Budgetalternativ – drift
Sæt kryds i Råderum eller Ønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution

Råderum

Ønske

X

ØKdr-001
Økonomiudvalget
IT og Administration

Pia Risgaard

I 1.000 kr.

2020

2021

2022

2023

Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter

500

500

500

500

Emne
Profitcenter & F3-niveau

Databeskyttelsesforordningen – udvidelse med 1 medarbejder

Beskrivelse:
Ressource til informationssikkerhedsområdet
Persondataloven har tidligere været bestemmende for de regler, vi som kommune skal efterleve
på informationssikkerhedsområdet. Persondataloven blev i maj 2018 afløst af EU´s
databeskyttelsesforordning. De ”gamle” regler skal for størstedelens vedkommende stadig
efterleves, men i forbindelse med forordningens indførelse er en del af de ”gamle” regler
skærpet, ligesom der er kommet nye regler til, der skal efterleves.
Det er vigtigt, at vi sikrer korrekt behandling og beskyttelse af borgernes data. Dertil kommer,
at vi efter de nye bestemmelser kan blive sanktioneret med høje bødestraffe, hvis vi ikke efter
forordningens bestemmelser.
Det er en meget stor opgave, at implementere forordningens bestemmelser i en organisation
som Vesthimmerlands Kommune – både set i forhold til antallet af ansatte og i forhold til de
mange følsomme persondata, der bliver behandlet.
Efter indførelse af forordningen har Datatilsynet foretaget tilsyn i en del kommuner.
Tilbagemeldingerne fra disse tilsyn resulterer i, at kommunerne helt tiden bliver opmærksom på
nye opgaver eller opgaver, som tilsynet stiller skærpede krav til.
Den nuværende opgavemængde på området er væsentlig større end det vi kan løse med den
eksisterende ressourcemængde. Derfor er det nødvendigt, at området tilføres en ekstra
ressource.
Nøgletal (Angiv relevante nøgletal for kommunen i forhold til andre kommuner – beskriv evt.
udgiftsniveau):
VesthimVIVE
Smnl.
Region
Hele
merlands
Budget 2019
Kommun
gruppen Nordjyll. landet
e
Administration mv. kr. pr.
indb. (ekskl. lønpuljer,
6.395
6.382
6.971
6.048
tjenestem.pension og interne
forsikringspuljer)
En udvidelse af udgifterne med årligt 0,500 mio. kr. vil påvirke Vesthimmerlands Kommunens nøgletal fra
6.395 kr. pr. indbygger til 6.408 kr. pr. indbygger. (13,41 kr. )

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og unge):
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Databeskyttelsesforordningen har stor betydning for hele kommunens virksomhed. Reglerne
gælder for alle afdelinger og institutioner, og manglende efterlevelse af forordningen kan have
store økonomiske konsekvenser (bøder i millionstørrelsen).
Konsekvenser for service til borgerne:
Forordningen er skabt for at sikre borgerne mod misbrug af personlige oplysninger i offentlige og
private registre.
Personalemæssige konsekvenser:
Udvidelse med ca. 1 fuldtids medarbejder.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
Afledt ændring i taksten for området:

