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AGDER POLITIDISTRIKTS INNSPILL TIL PERSONVERNKOMMISJONENS 

MANDAT 

Det vises til høringsbrev vedrørende innspill til Personvernkommisjons mandat, datert 23. juli. 

 

Når det gjelder hvordan personvernet kan sikres ved økt bruk av digitale løsninger, 

herunder rettighetene til brukere av sosiale medier, har man følgende innspill til 

mandatet: 

 

 Man bør se på muligheten for å etablere en helhetlig elektronisk 

sikkerhetsklareringsprosess; dagens papirbaserte løsning er både ressurskrevende, 

ineffektiv og har utfordringer knyttet til personvern. 

 

 Man bør se på muligheter for å benytte løsninger som Altinn til også å omfatte 

kommunikasjon av ulik art med offentlige instanser, utover hva som allerede er 

etablert. For å ivareta personvernet på en bedre måte enn i dag, vil kommunikasjon 

via Altinn sørge for en sikrere verifikasjon av den som faktisk kommuniserer med 

aktuell instans. Verifikasjon er også av vesentlig betydning for personvernet ved 

kommunikasjon via ulike sambandsmedier. 

 

 Man bør se på ulike utfordringer knyttet til stadig større utstrekning i bruken av sosiale 

medier, herunder innsamling av personopplysninger inn mot Big Data og målrettet 

kommunikasjon. 

 

Hva angår det særlige oppdraget om å vurdere tilstanden for barns personvern og 

tiltak for å styrke dette, har man følgende innspill til mandatet: 

 

 Man bør se på tilfeller hvor ulike hensyn er motstridende, spesielt knyttet til sletting av 

opplysninger. I dag risikerer man at opplysninger som kan bli nødvendige i saker om 

tapt barndom, blir slettet, og ikke sperret. 
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Da mandatet for øvrig er åpent, tillater man seg å komme med følgende innspill: 

 

 Man bør se på tilfeller hvor det kan være nødvendig å skjerme opplysninger knyttet til 

ansatte, som av ulike hensyn ikke bør tilflyte offentligheten, i større grad. Dette kan 

være relevant for å ivareta personvernet til både ansatte innen særlig utsatte 

sektorer/stillinger, eksempelvis politioperativt personell, samt personer i den ansattes 

nærmeste familie. 

 

 Man bør se på muligheter for, og krav om gjenbruk av personopplysninger/data. 

Gjenbruk vil sannsynligvis redusere risiko for feil ved opplysningene og ved 

behandlingen av disse. 

 

 Man bør ta inn over seg utviklingen i retning av mer samarbeid mellom ulike aktører, 

herunder tverretatlig. Eksempelvis har politiet, kommuner, helse- og skolevesenet 

behov for større grad av informasjonsutveksling av personopplysninger som én eller 

flere av aktørene har, men hindres ofte av at de er underlagt ulikt regelverk knyttet til 

blant annet taushetsplikt. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Sundvoll   

Visepolitimester   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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