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ORDNING MED PERSONVERNOMBUD I POLITIET 

Det vises til Politidirektoratets brev av 13. juni 2018, hvor det bes om innspill til forslag til 

ordning med personvernombud i politiet.  

 

Kort oppsummert er det foreslått at det etableres ett sentralt personvernombud i politiet, 

plassert i Politidirektoratet. Forslaget er særlig begrunnet i behovet for å ha en 

personvernombudsordning på plass til ny personopplysningslov trer i kraft, som dekker alle 

enheter i politiet som er pliktig til å ha ombud. Frem til fast ombud er tilsatt, skal et midlertidig 

ombud utpekes innen ikrafttredelsen. 

 

For at ombudet skal kunne ivareta kravene til stillingen og utføre sine oppgaver, må det i den 

enkelte enhet etableres et fast kontaktpunkt mot det sentrale ombudet. Det anses ikke å være 

noen hindringer i regelverket for at personvernrådgiver/kontaktperson for politiregisterloven 

også kan være kontaktpunkt for det sentrale ombudet. Forslaget er for øvrig ikke til hinder for 

at de enheter som anser det hensiktsmessig og ønskelig, utpeker et eget ombud. 

 

Politidirektoratet takker for mange, gode innspill vi har mottatt til forslaget, til tross for kort 

høringsfrist. 

 

Mottatte innspill 

Samtlige enheter støtter i all hovedsak forslaget til ordning med personvernombud, både hva 

gjelder etablering av et sentralt ombud for hele politiet plassert i Politidirektoratet og 

etablering i den enkelte enhet av et fast kontaktpunkt mot det sentrale ombudet. Flere enheter 

anser det også hensiktsmessig at personvernrådgiver/kontaktperson for politiregisterloven 

ivaretar rollen som kontaktperson mot det sentrale ombudet. Forslaget vil kunne ivareta 

plikten til å etablere personvernombudsordning etter ny lov.   

 

Flere enheter har påpekt at ordningen med et sentralt ombud vil ha utfordringer knyttet til 

ivaretakelsen kravene til stillingen som ombud og dets oppgaveutførelse. Det er også vist til at 

oppgavene som kontaktpunkt vil kunne få innvirkning på kontaktpunktets ivaretakelse av 
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øvrige arbeidsoppgaver i stilling som personvernrådgiver og/eller juridisk funksjon.  I denne 

forbindelse er behovet for utarbeidelse av en instruks for det sentrale ombudet fremhevet av 

flere enheter. 

 

Når det gjelder Politidirektoratets utgangspunkt om at den foreslåtte ordningen kun er 

midlertidig og at det på sikt vil være hensiktsmessig at de fleste enhetene i politiet utpeker sitt 

eget ombud, har det kommet frem ulike synspunkter.  

 

Noen enheter er enig i Politidirektoratets utgangpunkt om at de fleste enhetene bør ha sitt 

eget ombud, men uttaler at dette, blant annet grunnet ressurssituasjonen, ikke er mulig på 

nåværende tidspunkt. Andre enheter har meldt tilbake at det i deres enhet i utgangspunktet 

ikke er behov for eget ombud. I et innspill fremheves viktigheten av at samtlige enheter i 

politiet etablerer en rolle som personvernombud og/eller personvernrådgiver. I et annet 

innspill tas det, slik Politidirektoratet forstår innspillet, til ordet for at ordningen med et sentralt 

ombud bør videreføres som en permanent løsning, også etter at de fleste enhetene har fått 

etablert egne ombud.  

 

De enheter som i skrivende stund har gitt tilbakemelding om at de har/vil etablere eget 

personvernombud før ikrafttredelsen av ny lov er: 

 

- Oslo politidistrikt 

- Vest politidistrikt 

- Kripos 

- Politihøgskolen 

 

Det kan i den forbindelse nevnes at politiets personvernerklæring som publiseres på 

politiet.no, vil angi hvilke enheter som har etablert eget ombud og kontaktinformasjon til 

ombudene, samt hvem som utpekes som midlertidig sentralt personvernombud og 

kontaktinformasjon til denne. 

 

Politidirektoratets konklusjon 

På bakgrunn av mottatte innspill opprettholder Politidirektoratet forslaget til ordning med 

personvernombud i politiet slik den er skissert i høringsbrevet. Det etableres således en 

ordning med et sentralt personvernombud for politiet.  

 

Videre må det i den enkelte enhet etableres et fast kontaktpunkt mot det sentrale ombudet. 

Politidirektoratet kan ikke se at det er noen hindringer i regelverket for at rollen som 

personvernombud/kontaktperson mot det sentrale ombudet kan kombineres med rollen som 

personvernrådgiver/kontaktperson for politiregisterloven. En slik kombinasjon vil kunne være 

hensiktsmessig, særlig hensett til at innholdet i de to rollene, herunder krav til stilling og 

pålagte oppgaver, i stor grad er sammenfallende.  

 

Det må imidlertid i utgangspunktet være opp til den enkelte enhet å beslutte om rollen som 

kontaktpunkt skal kombineres med rollen som personvernrådgiver eller en annen 

stillingsfunksjon, for eksempel stilling som juridisk funksjon, så fremt den som utpekes på 

egnet måte kan bistå det sentrale ombudet i sin oppgaveutførelse særlig med tanke på 

kompetanse og øvrige arbeidsoppgaver. 

 

En slik personvernombudsordning vil kunne ivareta plikten til å etablere 

personvernombudsordning etter ny lov. 
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Frem til tilsetting av et fast sentralt personvernombud, utpekes følgende midlertidig sentralt 

personvernombud: 

 

- Seniorrådgiver Olav Kjetil Moe i Juridisk stab, Politidirektoratet 

(politidirektoratet.personvernombud@politiet.no) 

 

Det midlertidige ombudets ansvarsområde vil omfatte alle enheter i politiet, med unntak av de 

ovennevnte enhetene som har gitt tilbakemelding om at de etablerer eget ombud.  

 

Når det gjelder organisering av en permanent ordning for personvernombudsrollen i politiet, vil 

Politidirektoratet i første omgang vurdere nærmere de innspillene som har kommet til 

høringen. Det vil i den forbindelse være behov for ytterligere dialog med enkelte enheter, og 

alle enheter står fritt til å komme med flere innspill, også sett hen til den korte høringsfristen 

som ble gitt med tanke på lovens ikrafttredelse. 

 

Som et utgangspunkt vil det etter direktoratets oppfatning være behov for at de fleste enheter 

i politiet på sikt utpeker eget personvernombud. Dette vil etter vår oppfatning være nødvendig 

for å kunne ivareta personvernombudsrollen på en god måte og sikre etterlevelse av 

personvernlovgivningen i etaten. Den nærmere avgrensningen og innretningen av dette må 

imidlertid vurderes nærmere. 

 

Videre arbeid med etablering av personvernombudsordningen 

Politidirektoratet vil så snart som mulig utarbeide en instruks for det sentrale ombudet. 

Instruksen må blant annet inneholde en nærmere beskrivelse av stillingen som sentralt ombud 

og kontaktpunkt i enhetene og forholdet mellom de ulike rollene, herunder angi hvilke 

arbeidsoppgaver som tilligger de ulike rollene og redegjøre nærmere for dialogen mellom 

kontaktpunkt og sentralt ombud.  

 

Videre må det midlertidige sentrale ombudet etablere kontakt/nettverk med kontaktpunktene i 

den enkelte enhet. De enheter som har opprettet egne ombud bør også inkluderes i denne 

kontakten.  

 

Arbeidet vil ta hensyn til så langt mottatte innspill og for øvrig utføres i dialog med 

kontaktpunktene/personvernombud i de enkelte enhetene.  

 

For øvrig vil det midlertidige sentrale ombudet være involvert i det videre innføringsarbeidet av 

ny personopplysninglov. 

 

Avslutningsvis bes det om at enheter som ikke har angitt hvem som skal være kontaktpunkt 

for det sentrale ombudet, gir en tilbakemelding om dette så snart som mulig, og senest innen 

15. August 2018. Det bes også om en snarlig tilbakemelding dersom andre enheter enn de 

ovennevnte vil opprette eget ombud.  
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Med hilsen 

 

 

Kristine Langkaas Olav Kjetil Moe 

seksjonssjef seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 


