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INNFØRING AV NY PERSONOPPLYSNINGSLOV - 

DATABEHANDLERAVTALER 

 

Det vises til Politidirektoratets brev av 23. april 2018 hvor det orienteres om igangsatt 

innføringsarbeid av ny personopplysningslov i regi av direktoratet. 

 

Etter utsendelsen av brevet har Politidirektoratet mottatt flere henvendelser fra både 

politidistrikt og særorgan knyttet til inngåelse av databehandleravtaler, hvor det blant annet 

fremgår at det er behov for avklaringer knyttet til hvilke avtaler som skal inngås sentralt og 

hvilke avtaler den enkelte enhet skal inngå lokalt. Dette gjelder databehandleravtaler etter ny 

personopplysningslov. 

 

I det følgende vil direktoratet gi enkelte avklaringer knyttet til enhetenes arbeid med inngåelse 

av databehandleravtaler.  

 

Sentralt kontaktpunkt 

Det er etablert en midlertidig løsning med et sentralt kontaktpunkt i Politiets Fellestjenester 

(PFT) for henvendelser knyttet til databehandleravtaler som alle enheter i politiet har mulighet 

til å benytte seg av.  

 

Henvendelser til kontaktpunktet kan for eksempel gjelde spørsmål om det skal inngås 

databehandleravtale i et konkret tilfelle, om en avtale skal inngås sentralt eller lokalt, og 

spørsmål knyttet til bruk av mal for databehandleravtaler, se nedenfor.  

 

Et sentralt kontaktpunkt vil blant annet kunne bidra til at enhetlig oppfølgning av henvendelser 

om databehandleravtaler og at det etableres en lik praksis for slike avtaleinngåelser i politiet. 

Et sentralt kontaktpunkt vil også kunne bidra til å identifisere tiltak knyttet 

databehandleravtaler som det kan være behov for å prioritere i det videre innføringsarbeidet.  
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Sentralt kontaktpunkt er etablert hos PFT som blant annet har ansvar for inngåelse av sentrale 

anskaffelsesavtaler. 

 

Sentralt kontaktpunkt: 

 Anskaffelsesleder i PFT, Guro Haavind Vådal, (guro.vadal@politiet.no)  

 

I forbindelse med Vådals ferieavvikling kan henvendelser som haster rettes til PFT ved:  

 Jenny Elisabeth Forsberg i uke 27 og 28, og Nina Elisabeth Kornmo i uke 29 

 

Vi understreker at dette er etablert som en midlertidig løsning inntil videre, og at det vil bli tatt 

endelig stilling til hvordan arbeidet med sentrale databehandleravtaler skal organiseres i 

forbindelse med det videre innføringsarbeidet.  

 

Avtaler som skal inngås sentralt 

Politidirektoratet legger til grunn som et utgangspunkt at der det foreligger sentrale avtaler bør 

det signeres én sentral (felles) databehandleravtale for hele etaten. Dette gjelder selv om den 

enkelte enhet selv kan være behandlingsansvarlig for personopplysningene som behandles 

som del i oppfyllelsen av den sentrale avtalen. For direktoratets videre innføringsarbeid ber vi 

om tilbakemelding fra underliggende enheter dersom man har innvendinger eller andre 

kommentarer/presiseringer til dette utgangspunktet.  

 

Sentrale avtaler som benyttes lokalt og hvor det bør være en felles databehandleravtale for 

hele etaten vil blant annet kunne være avtaler med: 

 

 Eurest – kantinetjeneste 

 Atea – utstyr 

 Phonero – telefoni 

 HRG – reisebestilling 

 DFØ – lønnstjenester (og etter hvert regnskap) 

 

 

PFT vil håndtere inngåelse av sentrale databehandleravtaler, herunder innhente innspill og 

eventuelle fullmakter fra prosesseiere, behandlingsansvarlige og underliggende enheter ved 

behov. 

 

Inngåelse av lokale databehandleravtaler 

For avtaler som ikke inngås sentralt må den enkelte enheten sørge for at det signeres en lokal 

databehandleravtale.  

 

PFT har utarbeidet en mal for databehandleravtaler som bør benyttes ved inngåelse av lokale 

avtaler.  

 

Malen sikrer ivaretakelse av kravene etter ny personopplysningslov1. Den må tilpasses i hvert 

konkret tilfelle. Det er viktig at malen fylles ut med relevant informasjon om blant annet 

formål med behandlingen, kategorier av registrerte det behandles opplysninger om og hvilke 

personopplysninger som skal behandles, samt eventuelle særskilte krav til 

informasjonssikkerhet, varsling ved avvik mv. Dersom en leverandør har laget sitt eget utkast 

                                           
1 For databehandleravtaler på politiregisterlovens område vises det til eksisterende mal på KO:DE 
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til databehandleravtale bør det det foretas en juridisk vurdering av en med kompetanse på 

området før eventuell signering.  

 

Ta kontakt med sentralt kontaktpunkt dersom det er spørsmål til bruk av malen.  

 

Det bemerkes at malen vil være gjenstand for revidering på et senere tidspunkt. Det bes om 

tilbakemelding til sentralt kontaktpunkt dersom noen enheter har forslag til 

justering/forbedring av malen. I forbindelse med en revisjon bør det vurderes om det kan 

være hensiktsmessig å utarbeide en felles mal for databehandleravtaler etter 

personopplysningsloven og databehandleravtaler etter politiregisterloven.  

 

For nærmere informasjon kan det for øvrig blant annet vises til Datatilsynets veileder for 

databehandleravtaler på Datatilsynet.no, samt mal for databehandleravtaler utviklet av 

Direktoratet for e-helse på ehelse.no. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristine Langkaas Olav Kjetil Moe 

Seksjonssjef seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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