Status GDPR i Skaun kommune pr. november 2018
GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) er den nye personvernforordingen for EU/EUS, ble
innført som ny lov med virking fra og med 20.07.2018. Lov om behandling av personopplysninger
LOV-2018-06-15-28. Loven er oppbygd i to deler. Den første, kapittel 1 – 9, beskriver nasjonal
håndhevelse av loven. Den andre delen inneholder forordningen oversatt til norsk.
I motsetning til et EU direktiv, som blir tilpasset nasjonal lovgivning for det blir implementert, skal
forordninger implementeres ordrett oversatt uten endringer. Dette skal sikre lik håndhevelse av
personvernlovgivningen i hele EU/EØS området, uten nasjonale variasjoner. Informasjonsflyten
kjenner i dag ingen landegrenser.
GDPR er bygd opp rundt noen grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger, både
generelle personopplysninger og sensitive personopplysninger. Disse prinsippene (Artikkel 5) sier at:
•
•
•
•
•
•

Opplysningene skal behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte med hensyn tilden
registrerte.
Opplysningene skal samles inn for spesifikke mål, og ikke brukes på en måte som er
uforenelig med målet.
Opplysningene skal være relevante og begrenset til det nødvendige
Opplysningene skal være korrekte
Opplysningene skal kun lagres så lenge det er strengt tatt nødvendig
Opplysningene skal forvaltes på en sikker måte

Personopplysning.
Personopplysninger er alle opplysninger som enkeltvis eller sammensatt kan bidra til å identifisere en
person og forhold relatert til personen. Det skilles mellom personopplysninger og sensitive
personopplysninger. Sistnevnte er underlagt strengere krav til behandling og oppbevaring.
Endringer i forhold til tidligere personopplysningslov.
I den nye lover er de registrertes rettigheter betydelig styrket. Det stilles også større krav til alle som
behandler personopplysninger, med fokus på de grunnleggende prinsippene rundt
informasjonshåndtering. Krav til at visse virksomheter skal utnevne av personvernombud er også
lovfestet.
Personvernombud.
I GDPR Artikkel 37 -39, er personvernombudets rolle beskrevet.
Hvem som skal utnevne personvernombud er beskrevet i GDPR Artikkel 37.
Artikkel 37. 1. a) sier at organisasjoner hvor «behandlingen utføres av en offentlig myndighet eller et
offentlig organ, bortsett fra domstoler som opptrer innenfor rammen av sin domsmyndighet» skal
utpeke et personvernombud. Ombudet kan utpekes av egne ansatte elle kjøpes som tjeneste.
Det er krav til at ombudet skal ha kjennskap til hele virksomheten, ha juridisk kompetanse på
fagfeltet personvern, ikke være sentral i behandling av personopplysninger i daglig drift, og ha tillit i
hele organisasjonen.
Personvernombudets stilling er beskrevet i GDPD Artikkel 38

Personvernombudet skal ha en fristilt rolle ovenfor forvaltningen i kommunen. Ombudsrollen gjelder
ovenfor kommunen, men også kommunens innbyggere og andre parter i kommunens forvaltning.
Personvernombudet er ikke ansvarlig for håndteringen av personopplysninger i kommunen. Ansvaret
ligger hor Rådmann (behandlingsansvarlige) og i linjen.
Personvernombudets oppgaver er beskrevet i GDPR Art 39.
Personvernombudet skal følge opp at kommunen behandler personopplysninger etter den nye
Personopplysningsloven. Dette skal sikre gjennom å påse at kommunen har oversikt over sine
behandlinger av personopplysninger, systemet for å fange opp avvik og gjennomfører risikoanalyser
på eksisterende og nye behandlinger. Ombudet har også en veilederrolle, ovenfor kommunens,
innbyggerne og andre parter.
Personvernombudet er også kontaktpunkt mellom kommunen og Datatilsynet, og skal derav
informeres om alle behandlingsavvik «uten ugrunnet opphold». Meldefristen for større avvik til
datatilsynet er 72 timer, og ombudets ansvar.
Opplæring.
Personvernombud deltar på Datatilsynets faglige kurs og oppdateringer. Skaun kommunen er også
medlem i KINS (Kommunal Informasjonssikkerhet), og deltar der på faglige oppdateringer, sammen
med nøkkelpersonell innen administrasjonen.
Funksjon i prosjekter
Personvernombudet er involvert i «personvernprosjektet» i Skaun kommune, som rådgiver og
bidragsyter i prosessene mot enheten og prosjektgruppen.

Status på arbeidet i Skaun kommune
Vi startet arbeidet med å implementere de nye personvernreglene i begynnelsen av 2018. Vi
etablerte en prosjektgruppe bestående av rådmannen og 6 andre medarbeidere som jobber innenfor
IKT, personal, arkiv og kommunikasjon, i tillegg til personvernombud. Prosjektgruppa har jevnlige
møter og fordeler arbeidet.
Arbeidet har bestått av informasjon og opplæring til kommunens ledergruppe, informasjon til alle
ansatte og organisering av arbeidet med å lage behandlingsprotokoller.
I juni inngikk vi en avtale med leverandøren av Personvernappen, som er et digitalt verktøy hvor vi
bl.a. logger behandlingsprotokoller. Rådgiverne i rådmannens stab har i tillegg til prosjektgruppa fått
opplæring i dette verktøyet og bidrar med arbeidet i enhetene.
Vi har en prosjektplan og arbeidet med å lage behandlingsprotokoller er godt i gang i flere enheter.
Det vil komme et nettbasert opplæringstilbud gjennom Kommuneforlaget ganske snart som vi
planlegger å gjennomføre i hele organisasjonen.
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