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Rådmannens innstilling: 
1. Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive personopplysninger…   

    vedtas i henhold til forslag til av 24.09.17. 

    Rutinehåndboken gjelder for oppvekstsektoren med virkning fra vedtaksdato. 

     

    

 

2. IKT reglement vedtas i henhold til forslag til IKT reglement av 24.09.17. 

   IKT reglementet gjelder for oppvekstsektoren med virkning fra vedtaksdato. 

 

 

 

Saksutredning: 
 

Vedlegg: 

- Forslag til Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive 

personopplysninger  av 24.09.17 

- Forslag til IKT reglement av 24.09.17 

 

Andre dokumenter: 

Høringsbrev med forslag til «Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive 

personopplysninger…» og forslag til IKT reglement ble sendt ut 12.07.17 med svarfrist 

20.09.17.   

Høringsbrevet ble sendt ut til alle skoler, barnehager med tilhørende medvirkningsorganer, 

samt til tillitsvalgte, verneombud, ungdomsklubb, Bosetting og kvalifisering, kulturskole, 

bibliotek og ungdomsråd  

 

Sektor for oppvekst har mottatt høringsuttalelse fra:  

- Lebesbyoppvekstsenter: Elevråd 19.09.17, ansatte v/tillitsvalgte 20.09.17, og fra 

foreldremøte 20.09.17 

- Galgeneset barnehage: Ansatte 06.09.17, samarbeidsutvalg 07.09.17 

- Kultur v/Kulturleder 

 

Faktaopplysning: 

IKT er et satsningsområde i Lebesby kommune, det er blitt gjort store investeringer for å 

oppdatere IKT utstyr og infrastruktur. Det legges til rette for at ansatte, førskolebarn, elever 

og deltakere i voksenopplæringen skal ha god tilgang til å bruke datamaskiner og annet IKT 

utstyr.  Det er viktig at alle vet hvordan utstyret skal brukes, og hva som er akseptabel bruk i 

ulike sitasjoner.  

 



IKT reglement: 

Lebesby kommune har valgt å utarbeide et IKT reglement for barn, elever og ansatte. I skole 

og voksenopplæringen er Ikt reglementet et tillegg til skolereglementet ved den enkelte skole. 
For de ansatte er reglementet et tillegg til «Rutinehåndbok for behandling av persondata og 

andre sensitive personopplysninger i grunnskole, barnehage, kulturskole, ungdomsklubb og 

avd. for bosetting og kvalifisering i Lebesby kommune».   
 

- IKT reglementet skal avklare plikter og rettigheter mellom den enkelte skole og elev, samt 
bidra til å synliggjøre hvordan elevenes rett til IKT opplæring jamfør opplæringsloven 

blir ivaretatt. 

- Reglementet skal bidra til at IKT utstyr som benyttes av elevene i forbindelse med 
opplæringen, samt utstyr som lånes ut blir behandlet ordentlig. Dette gjelder også IKT 

utstyr som benyttes av ansatte. 

- Det er viktig for Lebesby kommune å sikre at både ansatte, elever og foreldre bidrar til å 

forebygge mobbing og trakassering via sosiale media.  

 

 

Rutinehåndbok for behandling av persondata og andre sensitive: 

I forbindelse med at sektor for oppvekst tar i bruk FEIDE (Felles elektronisk identitet) som 

påloggingssystem for elever og ansatte samt fagsystemet OPPAD i skole, voksenopplæring 

og kulturskole har det vært stilt krav om at kommunen må ha rutiner og oversikt over hvor og 

hvordan personopplysninger blir behandlet.  På bakgrunn av dette er det utformet forslag til 

rutinehåndbok for oppvekst. 

 

Rutinehåndbok for behandling av persondata skal sikre at behandling av persondata skjer iht 

gjeldende lover og regler. Formålet er å etablere felles rutiner for behandling av person- og 

sensitiv data: 

- Forebygge samt hindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger om ansatte, barn, 

elever/deltakere og foreldre.  
- Hindre at opplysninger om ansatte, barn eller foreldre endres eller slettes av personer som 

ikke er autorisert til å gjøre dette.  

- Sørge for at personopplysninger er tilgjengelige for de som har rett til, og behov for å bruke 
disse. 

 

 

Vurdering: 

Sektor for oppvekst ikke har felles rutiner for bruk av IKT eller nedfelte rutiner knyttet til 

praksis mht behandling av persondata.  Felles reglement og rutiner vil bidra til å 

kvalitetssikre hvordan lover og regler forvaltes samt at barn, elever og ansatte har felles 

reglement uavhengig av hvor de har sin tilhørighet.   

 

Forslag til reglement og håndbok har vært sendt ut til høring, og alle berørte parter har fått 

mulighet til å uttale seg i saken. På bakgrunn av høringsuttalelser som sektormyndighet har 

mottatt vurderer vi det slik at ansatte og elever slutter seg til forslagene som er sendt ut. 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 



 

  Lise Birgitte Øfeldt 

  Oppvekstsjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


