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Notat - delegering til rådmann - personvern og informasjonssikkerhet
Henvisning:
Kommuneloven §§ 6 og personvernlov § 2 4) og EUs personvernforordning artikkel 4
7) og Ås kommunes informasjonssikkerhetsplan.
Bakgrunn for saken:
Delegering av ansvar for informasjonssikkerhet og personvern til rådmannen, i tråd
med gjeldende informasjonssikkerhetsplan.
Fakta i saken:
Kommunen utarbeidet informasjonssikkerhetsplan i 2007 med grunnlag i
personopplysningsloven. Etter loven er behandlingsansvarlig pålagt å sørge for
tilfredsstillende informasjonssikring ved behandling av personopplysninger.
Behandlingsansvarlig er virksomhetens øverste administrative leder. Etter
kommuneloven er det kommunestyret om ikke annet er delegert.
I EUs personvernforordning er behandlingsansvarliges ansvar for internkontroll og
personvern regulert i kapitel IV. Behandlingsansvarlig skal gjennomføre egnede
tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres i
samsvar med forordningen. Ås kommunes informasjonssikkerhetsplan definerer
rådmannen som behandlingsansvarlig. Disse ansvarene er ikke formalisert i dagens
reglement.
Saksutredning og vurdering:
Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes, og skal sikre at vi
ivaretar krav til internkontroll og personvern. Dette er administrative oppgaver som
hensiktsmessig bør ligge hos rådmann med mulighet for å delegere arbeidsoppgaver
til leder med daglig ansvar for IT-systemer/programvare.
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I forbindelse med innføring av ny personvernlov og EUs personvernforordning er det
naturlig å ta opp til vurdering delegering av behandlingsansvaret.
Disse ansvarene anbefales formalisert og bør fremkomme i reglementet til
rådmannen.
Forslag til delegering:
Rådmannen delegeres behandlingsansvaret for internkontroll og personvern etter
personopplysingsloven og EUs personvernforordning. Gjennomføringen og det
daglige ansvaret kan delegeres.
Med hilsen
Trine Christensen
Rådmann
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