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Høring på norsk lov – frist 16. oktober

 «Justis- og beredskapsdepartementet sender med 

dette på høring et forslag til ny 

personopplysningslov, 

 som gjennomfører EUs personvernforordning i 

norsk rett. 

 Videre foreslår departementet lovbestemmelser 

som utfyller bestemmelsene i forordningen. 

 Frist for å sende inn høringssvar er 16. oktober 

2017.»
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Skille mellom forskjellige diskusjoner

 Forordningen er 

vedtatt av EU, og vil 

gjelde i Norge fra 

mai 2018

 Forordningen som 

sådan er ikke til 

diskusjon

 Spørsmålet er 

hvordan skal vi 

implementere

 Personopplysningsl

ov er ny og til 

høring

 Fastsetter 

forordningen som 

lov i Norge

 Utnytter muligheter 

for nasjonale 

tilpasninger
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Endringene er store kun på noen områder

 Hvis man hadde kontroll på den forrige 

personopplysningsloven vil endringene ikke være 

så store

 Hvis man egentlig ikke følger nåværende lov, vil 

endringene være store 

 OG, konsekvensene av å ikke følge lov og 

forordning er mye større i det nye paradigmet
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Arkivformål?

 Hvordan skal vi forstå dette:

 I den engelske original brukes «Archives», det er 

omtrentlig «arkivdepot» på norsk

 Hvor skillet mellom arkivdanning og arkivdepot går 

er nokså forskjellig i de forskjellige land

 Så nasjonal lovgivning er viktig (punkt for 

arkivlovutvalget?)

 Når oppstår «archives» i norsk kontekst?
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Når oppstår arkivformål?

 Innsamling og behandling av personopplysninger i 

offentlig sammenheng kan ikke skje med 

henvisning til «arkivformål»

 Men når noe er saksbehandlet så kan arkivformål 

være grunnlag for fortsatt oppbevaring

 På tross av forskjellige institutter for sletting

 Skjer dette når:

 Saken er avsluttet

 Saken overført til ikke aktivt arkiv

 Saken overført til arkivdepot
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Sletting av opplysninger

 Forordningen Artikkel 6 pkt. 1 b, c eller e. Den 

nasjonale tilpasning i ny Personopplysningslov § 6 

omhandler bare hvis dette er sensitive 

personopplysninger ? 

 Mens § 14 gir oss grunnlag for å påberope 

«arkivformål» når det slik informasjon blir 

dokumentasjon og omfattes av arkivlov med 

forskrifter. 
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Sletting II

 Problemet kan være at § 14 viser til forordningens 

artikkler 15-21, unntatt artikkel 17. 

 Men Artikkel 17 pkt. 3 d gir vel tilstrekkelig grunnlag 

til å kreve at slik informasjon ikke blir slettet. 

 Poenget at mye informasjon vil bli gjenstand for B/K 

bestemmelser og kan bli kassert før avlevering til 

arkivdepot er en annen sak og influerer ikke på 

denne forståelsen, eller… 

9



Personvernrådgiver (ombud?)

 Obligatorisk for alle offentlige

 Her kommer det egen forskrift (hjemmel i loven)

 Det er en diskusjon om forståelsen av denne 

funksjonens selvstendighet

 Rådgiver er foreslått av departementet

 Ombud har vært begrepet fram til nå

 Hvem er denne funksjonen ansvarlig overfor?

 Dårlig drøftet i høringsdokument
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Dokumentere: «vurdering av 

personvernkonsekvenser»

 Hva innebærer dette?

 Hva er tidspunkt for at dette skal foreligge?

 Hvem har ansvar for at dokumentering skjer?

 Hva slags format og eller volum skal dette ha?

 Skal vi som dokumentasjonsforvaltning ha en rolle 

her?

 Skal vi etterspørre slik dokumentering?
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«retten til å bli glemt»

 Men hva med retten til å bli husket?

 Hva hvis jeg vil sørge for at et offentlig organ faktisk 

bevarer informasjon om mine forhold?

 Mulig at dette er utenfor handlingsrommet å gjøre 

noe med, men det henvises til at sletting ikke skal 

være i strid med nasjonal lovgivning
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Hva må dere gjøre nå?

 Har dere oversikt over hvilke personopplysninger 

dere behandler?

 Følger dere dagens personopplysningslov?

 Er systemene laget for å ivareta kravene til 

 innebygd personvern, dataportabilitet og personvern som 

standardinnstilling

 Sett dere inn i nytt regelverk når ny lov er ferdig 

(januar?)

 Lag rutiner for å følge de nye reglene
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