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Gemensamt Dataskyddsombud
Beredningsunderlag
I samband med kansliberedning den 23 november presenterades följande utfall av Estrategens uppdrag att inhämta intresseanmälan från nämndens parter.

Part i
nämnden

Intresserad att delta Intresserad
Kommentar/synpunkt
i samverkan
arbetsgivaransvar

Åre

Ja, inom ramen för
budgetomslutning
där alla parter ingår

Nej

Kliver någon av får vi ta det en
vända till

Härjedalen

Ja

Ja

Vi är intresserade och kan stå
som arbetsgivare om det är
önskvärt.

Strömsund

Ja

Nej

Krokom

Ja

Nej

Östersund

Nej

Nej

Ragunda

Ja

Nej

Region JH

Nej, inte nu

Om det sker
senare

Fördjupat arbete kring
finansiering och budget
behövs. Om en start
senareläggs finns intresse och
möjlighet att RJH står som
arbetsgivare och fullvärdig
part.

Bergs

Nej

Nej

Tjänstemannanivå, möjligen
aktuellt längre fram

Bräcke

Ja

Nej

Summering

JA 6
NEJ 2
JA, senare 1
EJ SVAR 1

JA 1
JA, senare 1

Spontant verkar lönesättningen
något hög för en dylik tjänst.
35-40 tkr känns rimligare ur ett
kommunalekonomiskt
perspektiv.
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Resultat
Beredningen konstaterar att det är fortsatt stort intresse i frågan kring ett gemensamt
dataskyddsombud med dess roll och funktion. Två parter har emellertid valt att avböja eller
avvakta deltagande. En part har inte svarat. Därav blir det inledande förslaget om att
tillsätta en gemensam DSO baserat på budgetomslutning i nämnden sannolikt inaktuellt.
Beredningen föreslår därmed att gå vidare med en fördjupad analys av intresserade parters
behov enligt nedan.
Fas 2 i utredning av en gemensam DSO
1.

klargöra parternas respektive behov utifrån stödjande och/eller kontrollerande
insatser från ett gemensamt dataskyddsombud.
2. Identifiera omfattning av det arbete som sker lokalt (nuläge) och vad som önskas i
omfattning regionalt hos respektive part.
3. Säkerställ att nuvarande arbete följer eventuella lagkrav. Viktigt ur ett
kvalitetssäkringsperspektiv för fortsättningen.
4. Baserat på utfallet av ovanstående, föreslå om parternas behov av gemensam DSO
kan åtgärdas genom anställning eller upphandling.
I samarbetsöverenskommelsen till nämnden finns att läsa,
”Den principiella utgångspunkten för parternas fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna
fördelas mellan de samverkande parterna i proportion till vilken nytta de har av tjänsten.”
Kopplat till detta är ambitionen hos beredningen att finna alternativ till samhandling för att
åtgärda parternas behov av dataskydd.

