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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Saksutredning
Hele Europa (EU og EØS-medlemmer) får ny personvernlovgivning i 2018. Frist for
implementering var satt til 25. mai, men er for Norge utsattt til 1. juli i år.
Rådmannen er bedt om å komme i møtet og gi en orientering om kommunens arbeid med og
status for implementeringen av de nye personvernreglene.
På datatilsynet nettsider finnes en oversikt over hovedendringene fra dagens lovverk, og
noen av disse punktene gjengis her:
· Virksomheter får større ansvar for personvernet.
· Virksomhetene skal vurdere konsekvensene for personvernet og når det er
nødvendig drøfte med Datatilsynet hvordan risikoen for personvernet kan
minimeres. Dette må de gjøre før behandlingen av personopplysninger starter.
· Virksomhetene skal bruke prinsippene for innebygd personvern. Den mest
personvernvennlige innstillingen skal være standard i alle systemer.
· Hvis du skal bruke personopplysninger til andre formål enn det de ble samlet inn
for, må du vurdere om det nye formålet er forenelig med det opprinnelige. Med det
nye lovverket får vi retningslinjer for hvilke momenter som skal tas med i denne
vurderingen.
· Det blir obligatorisk for alle offentlige og mange private virksomheter å utnevne
personvernombud.
· Borgere får nye rettigheter, som at de skal kunne ta med seg data fra en virksomhet
til en annen (dataportabilitet).
· Borgere får også rett til å motsette seg noen typer profilering, der deres
personopplysninger blir brukt til å analysere og forutse deres adferd.
· Det stilles krav til forståelig språk og åpenhet.
·
Brudd på frist ifh implementering, og oppfølging av det nye lovverket kan medføre reaksjoner
fra datatilsynet.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Det er viktig at implementeringen av de nye personvernreglene er på plass innen fristen, og
orienteringen fra rådmannen vi vise om kommunene vil klare dette.
Så fremt kontrollutvalget er tilfreds med den informasjonen de får anbefales det at
kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmannen til orientering.

