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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.
Saksutredning
I år har EU iverksatt en personopplysningsforordning GDPR (General Data Protection
Regulation), og Norge er forpliktet til denne gjennom EØS. I løpet av juni blir denne
forordningen implementert i ny personopplysningslov. Hensikten med regelverket er å styrke
personvernet, sørge for mer åpenhet rundt innsamling av personopplysninger og at bruk av
opplysningene skal begrunnes og begrenses.
En konsekvens av det nye regelverket er at alle offentlige virksomheter må ha
personvernombud for å ivareta reglene. Personvernombudet må ha faglig kjennskap til
reglene og kunnskap om personvernrett. Det blir opprettet en registreringsordning der
virksomheter selv kan registrere sitt personvernombud.
Personvernombudets oppgaver:
1. Informere og gi råd til virksomheten og de ansatte
2. Bidra til etterlevelse av forordningen og virksomhetens personvernpolitikk
3. Gi råd om, og delta i konsekvensanalyser
4. Fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomheten
Det er flere måter kommunen kan gjennomføre kravet om personvernombud på. Forslag til
løsninger er:
· Kommunen kan velge å ansette et eget personvernombud i en liten stillingsprosent.
· Kommunen kan inngå et interkommunalt samarbeid hvor flere nærliggende
kommuner sammen har en ansatt som ivaretar kommunenes krav ifb. med de nye
personvernreglene. Dette kan for eksempel gjøres etter modell fra Orkdal, Agdenes,
Meldal og Snillfjord. Disse kommunene har inngått et samarbeid om å ansette en
person i en 20 prosent stilling for å ivareta reglene.
· Kommune kan leie inn tjenesten hos IKA (interkommunalt arkiv Trøndelag).
Med dette som bakgrunn ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om status for
implementering av personopplysningsforordningen og arbeidet som gjøres i den forbindelse.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen fra rådmannen til
orientering.

