumet:





innhenter erfaringer fra kommunenes HR-innsats med sikte på å kunne oppnå synergier og
læring gjennom deling av erfaringer.
identifisere de viktigste satsningsområdene i HR-arbeidet
etablerer kontakt med andre fagmiljøer på HR-feltet i Agder og på nasjonalt nivå dersom
det kan bidra til å styrke regionens HR-satsing.
velger på vegne av samarbeidskommunene representant/er til fellesorgan på regionalt nivå
ved behov. Det er ønskelig at forumet bidrar til at samarbeidskommunene blir representert
i nasjonalt utredningsarbeid.

Fremdrift
Forslaget til mandat oversendes rådmannsutvalget for stadfesting. Ambisjonen er at Østre Agder
HR-forum etableres fra årsskiftet 2020.
Møteplan
Det skal vedtas en møteplan på siste møte i kalenderåret for neste års møter.
Saker til møtene fremmes overfor leder, nestleder eller sekretariatsleder minst 8 dager før neste
møte. Dagsorden sendes medlemmene en uke på forhånd.

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Virksomhetsplan for Østre Agder regionråd 2020
1. Bystyrets ressurstildeling
Bystyrets ressurstildeling 2020
Kildesystem:
Integrasjonstype:
Sist hentet:
Arena - Arendal Kommune
Bystyrets ressurstildeling 2020
2020-01-08 08:07
Beskrivelse

Forslag budsjett 2020

Opprinnelig budsjett 2019

Regnskap 2018

1207 Østre Agder
Sum utgifter
Sum inntekter
Netto driftsramme enheten

34 648 556

33 399 196

32 808 498

-19 341 556

-18 087 196

-18 941 320

15 307 000

15 312 000

13 867 178

2. Enhetens oppfølging av vedtatt budsjettramme
Nærings- og samfunnsutvikling –
Aktivt bidra under utarbeidelse av handlingsprogram til ny Regionplan Agder 2030, og derigjennom
bygge allianser og utvikle samarbeid innenfor arbeidsfeltet samfunns- og næringsutvikling.
Med bakgrunn i resultater fra næringsundersøkelsen om næringsattraktivitet i kommunene gjennomføre
aktuelle fellestiltak for kommunene i samarbeidet. I lys av resultatene fra undersøkelsen foreta en
evaluering av vedtatt strategisk næringsplan for Østre Agder og vurdere behovet for fornying og endring
av denne.
Videreutvikle kontakten med forskningsmiljøene ved UiA, nyttiggjøre seg kunnskap og utvikle
næringsrettet samarbeid. Bidra i videre utviklingsarbeid innenfor Blått kompetansesenter Sør og marin
verdiskaping.
Teknisk sektorFølge opp utredningen av muligheter knyttet til samlet overgang til LED i alt veilys. Eventuelt anbefale
en plan for en slik overgang overfor styret og de deltakende kommuner.
Utrede etablering av flere felles tekniske standarder etter modell av den eksisterende veilysnormalen
som både kommuner og leverandører har stor glede av.
Videreutvikle samarbeidet med Stiftelsen Alternativ til voldFra 2020 vil finansieringen av Alternativ til vold skje over Østre Agders budsjett, men det vil fortsatt være
slik at Arendal står for hoveddelen av dette tilbudet. Vegårshei kommune har varslet at de ønsker å tre ut
av dette samarbeidet fra 31/12.2020, men de økonomiske konsekvensene av denne endringen er
beskjeden.
Etablering av et felles kremasjonstilbudAlle kommunene unntatt Vegårshei har gitt tilsagn på at de skal være med på finansieringen av det nye
kremasjonsanlegget som Arendal kommune skal oppføre i Høgedal. Når dette er ferdig planlegges
driften å finansieres ved at den enkelte kommune dekker kostnadene ved sine kremasjoner. Et utkast til
samarbeidsavtale foreligger, men må revideres for å fange opp endrede forutsetninger.

Spesialisthjemler innenfor fysioterapi2020 vil være siste året med samarbeid på feltet, ettersom kommunene Arendal, Risør, Froland og
Gjerstad har varslet at deres deltakelse opphører ved årsskifte 2020/2021.
KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp)Videreføre tett kontakt med vertskommunen Arendal for å bidra til at de deltakende får optimalt utbytte
av samarbeidet om tjenesten. Bidra aktivt til å få på plass nybygget ved sykehuset slik at tjenesten får en
ønsket nærhet til Sørlandet sykehus HF i Arendal.

3. Fravær og HMS
Styringsindikator

Resultat

Kommunens mål
2020

Enhetens mål
2020

2018

2. tertial 2019

Fravær korttid (%)

3,21%

1,8%*

Fravær langtid (%)

2,06%

0*

Fravær (%)

5,27%

1,8%*

7

2%

Antall HMS-avvik

0

0

3 000

0

Antall kvalitets-avvik

0

1

3 700

0

Andel heltidstilsatte

100

100

55 %

100

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse

100

100

83 %

100

De seks ansatte i Østre Agder regionråd er alle i fulle stillinger.
* tall for hele året 2019.
4. Klima/Miljø
Veiledning
Følgende elementer kommenteres her:

o
o
o
o
o
o

Status Miljøfyrtårnsertifisering
Hvis matservering - serveres økologisk mat?
Kjøretøy - andel elbiler, sykler/elsykler
Kjøregodtgjørelse – redusert/økt. Redusert pga økt andel sykkel/gange/kollektiv?
Avfall – restavfall økt/redusert
Plast – redusert/ingen bruk av engangsartikler/plastartikler

Dere skal kun kommentere det som er aktuelt for enheten
Prioritet i 2020 går på økt bruk av skypemøter.
Møtedeltakere tilbys lunsj basert at de smører selv med innkjøpt pålegg når møtene er lagt til egne
lokaler. Begrenser svinn til et minimum. Også billig!
Begrense utskriftsmengden.

5. Innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring
Veiledning
Hvordan skal enheten jobbe med dette i året som kommer?
Østre Agder rådmannsutvalg har initiert et utredningsarbeid av felt der utvidet samarbeid kan bidra til
reduserte kostnader eller sikring av økt kvalitet. Det er avdekket samarbeidsfelt som samlet vil kunne
innebære reduksjon av de samlede driftskostnadene med millionbeløp. I løpet av første halvår 2020 bær
det foreligge en avklaring av hvilke felt som kommunene ønsker å inngå samarbeid om ut over det
eksisterende samarbeidet.
Innovasjon innenfor teknisk sektor
Samlet overgang til LED-teknologi vil innebære helt nye muligheter for styring av nettet i tillegg til den
store gevinsten knyttet til lavere energiforbruket i lyskilden.
Innovasjon innenfor helse og omsorg
Sammen med vertskommunen Grimstad kommune delta i felles satsing på I4 Helse som er lokalisert
ved UiA , Grimstad
Utvikling - Forskning:
- Østre Agder skal sammen med øvrige kommuner på Agder utrede behovet for/muligheten til etablering
av en forskningsklynge, kalt «Agder Helseklynge» innenfor helse , omsorg og levekår på Agder.

o
o

Vedta felles Strategidokument for trepartssamarbeidet mellom SSHF, kommunene på Agder og
UiA og utarbeide en handlingsdel
Igangsette nye PhD – prosjekter i kommunale helse- og omsorgstjeneste etter modell av
etablert PhD – prosjekt i Tvedestrand.

Digitalisering:

o
o

Østre Agder inngår i Agder – kommunenes felles innovasjons – og utviklingsarbeid knyttet opp
mot Regional koordineringsgruppe (RKG).
Østre Agder har igangsatt i 2019, og skal videreutvikle i 2020, arbeidet med digitalisering av
journalsystemer, utvikling av medisinsk avstandsbehandling og implementering av ulike
trygghetsteknologiske løsninger i kommunene

Helsefelleskap på Agder:
Utvikle en forbedret arenastruktur som sikrer mer formalisert samhandling mellom SSHF og
kommunene. Et felles Strategidokument med eget handlingsprogram og organisering av regionale
samarbeidsutvalg starter opp i 2020.
Kvalitetsforbedring:
Gjennomføre felles opplæringstiltak for helsearbeidere i regi av Utviklingssenteret for sykehjem og
hjemmetjenester i Grimstad
«Hvordan skal enheten jobbe med innovasjon, utvikling og kvalitetsforbedring det neste året?»
Innen oppvekst har Østre Agder følgende prioriteringer
Innovasjon innenfor oppvekst
I det skole- og barnehagebaserte utviklingsarbeidet er UiA en viktig partner. Partnerskap begrepet
innebærer at begge parter skal ha et utbytte. Østre Agder skal jobbe videre for å utvikle partnerskapet
slik at regionens lærerutdanning får et løft ved å investere tid og ressurser i Østre Agder.

Utvikling
Samarbeid i Agder:
I 2019 ble det brukt tid på å etablere kontakt og legge grunnlaget for videre samarbeid mellom Østre
Agder og de øvrige regionene i Agder. I 2020 vil Østre Agder jobbe for å videreutvikle dette samarbeidet
for å høste og dele erfaringer. Dette vil øke kvaliteten på sluttproduktet og arbeidet som blir lagt ned i
Østre Agder.
Skole:
Den desentraliserte kompetansehevnings ordningen (DeKomp) og Fagfornyelsen stiller nye krav til
skoleledelsen. Skolen skal gjennomgå et krevende pedagogisk utviklingsarbeid de neste årene. Derfor
vil Østre Agder i samarbeid med UiA fortsette å styrke regionens enhetsledere og avdelingsledere i å
drive prosessbasert skoleutvikling, spesielt knyttet til innføringen av ny læreplan.
Barnehage:
Østre Agder er i oppstartsfasen med arbeidet rundt den regionale ordningen for kompetanseutvikling i
barnehagen (ReKomp). En føring i ordningen er at man skal drive lokal barnehagebasert utvikling. I
2020 vil Østre Agder, i samarbeid med UiA, starte etterutdanning av barnehagestyrerne innen
prosessledelse. For å ytterlige støtte denne satsingen ønsker Østre Agder å styrke pedagogenes
veiledningskompetanse. Dette arbeidet vil starte våren 2020 i form av en samling med alle
barnehagestyrere i regionen. Dette avsparket skal markere innføringen av den regionale ordningen, gi et
faglig løft og informere om Østre Agders videre satsing.
Det ble gjennomført et kartleggingsarbeid i 2019, fra dette har flere satsningsområder pekt seg ut. I
samarbeid med UiA vil det i løpet av 2020 bli utviklet kompetansehevingspakker som skal rulles ut i
2021.
Digitalisering:
Skole
Høsten 2019 startet to kommuner, i samarbeid med UiA, et digitalt løft av sine lærere med utgangspunkt
i nye føringer i fagfornyelsen. Dette arbeidet fortsetter i 2020 og det er forventet at de øvrige
kommunene vil gjennomføre lignende satsing på et senere tidspunkt.
Barnehage
Gjennom kartleggingen av barnehagene i regionen ble det avdekket behov for å øke den digitale
kompetansen. Utviklingen og utarbeidelsen av en kompetansepakke for å møte dette behovet er
forventet å starte opp i 2020.
Forskning
I løpet av høsten 2019 har Forskningsrådet godkjent et PhD - prosjekt i regionen. Kandidaten skal blant
annet forske på virkningen av Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Østre Agder
kommer til å samarbeide tett med kandidaten både faglig og finansielt.
Kvalitetssikring
Ved siden av overnevnte satsinger ønsker Østre Agder å starte et samarbeide med UiA om vurdering av
virkningen av arbeidet som er satt i gang i regionen. Kravet til endring av metodikk i Fagfornyelsen skal
merkes av elevene og vi trenger da å utvikle metoder og verktøy for å måle dette. Det nærliggende å tro
at man høster erfaring og kunnskap fra dette arbeidet som blir naturlig å ta med i
kvalitetssikringsarbeidet av barnehagesatsingen.

Lagringsinstruks for IKT-Agder kommunene
Arkivverdige dokumenter skal arkiveres i sak/arkivsystem eller fagsystem, mens andre dokumenter som er
viktig å ta vare på skal lagres slik denne rutinen viser så lenge de er aktuelle.
Dersom det er nødvendig å mellomlagre for å få dokumentet inn i endelig system, skal det slettes fra
mellomlagringssted når dokumentet er lagret der det skal.
OneDrive IKT Agder erstatter alle lokale lagringsplasser. OneDrive gir deg sky-backup og samtidig lokal kopi
dersom nettet ikke er tilgjengelig.
Figuren nedenfor er et veikart over hvem som skal ha tilgang til informasjonen, og hvor informasjonen skal utarbeides.
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Åpent
Informasjon som kan deles
både internt og eksternt.

Tilgangsstyrt ikke-sensitiv
(kontrollert)
Informasjon som kun er
tilgjengelig for utvalgte
interne og eksterne brukere.

Outlook

OneDrive for Business

Outlook benyttes til jobb-epost og som
møte-/aktivitetskalender.
Her mottas, sendes
og behandles
Fagsystem
e-post og møteinvitasjoner.

OneDrive for Business er ditt eget
lagringssted i skyen på jobb. Her kan
du lagre arbeidsfilene dine og dele filer
og mapper med andre.

Kommunikasjon og
samarbeidsplattformer

Fagsystem uten arkiv

Her er det mulig å kommunisere,
samarbeide og dele
Eksempler:
OneNote klassenotatblokk, itslearning,
Teams og SharePoint
.

Saksbehandlingssystemer
Kvalitetssystemer
Internkontrollsystemer
HR-systemer
Arkivering skal skje i godkjent arkiv.

Sensitivt/ unntatt
offentlighet
Informasjon som kan
forårsake skade og kun er
tilgjengelig for definerte
tilgangs-grupper.

OneNote
OneNote er din egen digitale
notatblokk med mulighet for
kategorisering, prioritering og deling.

Sak/arkivsystem
og fagsystemer med arkiv
Et fagsystem er et tilgangsstyrt system
som behandler bestemte type data,
ofte knyttet til et bestemt regelverk.

Guide for digital lagring
Denne guiden forteller hvor du kan behandle, lagre, og bearbeide informasjon i IKT Agder kommunene.
Fargene i tabellene er basert på klassifisering av informasjon, eksemplifisert nedenfor.
Personlig
Egne notater
Egne kopier av
arbeidsdokumenter
Egne planleggingsnotater/
forberedelse til undervisning
Utkast presentasjoner

Tilgangsstyrt ikke-sensitiv
Sensitivt / unntatt
(kontrollert)
offentlighet
Politisk saksbehandling
Enkelte underlag fra anbuds-, Helseopplysninger
ansettelses-, omstillings- og
All kommunikasjon hvor det
Sensitive opplysninger
inntaksprosesser
ikke er lovhjemmel for å unnta
Individuell opplæringsplan
offentligheten
Vurderingsopplysninger
(IOP)
Møtereferater etc.
Øvrige prosesser under arbeid
AKAN saker
før konklusjon
Bekymringsmeldinger
Åpen og ugradert

Informasjon om skjult adresse
Mistanke om alvorlige
lovbrudd
Samfunnskritisk informasjon

Samhandlingsløsninger

Tilgangsstyrt ikke- Sensitivt/ unntatt
sensitiv
offentlighet

Personlig

Åpen og ugradert

OneDrive IKT Agder

Ja

Ja

Ja (*)

Nei

SharePoint / Teams

Nei

Ja

Ja (*)

Nei

OneNote

Ja

Ja

Ja (*)

Nei

OneNote for classroom/Skolenotater

Nei

Ja

Ja (*)

Nei

Jobb e-post (Outlook)

Ja

Ja

Ja (*)

Nei

Personlige skylagringstjenester

Nei

Nei

Nei

Nei

Privat e-post

Nei

Nei

Nei

Nei

Personlig

Åpen og ugradert

Arkivsystem (P360)

Nei

Ja

Ja

Ja

Fagsystem med arkiv (eksempelvis Gerica,
Profil)

Nei

Ja

Ja

Ja

Andre fagsystem (eksempelvis Visma Flyt,
Vigolo, WebCruiter, HR-portal)

Nei

Ja

Ja

Nei

Personlig

Åpen og ugradert

Møte/utvalgsløsning (politiske møter)

Nei

Ja

Nei

Nei

Offentlig journal/postliste

Nei

Ja

Nei

Nei

Kommunens hjemmesider

Nei

Ja

Nei

Nei

Kommunens sosiale medier

Nei

Ja

Nei

Nei

Personlig

Åpen og ugradert

Nei

Ja

Fagsystemer og arkivsystem

Publiseringsløsninger

Multimedia
Video-, bilde- og lydopptak

Tilgangsstyrt ikke- Sensitivt/ unntatt
sensitiv
offentlighet

Tilgangsstyrt ikke- Sensitivt/ unntatt
sensitiv
offentlighet

Tilgangsstyrt ikke- Sensitivt/ unntatt
sensitiv
offentlighet
Nei

Nei

* = unntaksvis

Nødvendige tiltak for innføring av lagringsinstruks for IKT Agder
kommunene
Lagringsinstruksen er utarbeidet med utgangspunkt i at fellesområder på felles disk skal opphøre og
at lagring skal foregå i de systemene som finnes i IKT Agder samarbeidet (Public 360, fagsystemer,
Office 365 programmer mv.). Dette krever en beslutning fra rådmennene om at slik lagring på
fellesdisker skal opphøre. Det kan være en fellesbeslutning i rådmannsgruppen eller enkeltvis i hver
kommune.
Personvernlovgivningen er skjerpet og kommunene må etterleve nye krav. Samtidig ser vi at flere
norske kommuner får større pengebøter ved avvik fra disse reglene. Vi må sørge for å ikke havne i
samme situasjon og innrette oss etter avvikene som avdekkes i andre kommuner.
Den nye lagringsinstruksen vil forbedre sikkerheten, kommunikasjonen og styringsevnen slik at det
blir sikrere og enklere å tilpasse og jobbe med informasjon. Praksisen med mapper på fellesområder
gjør det mer sannsynlig at dokumenter kommer på avveie, ikke blir slettet når de ikke lenger er
relevante og at ryddigheten i mappestrukturen er avhengig av den enkelte som er ansvarlig for det.
Ved å ta i bruk systemene for slik lagring, får vi bedre sikkerhet, større grad av standardisering og det
blir mindre personavhengig. Samtidig minsker vi sjansen for at dokumenter blir glemt i strukturen og
ikke havner der de skal. Det er viktig å tenke overførbarhet i denne sammenhengen. De nye rutinene
må ivareta behovene i kommunene for å enkelt kunne overføre informasjon til andre ansatte dersom
noen skal ut i permisjon, sykemelding eller skifter jobb. Det er også behov for å forbedre
tilgangsstyring.
For at lagringsinstruksen skal kunne fungere forutsetter dette at kommunene må rydde og tilpasse
sin struktur for håndtering av dokumenter. Helt konkret er det snakk om å utføre en del
forberedende oppgaver slik at vi kan ta ny praksis i bruk:


Rådmannen og ledergruppen i den enkelte kommune må ta eierskap til situasjonen og
prioritere at vi skal tilpasse oss den nye lagringsinstruksen. Informasjonssikkerhetsansvarlig
og arkivleder i hver kommune bør være en sentral del av koordineringen av dette arbeidet.



Lage strukturer i Teams som skal overta funksjonen som fellesområdene for lagring har i dag.
Det må også vurderes om noe av dette skal arkiveres. Det er i dag vanlig at man har
fellesområder på avdelings- eller teamnivå hvor man lagrer for eksempel felles
arbeidsdokumenter, oppsummering av interne møter osv. Denne lagringen må nå overføres
til Teams. Det er superbrukerne / ansvarlig ledere som skal bygge og vedlikeholde slik
struktur for sine team.



Kommunene må gjennomføre ryddedager hvor alle utdaterte/ ikke relevante dokumenter
slettes og dokumenter som jobbes med plasseres i de riktige systemene. Hver kommune må
vurdere om det er noe som ikke blir fanget opp av den generelle instruksen og hvordan man
skal gå fram for å tilpasse seg.



Hver enkelt kommune må sørge for et innføringsopplegg for bruk av Office 365 produkter
(Teams, SharePoint, OneDrive etc)



Det må opprettes et eget prosjekt med arbeidsgruppe for innføring av ny løsning for ny
«ansattportal». I praksis opprettelse av Sharepoint sider for informasjonsdeling og
samarbeidsmuligheter. Dette er en prosess som av flere grunner har blitt forhindret tidligere,
men som nå igjen blir aktuell for å sikre tilstrekkelig kommunikasjons- og
samhandlingsmuligheter for de ansatte. Det ligger bedre til rette for dette nå som vi har
felles systemer i mange kommuner. Det er viktig at ansattportal-prosjektet gjennomføres i
løpet av rimelig tid og er såpass omfattende at det er viktig at dette prioriteres.

Plan for personvernombudet for
IKT Agder-kommunene 2020
Arendal Froland Grimstad Gjerstad
Risør Tvedestrand Vegårshei Åmli

Overgitt til kontaktperson for
personvernombudet i hver kommune
i januar 2020

Utarbeidet av Marte Aarthun
Personvernombud
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PERSONVERNOMBUD
Rolleavklaring og handlingsplan 2020
1

Mandat

Personvernombudet for Arendal, Gjerstad, Grimstad, Froland, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli
har et mandat nedfelt i samarbeidsavtale mellom kommunene som er gjort kjent for kommunenes
medlemmer av Sikkerhetsforum i november 2019.
Personvernombudet rapporterer til rådmennene i samarbeidskommunene i årsrapport innen 31.
mars hvert år, som deltaker i rådmannsmøte for Østre Agder samarbeidet ved behov, og ellers ved
behov.

2

Kontaktperson i hver kommune

I mandatet til Sikkerhetsforum har rådmennene utpekt en representant for arbeidet med personvern
for hver kommune. Representantene er å anse som kontaktperson for personvernombudet med
mindre annet er avtalt.
Kontaktpersonene må ha mulighet til å prioritere møter og oppgaver mellom møter, og til å bringe
videre informasjon og råd fra personvernombudet, til de i sin kommune som er rette mottaker.

3

Hvordan løser vi det hvis det ikke fungerer

Kontaktperson eller personvernombudet tar det opp med vedkommende og snakker om hva som er
utfordringen.

4

Handlingsplan 2020

Sikkerhetsforum har utarbeidet en plan for informasjonssikkerhet, personvern og internkontroll som
er vedtatt av rådmennene i april 2019. Personvernombudet har som mål å følge opp planen mer
konkret og i praksis overfor hver enkelt kommune. Erfaring fra arbeidet som personvernombud fram
til 2020 utgjør grunnlaget for skjema for egenevaluering. Skjema oversendes til kontaktpersonene i
januar 2020.
Egenevalueringen gjennomgås i enkeltmøte mellom kontaktperson og personvernombudet i løpet av
2020. Egenevalueringen er med på å danne grunnlaget for videre arbeid med personvern tilpasset
hver kommune.

2

Kontaktpersonene oppfordres til når som helst utenom det som fremkommer av årshjulet å kontakte
personvernombudet og involvere ombudet i kommunens arbeid med personvern og i enkeltsaker.
Nyhetsbrev fra personvernombudet oversendes kontaktpersonene minimum 2 ganger i året.
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Mål 2020
1. Gjøre tjenesten Personvernombud kjent i kommunene, særlig på avdelingsledernivå
2. Være en pådriver for å få gjennomført GDPR tiltak i alle kommunene, ref.
egenevalueringsskjema
3. Være en pådriver for implementering av felles lagringsinstruks fra Sikkerhetsforum

ÅRSHJUL 2020
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EGENEVALUERING PERSONVERN 2020

Navn på kommune
Navn og telefonnummer til kontaktperson for
personvernombudet / delegert myndighet
fra rådmannen
Dato for egenevaluering
Dato for møte med personvernombudet
Ønsket kommunikasjonsform med
personvernombudet - Teams eller Epost
Tilbakemelding til personvernombudet /
forslag til endringer / tiltak

4
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JA

NEI

KOMMENTAR

Er det nye personvernombudet registrert
i Datatilsynets portal?

Finnes det underenheter i kommunen
med eget org.nr. som må følges opp?

Er sentralbordet eller servicesenteret
kjent med at det finnes et
personvernombud?

Er det fremhevet på kommunens
intranettsider at det finnes et
personvernombud?

Bør vi kommunisere ut informasjon om
DPIA og mal for DPIA på kommunens
intranettsider?

Er ansatte informert på kommunens
intranettsider om mulighet for melding
om avvik på personvern/
informasjonssikkerhet i QM+?

Hvem i kommunen håndterer avvik på
personvern?

Er kommunen/ kontaktperson kjent med
at personvernombudet mottar kopi av
avvik om personvern?

Har alle ansatte i kommunen signert felles
IKT instruks som ble utarbeidet av
Sikkerhetsforum etter GDPR?

Har kommunen tatt i bruk KS elæringskurs om personvern og gitt
instruks til at ansatte eller ledere skal ta
disse?
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JA

NEI

KOMMENTAR

Finnes det et skjema for begjæring om
innsyn i egne personopplysninger som er
kjent for innbyggerne/ ansatte /
tilgjengelig på hjemmesiden
/servicesenteret?

NAVN:
Er det etablert kontakt mellom sentrale
kontaktpersoner som kan ha interesse av
personvernombudet og
personvernombudet?

Enhetsleder helse:
Enhetsleder barnevern:
Enhetsleder barnehage:
Enhetsleder skole:
Leder for kommunikasjon:
Leder for innovasjon:
Innkjøpssjef:
Organisasjonssjef:

Hva er status på kommunens arbeid med
å føre protokoll (oversikt) over hvilke
personopplysninger som er og blir
registrert i de ulike fagsystemene i
kommunen?

Hvordan er personvern del av
internkontroll og risikovurderingsbildet i
kommunen i 2020?

Ønsker kommunen å invitere
personvernombudet til å presentere
rollen og arbeidet med personvern i
kommunen i løpet av 2020/ 2021?






Arbeidsmiljøutvalget
For de folkevalgte
Ledersamling
Andre forum
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JA

NEI

KOMMENAR

Ønsker kontaktperson å delta på et lokalt
seminar om personvern (eller kjenner til
ansatte i kommunen som har slikt
behov)?

Ønsker kommunen mer kontakt med
personvernombudet i 2020 enn det som
det er lagt opp til i års hjulet?

Generelle kommentarer
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