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Kristin skal ivareta personvernet

Alle foretak med mer enn 250
ansatte skal ha sitt eget
personvernombud. I Nærøysund er
det Kristin Skillingstad som har
denne oppgaven. Hennes viktigste
oppgave blir å behandle avvik på
dette området og drive rådgiving og
veiledning i kommunen.

Nye lovverk sier at alle større bedrifter og virksomheter skal ha et eget personvernombud som
ivaretar at de forvalter personopplysninger på en riktig og god måte. Hvordan
personverneombudsarbeidet organiseres varierer noe. Nærøysund kommune har valgt å engasjere
Kristin Skillingstad i en 20 prosent stilling som personvernombud.

Mange oppgaver
I utgangspunktet så innebærer dette at hun jobber en dag i uka med dette for Nærøysund kommune,
og tirsdager er hennes faste kontordag i kommunen. Hun sier at hun ønsker å være fleksibel dersom
det er behov andre dager. Kristin Skillingstad har kontor på Samfunnshuset på Rørvik, men vil reise
rundt på avdelingene for å snakke med de ansatte der de jobber.
Oppgavene er mange for kommunens personvernombud. Dette er det stillingsbeskrivelsen for
personvernombudet:
•
•

Behandle avvik – rådgivning/ veiledning til behandlingsansvarlig, svare opp og vurdere om
det skal varsles Datatilsynet
Kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vurdere behov for DPIA
Foreslå ansvarfordeling for oppgave knyttet til ivaretakelse av
personvernet i kommunen
Kontaktperson Datatilsynet
Delta i prosjektgruppen GDPR Nærøysund kommune
Delta ved behov og tid i bygging av struktur og internkontroll –
hovedansvarlig er rådgiver Haug
Delta i ledelsens gjennomgang
Delta på nettverkssamlinger for personvernombud
Opplæring ledernivå
Utarbeide årsrapport
Informere, gi råd og anbefalinger for å sikre
regelverketterlevelse

Må behandle opplysninger riktig

FAKTA
GDPR
•

•

•
•

Med personlovgivningen rundt det som kalles GDPR så er det mye fokus
på at personvernopplysninger behandles og oppbevares riktig av
kommunene.
– En kommune har og samler inn mye personinformasjon om innbyggere
og ansatte. Vi må vite hvordan vi skal behandle disse. Det gjelder både
hvilke opplysninger vi kan samle inn, hvordan vi skal lagre dem, når vi
skal slette det som skal slettes og hva som er arkivverdig etter lover og
regler, sier Kristin Skillingstad, som blant annet skal ha en styringsgruppe
med seg for å jobbe med GDPR-temaet i kommunen. I tillegg til
Skillingstad skal også rådgiver Ulla Haug ved HR-avdelingen jobbe noe
med personvernarbeidet i kommunen.

•

•

Viktig med god kompetanse
Kristin Skillingstad mener det er viktig at kommunen må bygge opp god
kompetanse på dette området. Kommunedirektøren har hovedansvaret,
men både ledere og andre ansatte må ha kontroll på regelverket. GDPRreglementet gir muligheter for myndighetene å gi store bøter. Faktisk
kan en ilegges inntil 4 prosent av den samlede årsomsetningen til et
foretak ved brudd på GDPR-reglementet. For kommunen er det da snakk
om mange millioner kroner ved grove brudd på
personopplysningsreglementet.
Kommunen er også ansvarlig for å lukke og melde inn avvik så raskt som
mulig. I Nærøysund skal Compilo brukes til å melde avvik på dette
området. I dette systemet finner man også nødvendig informasjon om
personvernprinsippene i kommunen.
Kommunens personvernombud kan nås på epostadressen
personvernombud@naroysund.kommune.no. Se for øvrig kontaktinfo
ved bildet øverst.

•

•

•

EUs «General data protection
regulation» - GDPR-lovgivning
ble innført i Norge i 2018.
Det nye personvernregelverket
gir større kontroll over egne
personopplysninger, og det
stilles strengere krav til
virksomhetenes behandling av
personopplysninger.
Formålet med reguleringen er
at «mannen i gaten» skal få
bedret sitt personvern
I hovedsak dreier det seg om
innstramminger knyttet til
innsamling, bruk og
oppbevaring av
personopplysninger for alle
bransjer, virksomheter og
organisasjoner i EU og EØSland.
Dette har ført til
implementering av strengere
rutiner og grundigere
dokumentasjonsplikt i
behandling av
personopplysninger for
bedrifter som er berørt av
personvernfordringene
Jo mer offensiv en bedrift
ønsker å være i innsamlingen
og utnyttelsen av innsikt og
kundedata, desto bedre må
internkontroll, sikkerhets- og
IT-løsningene være
Personopplysninger kan være
alt fra navn, adresse og
sivilstatus til
finansopplysninger,
helseopplysninger, bruk av
elektronisk kommunikasjon og
interesser.
Ved manglende overholdelse
av personvernregelverket, kan
virksomheten risikere svært
høye gebyrer.
Å kunne dokumentere god
etterlevelse av GDPR er viktig
for virksomhetenes omdømme.

Vedtok Barnehage-vedtekter med noen justeringer

Kommunestyret i Nærøysund møttes på Rørvik på torsdag denne uka.

Torsdag var kommunestyret i Nærøysund samlet til årets første kommunestyremøte. Blant sakene
som ble behandlet var vedtekter for barnehager. Det var noe diskusjon om sommeråpning på
barnehagene og kommunestyret bestemte at denne ordningen skal evalueres før kommunens
budsjett for 2021 skal behandles.

De fleste av de 13 sakene som sto på sakskartet på torsdagens kommunestyremøte ble vedtatt slik
som innstilling fra formannskap og kommunedirektør var. I saken om vedtekter for barnehagene i
barnehageåret 2020/2021 ble det litt diskusjoner og spørsmål. Blant annet ble det noe spørsmål
rundt at barnehageåret fra høsten starter 1. august, mens det tidligere har startet ved skolestart. Det
ble vedtatt å gå for forslaget om at 1. august er starten på barnehageåret. Samtidig starter SFO-året
opp. Vedtektene for SFO ble også behandlet på kommunestyremøtet.

Noen justeringer
Det var også noe diskusjon om sommeråpning i barnehagene. Dette har vært organisert ulikt, og blir
også det i inneværende år. Sommerlukking har økonomiske konsekvenser for kommunen, og det ble
derfor lagt til et tilleggspunkt i kommunestyrets vedtak om at sommeravviklingen i barnehagene bør
skje før budsjettbehandlingen for 2021. Dette for å finne en best mulig samlet løsning for kommunen
og barnehagene.
I det endelige vedtaket til barnehagevedtekter så ble det også gjort noen små endringer. Blant annet
står det nå at samarbeidsråd og foreldreråd skal være representert med et politisk valgt medlem. I
det opprinnelige forslaget sto det kan være representert.
Det foreslåtte punktet om internkontroll (§11) ble også endret og det endelige vedtaket blir som
følger «Kommunen skal ha et internkontrollsystem som tilfredsstiller Forskrift om miljørettet

helsevern i barnehagene, og som forplikter barnehagene til å jobbe systematisk for å ivareta barnas
arbeidsmiljø»

Diskusjon om arealbruk i Foldafjorden
De fleste andre sakene på sakskartet ble vedtatt som innstilt. Det var noe diskusjon i saken om
endring av arealformål i kommuneplanens arealdel for ytre del av Indre Foldafjord. Dette har
bakgrunn i et vedtak fra Nærøy kommune, som først ble stoppet av Fylkesmannen. Fylkesmannen
har senere trukket sin innsigelse i saken, og flertallet i kommunestyret gikk inn for innstillingen fra
kommunedirektøren som stadfestet vedtaket i Nærøy fra juni 2018. Arbeiderpartiets Mildrid
Finnehaug fremmet forslag om å endre vedtaket og gå bort fra å åpne for akvakultur i området.
Dette forsalget fikk bare seks av de 37 stemmene i kommunestyret. Finnehaug fikk med en merknad
til det endelige vedtaket der hun foreslår at det ikke åpnes for oppdrett av laks og ørret i området,
men at det begrenses til arter som skjell, sjøplanter og lignende.

Enig om det meste
Blant de øvrige sakene som ble behandlet var hvem som skal ha kommunal vigselsrett.
Kommunestyret fulgte innstillingen fra formannskapet at dette skal ordfører, varaordfører og
kommunedirektør Hege Sørlie gjøre.
For øvrig så var det en del saker tilknyttet reguleringsplaner og andre planer på sakskartet.
Fullstendig saksliste kan du se her:
https://www.naroysund.kommune.no/_f/p5/if88794cb-d2b1-40aa-80dd-ea0162dd3b26/sakliste-tilmote-i-kommunestyret-1302201.pdf?fbclid=IwAR2mTi510E8B8SzrpfzJzYt47_26eEoM4RJbk6DLebTsSN9l7lDWISiPEl8

NTE informerte
Kommunestyret inneholdt også en del orienteringer. Blant annet ble det
informert om kommunens planstrategi og arbeid med dette og
oversiktsdokumentet som viser helsetilstanden og påvirkningsfaktorer
knyttet til denne i kommunen. Konsernledelsen i NTE var også til stede
for å fortelle om sin virksomhet og også om deres planer rundt utbygging
av vindmølleparken Ytre Vikna 2. Direktør for NTE Energi Kenneth
Brandsås informerte om at det jobbes med kartlegging av mulighetene
rundt utbygging og at det må tas en endelig avgjørelse om det blir
utbygging av parken rundt årsskiftet 2021/2022. Skal NTE benytte seg av
den konsesjonen de har så må parken stå ferdig innen utgangen av 2024.

Konserndirektør Christian Stav fra
NTE var på kommunestyremøtet
sammen med flere andre fra NTEledelsen for å prate om selskapets
virksomhet både lokalt og i hele
regionen.

Nærøysunds nye arealplanlegger

Ruth Elisabeth Blakstad har gjort unna to uker som arealplanlegger i Nærøysund kommune.

Ruth Elisabeth Blakstad er Nærøysund kommunes nye arealplanlegger. Moldenseren vil være
sentral i utarbeidelsen av kommunens nye arealplan, samt bidra til å behandle reguleringsplaner
og annet arbeid på teknisk i Nærøysund kommune.

Den nye arealplanleggeren er utdannet med en bachelorgrad som landskapsplanlegger fra Høgskolen
på Vestlandet i Sogndal. Hun var ferdig her i 2018. I fjor så tok hun et årsstudium i naturforvaltning
ved Høgskolen Innlandet på Evenstad. Nå venter altså oppgaven med å drive arealplanlegging i
Nærøysund kommune. Ruth Elisabeth Blakstad hadde sin første arbeidsdag i kommunen 3. februar
og har brukt tiden til å sette seg inn i kommunen hun skal jobbe i. Foreløpig har hun ikke fått sett
mye, men mer vil det nok bli.
Ruth Elisabeth forteller at hun er blitt godt mottatt av kollegene på kommunehuset på Rørvik.
Stillingen hun skal inn i er viktig i arbeidet med å bygge opp en ny felles arealplan for Nærøysund
kommune. Det er også noe etterslep på andre områder innen areal- og reguleringsarbeid i
kommunen, så en ekstra person som fyller den ledige stillingen er veldig viktig. Arealplanleggeren er
forberedt på at det kan bli mye å gjøre i tiden framover med ulike oppgaver innen Teknisk.

Hadde det som fisken i vannet

Sildestimen var hovedpersonen i forestillingen og det var deres sølv som var kommet på avveie.

Med forestillingen «Jakten på sølvet» så spilte elevene i femte til sjuende klasse ved Kolvereid
skole til gull på scenen i kulturhuset onsdag og torsdag. Både andre elever fra hele kommunen,
familie og andre bekjente koste seg i den halvannen lange forestillingen fra en fantasiverden under
vann.

Det er en tradisjon at hvert tredje år så har elvene på mellomtrinnet ved Kolvereid skole har en stor
teateroppsetning. Samme tradisjon har de ved Rørvik skole og Nærøysundet skole og de tre største
skolene i Nærøysund holder disse forestillingene på omgang. Tradisjonen er da at elever fra de andre
skolene kommer for å se på forestillingene på dagforestilling, mens det er åpne forestillinger for
familie og venner på kveldstid. Totalt så hadde elevene på Kolvereid skole fire forestillinger med
«Jakten på sølvet på onsdag og torsdag denne uka

Snille sild og rampete reker
«Jakten på sølvet» foregår i en verden
under vann. Her møtte publikum først
en sildestim der sildene Bill og Jill er
sølvets voktere. Sølvet brukes til å farge
yngelen når de skal bli voksen sild. Det
som skjer er at sekken med sølvet
forsvinner fra korallrevet der Bill og Jill
har gjemt det. Da starter jakten på
sølvet som må være på plass før
yngelen blir store nok og for å sikre at

Rekene var en spesiell gjeng som viste seg å ha noe med det forvunnede sølvet
å gjøre

Bill og Jill ikke blir utstøtt fra sildestimen. Under jakten så møter vi noen spreke, men rampete og grå
reker, vittige torsker og småskumle kongekrabber.

Alle var med
Alle elevene på mellomtrinnet deltok på forestillingen. Mange sto på scenen i roller med ulik
størrelse. Det er mange flinke unge skuespillere i denne gjengen. Denne gang var det også et eget
orkester som bidro til musikk til de mange sangene i forestillingen. Disse musikerne imponerte med
godt og stødig spill som sørget for å høyne forestillingen til et toppnivå. De som ikke var på scenen
bidro også som scenearbeidere og bistand på andre måter. Elevene har vært med på å lage kulisser,
kostymer og annen planlegging av forestillingen.
Etter siste forestilling torsdag kveld kunne elever og lærere puste lettet ut etter en hektisk periode og
ta vinterferie med god samvittighet.

Kongekrabbene var en skummel gjeng, ledet an av deres egen konge.

Sommervikariat er utlyst
De som er interessert i sommerjobb i Nærøysund kommune kan nå søke på disse gjennom
Nærøysund kommunes nettsider.
Det er mange ulike sommervikarstillinger innen både helse og velferd, teknisk, oppvekst og familie og
stabstjenester.
Se full utlysning på nettsidene:
https://www.naroysund.kommune.no/for-ansatte/ledige-stillinger/ferievikarer-sommeren2020.14744.aspx

