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FELLES PERSONVERNOMBUD - GODKJENNING AV AVTALE  
 
Vedlegg: 
1. Interkommunal personvernombudsordning med to vedlegg: Forventninger til 

personvernombud og forventninger til samarbeidskommunene 
2. Avtale om felles personvernombudsordning mellom Lillehammer kommune og Øyer 

kommune 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Den nye personvernforordningen (GDPR) 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til at det opprettes en felles 
personvernombudsordning for kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer. Avtale 
om kjøp av tjenesten fra Lillehammer kommune legges fram til godkjenning. 
 
Saksutredning: 
Den nye personvernforordningen (GDPR) blir norsk lov i juli 2018 og avløser da 
personverndirektivet. Det er visse forsinkelser i iverksettelsen, men kommunene må 
uansett få ordninger for ivaretakelse av sine forpliktelser på plass sommeren 2018.   
 
Kommunene behandler personopplysninger og får med dette nye plikter, men 
grunnleggende prinsipper iht. til personvernet videreføres. All behandling av 
personopplysninger krever et lovlig behandlingsgrunnlag. Behandlingen skal være 
transparent, begrenset til formålet, korrekt og minimert. Ansvarligheten må være definert 
og den behandlingsansvarlige skal sørge for sikring av opplysningene og lagringen skal være 
begrenset.  
 
Nye plikter til virksomheten er som følger: 
 
 Oversikt over behandlingsaktivitetene 
 ROS-analyser for aktivitetene og eventuelle personvern-konsekvensanalyser (DPIA) 
 System for internkontroll i henhold til databehandling  
 Sikre rettigheter til de registrerte (innsyn, retting, sletting, portabilitet)  
 Innebygd personvern som standardinnstilling 
 Regler for avviksmelding 
 Personvernombud 
 
Videre faller konsesjons- og meldeplikt bort, men tidligere konsesjoner blir videreført. 
Databehandlingsansvarlige (kommunen) må få på plass databehandleravtaler med alle 



databehandlere.  
 
Alle offentlige virksomheter blir pålagt å oppnevne et personvernombud. Regelverket 
regulerer hvilke oppgaver og hvilke roller ombudet skal ha og stiller krav til kompetanse og 
tydeliggjør kravet om ombudets uavhengighet.  
 
Artikkel 39 i personvernforordningen gir oversikt over hvilke oppgaver et personvernombud 
skal ha. Personvernombudet vil ha som hovedoppgave å gi råd om hvordan den 
behandlingsansvarlige (kommunen) best mulig kan ivareta personverninteressene. Det er 
likevel viktig å understreke at selv om det etableres et personvernombud, er det fremdeles 
kommunen som har det juridiske og utførende ansvaret for at all behandlingen av 
personopplysninger skjer i tråd med regelverket.  
 
Personvernombudet skal: 
 Informere og gi råd 
 Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket 

o samle inn informasjon for å identifisere behandlingsaktiviteter 
o analysere og sjekke at behandlingsaktivitetene er i tråd med regelverket 
o informere, gi råd og anbefalinger for å sikre etterlevelse av regelverket 
o foreslå ansvarsfordeling for oppgaver knyttet til ivaretakelse av personvernet i 

virksomheten 
o gjennomføre holdningsskapende arbeid i virksomheten og opplæring av 

medarbeidere 
 Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser 
 Samarbeide med Datatilsynet og fungere som kontaktpunkt 
 Prioritere innsatsen dit hvor personvernrisikoen er høyest 
 Bidra til å få oversikt over behandlingene 
 
Se datatilsynets informasjonssider for mer utfyllende informasjon: 
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/personvernombudsordningen-
etter-nytt-regelverk/?id=7451 
                                                                                                                                            
Lillehammer har opprettet 100 % stilling og tilsatt person i stillingen. Stillingen vil dekke 
funksjon som personvernombud for Lillehammer, Gausdal, Øyer og Ringebu kommuner.  
2018 blir etableringsåret.  
 
I vedleggene utdypes forventinger til innhold i funksjonen og forventninger til 
samarbeidskommunenes oppfølging av sitt ansvar.  
 
Vurdering: 
Den ordningen som rådmannen ber kommunestyret slutte seg til, sikrer en profesjonell 
innretning av rollen som personvernombud, i tråd med intensjonene, der det sikres 
avstand/uavhengighet i forhold til kommunalt apparat og tjenesteutøvelse.  
 
Ordningen er faglig og økonomisk gunstig for samarbeidskommunene. Alternativet for Øyer 
sin del ville vært å legge funksjonen til en eksisterende stilling, dette vil kunne gi 
utfordringer i forhold til faglig oppdatering og prioritet i hverdagen. En slik organisering vil 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/personvernombudsordningen-etter-nytt-regelverk/?id=7451
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/personvernombudsordningen-etter-nytt-regelverk/?id=7451


heller ikke gi den samme avstand/uavhengighet. 
 
Lillehammer kommune har tilsatt Christoph Køsling i stillingen, og med vedlagte avtale vil 
han også dekke Øyer sitt behov. Det er naturlig å orientere formannskapet eller 
kommunestyret om status i arbeidet i løpet av høsten 2018. 
 
Rådmannen tilrår at kommunestyret godkjenner framlagt avtale.  
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til at det opprettes en felles personvernombudsordning for 

kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer.  
 
2. Kommunestyret godkjenner avtale datert 21.06.18 mellom Lillehammer kommune og 

Øyer kommune om kjøp av tjenesten personvernombud. 
 
3. Dekningen av driftsutgifter på kr 150.000 i 2018 avklares ved behandling av andre 

kvartalsrapport. 
  
4. Årlige utgifter fra 2019 innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2019 - 2022. 

 
 
 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 


