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Teknisk korrektion 
 

 

 
Lb. Nr. ØK-T-102 

 
Fælles DBR med Stevns kommune 

 
Udvalg: Økonomiudvalget 

Område: Center for HR, Økonomi & IT 

Funktion: 06.45.51 

 
Teknisk prioritering. Som følge af den nye forordning og den tilhørende 

lovgivning har Center for HR, Økonomi & IT foretaget en vurdering af 

kommunens datasikkerhed. 

En række initiativer er gennemført ligesom der løbende er formidlet 

oplysninger om indholdet i lovgivningen. 

Centeret har gennemført en risikoanalyse og er nået frem til, at der på flere 

områder skal sikres løsninger, der hidtil ikke har været til stede. 

Set i dette lys hermed et forslag til opprioritering. 
 

 

 

Betegnelsen for en databeskyttelsesrådgiver er DBR. Ordningen med en 

udpeget DBR er pligtig og vedkommende kan betragtes som en Intern 

databeskyttelsesombudsmand i organisationen.  

DBR´ens opgaver er 

1. At udøve uvildig og uafhængig rådgivning til organisationen om 

databeskyttelse for at understøtte, at de dataansvarlige overholder 

reglerne i databeskyttelsesforordningen.  

2. At overvåge organisationens generelle og specifikke overholdelse af 

de databeskyttelsesretlige regler.  

3. At rådgive i bredt i organisationen i forbindelse med udarbejdelse af 

konsekvensanalyser med videre.  

4. At samarbejde med Datatilsynet på organisationens vegne.  

5. At modtage underretning om, rådgive om og påtale i forbindelse med 

organisatoriske sikkerhedsbrister.  

6. At vejlede kommunens borgerne om deres rettigheder, herunder 

mødes med borgere i konkrete sager 

BESKRIVELSE AF FORSLAGET 

1. DRIFT 
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Faxe Kommune kan vælge:  

-at udpege en af de nuværende medarbejdere til DBR,  

-at ansætte en person til opgaven som DBR, 

-at købe ydelsen hos en ekstern leverandør, eksempelvis et 

revisionsfirma,  

-at indgå i et samarbejde med en anden kommune i en dele-ordning 

af en DBR.  

Som en overgangsordning er det besluttet, at bede en medarbejde 

varetage opgaven året ud.  

Faxe kommune er dialog med Stevns kommune om udarbejdelse af et 

grundlag for en deleordning med en fælles DBR. Dette er der enighed 

om. Et aftalegrundlag vil blive fremlagt til politisk behandling i juni 

måned. 

 

 

    Beløb i 1.000 kr. 

- : Merindtægt/mindreudgift 

+ : Mindreindtægt/merudgift 2019 2020 2021 2022 
Udgift 400 400 400 400 

Indtægt     

Nettovirkning 400 400 400 400 

 

Udgiften indeholder primært Faxe kommunes andel af lønudgiften. 

Desuden er der indarbejdet et beløb til kontorarbejdsplads og tilhørende IT-

system, kursusdeltagelse og kørsel. 

 
Beløb i 1.000 kr. 

 

 
 

 

Forslaget betyder at Faxe kommune kan leve op til gældende regler og 

lovgivning omkring pligten til at have en DBR-funktion.   
      

      

    

Stevns kommune har allerede nu afsat de fornødne ressourcer til et 

kommende samarbejde om at deles om en DBR-funktion.    

 2019 2020 2021 2022 

Budget før 

Budgettilpasning 0 0 0 0 

ØKONOMI 

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER 

FORUDSÆTNINGER 


