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Interkommunal personvernombudsordning i Lillehammer, Gausdal, 

Øyer og Ringebu kommune 

 

Den nye personvernforordningen (GDPR) blir norsk lov i juli 2018 og avløser da personverndirektivet.   

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 personvernkonsekvensanalyser (DPIA) 

 System for internkontroll iht. 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 behandling av personopplysninger skjer i tråd med regelverket.  

Personvernombudet skal: 

 Informere og gi råd 

 Kontrollere overholdelsen av personvernregelverket 
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 samle inn informasjon for å identifisere behandlingsaktiviteter 
 analysere og sjekke at behandlingsaktivitetene er i tråd med regelverket 
 informere, gi råd og anbefalinger for å sikre etterlevelse av regelverket 
 foreslå ansvarsfordeling for oppgaver knyttet til ivaretakelse av personvernet i virksomheten 
 gjennomføre holdningsskapende arbeid i virksomheten og opplæring av medarbeidere 

 Gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser 
 Samarbeide med Datatilsynet og fungere som kontaktpunkt 
 Prioritere innsatsen der personvernrisikoen er høyest 
 Bidra til å få oversikt over behandlingene 

                                                                                                                                             (kilde Datatilsynet) 

Se datatilsynets informasjonssider for mer utfyllende informasjon: 
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/personvernombudsordningen-etter-
nytt-regelverk/?id=7451 
 
 
Den regionale rådmannsgruppen (RMG) har hatt personvernombudsordningen opp til diskusjon og 
det ble enighet om å opprette en felles personvernombudsordning for kommunene Gausdal, Øyer og 
Lillehammer. I tillegg ønsker Ringebu kommune å delta i personvernombudsordningen.  
 
 
2018 blir et år med stor aktivitet på personvernområdet.  Hovedfokus må ligge på innsamling av 
informasjon om behandlingsaktiviteter, gjennomføring av konsekvensvurderinger (DPIA og ROS-
analyser) og implementering av internkontrollsystem på aktuelle områder.  Det er derfor planlagt å 
starte med en hel stilling samlet for alle de fire kommunene. Hovedkontorplass for 
personvernombudet blir Lillehammer, men ombudet vil være fysisk til stede i de andre kommunene. 
En foreslår å starte med minst en dag hver andre uke i de andre samarbeidskommunene. Dette er 
selvfølgelig avhengig av aktuelle arbeidsoppgaver og ansees som gjennomsnitt. I oppstartsfasen kan 
det bli nødvendig med mer tilstedeværelse i de andre samarbeidskommunene.  
Samarbeidskommunene stiller egnet kontorareal til disposisjon.  
 
Stillingen finansieres gjennom betaling av de samarbeidende kommuner. 
 
Budsjett – årlig kostnad: 
Lønn og sosiale utgifter                                                                            1 009 000 
Reise og diett                                                                                                   45 000 
Kurs- og studieutgifter                                                                                   40 000 
Kontormateriell, telefon, IT-utgifter, lisenser, informasjon                    15 000 
 
Totalt:                                                                                                         1 109 000 
 
 
 
Større kommuner (som Lillehammer) håndterer flere personopplysninger enn små kommuner. Det er 
likevel en stor del basistjenester som må leveres til alle kommunene uavhengig av folketall.  
Utfordringsbildet for 2018 er beskrevet ovenfor og for å forenkle dette noe i oppstartsfasen 
anbefaler en å fravike betalingsprinsippet etter innbyggertall. Foreslått betalingsmodell er som 
følgende: 
Gausdal             200 000 
Øyer                   200 000 
Ringebu             200 000 
Lillehammer     509 000 

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
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Omfanget på personvernombudsordningen og betalingsmodell blir evaluert høsten 2018. Dette året 
vil være preget av mye arbeid i samband med innføring av GDPR i Norge. Til høsten vil en ha mer 
oversikt over pensumet for de neste årene. Betalingsordningen vil også endres om flere kommuner 
melder interesse for samarbeidet.  
 
Om det er ønskelig med mer informasjon om det nye personvernregelverket ta kontakt med 
personvernombudet Christoph Køsling (e-post: christoph.kosling@lillehammer.kommune.no, 
tlf.94820460) 
 
 
Vedlegg:  
1. Forventninger til personvernombud 
2. Forventninger til samarbeidskommunene 
 
 
VEDLEGG 1: FORVENTNINGER TIL PERSONVERNOMBUD 
 

 Personvernombudet innehar nødvendig kompetanse til å fylle rollen og til å ivareta avtalte 
oppgaver for de samarbeidende kommunene. 

 Generell kompetanse om kommunesektoren 
 På sikt spesifikk kjennskap til de samarbeidende kommunene 
 Kompetanse om informasjonssikkerhet og personvern, herunder god oversikt over 

lov- og regelverk. 
 Kompetanse knyttet til internkontroll og risikovurdering 
 Evne til å drive holdningsskapende arbeid og gjennomføre tilfredsstillende opplæring 
 Tilgang til nødvendig juridisk kompetanse 
 Tilgang til nødvendig IT/teknisk kompetanse 

 
 Personvernombudet skal ha en uavhengig rolle. Ombudet skal være rådgiver på området 

personvern og informasjonssikkerhet 
 Personvernombudet har en likeverdig rolle overfor alle kommunene i samarbeidet. 
 Personvernombudet har tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de samarbeidende kommunene i 

tråd med avtalen. Selv om en eller flere av kommunene har spesielt store utfordringer 
innenfor personvernområdet, må de øvrige kommunene sikres nødvendig bistand. 

 Personvernombudet skal samarbeide med kommunene, samt de kommunale tjenestene. 
 Personvernombudet skal peke på hensiktsmessige samarbeidsområder og foreslå felles 

standarder for alle de samarbeidende kommunene, også på eget initiativ. 
 Personvernombudet skal gi anbefalinger iht. maler og standarder (prioritert fra Datatilsynet 

og andre offentlige myndigheter) 
 Personvernombudet skal holde seg oppdatert på aktuelt lovverk  
 Personvernombudet skal løpende gi god informasjon til kommunene om endringer i 

regelverk, planlagte aktiviteter og anbefalte tiltak. 
 
VEDLEGG 2: FORVENTNINGER TIL SAMARBEIDSKOMMUNENE 

 

Stillingen som personvernombud skal være uavhengig. For å kunne utføre oppgavene som 

personvernombud skal samarbeidskommunene sørge for: 

 Personvernombudet skal få støtte fra den øverste ledelsen 

mailto:christoph.kosling@lillehammer.kommune.no
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 Ombudet inviteres til deltakelse i møter med det øverste ledernivået 

 Ombudet skal involveres i alle spørsmål ang. personvern 

 Ombudets vurderinger skal bli hørt og uenigheter skal dokumenteres 

 Ombudet skal ha nok tid og ressurser tilgjengelig (inkl. økonomiske midler, IT-utstyr, 

kontorplass osv.) 

 Mulighet til deltakelse på aktuelle kurs og konferanser 

 Ombudet skal ikke få oppgaver som kan føre til interessekonflikt 

 Ombudet skal ikke motta instrukser eller straffes 

 


