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Avtale  

 

om felles  

Personvernombudsordning 

mellom  

Lillehammer kommune 

og 

Øyer kommune 
 
 

Avtalen regulerer samarbeidet om felles personvernombud mellom Lillehammer og Øyer 
kommune. 

 

1. Om samarbeidet 

Øyer og Lillehammer kommune inngår med dette samarbeid om ordning med 
personvernombud. Tiltaket er i tråd med forordning (EU) nr. 2016/679 (generell 
personvernforordning – GDPR), jf. Prop. 56LS (2017-2018).  

I forordningens artikkel 37, 38 og 39 er det formulert krav for offentlige virksomheter om å 
opprette en personvernombudsordning. 

Nærmere utredning finnes i vedlegget «Interkommunal personvernombudsordning». 

 

2. Organisering  

Personvernombudet er ansatt i og organisatorisk plassert ved kommuneadvokaten i 
Lillehammer kommune. 

Rettigheter og plikter til Lillehammer og Øyer kommune (også benevnt 
samarbeidskommune) er formulert i vedlegget «Forventninger til personvernombud» og 
«Forventninger til samarbeidskommunene».  
 
 

3. Avtalens ikrafttreden og varighet 

Avtalen trer i kraft pr 1.04.2018 og er gyldig fra den er godkjent gjennom signatur i 
begge kommunene. Avtalen er ikke tidsbegrenset, men med rett til oppsigelse for den 
enkelte deltaker i samsvar med avtalens punkt 6. 
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4. Finansiering, budsjettering og økonomisk oppgjør 

Finansering av personvernombudsordningen skjer gjennom betaling fra 
samarbeidende kommuner til vertskommunen Lillehammer.  
 
Betalingsmodellen baseres på “pakkebetaling” og utgjør ved avtalens oppstart en 
årspris på kr 200.000 for Øyer kommune.  
 
For oppstartsåret 2018 betales kr 150.000 (virkning fra 1. april).  

Ut over alminnelig lønnsvekst kan budsjettbeløpet bli justert første gang høsten 2019, med 
virkning fra budsjettåret 2020. For øvrige detaljer; se vedlegget «Interkommunal 
personvernombudsordning».  
 
Lillehammer kommune fakturerer samarbeidskommunenes andeler to ganger pr. år. Første 
gang pr. 15. april og andre gang pr 15. oktober.  

Forslag til budsjett for samarbeidet skal utarbeides innen 1. september hvert år. Forslaget 
skal inneholde aktivitetsmål, endringer og budsjett for kommende år. Innen 15. oktober 
hvert år presenteres forslaget i rådmannsgruppa.  

 

 
5. Gjensidig informasjonsplikt 

Alle forhold som vil eller kan berøre samarbeidsrutiner mellom kommunene, skal drøftes og 
besluttes i rådmannsgruppa. 

 

 
6. Uttreden og avvikling av samarbeidet 

Avtalepartene kan ved skriftlig varsel til samarbeidskommunen, si opp avtalen med 6 
måneders varsel regnet fra tidspunktet vertskommunen mottar oppsigelsen. 

 

Om kommunene er enige, kan samarbeidet oppløses øyeblikkelig. 

Ved uttreden bortfaller den uttredende kommunens forpliktelse til å betale sin andel av 
innskudd regnet fra og med 1. januar året etter at uttreden har skjedd. 

Ved uttreden av samarbeidet refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som den 
uttredende kommunen har hatt gjennom samarbeidet. 

 
7. Tvister 

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningen av denne 
avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører forhandlingene ikke frem innen 
to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske 
domstoler. Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved 
voldgift. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann. Formannen skal være jurist, og 
oppnevnes av lagmannen i Eidsivating Lagmannsrett. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov 
av 14.5.2004 nr. 25 Om voldgift. Som verneting vedtas Sør-Gudbrandsdal Tingrett. 
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8. Godkjenning og signaturer 

 

 

 

Øyer, dato: 21.06.2018 Lillehammer, dato: 21.06.2018 
 

 
…………………………………. …………………………………. 
Rådmann Rådmann 

 
   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


