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”Hvilke opplysninger 
om målingene vil vi 
lagre?

Etter at vi har analysert 
detektorene og sendt 
deg måleresultatene, vil 
vi slette navn, e-
postadresse og 
telefonnummer. Resten 
av opplysningene som 
er gitt i skjemaet, og 
måleresultatene, vil bli 
registrert i en database 
ved Statens strålevern. 
Innholdet i databasen er 
offentlig, og den som 
ber om innsyn kan få 
tilgang til 
informasjonen.” 
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Noe må gjøres – men hva?

•Etaten må kartlegge og 
risikovurdere. Ta ansvar for å se 
hele verdikjeden

•Vurdere ev behov for regulering 
i lov eller forskrift

•Stat og kommune må informere 
om offentlighetsloven – og hva 
den innebærer

•Personvernerklæring
•Kun ca halvparten har
•Har dere?

•Informasjonsplikt ved 
masseutleveringer, jf mulig 
innsynsrett
•Grenser for masseutlevering, 
stille krav til saklig bruk?
•Krav om identifisering ved 
masseuthenting?
•Gjøre offentlige etater i større 
grad erstatningsansvarlige ved 
personopplysninger på avveie 
som følge av publisering?
•Bli mer kritisk til hvilke typer 
personopplysninger stat og 
kommune samler inn. Sette 
begrensninger på hvordan 
opplysningene kan bli 
videreformidlet uten den 
registrertes samtykke?

Arkivlovgivningen



21

Arkivlovgivning versus personvernlovgivning

ARKIV

• Utgangspunkt at alt skal 
lagres

• Ikke bestemmelser om rett til 
innsyn, men arkiv er forutset-
ning for off.prinsippet

• Formål som går ut over 
virksomhetens eget behov

• Retting, fremfor sletting

PERSONVERN
• Slett når formålet er oppfylt

• Innsynsrett – nesten over alt

� Skal ikke lagre for andres 
formål, uten klar hjemmel

� Retting fremfor sletting
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”Du trenger en høystakk for å finne nåla”

- General Keith Alexander, tidligere leder av NSA

97 milliarder e-poster og 124 
milliarder telefonsamtaler ble 
samlet inn i løpet av en 
måned i slutten av 2013 

(Glenn Greenwald i boka «Overvåket»)

«-Det er bare metadata...»

Metadata er informasjon som beskriver, forklarer, 

lokaliserer eller på andre måter forenkler 

prosessen med å hente frem, bruke og forvalte en 

gitt informasjonsressurs i et digitalt økosystem 

– slik som for eksempel en e-post. Den forteller 

hvem e-posten er fra og hvor den skal sendes, blant 

annet: - avsenders og mottakers navn, e-post-

adresse, IP-adresse og server, tid, dato og tidssone 
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«I saksfremlegget hevde opposisjonen at dette e overvåkning. 
Det er det ikkje. Overvåkning innebære aktivt og kontinuerlig å 
følge med på ka nån foretar seg. Vårres forslag har ingen ting 
med overvåkning å gjøre. I utgangspunktet har ikkje politiet 
tilgang til nån data, og dem vil kun få tilgang til utvalgte data på 
bestemte vilkår.

Derfor vil Arbeiderpartiet og Høyre pålegge ekomtilbyderan en 
lagringsplikt for data som sier nokka om hvilke 
kommunikasjonsmidla som har vært i kontakt, kor 
kommunikasjonen har funnet sted, når og kordan.
Vi e enige om at dataene skal lagres i 6 måneda. Innholdet i 
kommunikasjonen skal ikkje lagres.»

”…nobody is listening 
to your telephone calls. 
That´s not what this 
program is about. (…) 
They are not looking at 
people´s names, and 
they are not looking at 
content.”
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”…nobody is listening to your telephone 
calls. That´s not what this program is 
about. (…) They are not looking at 
people´s names, and they are not looking 
at content.

� Metadata avslører ikke innholdet i en samtale, men 
kan vise at du ringte gynekologen din, pratet i 23 
minutter og like etter ringte en abortklinikk. 

�Metadata avslører ikke innholdet i en samtale, men 
kan vise at du ringte Kirkens SOS krisetelefon fra 
gangbrua over E18. 

�Metadata avslører ikke innholdet i din kommunikasjon, 
men kan vise at du benyttet deg av en 
nettdatingtjeneste for homofile
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12%

45%

27%

14%

3%

Jeg synes denne overvåkingen er...

...uproblematisk

...uakseptabel

…bekymringsverdig, men 

nødvendig

Jeg har ikke noen spesiell

mening om denne saken

Vet ikke


