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HØRINGSSVAR OM MANDAT TIL PERSONVERNKOM MISJON

Vi viser til høringsbrev av 11. juli 2018. Det er i høringsbrevet pekt på at regjeringen skal
nedsette en personvernkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge.

Personvernkommisjonen skal i følge Jeløya-plattformen blant annet se på; “personvern i
justissektoren, og hvordan personvernet kan sikres ved økt bruk av digitale løsninger,
herunder rettigheter til brukere av sosiale medier. Mandatet skal også inkludere et særlig
oppdrag om å vurdere tilstanden for barns personvern og tiltak for å styrke dette . Det er
pekt på at mandatet for øvrig er åpent, og at det for eksempel kan gis innspill til bestemte
områder, temaer eller spørsmål som personvernkommisjonen bør se nærmere på.

Generelt
Vi er positive til etablering av en ny personvernkommisjon, og mener det er viktig at
kommisjonen foretar en gjennomgang av personvernets tilstand.

Vi mener mandatet bør ses i sammenheng med nytt personopplysningsregelverk, og spesielt
forordning 2016/670 (heretter personvernforordningen) og direktiv 2016/680 (heretter LED’).
Vi mener i tillegg at mandatet bør ses i sammenheng med utredningen

2 0 .. . 0personvernkommisjonen gjorde i 2009. I 2009 sa personvernkommisjonen særskilt pa
personvern og media, barn og unge, i arbeidslivet, helsesektoren og i transport og
kommunikasjonssektoren, samt spørsmålet om organisering av personvernmyndighetene og
grunnlovsfesting av personvernet. Ut fra de særskilte områder som ble behandlet i 2009
støtter vi prioriteringen av personvern i justissektoren.

Vi setter imidlertid spørsmåltegn ved hvorfor økt bruk av digitale tjenester og sosiale medier
skal prioriteres. Bruk av slike kommersielle tjenester er allerede regulert av
personvernforordningen, og det er et begrenset handlingsrom til å innføre nasjonale regler på
dette feltet.

Artikkel 29 gruppen bruker forkortelsen LED på direktivet i sin uttalelse WP 258. Det står for
Law Enforcement Directive.
2 NOU: 2009: 1 Individ og integritet.
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Om LED og økt krav til harmonisering
Personopplysningsvernet har utviklet seg til å bli en moderne og selvstendig rettighet, og
rettsutviklingen på dette området skjer i stor grad i EU. Dette gjelder både gjennom
lovgivningen, praksis og tolkninger fra sentrale organer. Vi trekker særlig frem rettspraksis fra
EU-domstolen og uttalelser fra Artikkel 29 gruppen (EU-kommisjonens ekspertorgan på
personvern). Artikkel 29 gruppen har hatt et stort aktivitetsnivå og har kommet med en rekke
uttalelser og tolkninger, som igjen har hatt stor innflytelse på forståelsen av
personverndirektivets grunnleggende begreper og tankegang. Artikkel 29 gruppen er nå
erstattet med Personvernrådet, som både har oppgaver etter personvernforordningen og LED.
Personvernrådet må forventes å få stor betydning for forståelsen og praktiseringen av LED.

LED må kunne sies å ha kommet noe i skyggen av personvernforordningen, men direktivet har
vesentlig betydning for borgernes rettsikkerhet og personopplysningsvern. Direktivet regulerer
et område hvor det må foretas vanskelige balanseganger mellom hensynet til
kriminalitetsbekjempelse på den ene siden og hensynet til den enkeltes personopplysningsvern
på den andre siden. Balanseringen av interesser foretas spesielt gjennom regler som setter
begrensninger i adgangen til å behandle personopplysninger, samt ved
rettighetsbestemmelser. Ved å benytte seg av et direktiv fremfor en forordning gis
medlemsstatene også et noe større nasjonalt handlingsrom til å fastsette egne regler. Et slikt
handlingsrom tar hensyn til kulturelle, rettslige og historiske forskjeller mellom
medlemslandene. Det påpekes imidlertid at LED innebærer nokså strenge krav til
harmonisering.3 Det er politiregisterloven med forskrift som gjennomfører LED i norsk rett.

Justissektoren
Behov for gjennom gang av regelverket
Det er mange ulike personvernrettslige problemstillinger som gjør seg gjeldende i
justissektoren. Vi vil i det følgende fokusere på de rammer som følger av LED og det
handlingsrom Norge har til å utforme nasjonale regler.

Politiregisterloven med forskrift
Vi mener det er behov for en evaluering av politiregisterloven med forskrift. Vi mener det kan
settes spørsmålstegn ved om regelverket er tilstrekkelig fleksibelt og teknologinøytralt sett hen
til den teknologiske utviklingen. Det kan for eksempel stilles spørsmål ved hvor hensiktsmessig
det er å ta utgangspunkt i en registerdefinisjon ved behandling av opplysninger. En annen
utfordring er registerfokuset og den forskriftfestede plassering av behandlingsansvaret når
politiet tar i bruk nye teknologiske plattformer som Facebook og Snapchat. Vi viser i den
forbindelse til EU-domstolens avgjørelse om felles behandlingsansvar mellom Facebook og en
tysk utdanningsinstitusjon.4

Personvernprinsfpyer
Etter vår vurdering er artikkel 4 den mest sentrale bestemmelsen i direktivet. Ikke bare har
prinsippene betydning ved tolking av de øvrige bestemmelsene i direktivet, de har også
normativ kraft i seg selv. Praktiseringen av prinsippene er dessuten viktig for å sikre
harmonisering av regelverket i medlemsstatene. Prinsippene er dessuten teknologinøytrale og
har vist fleksibilitet med tanke på teknologisk utvikling. Det foreligger tolkninger av
prinsippene innenfor rettshåndhevelsessektoren. EUs agentur for grunnleggende rettigheter

Se for eksempel direktivets fortalepunkt 7 og 15.
‘ C-210/16.
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(FRA) har kommet med en slik tolkning.5 Vi viser også til Artikkel 29 gruppens uttalelse
01/2014 om nødvendighets- og proporsjonalitetsprinsippet i rettshåndhevelsessektoren.

Vi mener det bør utformes en egen bestemmelse i politiregisterloven som gjennomfører LED
artikkel 4 om prinsipper. En egen bestemmelse om prinsipper vil i større grad bidra til
harmonisering og brukervennlighet. Vi er også usikre på hvorfor ikke alle
personvernprinsippene er gjennomført i politiregisterloven. Vi trekker særlig frem
rettferdighetsprinsippet, som er et av de mest sentrale personvernprinsippene.

Bruk av ny teknologi og metoder
Vi mener personvernkommisjonen bør se nærmere på politiets adgang til å ta i bruk ny
teknologi som “big data, kunstig intelligens, automatiserte avgjørelser og profilering. Politiets
virksomhet er i aller høyeste grad informasjonsstyrt. Det er derfor et stort potensiale for
politiet i å ta i bruk ny teknologi, for eksempel for å oppnå effektivisering og mer presis
informasjonsbehandling. Dette gjelder i hele politiets arbeidskjede fra forebyggende arbeid til
bruk av politiets beredskapsressurser i tidskritiske sammenhenger, og for etatens
virksomhetsstyring. Samtidig kan bruk av slik teknologi innebære betydelige inngrep i den
enkeltes rett til personopplysningsvern. Vi mener personvernkommisjonens arbeid på dette
området kan gi et viktig bidrag for å finne det riktige balansepunktet mellom de grunnleggende
interesser.

Om automatisefte avgjørelser og yrofilering
LED artikkel 11 inneholder et forbud mot avgjørelser som utelukkende er basert på
automatisert behandling, herunder profilering, med mindre det gjøres unntak i nasjonal rett.

Direktivbestemmelsen er gjennomført i både Danmark og Sverige, men ikke i Norge.6 I
lovforarbeidene til politiregisterloven er det slått fast at det ikke er nødvendig å gjennomføre
LED artikkel 11. Begrunnelsen er at “... det i Norge ikke er ordninger der individuelle
avgjørelser som er av betydning for den det gjelder utelukkende er basert på automatisk

- . 0 -behandling. Vi setter spørsmalstegn ved om dette er fyllestgjørende, og trekker særlig frem
Artikkel 29 gruppens tolkning av direktivbestemmelsen.6

Vi mener LED artikkel 11 bør gjennomføres i norsk rett. I hvilken grad politiet bør kunne
nyttiggjøre seg av slik teknologi bør drøftes av personvernkommisjonen.

Om bruk av informasjon som er offentliggjort
LED artikkel 10 bokstav gir et rettslig grunnlag for behandling av særlige kategorier av
opplysninger. Det følger av bestemmelsen at behandlingen må være strengt nødvendig og det
må gis tilstrekkelige garantier. I bestemmelsens bokstav c åpnes det opp for at slike
opplysninger kan behandles når behandlingen gjelder opplysninger som det er åpenbart at den
registrerte har offentliggjort.

Se “Handbook on European data protection law — 2018 edition” side punkt 8.2.1.
6 Se lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger § 11, og
brottsdatalag 19 §.

Se Prop.99 L (2016-2017) side 13.
8 . . . 0Se WP 258 side 11 til 15, herunder eksemplene som gis pa side 12.
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Artikkel 10 bokstav c er gjennomført i andre medlemsland, men ikke i Norge.9 Begrunnelsen
for dette følger blant annet av lovforarbeidene til politiregisterloven. Der opplyses det at dette
ikke bør være et ‘selvstendig grunnlag for politiets behandling nk vilkrene for
formlsbestemthet og nødvendighet ikke er oppfylt,”1° Vi er noe usikre p hva som ligger i
denne begrunnelsen. LED artikkel 10 inneholder krav om strengt nødvendig, og bestemmelsen

ses i sammenheng med øvrige krav i LED, herunder prinsippet om formlsbestemthet i
artikkel 4h1 Artikkel 29 gruppen har for øvrig foretatt en tolkning av både krav til strengt
nødvendig, tilstrekkelig garantier og grunnlaget for behandling i bokstav c.’2

I lys av den teknologiske utviklingen og digitaliseringen er dette et praktisk viktig grunnlag. Vi
mener derfor at LED artikkel 10 bokstav c bør gjennomføres i norsk rett, og at
personvernkommisjonen bør drøfte grensene for politiets adgang til bruke opplysninger som
den registrerte selv har offentliggjort.

Samhandllng med andre kontro/Imyndigheter
Mer og mer av rettshndhevingen i samfunnet blir lagt til offentlig forvaltning. Oppgaver som
tradisjonelt har vært hos politi, p3talemyndighet og domstoler hører n inn under ulike
forvaltningsorgan.13

Vi mener denne utviklingen tilsier at personvernkommisjonen bør drøfte rammene for lovlig
utveksling av personopplysninger mellom politiet og slike offentlige kontrollmyndigheter. Det
er viktig at det gjøres grundige vurderinger av de krav som følger av både LED og
personvernforordningen. Vi peker spesielt p lovlighets-, nødvendighets- og
proporsjonalitetskravet.’4 EPDS’5 har for øvrig utarbeidet en nyttig veileder om
nødvendig hets kravet.’6

Vi mener i tillegg at det er forhold ved gjennomføringen av LED i norsk rett som bør trekkes
inn i et slikt arbeid. LED gjelder for “kompetente myndigheters” behandling av
personopplysninger for formlene som følger av artikkel 1 nr. 1, se artikkel 2 nr. 1. Begrepet
kompetente myndigheter deflneres i LED artikkel 3 nr. 717 Selv om politiet er det sentrale
eksempelet p en slik myndighet, kan ogs andre myndigheter være omfattet av definisjonen.
Politiregisterloven gjelder imidlertid kun for politiets og påtalemyndighetens behandling av
personopplysninger, jf. lovens § 3.

For eksempel i Danmark, se lov om retshåndhævende myndigheders behandling af
personoplysninger § 10.
10 Se Prop.99 L (2016-2017) side 15.
111 samme retning se Artikkel 29 gruppens uttalelse 6/2014 punkt 111.2.3 om forholdet mellom
rettslig grunnlag og personvernprinsipper.
12 Se Artikkel 29 gruppens uttalelse WP 258 side 7 til 8 og 10 til 11.
13 Meld. St. 11 Personvern — utsikter og utfordringer punkt 4.6.
“ Prinsippene er nærmere beskrevet i Datatilsynets høringsuttalelse av 16.10.2017 om utkast
til ny personopplysningslov.
15 Furopean Data Protection Supervisor, som er EU5 datatilsynsombudsmann.16 Se følgende nettside: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/17-06-
01_necessity_toolkitjinal_enO .pdf
“ Se også fortalens punkt 11.
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LED har altså et potensielt videre virkeområde enn det har fått i norsk rett.’8 Konsekvensen er
at personvernforordningen gjelder for offentlige myndighetsorganer som kunne vært omfattet
av LED. Selv om mye av regelverket er likt er det også klare forskjeller mellom LED og -

personvernforordningen. Poenget vårt er at det kan være grunn til å foreta en vurdering av om
flere offentlige myndigheter bør være omfattet av LED sitt saklige virkeområde. Vi mener ikke
med dette at politiregisterlovens saklige virkeområde bør utvides, men om andre
kontrollmyndigheter med tilhørende sektorlovgivning også bør være omfattet av direktivet.

Sammensetning av personvernkommisjonen
Personvernkommisjonen bør ha en bred sammensetning med blant annet teknologer,
samfunnsvitere og jurister. Vi mener det også er viktig at flere av representantene kommer fra
justissektoren, herunder personer med kunnskap og kompetanse om hvordan politiet
behandler og bruker opplysninger, herunder i politiregistre og andre systemer.

Seniorrâdgive

18 I Sverige er LED gitt et vidt virkeområde, se brottsdatalag 2 §.

Visepolidmester
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