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Gemensamt dataskyddsombud (GNS/11/2018)
Sammanfattning
Behovet av en gemensam DSO i Jämtland Härjedalen har diskuterats i olika former. Ett
förslag som bygger på samverkan och behovet av en oberoende DSO som stöttar nämndens
parter är under beredning på initiativ från kommuncheferna.
DSO ska ses som en gemensam resurs med uppdrag av nämnden och kan rekryteras från
vilken som helst av nämndens parter.
DSO ska stödja kommunerna och regionen i deras befintliga arbete med personuppgifter så att
dataskyddsförordningen kan efterlevas. DSO ska kunna arbeta självständigt och oberoende i
sin roll. Därmed ska DSO inte ha andra arbetsuppgifter som kan krocka med DSO-rollen. Det
är till exempel inte lämpligt att DSO sitter i organisationens ledning eller är med och fattar
strategiska beslut som omfattar personuppgiftsbehandling inom kärnverksamheten.
Status
Beredningen har tagit fram en arbetsbeskrivning som definierar regionala arbetsuppgifter
inom dataskydd och som knyter an till det arbete som nämndens parter utför.
På gemensamma nämnden för samverkans sammanträde den 26 oktober fick e-Strategen i
uppdrag att inhämta intresseanmälningar från parterna att ingå i ett samarbete med ett
gemensamt dataskyddsombud, samt inhämta intresseanmälan av part som är av intresse att
inneha ett arbetsgivaransvar för tjänsten som dataskyddsombud.
Det har inkommit svar från alla parter där sex parter ställer sig positiva till en gemensam DSO
och två parter har även anmält intresse för ett arbetsgivaransvar. Utifrån detta blir förslaget
om att basera finansieringen på budgetomslutning sannolikt inaktuellt.
I nämndens samarbetsöverenskommelse står det under punkt 8 ”Den principiella
utgångspunkten för parternas fördelningsnyckel bör vara att kostnaderna fördelas mellan de
samverkande parterna i proportion till vilken nytta de har av tjänsten.”

Förslag till beslut
1. E-strateg får i uppdrag att inhämta nulägesbeskrivningar av arbetets omfattning hos
respektive part, samt klargöra parternas respektive behov utifrån stödjande och/eller
kontrollerande insatser från ett gemensamt dataskyddsombud.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
1

PROTOKOLL
Mötesdatum

Gemensam nämnd för samverkan
inom drift och service, utveckling
samt specialistfunktioner

2018-12-07

2. Baserat på utfallet av punkt 1, undersöka om parternas behov av gemensam DSO kan
åtgärdas genom anställning eller upphandling, samt fastställa finansieringsalternativ.

Beslut
1. E-strateg får i uppdrag att inhämta nulägesbeskrivningar av arbetets omfattning hos
respektive part, samt klargöra parternas respektive behov utifrån stödjande och/eller
kontrollerande insatser från ett gemensamt dataskyddsombud.
2. Baserat på utfallet av punkt 1, undersöka om parternas behov av gemensam DSO kan
åtgärdas genom anställning eller upphandling, samt fastställa finansieringsalternativ.

Beslutsunderlag
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