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TILDELINGSBREV 2019 - Datatilsynet
1. INNLEDNING
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av Prop.
1 S Prop. 1 S (2018–2019) Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. Innst. 16 S
(2018–2019) vedtatt 14. desember 2018.
Departementet gir i tildelingsbrevet Datatilsynet fullmakt til å disponere utgiftsbevilgningen
for 2019, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7. Brevet fastsetter også kravene som
departementet har til Datatilsynet. I tillegg delegerer departementet fullmakter til Datatilsynet.
Sammen med tildelingsbrevet legger økonomi- og virksomhetsinstruksen rammene for
Datatilsynet sin virksomhet i 2019.
Vi ber Datatilsynet ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.

2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER
Innbyggernes aktiviteter generer enorme mengder data som kan sammenstilles og analyseres.
Profilering tas i bruk både av private og offentlige virksomheter. Maskinlæring og kunstig
intelligens er allerede blitt viktig på mange samfunnsområder. Bruk av data til
sekundærformål er blitt en viktig og verdifull kilde til kunnskap. Enkel og rimelig tilgang til
store datamengder kan utfordre personvernet. Ny teknologi kan samtidig gi muligheter til å
ivareta personvernhensyn på nye måter, blant annet gjennom innebygd personvern og
personvern som standardinnstilling. Godt personvern skaper tillit, og legger til rette for
vellykket digitalisering av både offentlige og private tjenester.
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Digitale tjenester tilbys i et internasjonalt marked. Ulikt regelverk for behandling av
personopplysninger i ulike land er en utfordring når internasjonalt samarbeid og handel øker.
Personvernforordningen bidrar til like regler i alle EU/EØS-land. Ivaretakelse av
forordningens rettigheter og plikter er en viktig oppgave for regjeringen. Landene må i
fellesskap søke å finne løsninger på internasjonale utfordringer, og internasjonale regler og
deltakelse i internasjonalt samarbeid er nødvendige instrumenter.

3. MÅL FOR 2019
Hovedmålet på personvernområdet er et godt personvern for alle. I dette ligger at både
innbyggere, virksomheter, organisasjoner og offentlig forvaltning skal kjenne og etterleve
personvernregelverket. Borgerne skal settes i stand til å ivareta eget personvern. Regjeringen
vil sikre den enkeltes rett til å råde over egne private opplysninger. Gjennom den kompetanse
og myndighet og de oppgaver som følger av lov om behandling av personopplysninger 15.
juni 2018 nr. 38 (personopplysningsloven) §§ 20 og 21 og generell personvernforordning
2016/679 artikkel 55 til 59, har Datatilsynet som fagmyndighet og tilsynsorgan et særlig
ansvar for å bidra til at dette målet nås.

4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV
4.1 Inkluderingsdugnad, og utvikle rutiner og arbeidsformer i
personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.
Datatilsynet skal arbeide systematisk for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og
utvikle rutiner og arbeidsformer i personalarbeidet med sikte på å nå målene for dugnaden.
Datatilsynet skal i årsrapporten redegjøre for hvordan tilsynets rekrutteringsarbeid har vært
innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.
Har Datatilsynet hatt nyansettelser i rapporteringsperioden, skal andelen som har nedsatt
funksjonsevne eller hull i CV'en rapporteres i årsrapporten. Har Datatilsynet færre enn fem
nyansettelser i perioden, skal prosentandelen ikke rapporteres i årsrapporten, for å sikre
personvernet til de nyansatte. For disse virksomhetene kan det være aktuelt å ha en lengre
måleperiode (enn ett år) før måltallet rapporteres. I årsrapportens kapittel 4 skal alle
virksomheter vurdere arbeidet opp mot målene for dugnaden; hva som har vært vellykkede
tiltak, hva som har vært utfordringer, og hvorfor virksomheten eventuelt ikke har lykkes med
å nå målene for dugnaden, jf. Rundskriv H-3/18.

4.2 Motvirke arbeidslivskriminalitet
Offentlige oppdragsgivere har som innkjøpere av varer og tjenester et særskilt ansvar for å
motvirke arbeidslivskriminalitet. Det forventes at offentlige virksomheter går foran i arbeidet
med å fremme et seriøst arbeidsliv. Datatilsynet skal ved tildeling av oppdrag og i oppfølging
av inngåtte kontrakter sikre at deres leverandører følger lover og regler. Datatilsynet skal i
årsrapporten redegjøre for resultater fra oppfølging av inngåtte kontrakter og hvordan
virksomhetens anskaffelser er innrettet for å gjennomføre dette hensynet, jf. Rundskriv H8/17.
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5. BUDSJETTILDELINGER
5.1 Budsjettrammer 2019
I tråd med Stortingets vedtak tildeles Datatilsynet følgende utgifter i 2019:
Utgifter
Kap. 0545 Datatilsynet
[tall i tusen kr]
Post
01

Betegnelse
Driftsutgifter

Budsjett 2019
57 672

Sum kap. 545

57 672

Budsjettet skal dekke drift av Datatilsynet og tilsynets løpende oppgaver. Budsjettet
viderefører økningen på 11 mill. kroner fra 2018, samt øker posten med ytterligere 2 mill.
kroner for å dekke Datatilsynets økte kostnader ved gjennomføring av nytt
personvernregelverk. Midlene skal dekke økt bemanning, ressurser til utvikling og drift av
IKT-systemer, nye digitale kommunikasjonsløsninger, informasjons- og
kommunikasjonstiltak, kompetanseutvikling, kostnader knyttet til økt deltagelse i
internasjonalt personvernarbeid og lovpålagt samhandling med andre personvernmyndigheter.

6. FULLMAKTER
Datatilsynet får delegert de fullmaktene som framgår under for budsjettåret 2019. Datatilsynet
er selv ansvarlig for å sette seg inn i de kravene og hjemlene departementet henviser til.
I tillegg gjelder de administrative fullmaktene Datatilsynet har fått delegert i økonomi- og
virksomhetsinstruksen datert 20. desember 2016.

6.1 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover
budsjettåret
Fullmakten gis på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3.

6.2 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr
Fullmakten gis for kap. 545, post 01 på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.2.

7. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING
Tidspunkter for etatsstyringsmøter og rapporteringer i 2019 framgår av styringskalenderen i
vedlegg 1.
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7.1 Styringsdialog og rapportering gjennom året
Datatilsynet skal gi departementet regnskapsstatus og prognose for resten av budsjettåret per
30. april og 31. august 2019. Regnskapsrapporteringen skal være departementet i hende innen
henholdsvis 20. mai og 20. september 2019.
Departementet viser til pkt. 4.4.6 i økonomi- og virksomhetsinstruksen og ber om at en
kortfattet og overordnet kartlegging av risiko og sårbarhet (ROS-analyse) på eget
ansvarsområde oversendes departementet sammen med årsrapporten for 2018, senest 1. mars
2019. Departementet ber om at analysen inneholder følgende punkter:
-

Vurdering av risiko knyttet til hendelser som Datatilsynet har et ansvar for å forebygge
eller håndtere.
Vurdering av sårbarhet i kritiske samfunnsfunksjoner som Datatilsynet har ansvaret
for.
Vurdering av eventuelle avhengigheter til og fra andre virksomheter uavhengig av
sektor.
Vurdering av risiko knyttet til opprettholdelse av egen drift.

Vi viser ellers til vedlegg 5 i DSBs veiledning om "Departementenes systematiske
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid" (finnes på http://www.dsb.no).
Departementet viser for øvrig til frister for ulike rapporteringer i styringskalenderen og i
økonomi- og virksomhetsinstruksen.
7.2 Årsrapport og årsregnskap
Datatilsynet skal sende årsrapporten for 2019 til departementet innen 1. mars 2020, med kopi
til Riksrevisjonen. Årsrapporten skal tilfredsstille kravene i økonomi- og virksomhetsinstruks
for Datatilsynet. Den skal også inneholde rapportering om aktiviteter og resultater basert på
oppgaver som følger av personvernforordningen artikkel 57 nr. 1. Videre skal rapporten
inneholde en liste over hvilke typer overtredelser som er meldt og hvilke type tiltak som er
truffet i samsvar med personvernforordningen artikkel 58 nr. 2, jf. personvernforordningen
artikkel 59. Rapporten skal inneholde rapportering om mål og krav omtalt i dette
tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 Mål for 2019 og pkt. 4 Andre forutsetninger og krav.
Datatilsynet skal sende en korrekt, dekkende og komplett årsrapport til departementet.
Årsrapporten skal ikke endres etter at den er sendt til departementet, med mindre det er
særskilte forhold som gjør det nødvendig.

8. BUDSJETTMESSIGE FORUTSETNINGER
Datatilsynet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2019 slik at det kan nå målene innenfor
bevilgningsrammene som er gitt i dette brevet, jf. Reglement for økonomistyring i staten § 9
og Bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.
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Datatilsynet kan ikke overskride utgiftsbevilgningene eller bruke dem til andre formål enn
forutsatt av Stortinget, jf. bevilgningsreglementets § 5. Unntaket er fullmakt gitt i pkt. 6 i dette
brevet.
Datatilsynet har ansvaret for å iverksette tiltak slik at det ikke oppstår behov for å øke
bevilgningen. Departementet forutsetter at Datatilsynet rapporterer om vesentlige endringer i
budsjettforutsetningene umiddelbart.

Med hilsen

Cathrin Sætre (e.f.)
ekspedisjonssjef
Hege B. Sæveraas
seniorrådgiver

Vedlegg: Styringskalender for Datatilsynet i 2019
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Vedlegg 1
Styringskalender for Datatilsynet for 2019
Måned Rapportering/møte
Januar Statsregnskapet 2018 – foreløpig regnskap,
bekreftelse/omposteringer
Statsregnskapet 2018 – forklaringer til
statsregnskapet
Februar Statsregnskapet 2018 – søknad om overføring av
ubrukte midler
Statsregnskapet 2018 – rapport om anvendt
kontoplan og regnskapsprinsipper
Innspill til RNB
Mars Årsrapport for 2018 leveres KMD
ROS-vurdering 2019 leveres KMD
Etatsstyringsmøte(gjennomgang av årsrapport
2018, risikovurdering 2019)
Mai Innspill til rammefordeling
Budsjett- og regnskapsstatus per 30.4 med
prognose ut året
Innspill til Prop. 1 S
September Budsjett- og regnskapsstatus per. 31.8 med
prognose ut året
Innspill til nysalderingen
November Innspill til nye satsinger og kutt
Desember Innspill til konsekvensjustering (for 2021)
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Tidspunkt
20.01.2019
20.01.2019
01.02.2019
01.02.2019
15.02.2019
01.03.2019
01.03.2019
25.03.2019
01.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.9.2019
13.09.2019
01.11.2019
11.12.2019

