
Hvor mange personvernombud trengs det for å 
skifte en lyspære?
Thea Rølsåsen, faglig prosjektleder





• Litt om meg

• Hva gjør et personvernombud?

• Hva gjør vi i prosjektet?

• Fordeler og ulemper

• Vurdering av veien videre



• Jurist fra UiO

• Østlending

• Flyttet spontant til Ålesund 
for å jobbe med personvern















Hvordan har vi løst oppgaven?

1. Klargjøre hva rollen innebærer og gjøre rollen kjent (både informere 
og ufarliggjøre)

2. Skaffe seg oversikt og kontakt

3. Skaffe seg riktig kompetanse

4. Gi grunnleggende opplæring (foredrag, kurs, workshops, fagdager)

5. Rådgiving i konkrete saker og avvikshåndtering

6. Økende grad av kontrollerende virksomhet







Fordeler 

• Dedikert kompetanse som kommunen ofte ikke har selv 

• Knutepunkt for informasjonsdeling

• Har ressurser til å holde seg faglig oppdatert 

• Internt personvernombud vs. eksternt



Utfordringer

• Mange kommuner, stort geografisk område

• Til tider vanskelig å få oversikt

• Nå ut til hele organisasjonen og innbyggerne

• Vanskelig å drive etter etablerte standarder for prosjekter

• Antallet stillinger



Er dette en god måte å løse det på?

Har vi levert det vi lovet?





IKA MR har lykkes med å rekruttere gode kandidater til å ivareta 
personvernombudsrollen. Personvernombudene leverer tjenester som 
prosjektdeltakerne jevnt over er godt fornøyd med. Begge ombudene 

oppleves som faglig dyktige og til å ha personlige egenskaper som gjør 
dem godt egnet til å ivareta en slik rolle. Prosjektet har således i stor grad 
klart å oppfylle prosjektdeltakernes forventninger, til tross for begrenset 

grad av styring og kontroll. Det er imidlertid likevel behov for å gjøre noen 
justeringer av personvernombudenes arbeid. 



• Tydeligere rammer for prosjektet

• Kunne hatt en annen prioriteringsrekkefølge

• Stiller spørsmål ved om det er nok med to ombud

• Stiller spørsmål om vi er synlige og tilgjengelige nok

• Alt i alt: Ordningen fungerer etter sin hensikt og kommunene 
er fornøyde med det vi har levert



Veien videre

• Kommunesammenslåing

• Vurdere om det skal bli faste stillinger

• Fortsette å gjøre jobben vi gjør i dag



Prosjektdeltakerne uttrykker jevnt over at de er godt fornøyd
med jobben personvernombudene gjør, at de er gode 

samarbeidspartnere og støttespillere, og at dagens løsning der 
de ivaretar ombudsrollen for virksomheten er en bedre løsning 
enn det de ville fått til ved å ha et internt personvernombud. 
Representantene for prosjektdeltakerne som ble intervjuet 

uttrykte alle at de ønsket en forlengelse av samarbeidet etter 
2020, samtidig som flere presiserte at det ikke var opp til dem å 

fatte den beslutningen. 
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