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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.
For å få bedre innblikk i den kommunale virksomheten inviterer kontrollutvalget
administrasjonen for å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og bedre
grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til tilsynsarbeid. Dette
gjelder i forhold til forvaltningsrevisjon, men også om kontrollutvalget ønsker å få gjennomført
undersøkelser som ikke krever ressurser i samme størrelsesorden som et tradisjonelt
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Orienteringer er også viktig for å stille spørsmål om status når
nytt lovverk/regelverk som vil få stor betydning for kommunen er på trappene.
Nye personvernregler trår i kraft fra 1.5.18. Datatilsynet opplyste i en samling som Konsek
hadde for kontrollutvalg i november 2017 at det er viktig at kommunene tar tak i de nye
utfordringene og nevner følgende som eksempler på aktuelle områder hvor "skoen trykker":
• Hull i kunnskapen om innsyn og informasjon
• Manglende eller for dårlige risikovurderinger
• Usikkerhet knyttet til konfigurasjonsstyring
• Vertskommuner i regionale samarbeid er ikke alltid bevisst sin rolle som databehandler for
de øvrige kommunene
• I noen tilfeller tror man behandlingsansvaret overføres til vertskommunen
• Databehandleravtaler
Sekretariatet har fått opplyst om at det er satt i gang tiltak i Værnesregionen i forhold nye
personvernregler, men er ikke kjent med hva som er gjort/skal gjøres.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Rådmannen vil orientere om hvordan Selbu kommune står rustet til å møte nye regler for
personvern som trer i kraft 1.5.18 og svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalget.

