
Referat fra møte i faggruppe kontoransatte 06.12.18 

Tilstede: Sæbjørn Gravdahl, Christine Settendal, Lill Errang, Birgit L. Kristiansen 

Fra administrasjonen: Christian Danielsen 

Forfall: Britt Austad, Randi Gunsteinsen 

1. Oppsummering. Vi går gjennom referatet fra forrige møte. Vi snakker også om bruken av 

bankID i jobben. 

Christian følger opp saken rundt minID / bankID. 

Det bør opprettes et offentlig organ som leverer IKT-systemer til offentlig sektor. Denne 

saken jobbes med. 

 

Christian sjekker opp med Fagforbundet Oslo om noen har vært med å godkjenne innføring 

av facebook@work i Oslo kommune. 

Dersom man hører om andre kommuner som innfører dette, gi beskjed. 

 

Kompetanseheving. Lov og avtaleverket er styrket i forhold til rett til permisjon for å ta etter 

og videreutdanning. 

At man skal ha kompetanseplaner er hjemlet i hovedtariffavtalen. 

Viktig å ha dialog med plasstillitsvalgte vedrørende dette. 

Vi kartlegger om egen arbeidsplass har kompetanseplaner. 

 

Vedrørende 10-faktor medarbeiderundersøkelse.  

Ansatte er ikke med å utforme denne undersøkelsen. Christian sjekker med faggruppe 

personal om de har noe på dette. 

 

Det lages et måldokument for hva vi skal jobbe med neste år. 

 

Christian tar disse punktene opp i styret.   

 

2. Fagdager 

Fagdag IT-sikkerhet 15.10.19 Skal vi ha denne felles med de andre faggruppene? 

Vett og uvett på nett 

Digitalisering i praksis 

Lukket kontor kontra åpent kontorlandskap. 

 

Fagdag for skoleansatte, hovedvekt på lovverk, evt. 2 dagers med overnatting. Dette ble ytret 

som ønske sist vi hadde fagdag for denne gruppen. Lovverket er omfattende slik at man har 

behov for to dager. 

Personvernforordningen GDPR våren 2019 Kurt Bjørnnes. Christian sjekker om Kurt Bjørnnes 

har mulighet i mars. 

 Personvernombud – er det ansatt ombud i de forskjellige kommunene? 

Får man den opplæringen man skal ha? Vi som sitter i faggruppa kontakter 

personvernombud i egen organisasjon og ber om opplæring i forhold til GDPR i egen 

arbeidssituasjon. Dette for å se om vi som ansatte får den opplæringen vi har krav på. 



3. Personvern  

Se punkt 2 og 3. 

 

4. Nyhetsbrev. 

Intervju fra Christine.  

Randi lager sak på kontorfaglærlinger som er på utveksling når disse kommer tilbake. 

Liste over aktiviteter / fagdager 

 Måldokument 

 eForvaltningskonferansen 

 Litt om hva vi jobber med. 

 

5. Eventuelt 

Møteplan: 

28.02.19 

09.05.19 

27.08.19 

14.10.19 Muligens med middag. 

10.12.19 

Fagdag GDPR mars dersom det lar seg gjøre å få Bjørnnes. 

 

Stipendordningen: Ordningen er tungrodd å søke på. 

 

Det er uheldig at ikke reise dekkes. Det er ofte rimeligere med overnatting enn å reise fram 

og tilbake. 

 

Undersøke om det er mulig å få til middag for faggruppa. 

 Faggruppa ønsker seg like jakker. 

 

 

Birgit L. Kristiansen 

Referent 

 


