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Bakgrunn:
I etableringen av nye Senja kommune har det for perioden frem til 01.01.2020 blitt foretatt innkjøp et nytt
verktøy for intern kommunikasjon. Verktøyet er dansk og heter Colibo. Colibo brukes av mange danske
kommuner i dag, men er kun i oppstarten for bruk i norske kommuner.
Nye Senja kommune kjøpte Colibo våren 2018. Som følge av EU bestemmelser vil det i Norge bli innført
nye personvernforordninger. Oppstarten til disse forordningen var satt til mai 2018, men har blitt utsatt på
ubestemt tid.
Innkjøpet av Colibo ble foretatt av delprosjektgruppen 9.3. Før verktøyet blir innført til alle ansatte i nye
Senja kommune, ønsket delprosjektgruppen 9.3. i møte den 01.06.2018 å ta en vurdering av
personvernkonsekvenser (DPIA).

Veileder:
Datatilsynet i Norge har etablert en veileder til vurdering av personvernkonsekvenser. Denne veilederen er
her benyttet.
Datatilsynet skriver følgende i sin innledning under overskriften «Vurdering av personvernkonsekvenser»:
«En vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA) skal sikre at
personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas. Dette er en plikt etter det nye
personvernregelverket. Artikkel 35 definerer når det er påkrevd å gjøre en DPIA, hva den skal inneholde
og hvem som skal gjennomføre den. Vi har laget en veileder som går gjennom regelverket.»
Under avsnittet «Når kreves det ikke en vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA)?» og de to første
kulepunktene der kan vi lese:
•
•

Dersom behandlingen sannsynligvis ikke «vil medføre en høy risiko» (artikkel 35 nr. 1).
Dersom behandlingens art, omfang, sammenheng og formål er veldig lik en behandling det
allerede er gjennomført en vurdering av personvernkonsekvenser for. I slike situasjoner kan
resultatet fra den foreliggende vurderingen for lignende behandlinger brukes (artikkel 35 nr. 1).

Artikkel 35 nr. 1 som det henvises til her lyder:
•

Dersom det er sannsynlig at en type behandling, særlig ved bruk av ny teknologi og idet det tas
hensyn til behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, vil medføre en høy

risiko for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige før
behandlingen foreta en vurdering av hvilke konsekvenser den planlagte behandlingen vil ha for
personopplysningsvernet. En vurdering kan omfatte flere lignende behandlingsaktiviteter som
innebærer tilsvarende høye risikoer.
Vurdering:
Delprosjektgruppen 9.3 brukte veilederens punkter over til å gjøre seg kjent med hva en DPIA innebar.

Data om de ansatte som blir med inn i Colibo kommer fra Senja kommunenes Active Directory, heretter
kalt AD, via Azure AD Connect. Ingen av Senja kommunene har sensitive personverndata i sine AD.
Personvernkonsekvensene i AD’s innhold vil bli vurdert av IKT avdelingene i de ulike Senja kommunene,
da de er systemadministratorer av denne systemet. Annet innhold i Colibo er det de ansatte selv som
legger inn. Det fratar ikke oss som eiere av system ansvar, men det gjør at vi ikke kan vurdere
opplysninger som ikke er der. Det vil bli etablert et dokument med en tekst som gir den enkelte ansatte råd
om hvordan man unngår å publisere innhold som er i konflikt med personvernet.

Konklusjon:
Etter en helhetlig vurdering kan ikke delprosjektgruppen 9.3 se at det er nødvendig med en DPIA av
verktøyet Colibo. Det forutsetter at det vurderes DPIA i andre relevante elektronisk verktøy i nye Senja
kommune. Og at det i Colibo blir gjort tilgjengelig for alle brukere et dokument som skal gi råd om
hvordan unngå å publisere innhold som er i konflikt med personvernet.

