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Orientering om personvernombudets arbeid 
 
 
Saksdokumenter: 
 

- Personvernombudets årsmelding for 2021, se vedlegg 1. 
- Datatilsynets nettside med informasjon om personvernombudet arbeid, se lenke: 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-
plikter/personvernombud/ (Hentet fra Datatilynets nettside 27.10.22) 
 

 
Saksframlegg: 
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 ber kontrollutvalget 
administrasjonen om å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og bedre 
grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til tilsynsarbeid.  
 
Kontrollutvalget ble i behandlingen av kommunens årsmelding i sak 22/22 
«Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2021» den 
3.mai kjent med personvernombudet årsmelding for 2021. 
For å få en større innsikt i dette arbeidet, så ønsket utvalget å få en orientering om 
hvordan personvernombudet arbeider.  
 
Personvernombudets hovedoppgave er å informere og gi råd om de forpliktelsene 
virksomheten har etter personvernlovgivningen til den behandlingsansvarlige, samt til de 
ansatte som utfører behandlingen av personopplysninger. 
Stillingen som personvernombud er et samarbeid mellom Midtre Gauldal, Oppdal, 
Holtålen og Rennebu kommune.  
Marius Thue er ansatt som personvernombud, og har sitt ansettelsesforhold i Midtre 
Gauldal kommune. Han vil delta via Teams for å orientere utvalget.  
 
 
 
Saksvurdering: 
I årsmeldingen til Rennebu kommune var det et vedlegg som ga et innblikk i 
personvernombudets oppgave og arbeid. Dette er vedlagt, slik at utvalget kan «friske 
opp» informasjonen som ble lagt frem. 
Datatilsynet har utarbeidet noe informasjon om rollen til personvernombudet, 
virksomhetens plikter og hvordan det bør tilrettelegges for arbeidet. Det er lagt ved en 
lenke til denne informasjonen, som ligger under overskriften «Saksdokumenter».  
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Sekretariatet har bedt om at det gis en orientering om hvordan det er tilrettelagt for 
personvernombudets arbeid i Rennebu kommune. Datatilsynet har satt opp noen 
anbefalinger på dette området, og de anbefaler at virksomheten sørger for at: 

• ombudet regelmessig blir invitert til å delta i møter med topp- og mellomledelsen 
• ombudet er tilstede og blir hørt når avgjørelser med mulige 

personvernkonsekvenser blir tatt 
• ombudets vurderinger blir hørt og tatt i betraktning. Hvis det er uenighet kan det 

være lurt å dokumentere begrunnelsen for at personvernombudets anbefaling 
ikke blir fulgt 

• ombudet blir varslet når rutiner av betydning skal endres, eller nye IT-systemer 
og sikkerhetstiltak skal utvikles 

• ombudet blir informert og rådspurt ved avvik (brudd på 
personopplysningssikkerheten), eller andre hendelser som kan ha 
personvernmessige konsekvenser 

 
Hensikten med orienteringen er å gi kontrollutvalget et bedre innblikk i 
personvernombudets arbeid, og på den bakgrunn kan utvalget ta informasjonen som 
fremkommer til orientering. 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om personvernombudets arbeid i Rennebu kommune 
til orientering. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 


