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Disposisjon

1. Kort om Datatilsynets oppgaver og administrasjon
2. Personopplysningsloven vs. Offentleglova
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Datatilsynet
Uavhengig forvaltningsorgan
Håndhever personopplysningsloven,
helseregisterloven og personopplysningsforskriften
Tilsynsorgan og ombud
Personvernnemnda er klageorgan
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To tanker i hodet på en gang –
personvern vs. offentlighet

Offentlighet

Privatlivets fred

Åpenhet,
tilgjengelighet,
service

Kontroll med
opplysninger om
seg selv

Virksomheten er den nærmeste til å gjøre den
konkrete avveiningen fra saksområde til
saksområde

Kommunal Rapport, 6. mars 2003:

”Datatilsynet har i sin visdom funnet ut at å
legge ut offentlige dokumenter på Internett,
kan ha sine betenkelige sider….
….Datatilsynets utspill kan ikke oppfattes
som annet enn et gufs fra fortiden i kampen
for et mer åpent samfunn. De dokumenter
tilsynet vurderer å stoppe offentliggjøringen
av er nemlig pr definisjon offentlige.
Problemet er bare at tilsynet har problemer
med å ta inn over seg
kommunikasjonskanalene forandrer seg.
…Vi ber Datatilsynet ta fatt på naturlige
oppgaver og ikke forfølge oppkonstruerte
problemer hvor de er i fullstendig utakt med
allmennhetens interesser"

Offentleglova (lov av 19. Mai 2006 nr. 16)
– noen utgangspunkter
”Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande
register til organet hos vedkommande organ.”
Også rett til å kreve innsyn i opplysninger som er elektronisk
lagret i databaser, ”dersom samanstillinga kan gjerast med
enkle framgangsmåtar.” (Offentleglova § 9)
-

rett til innsyn på begjæring
retten gjelder for ALLE
ønske om innsyn trenger ikke å begrunnes
er det noe krav til identifisering av ”sak”?
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Hva er det offentlige innholdet av et dokument?
Utgangspunkt: innholdet av offentlige saksdokumenter er offentlig.
Det er unntaket som må begrunnes
”Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn
dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov.” (Offentleglova § 3)

Opplysninger som er undergitt lovbestemt taushetsplikt SKAL man
unnta fra offentlighet med mindre den registrerte samtykker til
offentlighet (Offentleglova § 13)
En del andre opplysninger og dokumenter KAN unntas fra offentlighet
etter skjønnsmessig vurdering jf. § 14 - § 26
Muligheten for å utøve meroffentlighet skal alltid vurderesOffentleglova § 11
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Personopplysningsloven vs. Offentlighetsloven
Personopplysningsloven ”begrenser ikke innsynsrett etter
offentleglova, forvaltningsloven eller annen lovbestemt rett
til innsyn i personopplysninger.”
(POL § 6, 1. ledd)

Hva innebærer det?
Innsynsrett = der det ikke foreligger unntak fra offentlighet
Ved kan-bestemmelser eller utøvelse av meroffentlighet skal
man ta hensyn til personvernkonsekvensene
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Nye regler om publisering (av personopplysninger) på
Internett
• De fleste statlige organer som fører elektronisk journal er
forpliktet til å gjøre denne tilgjengelig på Internett
(Offentlegforskrifta § 6)
• Dette gjelder for eksempel Datatilsynet

• ”Organ som er omfatta av lova her, kan gjere dokument
allment tilgjengelege på Internett, med unntak for
opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i
medhald av lov”
(Offentleglova § 10, 3. Ledd, 1. Pkt)
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Følgende personopplysninger skal ikke legges på Internett
a)opplysninger som er underlagt taushetsplikt
…
c)sensitive personopplysninger
d)fødselsnummer, personnummer og nummer med tilsvarende
funksjon
e)opplysningar om lønn og godtgjering til fysiske personar, med
unntak for opplysningar om lønn og godtgjering til personar i
leiande stillingar i det offentlege og i leiande stillingar eller i
styret i sjølvstendige rettssubjekt
…
(Offentlegforskrifta § 7, 2. Ledd)

Hva med personopplysninger som ikke konkret er nevnt her?
Eks. elevlister…
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Avveining mellom offentlighet og personvern
Etaten selv må ta stilling til de forskjellige innsynsbegjæringer
og eventuell publisering på Internett
Avveiningen mellom offentlighet og personvern
• må gjøres konkret og
• kan undertiden være komplisert
Spørsmål man bør stille seg i den forbindelse:
1. Involverer det aktuelle dokumentet personvernelementer?
(Stikkord; enkeltperson, privat karakter, ære/rykte, fortrolighet)
2)Vil personvernet bli vesentlig påvirket i negativ retning ved
offentliggjøring?
(offentlig tilgjengelig? praktisk relevant konsekvens- eller bare teoretisk?)
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Betenkeligheter sett fra personvernståsted
Vedtak om å nekte innsyn kan påklages til overordnet organ
•
•

Mange eks. på at fylkesmannen gir mer innsyn enn kommunene
Mange eksempler på at forskjellige fylkesmenn ser forskjellig på innsyn i de
samme opplysningene

Offentleglova gir klageadgang til den som ikke får innsyn som
begjært, men hva med den personopplysningene gjelder?
•
•
•

henvender seg ofte til Datatilsynet
kan Datatilsynet hjelpe?
hvis Datatilsynet kontaktes før offentliggjøring, kan man få bistand med
vurderingen av personvernhensyn

Menneskelige feil kan medføre store konsekvenser, særlig ved
utlegging av dokumenter
•
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Behov for gode rutiner – felles for alle offentlige etater og organer og kanskje også de
private
Side 12
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Typisk henvendelse til Datatilsynet
Jeg har mottatt brev/anklage fra xx kommune vedr brudd på
Forskrift om åpen brenning. Jeg har ikke brutt denne forskriften!!
Jeg har fått en beklagelse fra kommunen på at opplysningene de har
mottatt i saken ikke er sjekket, og at de tror meg når jeg har
kontaktet dem om at jeg ikke har brutt forskriften.
Imidlertid reagerer jeg kraftig på at brevet/anklagen ligger på
Internett på kommunens postlister med mitt navn på, når til og
med anklagen er fullstendig ubegrunnet!
Hvilket krav til rettsvern har jeg iflg. Offentlighetsloven eller
taushetsplikt i en slik sak?
Kommunen vil ikke opplyse hvem som har gitt dem informasjonen –
har en anklager, som oppgir falsk informasjon, bedre
rettsbeskyttelse enn meg i en slik sak?

En annen henvendelse
Jeg bor i NN kommune i Hedmark. Jeg vet ikke om dette er
noe alle kommuner gjør, men i alle fall så blir alle brev som
kommunen sender ut liggende på nettet slik at alle kan lese
de. Unntatt enkelte brev. Er dette riktig?
Vi har nemlig fått brev fra kommunen hvor de skriver til oss at
vi har satt opp et uthus ulovlig og vil bli straffet etter
straffeloven osv. Det viser seg å være en feil fra deres side
(de har somlet bort noen papirer), men likevel brevet ligger
der, så alle kan lese det. Og ”her på landet” som vi bor så
får alle med seg alt, så vi får jo høre på ”på bygda” at vi har
satt opp ulovlig uthus osv.
Er det riktig at dette brevet skal ligge der så alle kan
lese det?

Risikovurdering
•
•
•
•

Hva slags opplysninger behandles?
Hva kan skje? Trusselvurdering
Hvor stor er sannsynligheten?
Hva kan bli konsekvensene?
• Obs! For de rammede!!!

• Hvilke tiltak må treffes?

Bruk og sammenstilling av informasjon
§ 7. Bruk av offentleg informasjon
Informasjon som det er gitt tilgang til etter lova her eller
anna lovgiving som gir ålmenta rett til innsyn i offentleg
verksemd, kan brukast til eitkvart formål dersom ikkje anna
lovgiving eller retten til ein tredjeperson er til hinder for det.
§ 9. Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar
Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar
som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom
samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.

Oppsummering
• Offentleglova gir rett til innsyn i saksdokumenter, journaler
og liknende register + sammenstilte opplysninger fra
databaser
• Personopplysningsloven gir rett til innsyn i
personopplysninger
• Lovpålagt taushetsplikt går foran rett til innsyn, både etter
offentleglova og personopplysningsloven
• Ved begjæring om innsyn der man KAN unnta fra
offentlighet og ved utøvelse av meroffentlighet skal
personvernkonsekvensene tas med i vurderingen
• Dokumenter kan legges på Internett med de unntak som
følger av offentlegforskrifta § 7, 2. Ledd. Husk å vurdere
personvernkonsekvensene!!!
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Kontaktopplysninger

Informasjon på www.datatilsynet.no eller telefon 22396900
Juridisk svartjeneste: postkasse@datatilsynet.no
Sikkerhet: sikkerhet@datatilsynet.no

23.04.2010

Side 23

