Arkiv, offentlighet og
personvern; er dette forenlig?
IKA kontaktkonferanse Rogaland, 28.05.2013

Ove Skåra, informasjonsdirektør
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Hva er personvern?
• Beskyttelse av privatlivets fred
• Ivaretakelse av den personlige
integritet
• Retten til å bestemme over
egne personopplysninger

Retten til å være i fred
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Sentrale prinsipper
Saklig begrunnelse
Behandling av personopplysninger skal
være saklig begrunnet. Opplysningene
skal samles inn til uttrykkelig angitte og
legitime formål og brukes i overensstemmelse med disse.
Frivillig samtykke
Registrering av personopplysninger skal i
størst mulig grad være basert på et
frivillig, uttrykkelig og informert
samtykke.
Opplysningsplikt
Ved innhenting av personopplysninger
har den enkelte uoppfordret rett til å vite
om det er frivillig eller obligatorisk å
oppgi personopplysningene, hvilket
formål de skal brukes til, og om de vil bli
utlevert til andre.

Rett til innsyn, retting og sletting
Den behandlingsansvarlige skal bistå den
registrerte med å gi innsyn i hvilke
opplysninger som er lagret, hva de skal
brukes til, og hvor de er hentet fra. Feil
opplysninger skal rettes eller slettes.
Unngå overskuddsinformasjon
Overskuddsinformasjon og opplysninger
som ikke lenger er nødvendige for
formålet med registreringen, skal slettes.
Informasjonssikkerhet
Personopplysninger skal ikke komme på
avveie. Det må etableres en tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Det må
kunne dokumenteres at rutiner og tiltak
som sikrer personopplysninger, blir
etterlevd i praksis.
Rett til manuell behandling
Ved automatiserte avgjørelser har du rett
til manuell behandling
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To ulike problemstillinger:
• Forvaltningen publiserer taushetsbelagte og sensitive
personopplysninger som følge av hva de kaller ”glipper” og
”menneskelige feil”, dvs. brudd i forhold til lovgivningen
• Konsekvensene av feil er mye større enn i ”gamledager”
• Men; Datatilsynet opplever at det går bedre nå, enn for få år siden

• Forvaltningen publiserer, eller på andre måter gjør
tilgjengelig ”alt”, som ikke er taushetsbelagt og unntatt
offentlighet – uten tanke på hensynet til den enkeltes rett til
privatlivets fred
• ”Glipper” skjer selvsagt ofte når ”alt” publiseres – mindre kontroll
• Masseinnhøsting, Big Data og profilbygging: 2 + 2 = 5
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En typisk 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?

7

Offentleglova

§ 1. Formål
Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg
verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje
informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske
deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det
offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til
rette for vidarebruk av offentleg informasjon.

Offentleglova
§ 3. Hovudregel
Saksdokument, journalar og liknande
register for organet er opne for innsyn
dersom ikkje anna følgjer av lov eller
forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje
innsyn i saksdokument, journalar og
liknande register til organet hos
vedkommande organ.
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Tilgjengeliggjøring av journaler og dokumenter på Internett

Offentleglova § 10 tredje ledd slår fast at det er
adgang til å legge ut dokumenter på Internett
med unntak for taushetsbelagte opplysninger
• offentlegforskrifta § 7 inneholder dog noen
konkrete begrensninger i hva som kan
legges ut:
– Ikke fødselsnummer
– Ikke taushetsbelagte/sensitive
personopplysninger
– Opplysninger om lønn og godtgjørelser

Enkelt fortalt:
Dokumenttype

Hva gjøre?

Personopplysninger,
Stopp!
taushetsbelagte/sensitive
Ikke personopplysninger

Fritt frem - kjør på!
Men obs: hva er en
personopplysning?

Personopplysninger, ikke Her må vi gjøre vurderinger
taushetsbelagte/sensitive og balansere hensyn

Denne er den vanskelige, men
kommunen har et reelt valg!
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To tanker i hodet på en gang?

Offentlighet

Privatlivets fred

Åpenhet,
tilgjengelighet,
service

Kontroll med
opplysninger om
seg selv

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

Risiko- og nyttevurdering
• Hva oppnår vi ved å publisere de aktuelle
dokumentene på Internett?
• Nytte for innbyggerne, pressen, intern effektivisering?

• Til hvilken risiko?
•
•
•
•

Hva slags opplysninger behandles?
Hva kan skje? Trusselvurdering
Hvor stor er sannsynligheten?
Hva kan bli konsekvensene?
– For de rammede
– For kommunen som organisasjon?

• Hvilke tiltak må treffes?
• For å redusere risikoen for feil
• For å rette opp skaden ved feil

• Alt i alt – er det verdt det?
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§ 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.
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Hvordan ivareta rettigheter etter
personopplysningsloven?
•Hvordan få vite at personopplysninger blir behandlet?
•Informasjonsplikt?
•Retting eller sletting?
•Krav til informasjonssikkerhet?
•Osv osv
Når inntrer egentlig virksomhetens plikter?
a) Får tilsendt lister på epost – og blir liggende som uåpnede
filer på eposttjeneren?
b) Når man kikker på eposten?
c) Når man henter ut info og tar kontakt med studenten?
d) Når man sammenstiller opplysningene i ny database?

Men det startet lenge før det….
• 2007: Justisdepartementet - Elevlister i grunnskolen er
offentlige dokument og kan hentes ut. Klassetrinn, navn,
adresse, tlf og fullt fødselsnummer
• 2009: Ny offentleglov - Ikke unntak for elevlister. Ny
paragraf 9 – sammenstilling av elektronisk info
• 2011 - våren: Det kreves innsyn i ordførerlønninger. JD
tolker opplysningene som offentlige
• 2011 – sommer: Kunnskapsdept. Tolker offentleglova. NTNU
må utlevere studentlister
• 2011 – desember: Innstramming i offentleglova.
Lønnsslipper ikke fortsatt offentlig. Fødselsnummer kan unntas
• 2012 – januar: UIO med flere nekter å utlevere studentlister.
Kunnskapsdepartementet ber JD om å tolke offentleglova på
nytt
• 2012: Innsynskrav mht fagforeningsmedlemskap.
• 2012: Ola Anonym Nordmann mfl. Klager til Kongen i
Statsråd
• 2013: Kunnskapsdept slår fast at kontaktopplysninger til
studenter ikke skal utleveres
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Hva om alle krever sin rett – over alt?
• Hva om alle studenter krever å få utlevert lister over alle
studenter fra alle universiteter og høgskoler?
• Eller opplysninger om alle ansatte i alle departementer,
direktorater og kommuner?
• Søknader om ferie, diverse fritak mv
• Hva med barnehagebarn?
• Motorvognregisteret?
• Alle medlemmer og pensjonister i Statens Pensjonskasse, type
pensjon, alder, navn og adresse?
• Kommunen din, UD, Statens kartverk, sykehuset,
Miljøverndep, SSB, Landbruksdep, Kystverket, Ruter?
• Sammenstillinger med off. info fra flere offentlige etater
(masseuthentet eller nedlasting fra postlister) og
sammenstilles på nye måter, for eksempel sammen med
lekkasjer fra nettsteder, karttjenester mv)
Med vennlig hilsen anonym@anonym.com
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NRK Rogaland 7. mai 2012
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”Opplysninger som er gitt i dette
skjemaet vil bli registrert i en
database ved Statens strålevern.
Kommunen får tilgang til
opplysningene. Det er kun
strålevernet som har tilgang til
databasen og opplysninger vil ikke
bli frigitt til utenforstående. ”

http://www.landauernordic.no/_resources/File/ssf_norge_download.
pdf (funnet ved søk 16.04.2013 kl 13.10 – osk)
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Men hvordan håndterer Statens strålevern opplysningene?
(E-post til Datatilsynet 7. mai 2012)
Strålevernet har temmelig nylig gjort en vurdering av innsynsretten og konkludert med at
opplysninger om radonnivå er ikke taushetsbelagte personopplysninger etter
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1.
Vi har også vurdert forholdet til
Personopplysningsloven § 6 første ledd om at:
”Loven her begrenser ikke innsynsrett etter offentlighetsloven, forvaltningsloven eller
annen lovbestemt rett til innsyn i personopplysninger.”
Bestemmelsen innebærer at det for dokumenter som er underlagt innsynsrett etter
offentlighetsloven, skal gis innsyn uten at det er nødvendig å vurdere om vilkårene for
behandling av personopplysninger i personvernloven er oppfylt. Tilsvarende vil gjelde for
innsynsrett i en sammenstilling fra databaser etter offentleglova § 9. Dette vil som
hovedregel være tilfelle for begjæringer om innsyn i Strålevernets radondatabase.
Vi gir derfor som hovedregel innsyn. Unntak kan tenkes i relasjon til retten etter
offentleglova § 9.
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”…Forvaltningsloven § 13:
Som personlige forhold regnes ikke
fødested, fødselsdato og personnummer,
statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og
arbeidssted, med mindre slike opplysninger
røper et klientforhold eller andre forhold, som
må anses som personlige”….
•Bestemmelsen gjelder bare fysiske
personer
•Det er videre en forutsetning at
opplysningene kan knyttes til bestemte
enkeltpersoner. Opplysninger om radonnivå
er knyttet til den aktuelle bolig og kan sies å
være relevant for helsen til enhver som
måtte bo i boligen. Slike opplysninger kan
derfor ikke knyttes til bestemte fysiske
personer….
•Fylkesmannen viser også til at Statens
strålevern har vurdert at slike opplysninger
ikke er taushetspliktige etter
forvaltningsloven § 13, første ledd.
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Offentliggjøring av radonmålinger
«Fylkesmannen i Oppland tvinger
Lillehammer kommune til å oppgi
måleresultater for enkeltboliger til alle
som måtte ønske det. Dette til tross
for at retningslinjene fra Statens
strålevern lovet deltakerne full
konfidensialitet….
….- Jeg forventer at man kan stole på
statens egne retningslinjer. Både som
innbyggere og kommune har vi
dermed rett til å føle oss lurt av
Statens strålevern.»

Ordfører i
Lillehammer,
Espen Granberg
Johnsen
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