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Espen Fagerthun

Oppfølging
Ansvar/frist

DPIA Colibo
DP 9.3 er enige om at det ikke er hensiktsmessig å
Halgeir og Ingunn
gjennomføre DPIA på Colibo. Se drøftingsnotatet som
skriver drøftingsnotatet
ligger som eget vedlegg til referatet.
som legges ved referat
Angående personvern, det som vi bruker i Colibo er ikke
sensitivt. Vi henter inn stillingskode, avdeling, nærmeste
leder, adresse, navn og telefonnummer.
Det DP 9.3 må gjøre er å lage retningslinjer for hva som
skal publiseres i Colibo. Hva kan man publisere og hva kan
man ikke publisere?
Tags – viktig at det man legger inn av personopplysninger i
sin profil er frivillig.
Må gjøres en rosanalyse av active directory (tilgang og
styringssystem) det som ligger i skyen hvor spres dette? Er
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et område for DP 9.4.
Må tas en gjennomgang på Colibo – deaktivere ansatte
som har sluttet. De som har lengre permisjoner, flyttes i en
egen permisjonsmappe. Filtrerer også ut de som har flere
brukere eks folkevalte o.l.
Fortsette å jobbe med systemet i Colibo, plassere brukerne
etc.
Svein informerte om tilsyn fra arkivverket – har ikke vært
arkivkontroll i Troms på mange år. Skal være en før og
etterkontroll av de kommunene som er i
sammenslåingsprosess. Så ikke bare på arkivsystem, men
også hvilke andre kommunikasjonsverktøy som brukes
internt/eksternt. Viktig å ikke velge så mange plattformer i
Colibo – alt som legges inn der arkivføres. Viktig at dette
synliggjøres i retningslinjene.
Sjekk med Colibo har de noen gode
retnigslinjer/brukerveiledninger som er laget fra andre
kommuner/brukere. Se til andre kommuner, hva har de?
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Brosjyre
I kommunikasjonsplanen er det vedtatt at man i
prosjektperioden skal gi ut en trykt brosjyre. DP 9.3
foreslår første utgave høsten 2018, neste vår 2019, og siste
høsten 2019.
DP 9.3 har foretatt idemydring og foreslår følgende
innhold til første brosjyre.
-

-

Første side - prosjektleder
Intervju med ansatte/innbyggere hvilke
forventninger har du til Senja kommune
Viktig med bilder av folk
Funfacts: Viste du at…. Nye senja vil bli «tanke
bobler» største fiskeri… areal, innbyggere etc…
historikk…nikkelverket…
Etterspør funfacts på facebook
Ta med vinnerbildet – ta med andre bilder fra
Om de tillitsvalgte hovedverntillitsvalgt,
verneombud
Om kommunevåpnet – presentasjon
Presetnasjon av kommunalsjefene og administrativ
organisering

Arve sjekker og lager
utkast for Senja
kommune sine
retningslinjer for Colibo

-

-

-
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Ungdommens tanker om nye senja
Siste side, kontaktinformajson – Du finner oss på
facebbook, senja2020, streeming av fellesnemnda
etc…
Invitere til å ta kontakt – hvordan komme i kontakt
med oss, vi vil ha innspill, kom innom, vi kommer
på besøk osv…
Folkemøtene – vil fortsatt ha innspill og
tilbakemelding

Brosjyren gis ut i samarbeid med JS Norge. Hvem
produserer tekst? Elin sjekker med Arve. Skal det være
egne redaksjonelle møter?
Neste møte i DP
Ikke satt. Må lages en møteplan for 2. halvår 2018.
Arbeidsmøte med faggruppe 9.3.2 før sommeren. 6. juni
2018 kl. 11.30

