
Informasjon om utdeling av 
iPader til folkevalgte m.m. 

Folkevalgtopplæring 26. og 27. september 2019

Lyngørporten Hotell



Dette får dere utdelt

 Faste representanter i kommunestyret, 1. varaer til 
kommunestyret, faste medlemmer av teknikk-, plan- og 
naturutvalget og medlemmer av kontrollutvalget vil få 
utdelt hver sin Apple iPad av nyeste modell

 iPadene vil leveres med lader og cover uten tastatur

 32 GB minne

 iPadene vil ha mulighet for SIM-kort (dersom man ønsker å 
bestille tvilling-kort ut ifra sitt private abonnement for å 
muliggjøre 4G)



Taushetserklæring og Datainstruks

 Alle skal skrive under Taushetserklæringen og 
Datainstruksen som brukes ved alle ansettelser i 
kommunen i forbindelse med utdelingen av iPadene
 Det er viktig å være godt informert og få en klar 

rolleforståelse for å forebygge sikkerhetsbrudd

 Folkevalgte vil kunne måtte håndtere sensitive 
personopplysninger, både som en del av lukkede møter, men 
også dersom innbyggere sender informasjon direkte til 
enkeltpolitikere

 Spør sikkerhetsansvarlig/politisk sekretær dersom du er i tvil 
om hvordan du skal håndtere informasjon du har mottatt



Nye e-postadresser for politikere 
 Alle folkevalgte som får utdelt iPad vil fra i år bli tildelt en egen 

politiker e-post adresse
 fornavn.etternavn@politiker.tvedestrand.no

 Alle meldinger fra administrasjonen/sekretariatet vil bli sendt til disse 
adressene (lenker til innkallinger osv.)

 E-post adressene vil bli oppgitt som deres kontaktinformasjon på 
kommunens hjemmeside

 IKT-Agder vil bistå i å sette opp enhetene ifm. utdelingen
 Dere vil få et inngangspassord til e-post kontoene som dere selv endrer 

til ønsket passord etter første pålogging
 Dere setter egen PIN-kode på iPadene
 Innboksminne blir på 2 GB – sekretariatet vil stort sett sende ut lenker 

til publikasjoner på kommunens hjemmeside, sjelden vedlegg

mailto:fornavn.etternavn@politiker.tvedestrand.no


Apper, programmer, flåtestyring og 
Apple ID

 Det arbeides med å anskaffe en ny app som ‘’snakker’’ bedre 
sammen med det nye systemet for publisering av politiske 
dokumenter på hjemmesiden. Inntil dette er på plass, kan dere 
bruke Goodreader eller Adobe Reader for å lese politiske 
dokumenter. Begge vil være forhåndsinstallert på iPadene.

 Det følger også med Office 365-pakke. Dere vil ha tilgang på 
bl.a. Word, Excel, Powerpoint mv. Microsoft Teams vil også 
følge med, slik at partigrupper, ad-hoc utvalg m.v. kan opprette 
arbeidsområder, dele filer og diskutere i egne grupper. Dette 
kan anbefales som et bedre og mer kontrollert alternativ til å 
sende e-poster til alle gruppens medlemmer.

 iPadene er flåtestyrte fra IKT Agder. Dette betyr at programmer 
som kommunen kjøper inn og oppdateringer m.v. kan 
iverksettes fjernstyrt uten at dere trenger å levere inn 
enhetene.  



 Dersom dere ønsker å installere flere apper enn det som følger 
med, så må dere selv administrere dette gjennom deres private 
Apple ID (eks. nettaviser, vær-apper osv.). Dette kan ikke 
flåtestyres fra IKT Agder

 Administrasjonen kan dermed ikke ha kontroll på deres passord til 
Apple ID eller e-post

 Men, IKT Agder kan hjelpe med problemer knyttet til e-post 
kontoene og forhåndsinnkjøpte apper dersom dette oppstår. Da kan 
man sende en henvendelse til bss@ikt-agder.no

 Apple ID og øvrige apper enn de som blir installert gjennom 
flåtestyringen må dere ha kontroll på selv

 Vi minner om at mange apper på markedet ønsker tilgang til annen 
informasjon og programmer på enhetene de installeres på. Vi 
minner om Datainstruksens bestemmelser og anmoder om 
varsomhet ved installasjon av øvrige programmer på enhetene
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