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Arkivsaksnr.: 16/2046-16

Arkiv: L12

Prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i
Ringerike ved erverv av el sykkel
Saksnr.: Utvalg
105/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.09.2017

Forslag til vedtak:
1. Det foreslås bevilget 250 000 kroner i kommunens budsjett for 2018 til et
prøveprosjekt for støtteordning for privat innkjøp av el sykkel.
2. Rådmannen eller den han bemyndiger gis myndighet til å avgjøre søknader på bakgrunn
av de kriterier som er angitt i saksfremlegget, ved loddtrekning eller ved en
kombinasjon av kriterier og loddtrekning.
3. Omfang, iverksettelse og vilkår som beskrevet i saksfremlegg foreslås vedtatt.
4. Ordningen foreslås å utlyses til innbyggerne i februar 2018 med søknadsfrist 31. mars
og utvelgelse av søkere og iverksettelse av utbetalinger i april/mai 2018.

Sammendrag
Rådmann har etter vedtak i kommunestyret 29.06.2017 utredet en prøveordning for
økonomisk støtte til privatpersoner ved innkjøp av el sykkel. Rådmannen anbefaler at det
bevilges midler til tiltaket og at omfang, iverksettelse og vilkår som blir beskrevet i
saksfremlegget vedtas.
Innledning / bakgrunn
På bakgrunn av interpellasjon med arkivsaksnr 16/2046-10, vedrørende økt bruk av sykkel og
økonomisk støtte til personer som kjøper el-sykkel i Ringerike kommune, fattet
kommunestyret den 29.06.2017 følgende vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen utrede prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner
bosatt i RINGERIKE ved erverv av EL-sykkel.
Sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser fremmes i forbindelse ved
behandling av årsbudsjett for 2018.
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Forholdet til overordnede planer
En støtteordning for privat innkjøp av el sykler kan forankres i flere av kommunens
målsetninger for utvikling av Ringerike kommune og Hønefoss. Ringerike kommune inngikk i
2015 en sykkelbyavtale sammen med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune.
Hovedmålsettingen med avtalen er at sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 % innen 2020.
En støtteordning slik den som foreslås her kan være med å bidra til at sykkelbruken på kort sikt
kan øke. Ordningen vil også bidra til at Ringerike kommune legger til rette for at klimautslipp
fra transport skal reduseres gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra
kjøretøyer, som er en av hovedmålsettingene i Energi- og klimaplanen. I Folkehelsemeldingen
2012-2030 er hovedmålet at Ringerike kommune i 2030 er blant de 10 beste kommunene målt
på folkehelse. Økt bruk av el sykkel kan ha positiv effekt på folkehelsen i kommunen. Alle de
overnevnte målsetningene er også forankret i Kommuneplan.
Målsetninger
Hovedmålet med prøveprosjektet er at flere privatpersoner skal kjøpe el sykkel og at bruken av
el sykkel helt eller delvis skal erstatte bruk av bil. Dette er et tiltak som skal redusere
klimagassutslipp, minske biltrafikken i kommunen og bidra til bedre folkehelse. Kommunen har
også som mål at tiltaket skal gi data og informasjon om el sykkelbruken, som kan vise effekten
av dette tiltaket.
Infrastruktur
En økning av syklister vil øke behovet for en godt tilrettelagt infrastruktur for sykkel. Store
deler av hovedsykkelveinettet er i dag ikke på plass i kommunen. Det mangler flere viktige
linker med gang- og sykkelvei som knytter områder utenfor Hønefoss til sentrum. I store deler
av Hønefoss sentrum er det lagt opp til mye blandet trafikk, dvs. at det ikke er noen egen
løsning for syklisten. Da er valget enten å sykle i veien eller på fortau. Det er dog fult mulig å
sykle i Hønefoss og i hele kommunen, og med fokus på sikkerhet og forsiktighet vil en syklist
kunne transportere seg på en trygg måte med el sykkel.
Reisevaner, sykkel potesiale og fakta om el sykkel
Reisevaneundersøkelsen 2013/2014 viser en meget sterk dominans av bilbruk i
reisemiddelfordeling i Ringeriksregionen. Det er potensiale for at mange bilreiser kan erstattes
med el sykkel. I KVU for Hønefoss er det gjort en vurdering av potensialet for økt sykkelandel
i Hønefoss. TØI (Transport økonomisk institutt) vurderte i 2002 potensialet for sykkelturer i
Norge, med utgangspunktet i at en del av bilreisene under 5 km bør kunne overføres til gåing
og sykling. TØI anslo denne andelen til å ligge på 30 %. Siden 2002 har el sykkelen gjort seg
gjeldende på markedet. El sykkel gjør det lettere å sykle over lengre avstander, noe som vil
kunne være med på å øke andelen av sykling. TØI (2014) har gjennomført en større
undersøkelse knyttet til folks sykkelbruk, og funnene deres viser at el sykkel gjør at folk sykler
både oftere og lenger. Videre tyder TØIs funn på at el sykkelbruk i liten grad vil gi en
reduksjon i vanlig sykling. El sykkelbruken vil derimot i stor grad hente reisende fra andre
transportmidler. Det antas derfor at potensialet for overføring av de korte bilreisene til gange
og sykkel er ca. 50 prosent. Herav antas at 70 % av disse reisene blir overført til sykkel, og 30
% til gange. Forutsetningene som er lagt til grunn gir en sykkelandel på 15-18 % i Hønefoss by
ved full overføring av dette potensialet. Dette forutsetter imidlertid at man må legge til rette for
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sykling gjennom omfattende sykkeltiltak og en helhetlig satsing over en rekke år. Det viktigste
tiltaket for å få flere til å begynne å sykle, er et sammenhengende sykkelvegnett av god kvalitet
og med tett ”maskevidde”.
El sykkelmarkedet er under sterk utvikling, og hvert år selges det stadig flere el sykler. Typisk
rekkevidde for moderne el sykler er mellom 5 - 9 mil avhengig av topografi, føre,
utetemperatur, last og assistansenivået du velger. Rekkevidden er tilstrekkelig for det daglige
transportbehovet for de fleste. Typisk batteristørrelse er mellom 400 - 500 Wh. Hvis et el
sykkelbatteri er tomt for strøm lades det fullt i et vanlig stikkuttak på 3 - 4 timer, men ofte er
det 25 - 50 % strøm igjen på batteriet, som betyr at mye av laddingen er unnagjort på to timer.
Typisk gjennomsnittshastighet for en el sykkel på sykkelvei utenfor sentrumsbebyggelse er 25
km/h. En slik hastighet kan opprettholdes uten større fysisk anstrenging. Transportavstander på
6- 7 km tilbakelegges dermed på cirka 15 minutt. Pris for el sykkel er omtrent 20 – 30.000
kroner. Strømkostnad per mil ligger rundt 4 øre, beregnet med en strømpris på 50 øre/kWh.
Grunnen til at kostnaden er så pass lav er fordi energibruken er liten. Typiske servicekostnader
er 2500 kr per år. Den største økonomiske barrieren for å kjøpe el sykkel ligger altså i
innkjøpet. Når Ringerike kommune tilbyr en støtteordning for innkjøpet reduseres den
barrieren og flere får mulighet å kjøpe el sykler.
Økonomiske konsekvenser og omfang
Det er foreslått å sette av 250 000 kroner til en prøveordning for økonomisk støtte til innkjøp
av el sykkel for privatpersoner i Ringerike. Foreslått støttesum er på 25 % av innkjøpskostnad
og maksimalt 5000 kroner.
Støtte vil kun gis til innkjøp slik at Ringerike kommune ikke vil få noen tilleggskostnader
utover det.
Det vil også være en ukjent kostnad i form av å administrere prøveprosjektet.
Vilkår og søkekriterier
Det foreslås følgende kriterier for å søke:
 Søker må være over 18 år gammel, folkeregistret og bosatt i Ringerike kommune
 Det gis kun tilskudd til en el sykkel per person, som ikke har el sykkel fra før som er
nyere enn fem år. Støttesummen er på 25 % av innkjøpskostnad og maksimalt 5000
kroner.
 Støtte til hjelm og refleks inkluderes ikke siden kostnadene for dette er så pass lav. Det
forventes at hjelm og refleks brukes.
 Tiltaket gjelder kjøp av ny el sykkel ferdig montert fra butikk. Det gis ikke tilskudd til
kjøp av brukte el sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.
 El sykkelen må registreres i Falck sykkelregister eller tilsvarende register for sykler.
Dette må dokumenteres ved ferdigmelding sammen med bilde av rammenummeret på
sykkelen. Dokumentasjon må sendes inn til Ringerike kommune senest ti dager
arbeidsdager etter innkjøp.
 Den enkelte må ta vare på kvitteringer/fakturaer for alle kostnader i forbindelse med
kjøpet for innsending med ferdigmelding slik at du kan få utbetalt støtten.
Kvitteringer/faktura må være spesifisert med varetype og mengde. Dokumentasjon av
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kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i
kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd. Slik dokumentasjon skal sendes inn til
Ringerike kommune senest ti arbeidsdager etter innkjøp.
Den enkelte kan ikke bestille el sykkelen, eller på noen annen måte starte med tiltaket
før du har mottatt tilsagn fra Ringerike kommune. Dersom den enkelte mottar annen
offentlig støtte til tiltaket kan det ikke søkes om støtte fra Ringerike kommune.
El sykkelen skal utstyres med GPS som dekkes av kommunen for at antall kilometer
som sykkelen er brukt skal kunne måles og registreres. Dette er viktig for å kunne få
informasjon om effekten av prøveordningen, og for evaluering. Informasjonen sikres
beskyttelse i følge loven om personvern.
De som får tilskudd forplikter seg til å svare på en spørreundersøkelse som vil bli sendt
ut i løpet av det første året etter utbetaling av tilskudd.
Dersom det er usikkerhet om hvilken type sykkel som er berettiget tilskudd, kan
Ringerike kommune kontaktes.

I søknaden skal det kort presenteres:
o til hvilke reiser den enkelte har tenkt å benytte el sykkelen
 arbeidsreiser
 innkjøp av varer
 hverdagsaktiviteter og trening
 kulturaktiviteter
 turer/ferie
 for å treffe venner og familie
 annet
o hvor mange kilometer estimeres den å brukes
 angi i kilometer per år
o hvilket transportmiddel den enkelte hadde brukt ellers (prosentuelt fordelt)
 bensin- eller dieselbil
 nullutslippsbil
 passasjerer i bil
 kollektivtrafikk
 tradisjonell sykkel
 gange
o hvilke måneder på året den enkelte tenker å benytte el sykkelen
 angi hvilke måneder
o hvis mesteparten av kjøring med el sykkelen skal foregå utenfor Ringerike kommunes
grenser må det spesifiseres hvordan bruken er tenkte. Er bruken tenkt til:
 arbeidsreiser
 innkjøp av varer
 hverdagsaktiviteter og trening
 kulturaktiviteter
 turer/ferie
 for å treffe venner og familie
 annet
Søkeprosess og utvelgelse
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Søknadene vil til viss grad vurderes ut fra omfanget av hvordan el sykkelen planlegges å bli
brukt. Kommunen ønsker flest mulig transportkilometer byttet ut fra bil til el sykkel. Avhengig
av hvor mange søknader som kommer inn og hvordan kapasiteten er administrativt til å
vurdere søknadene, vil det holdes åpent for at det kan bli loddtrekning som avgjør hvem som
får tilsagn, eller eventuelt en kombinasjon av kriterier og loddtrekning.
Søknadsskjema skal utarbeides og vil bli tilgjengelig på nettsidene til kommunen. Det vil kunne
sendes inn elektronisk når perioden for søknad åpner. Periode for innsending av søknad
foreslås å være i perioden 15.02.2018 – 31.03.2018. Svar på søknader vil kunne gis omkring
15.04.2018. I løpet av kort tid etter det skal iverksettelse av utbetalinger startes opp.
Kommunikasjon
Tiltaket må kommuniseres i flere ulike kanaler, slik at flest mulig innbyggere vil få informasjon
om ordningen og kunne søke tilskudd. For å få best mulig kommunikasjon av tiltaket vil
kommunikasjonsavdelingen i Ringerike kommune involveres.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at det bevilges midler til tiltaket og at omfang, iverksettelse og vilkår
som er beskrevet i saksfremlegget vedtas.

Vedlegg
Saksprotokoll - Interpellasjon - Fra Hans-Petter Aasen (SP) - Økt bruk av sykkel og
økonomisk støtte til personer som kjøper el sykkel

Ringerike kommune, 11.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Line Synøve Østvold
saksbehandler: Linda Engstrøm
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Arkivsaksnr.: 17/693-8

Arkiv: K23

Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss
Saksnr.:
59/17
20/17
34/17
17/17
106/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Eldrerådet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.09.2017
12.09.2017
13.09.2017
25.09.2017
26.09.2017

Forslag til vedtak:
1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2i og svevestøvii i byluften i
Hønefoss i 2018.
2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan
dersom prøvene viser at dette er nødvendig.
3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021.
4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til
luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring
av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av
anleggseier.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret behandlet i møte 2.3.2017 sak 1/17 en interpellasjon fra representanten Lise
Bye Jøntvedt. (H) vedrørende luftkvaliteten i Hønefoss. I ordførers svar framkom det at det
ikke foreligger kjente målinger av luftkvaliteten i Hønefoss
Miljødirektoratet gjennomførte i 2016 en kartlegging av lokal luftkvalitet i utvalgte norske byer
(Rapport M-673|2016) og utførte tilsyn i 25 kommuner for å undersøke disses evne til å
overholde regelverket for lokal luftforurensing (Rapport M-717|2017). Tilsynet avdekket flere
i Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer.
ii Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder
til PM2,5 er hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv,
herunder oppvirvling fra piggdekk.
Side 9 av 62

Sak 106/17
gjennomgående avvik i kommunene, blant annet i forhold til manglende informasjon til
befolkningen.
Beskrivelse av saken
Rapport M-673|2016 viser at sammenlignbare byer i Norge har overskridelser av
grenseverdiene for svevestøv og Nitrogendioksid. Det er ingen grunn til ikke å anta at
luftkvaliteten i Hønefoss viser et annet bilde. Rv-35 gjennom byen har høy årsdøgnstrafikk
(ÅDT)iii som er preget av lange perioder med kø-kjøring. I følge opplysninger fra NILU
(Norsk institutt for luftforurensing) vil NO2-bidraget fra biltrafikk være dominerende ved lange
perioder med kø-kjøring på dagtid, da støvbidraget er lavere fra veitrafikk med lav hastighet.
Ringerike kommune har lite kunnskaper om luftforurensningssituasjonen i Hønefoss by. Kilder
til svevestøv og mulige langsiktige tiltak ble utredet i Energi og klimaplan 2016. Det ble den
gang foreslått tiltak som endringer i bystruktur og redusert partikkelutslipp ved bruk av
rentbrennende ovner.
Rådmannens vurdering
Folkehelselovens kapittel 2 stiller krav om at kommunen plikter å skaffe oversikt over
risikofaktorer i miljøet som kan påvirke helsen negativt. Høye konsentrasjoner av
luftforurensing er helseskadelig og kan blant annet medføre alvorlige luftveislidelser.
Det er i hovedsak riksveinettet i byen som er belastet. Hønefoss bru har en ÅDT på 22500. I
tillegg til dette har byen mange utslipp av røykgasser fra skorsteiner med bidrag av svevestøv
fra vedfyring.
Alle kommuner har krav om å ha oversikt over luftkvaliteten i byer og tettsteder (jfr.
Folkehelseloven og Forurensningsloven). Skal man kunne si noe med sikkerhet om denne
kvaliteten, må det gjennomføres målinger, og noen utsatte byer er pålagt å ha permanente
målestasjoner. Ringerike kommune er ikke prioritert av sentrale myndigheter (NILU) for
gjennomføringer av målinger.
I Hønefoss er det omtrent 2000 barn og unge i barnehager, skoler og fritidstilbud i
nærområdene til det sterkt trafikkerte riksveinettet i byen. Risikoen for helseutfordringer er
stor i ung alder. Langvarig eksponering for luftforurensing medfører store helseproblemer, og
kan derfor forringe livet for mange mennesker. Kommuneoverlegen rapporterer om
bekymringsmeldinger fra bl.a. etablissementer for barn/unge i sentrum og fra personer med
astma- og allergiplager, som opplyser at de opplever det belastende for lungene å være
utendørs vinterstid, spesielt i inversperioderiv i kombinasjon med høy luftfuktighet (frostrøyk
fra elva).
Rådmannen anbefaler at det gjennomføres nødvendige målinger for å vurdere om det foreligger
fare for brudd på de fastsatte grenseverdiene for lokal luftkvalitet langs Rv-35 gjennom
iii Årsdøgnstrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et
punkt på en vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets
dager, altså et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde
iv Perioder på vinteren med stabilt kaldt luftlag under varmere luftlag og med liten eller ingen
luftutskifting. I lengere perioden med inversjon oppkonsentreres luftforurensingene i det kalde
luftlaget.
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Hønefoss. Nødvendig kvalitetssikret måleutstyr og kompetanse leies inn for gjennomføring og
evaluering av målinger over en ettårs periode.
Rådmannen ønsker å engasjere en aktør med solid kompetanse på området, med ISO-sertifisert
måleutstyr og som kan sørge for riktig/adekvat utplassering av utstyret. Resultatene fra
målingene skal brukes i forhold til eventuelle tiltaksplaner og informasjon til befolkningen.
Likeens skal de brukes som planleggingsverktøy i by- og samfunnsutviklingen. Oppdraget
innbefatter derfor også tolking av resultatene i en oppsummert rapport, med forslag/innspill til
eventuell tiltaksplan. Ut ifra de opplysninger rådmannen har, vil et slikt oppdrag
kostnadsmessig kunne estimeres til ca. 1,2 mill. kroner inkl. moms.
Resultatene fra målingen framlegges for kommunestyret sammen med en eventuell tiltaksplan,
dersom målingene skulle tilsi at dette er nødvendig. Det skal også vurderes om det er behov for
ytterligere målinger, eventuelt om det er behov for faste målestasjoner og befolkningsvarsling.
Vedlegg

 Ingen
Link
Miljødirektoratets temaside: Lokal luftforurensing
Folkehelseinstituttets temaside: Luftforurensing
NILUs temaside: Luftkvalitet
Befolkningsvarsling: Luftkvalitet.info

Ringerike kommune 11.8.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
Kommuneoverlege: Karin Møller
saksbehandler: Unni Suther, miljørettet helsevern, tlf 905 62 030
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Arkivsaksnr.: 17/1543-6

Arkiv: 444

Nye AKAN retnigslinjer
Saksnr.: Utvalg
107/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.09.2017

Forslag til vedtak:
1) AKAN retningslinjene for medarbeidere i Ringerike kommune, vedtatt i AMU 8.6.17,
tas til orientering.
2) KS stiller seg bak AKAN retningslinjene og vil solidarisk følge disse prinsippene.
Innledning / bakgrunn
AKAN er arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk som på
nasjonalt nivå er en partssammensatt organisasjon som arbeider med informasjon og opplæring
for å forebygge rusmiddelbruk. Ringerike kommune slutter opp om AKAN’s prinsipper og
arbeidsmetoder og er et samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
AMU har hovedansvaret for utformingen av rusmiddelpolitikken for medarbeidere i Ringerike
kommune. Den 9.11.16 ba AMU AKAN-utvalget om å gjennomføre en revisjon av
retningslinjene.
Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har et eget AKAN-utvalg som består en representant for arbeidsgiver, en
representant for bedriftshelsetjenesten, fire AKAN-kontakter og hovedverneombud.
AKAN-utvalget skal organisere og tilrettelegge AKAN-arbeidet i Ringerike kommune.
Utvalget skal være pådriver i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet. Dette
innebærer blant annet å legge til rette for at alle får nødvendig opplæring og informasjon.
Nye AKAN retningslinjer ble vedtatt i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 8.6.17.
I AKAN retningslinjene er det spesifisert at vi med retningslinjene ønsker å legge til rette for en
bedriftskultur og en rusmiddel- og pengespillpolitikk som iveratar både kommunen,
kommunens omdømme og den enkelte medarbeider.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen er tilfreds med at AKAN retningslinjer er revidert. Det er viktig at AKAN-utvalget
i samarbeid med ledelsen sikrer at det drives godt informasjons- og holdningsskapende arbeid
overfor alle i kommunen. Videre er det nødvendig å legge til rette for at nøkkelpersoner i
kommunen opparbeider nødvendig kompetanse på området.

Vedlegg
Saksprotokoll - AKAN utvalget
AKAN retningslinjer 2017

Ringerike kommune, 12.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Rune Faksvåg
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Arkivsaksnr.: 17/2458-3

Arkiv: 614

Valg av investeringsløsning i Fossveien 7-9
Saksnr.:
76/17
108/17
/

Utvalg
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
20.06.2017
26.09.2017

Forslag til vedtak:
Det bes om at administrasjonen fremmer ny sak etter å ha gjennomgått kostnadsoverslaget for
investeringer i Fossveien 7-9. Gjennomgangen skal ha som formål å redusere kostnadene til
nødvendige investeringer.

Sammendrag
I 2016 kjøpte Ringerike kommune Fossveien 7-9 for å samlokalisere enhetene som jobber med
samfunnsutvikling. Formålet var å få til bedre samhandling og god utnyttelse av kompetansen
internt slik at kommunen skulle kunne møte økt aktivitet og fremtidig vekst på best mulig
måte.
I forbindelse med samlokaliseringen har det vært en gjennomgang av byggets funsjoner og
muligheter. Dette er gjort nettopp med tanke på mulighetene for nye og gode arbeidsformer og
bedre kompetanseutnyttelse. Videre er det et ønske om å skape en tilgjengelig møteplass for
samhandling og medvirkning med innbyggere og tiltakshavere.
I juni 2017 fremmet rådmannen en politisk sak med en anbefalt løsning og kostnadsestimat for
tilpassing av bygget.
Saken ble sendt tilbake til administrasjonen med følgende vedtak:
«Det bes om at administrasjonen fremmer ny sak etter å ha gjennomgått kostnadsoverslaget
for investeringer i Fossveien 7-9. Gjennomgangen skal ha som formål å redusere kostnadene
til nødvendige investeringer.»
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Rådmannen har utarbeidet to utkast til løsninger med kostnadskalkyler.
Alternativ 1: Opprinnelig løsning med kostandskalkyle på kr 15 400 000,-.
Alternativ 2: Løsning med kostnadskalkyle på kr 9 700 000,-.
(Begge beløp inklusive mva.)
Med bakgrunn i ovennevnte ønsker og behov innstiller Rådmannen på alternativ 1 som er
opprinnelig løsning.
Beskrivelse av saken
Ringerike kommune ønsker å samlokalisere de enhetene som driver med samfunnsutvikling.
Samlokaliseringen vil bidra til bedre samhandlig internt. Det er også et ønske om å være med
på å skape et vekstmiljø i regionen.
Eiendommen ligger sentralt til i Hønefoss sentrum. Byggeåret er anslått til 1956. Bygningen
ble totalrehabilitert og ombygget på 90-tallet. I 2004 ble 1. og 2. etasje oppgradert innvendig.
Tomten er på 1099 m² og kontorbygget har et BRA på 2 073 m² som fordeler seg over 4
etasjer (inkl. kjeller).
Eiendommens tekniske standard og utforming bærer preg av at det er lenge siden bygget ble
oppgradert. For å oppnå en funksjonell standard må bygget oppgaderes. Det er blant annet
nødvenig med en utskiftning av el- og vvs- installasjoner.
For å oppnå samhandling og kompetansedeling er det nødvendig å tenke andre type
arbeidsformer enn det vi tradisjonelt har i dag.
Det er også et ønske om å være bedre tilgjengelig for innbyggere og tiltakshavere.
Tilbakemelingene viser at det er behov for en bedre tilgjengelighet og en bedre samhandling og
medvirkning enn det vi får til i dag. Andre kommuner har også positive erfaringer med
møteplasser som showroom eller bylab. Planavdelingen i Ringerike kommuen har gjennonført
en åpen kontordag i leide lokaler i august 2017 med svært gode tilbakemeldinger. Det er et
ønske om å kunne gjennomføre flere slike arrangementer.
For å oppnå en bedre innbyggerdialog og for å få til en bedre intern samhandling må det gjøres
tilpasninger i bygget.
Løsninger i Fossveien
Følgende enheter er tenkt inn i bygget:
- Utbygging (11 stk.)
- Miljø og arealforvaltning inkludert felles plankontor (48 stk + 12 stk)
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Det er gitt følgende føringer for å få disse enhetene inn bygget:
-

Skal tenke «nytt»
Det skal legges til rette for 70 arbeidsplasser.
Det skal velges løsninger som er fleksible og som gir mulighet for endring / vekst i
organisasjonen.
Type kontorløsning og m2 norm skal vurderes etter aktuelle arbeidsoppgaver /
funksjoner
Det skal tilstrebes arealeffektive og funksjonelle løsninger med utgangspunkt i den
strukturen som finnes i Fossveien
Valgte løsninger skal være av god kvalitet og med et 20 års perspektiv.

Rådmannen ønsker at eiendommen skal markere et «taktskifte» og enhetene er derfor utfordret
til å tenke nytt på både hvordan man ser på arbeidsprosesser og hvordan organisasjonen kan
utvikles bedre. Brukermedvirkningen til løsningene har vært utført ved at man har hatt to
heldags «verkstedsamlinger» hvor alle ansatte har vært med.
Etter vedtaket som ble fattet i juni så har Rådmannen hatt en gjennomgang av prosjektet for å
se på nødvendige investeringer i bygget for å få ned kostnadene. Rådmannen har utarbeidet to
alternativer hvor forskjellene på hva det betyr er vist i tabellen nedenfor.
Rådmannen ønsker å påpeke at for å få inn de enhetene som er tenkt, må det gjøres
bygningsmessige tilpasninger for å få til en mer hensiktsmessig og areaeffektivt bruk.
Dagens situasjon




Ca 65 arbeidsplasser
(landskap og
cellekontor)
Begrenset mulighet
for økning i
bemanning
Lite fleksibelt

Alt.1 (rådmannens
Alt.2
opprinnelige forslag)
 83 arbeidsplasser
 70 arbeidsplasser
 Cellekontor /
 Cellekontor,
landskap, stillerom,
tomannskontor,
multirom, arbeidskafe
landskap og multirom
 God fleksibilitet
 Begrenset mulighet
for økning i
 2. etg. med
bemanning
aktivitetsbasert
løsning.
 Ved reduksjon i drift
kan en fløy i 3. etg.
 Er det behov for å ta
tas i bruk av andre
ned drift og redusere
kommunal
antall ansatte så kan
virksomheter.
en fløy i 2 og 3. etg.
Alternativt leies ut til
tas i bruk av andre
eksterne
kommunale
virksomheter.
Alternativt leies it til
eksterne
Pris/m² kr 7 522,Pris /m² kr 4 504,Planløsning:
Planløsning:


I 1. og 3. etasje
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videreføres dagens
struktur, men
muliggjør flere
cellekontorer enn
dagens løsning.
 2. etasje blir
aktivitetsbasert med
blant annet
arbeidskafe.

videreføres som
struktur hvor det
etableres landskap /
tomannskontorer
hvor det i dag er
cellekontorer /
møterom

Beskrivelse av alternativ 1 og 2
Alternativ 1
Alternativ 1 medfører større bygningsmessige endringer som utskiftning av himlinger og
elektro/vvs. Elektro og vvs vurderes som nødvenige oppgraderinger nå for å unngå at
investeringen kommmer om kun få år.
I 2. etasje er det valgt en løsning med aktivitetsbaserte arbeidsplasser hvor ansatte har mulighet
til å bevege seg mellom ulike soner / arbeidsplasser ut fra hvilke arbeidsoppgaver som skal
utføres. Den ansatte har også fast arbeidsplass. Det er lagt opp til en mobilitet som er
annerledes enn cellekontor og landskap. En slik organisering er nytenkende og bygger opp
under mobilitet og fleksibilitet i arbeidsoppgavene.
Alternativ 2.
Alternativ 2 innebærer i stor grad å ta i bruk lokalene «som de er» med flere åpne
arbeidsplasser og vesentlig mindre tilpasninger enn alternativ 1. I dette alternativet er det kun
tatt inn elektro og vvs i mindre omfang. For eldre bygg hvor elektro ikke modernisere, så vil
det mest sannsynlig komme opp som et vedlikeholdsbehov senere i forhold til nye krav og
behov på et gitt tidspunkt.
Denne løsningen kan medføre et større fremtidig vedlikeholds behov sammenlignet med
alternativ 1. Her vil man i all hovedsak å beholde gamle teppebelegg, kontorskillevegger,
lysarmaturer, kontakter/ datapunkter og himlinger, etc. Dette kan medføre høyere kostnader
knyttet til daglig drift og vedlikehold av lokalene enn alternativ 2. Eksempelvis gjelder dette:
rengjøring av teppebelegg, vedlikehold og utskiftning av eldre komponenter som lamper,
temperaturfølere, etc. Utskiftning av elektro og vvs vil bli aktuelt etter en viss tid.
Det er foreløpig ikke forutsatt å gjøre noe med energistyringen i bygget i noen av alternativene
og gamle tekniske anlegg beholdes i hovedsak som de er med mindre ombygginger og
tilpasninger. Alternativ 1 vil derimot medføre større grad av utskiftning av eldre komponenter
og muligheter for tilpasninger. I alternativ 1 kan eksempelvis lysarmaturer byttes med nye LED
armaturer.
Alternativ 1 og alternativ 2 vil kreve bygningsmessige endringer til en kostnad på henholdsvis
kr 7 522,- /m² og kr 4 504,- /m². Kostnad pr/m² er innenfor det man må påregne for denne
typen rehabilitering / ombygging.
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Kostnadskalkyle
Alternativ 1
Bygningsmessig arbeider
4 957 000
Elektro
1 975 000
Ventilasjon, varme og sanitær
1 200 000
Møblering og inventar inkl. anskaffelse*
1 000 000
IT-utstyr
500 000
delsum
9 632 000
Rigg, admin og prosjektering (10 %)
963 200
Reserver og sikkerhetsmargin (15 %)
1 444 800

Alternativ 2
2 976 000
700 000
800 000**
1 000 000
500 000
5 976 000
597 600
896 400

SUM prosjektkostnad eks. mva
MVA
SUM prosjektkostnad inklusive mva

12 040 000
3 010 000
15 050 000

7 470 000
1 867 500
9 337 500

Interne kostnader
Søknader, saksbehandlingsgebyr
Sum prosjektkostand

150 000
200 000
15 400 000

150 000
200 000
9 687 500

* Grovt anslag, forutsetter gjenbruk av møbler
** Basert på budsjettpris fra MT klima

Interne administrasjonskostnader og kostnader for intern prosjektleder / byggeleder. Anslått
kostnad ca. kr 150 000,Det er ikke beregnet kostnader for annen administrasjon som søknader, godkjenninger etc.
Kostnaden for dette er avhengig av hvilken type ombygging som defineres og det er derfor
vanskelig å sette en kostnad på dette før man har hatt en gjennomgang med byggesak på valgt
løsning. Trolig vil dette ligge på et sted mellom 150 000 – 200 000 kr.
Det er ikke utført usikkerhetsanalyse av bygget. Det kan derfor dukke opp ting underveis i
rehabiliteringen / ombyggingen som man pr. nå ikke har oversikt over. Usikkerheten er satt til
10-15 % i de to alternativene som er utarbeidet. Normalt i en tidligfasekalkyle settes
usikkerheten til 20%.
Normale byggekostnader for kontorbygg er estimert til kr 19 711,-/m² (2015-tall). Disse
tallene inkluderer ikke tomtekostnader. Ringerike kommune anskaffet bygget med tomt for kr
10 130,-/m². Ved at eiendommen ligger sentralt i Hønefoss vil man anta at denne tomten har
en høy verdi.
Med oppgradering av bygget vil man i begge alternativene ligge godt under kostnadene for
nybygg kostnader.
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I dag betaler Miljø og arealforvaltning en årlig leie for de arealene som de disponerer i Storgata
13 på kr 1 360 000,- (inkl. mva). Årlig leie for regionalt plankontor er kr 360 000,- (inkl.mva).
I tillegg kommer utgifter til lokalene som utbygging disponerer på Follum. Samlet utgjør dette
rett i underkant av kr 2 000 000,-/år.
Prosess og videre fremdrift
Rehabiliteringen / ombyggingen er tenkt satt ut som en NS8407 kontrakt.
Det er satt opp følgende tentative fremdrift:
Objekt
Anbudskonkurranse/beskrivelse NS8407
Anbudskonkurranse NS8407
Evaluering
Kontrakt
Byggeperiode
Overtagelse bygg

Tidsperiode
02.10.2017 – 10.11.2017
10.11.2017 - 08.12.2017
08.12.2017 – 22.12.2017
08.01.2018
12.01.2018 – 31.08.2018
01.09.2018

Alternativt forslag til vedtak
Rådmannen alternativ 2 vedtas
Oppgraderingen finansieres ved at Fossveien 7-9 AS tar opp lån på 7,9 mill. kroner og
finanseringen dekkes ved at den inngår i husleieavtalen som opprettes mellom Fossveien 7-9
AS og Ringerike kommune. Økt husleiekostnad innarbeides i HP 2018-2021.
Økonomiske forhold
Eiendommen Fossveien 7-9 er eid av Fossveien 7-9 AS, som kommunen kjøpte i 2016 for 21
mill. kroner.
AS’et har per i dag likvider tilsvarende 1,8 mill. kroner. Som ett kommunalt eid AS, kan
selskapet ta opp lån til oppgradering av eiendommen i henhold til politisk vedtak.
Ved å inngå en husleieavtale mellom Fossveien 7-9 AS og kommunen, kan
finansieringskostnaden til låneopptaket inngå som en del av husleia. Videre vil det opprettes en
forvaltningsavtale for Fossveien 7-9 AS. Forvalter vil sørger for at det blir inngått husleieavtale
mellom AS’et og Ringerike kommune, og at det i avtalen fremkommer kapitalutgifter og andre
driftsutgifter.
Under forutsetning om at lånet tas over 20 år og med 2 % rente, vil finansieringskostnadene
for alternativ 1 i husleia være på 1 mill. kroner årlig. Økt husleiekostnader innarbeides i HP
2018-2021. For alternativ 2 vil finansieringskostnadene være kr. 600.000 årlig.
Rådmannen anbefaler at vi opprettholder eiendommen i Fossveien 7-9 AS. Alternativet er å
oppløse selskapet og overføre eiendommen til kommunen som ett ordinært bygg. Dette vil
imidlertid medføre at kommunen må betale dokumentasvgift.
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Dersom eiendomselskapet oppløses, vil oppgraderingen finansieres ved at kommunen øker sitt
låneopptak, og økte renter og avdrag innarbeides i HP 2018-2021.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at kommunen gjorde en god investering da man kjøpte Fossveien 7-9.
Eiendommen ligger sentralt i Hønefoss og vil være godt egnet til å være kommunens ansikt
utad for samfunnsutvikling. For å få på plass de enhetene som er tenkt inn i bygget, og for å få
gode arbeids løsninger er det nødvendig å gjøre bygningsmessige endringer inne i bygget.
Dette vil gjøre at enhetene kan flytte inn i et moderne og funksjonelt bygg med løsninger som
vil være fremtidsrettet. Rådmannen mener at ved å gjøre disse investeringene nå vil kommunen
ha det beste utgangspunktet for å kunne levere gode tjenester til Ringerikssamfunnet.
Rådmannen har utarbeidet forslag til to alternativer for rehabilitering / ombygging av Fossveien
7-9. Den største forskjellen mellom disse to løsningene går på måten å organisere
arbeidsmiljøet på. Alternativ 1 med aktivitetsbasert løsning åpner opp for en helt ny måte
jobbe på og er fremtidsrettet.
Målet er at Ringerike kommune skal skape gode rammer for arbeidstakerne som jobber i
kommunen og at vi blir en kommune som andre kommuner kan se til. Trenden er at flere
arbeidstakere velger å stå lengre i arbeid før de pensjoneres. Samtidig er 90-talls generasjonen
på vei inn i arbeidslivet som er vant ved nye digitale løsninger, arbeid på nett og sosiale medier
og som ønsker et arbeidsmiljø som er i takt med sine vaner. I Fossveien 7-9 vil vi kunne skape
dette miljøet ved alternativ 1. Ved å skape et miljø og fasiliteter som kan favne flere
generasjoner samtidig. Samtidig vil lokalene oppleves som funksjonelle og attraktive for alle
arbeidstagere.
Ved alternativ 2 vil man ikke oppnå dette i samme grad som alternativ 1. Alternativ 2 er
tradisjonelle løsninger som de aller fleste vil kjenne seg igjen i.
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Når enhetene er på plass i Fossveien så vil Ringerike kommune være tilgjengelig og synlig i
bybildet. Her vil publikum ha mulighet til å komme innom, få hjelp og veiledning og medvirke i
planprossesser. Det er et ønske om at Ringerike skal være en kommune som andre kan se til,
og som har et godt samspill med innbyggere og næringsliv.
Med en oppgradering av bygget som foreslått i alternativ 1 og 2 vil kommunen få et rimelig
kontorbygg og vesentlig rimeligere enn om man skulle kjøpt en tomt og bygd helt på nytt.
Rådmannens anbefaling til vedtak er alternativ 1.

Ringerike kommune, 12.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
kommunalsjef samfunn:

Gunn Edvardsen

saksbehandler:

Jostein Nybråten
Heidi Skagnæs
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Arkivsaksnr.: 17/2851-1

Arkiv: B30

Ungdata 2017 - tiltak
Saksnr.:
11/17
21/17
33/17
109/17
/

Utvalg
Ungdomsrådet
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
22.08.2017
12.09.2017
13.09.2017
26.09.2017

Forslag til vedtak:
HOK mener slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i karlegging av barnas
oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. Kommunen har
gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på ungdomsmiljø, psykisk helse
og skoletrivsel.
Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og ringeriksskolen skal være en skole som
utligner sosiale forskjeller. Derfor ber HOK om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til
tiltak og gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk
behandling.

Sammendrag
Den nylig gjennomførte undersøkelsen Ungdata 2017 viser at de aller fleste ungdommene i Ringerike
kommune har det godt.
Spørreundersøkelsen er gjennomført med 23 temaer. Dette gir et bredt bilde av hvordan ungdommen har
det og hva de driver med, både på skolen og i fritiden.
Svarene ungdommen gir på spørsmålene ligger nær gjennomsnitt for landet på alle temaer i
undersøkelsen. Ut i fra folkehelseprofilen i Ringerike kommune er resultatet gjenkjennelig.

Innledning / bakgrunn
Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og hva de
driver med i fritiden. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og syv regionale
kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.

Side 22 av 62

Sak 109/17
Undersøkelsen er gjennomført i alle kommuner i Buskerud. I Ringerike en svarprosenten på 85 %,
ungdomsskoleelever fra 8. til 10. trinn deltok i undersøkelsen. De videregående skolene i Ringerike
deltok også i undersøkelsen, men resultatene skiller mellom ungdomsskole og videregående.
Ungdata dekker helheten i ungdommenes liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og
venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).
For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til bruk i det
forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet.
Det skal i løpet av 2017-2018 utarbeides en langsiktig plan som skal gi retning for å utvikle,
vedlikeholde og spre kompetanse og kunnskap om Ungdata tallene og de utfordringer som vises. I tillegg
skal det utarbeides tiltak som skal redusere helsemessige og sosiale konsekvenser, forebygge, skape
gode lokalsamfunn og skoler samt bidra til at tjenester skal ha god og riktig kompetanse.

Beskrivelse av saken
Forrige Ungdata undersøkelse ble gjennomført i Ringerike kommune i 2013. Årets resultater viser at det
arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og kriminalitet. Det forebyggende arbeidet
fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og alkohol. Når det gjelder resultater i videregående
skole vises det at de store utfordringer med psykisk helse og mange oppgir å ha vært utsatt for seksuell
trakassering. Resultatene vil påvirke det forebyggende arbeidet i grunnskolen.
Ungdata resultatene viser at det store flertallet er fornøyd med egen helse, men det er også en del som
ikke er spesielt fornøyd. Generelt er jenter litt mer misfornøyde enn gutter. Det er også et funn at flere
er misfornøyde med egen helse blant de eldste tenåringene.
Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange som sliter med ulike type plager i
hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og
muskeltur. Det er en tendens i resultatene som viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.
Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene fra
undersøkelsen viser at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser. Jenter er mer
plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter.
Selvbildet er en viktig del av identiteten vår, og handler om hvordan vi ser på oss selv, både på godt og
vondt. Ungdommer som har det bra, har ofte et positivt selvbilde. Fornøydhet med eget utseende har
blant annet økt i fra 53% til 62%.
Skolen er ikke bare et sted for læring men også en arena for sosialt samvær. Resultatene i Ungdata viser
at de aller fleste trives på skolen. Det store flertallet mener at lærerne bryr seg om sine elever og at de
selv passer inn blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin.
Prosentandelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på viser en nedgang. Dette må
undersøkes nærmere. Forskning fra Ungdata viser at skoletrivsel varierer med elevenes sosiale
bakgrunn. Det er flere som trives på skolen i familier der foreldrene har høy sosioøkonomisk status
sammenlignet med de som vokser opp med færre ressurser i hjemmet.
Ungdata-resultatene viser stor variasjon i hvor mye tid ungdomsskoleelevene bruker på leksearbeid.
Noen bruker nesten ingen tid, mens andre bruker flere timer hver dag. I Norge har andelen som bruker
mye tid på lekser økt de senere årene, en tidstrend som har vært tydeligst blant jentene. Ringerike
kommunes elever bruker i gjennomsnittlig noe mindre tid per dag på lekser og annet skolearbeid enn
landet. Likevel så er Ringerike kommunes tidstrend økende. Motivasjon for læring er en sentral drivkraft
bak skoleresultatene til den enkelte elev. Ringerike kommune har en tidstrend som viser noe mer skulk i
2017 enn i 2013.
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Trygge og sunne lokalmiljøer er særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og unge kan ha
andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I Ringerike er ikke alle like godt
fornøyd med lokalmiljøet sitt. Guttene er generelt sett mer fornøyd enn jentene, men tendensen er at
ungdommer på ungdomsskolen blir mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt jo eldre de blir. Ungdommene
er minst fornøyd med «lokaler for å treffe andre unge på i fritiden». I Ringerike er den en kommunalt
drevet fritidsklubb, og den ligger på Hallingby.
Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for sosialt samvær med andre unge.
Sammenliknet med skolen og det uformelle samværet ungdom imellom gir deltakelse i organisasjonene
ungdom andre typer erfaringer. Ringerike ligger 4% under landsgjennomsnittet på prosentdelen av
ungdommer som har vært med i eller er med i en organisert fritidsaktivitet. Svarene fra Ungdata tyder
på en nokså hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Det gjelder både gutter og jenter og på tvers av alder.
Samtidig er det en gruppe ungdommer som faller utenfor og ikke har noen å være sammen med hverken
hjemme oss eller via sosiale medier og internett. Tallene viser at det er nærmere 10% av ungdommene
som sier at de ikke har en fortrolig venn å snakke med og ca. 15 % som sier at de ikke har noen å være
sammen med eller det er nokså tilfeldig hvem de er sammen med.

Rådmannens vurdering
For Ringerike kommune er undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det forebyggende
ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere ungdommens
situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende arbeid de neste årene.
Rådmannen er fornøyd med de mange positive trendene som undersøkelsen viser, og vil arbeide for at
ungdommenes stemme og utfordringene som er avdekket vil arbeides med over tid.
Resultatene fra Ungdata og analysearbeid av datamaterialet, gir retning for det forebyggende arbeidet.
Tiltak prioriteres og vil implementeres i sektorene skole og kultur og barn og unge. Rådmannen
anbefaler at rapporten tas til orientering.

Vedlegg
Ungdata 2017: Nøkkeltallsrapport Ringerike kommune

Ringerike kommune, 11.08.2017
Tore Isaksen
Rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg
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Arkivsaksnr.: 17/2965-2

Arkiv: V72 &13

Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og
skogdrift i Oslo og nærliggende kommuner
Saksnr.:
52/17
110/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
11.09.2017
26.09.2017

Forslag til vedtak:
Ringerike kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om
skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner(markaforskriften), men med
følgende merknader:
1. Klagebehandling bør skje gjennom egen fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i
Oslo og Akershus.
2. §3, 4. ledd, siste setning bør lyde: «Som særlege grunnar er mellom anna å rekne fare
for insekt- eller soppangrep, samt klimaskader».
Ringerike kommune støtter ikke Landbruks- og matdepartementets forslag til endring i
forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av
landbruksveier(landbruksveiforskriften), da vi mener klagebehandling bør skje gjennom egen
fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Sammendrag
Landbruks- og matdepartementet(LMD) har sendt ut høringsforslag til ny markaforskrift, og
endring i forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av
landbruksveier(landbruksveiforskrift). Høringsfrist er 7. oktober 2017. LMD sier i sitt
høringsbrev, at det er stor overlapping mellom Skogbrukslova, forskrift for berekraftig
skogbruk og Norsk PEFC skogstandard, angående restriksjoner og begrensninger for
skogbruksaktivitet innenfor Marka. For å forenkle markaforskriften, foreslås det derfor å ta ut
reguleringer som er ivaretatt i annet regelverk. LMD´s forslag om at kun hogster over 10 dekar
skal meldes inn til kommunen vil gi mindre byråkrati, og kommunen kan unnlate å bruke
unødig tid på kurante saker. Rådmannen anser forslaget som fornuftig, og anbefaler derfor å
støtte LMD´s forslag til ny markaforskrift.
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Når det gjelder klagebehandling i saker innenfor Marka, er rådmannen av den oppfatning at
klagen bør behandles hos den respektive fylkesmann, alternativt sendes rett til Fylkesmannen i
Oslo og Akershus. Dette gjelder både forslag til ny Markaforskrift og til endring i
Landbruksveiforskriften.
Bakgrunn
Dagens forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende
kommuner(markaforskriften), er fra 2. april 1993. Det er i dag meldeplikt for all
tømmerhogst(ikke tynning) innenfor Marka. Kommunen må godkjenne hogst, og evt sette
begrensninger, før hogst kan settes i gang. Både skogbrukslova, bærekraftforskriften og Norsk
PEFC skogstandard har kommet til, eller har blitt endret siden Markaforskriften ble innført.
Ved en gjennomgang av Markaforskriften, ser man at hensyn og reguleringer av skogsdrift er
ivaretatt av annet regelverk, og at det dermed ligger til rette for en forenkling av forskriften.
Juridiske forhold
Skogbehandling og skogsdrift, samt veibygging innenfor Marka reguleres i dag av Skogloven
m/ forskrifter.
Økonomiske forhold
Den foreslåtte endringen i forskriften vil kunne gi mindre kostnader for kommunen, da det ikke
lenger vil være nødvendig i samme grad, å befare skogbestand i felt, før tillatelse til hogst gis.
Behov for informasjon og høringer
LMD har sendt saken på høring til alle aktuelle parter som erfaringsmessig har interesse av
skogbehandling, skogsdrift og bygging/opprusting av landbruksveier innenfor Marka.
Alternative løsninger
1. HMA anser dagens gjeldende Markaforskrift og Landbruksveiforskrift som
tilfredsstillende, og støtter derfor ikke en endring i disse forskriftene.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at det er fornuftig med en ny Markaforskrift. Gjeldende forskrift har fungert
siden april 1993. LMD´s forslag til ny forskrift vil gi betydelig mindre byråkrati for næringens
utøvere, og det vil kunne gi mindre kostnader for kommunen. Dersom foreslåtte endringer
vedtas, vil det føre til at det kun fattes vedtak i saker som kommunen anser det nødvendig å
sette begrensninger ved en hogst.
Når det gjelder evt. klagebehandling av vedtak etter både Markaforskrift og
landbruksveiforskrift, ser rådmannen at det kan være en fordel med kun Fylkesmannen i Oslo
og Akershus(FMOA) som klageinstans. Det vil bidra til likebehandling i størst mulig grad.
Samtidig vil forslaget om at en klage først skal sendes til egen Fylkesmann for uttalelse, før
saken går videre til FMOA, gi en lengre saksbehandlingstid i klagesakene. Ut fra dette ville det
vært mer rasjonelt at kommunen sender klagesaker til egen fylkesmann for videre behandling.
Rådmannen viser for øvrig til vedlagte høringsbrev og høringsnotat fra LMD.
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Vedlegg
Høringsbrev med høringsnotat.

Ringerike kommune, 23.08.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Eiliv Kornkveen
saksbehandler: Arvid Hagen
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Arkivsaksnr.: 17/3045-2

Arkiv: 000 &13

Høring utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av
personvernforordningen i norsk rett
Saksnr.: Utvalg
111/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.09.2017

Forslag til vedtak:

Formannskapet støtter rådmannens forslag om ikke å innlevere høringsuttalelse.

Sammendrag
Justis- og beredskapsdepartementet har et forslag til ny personopplysningslov ute til høring,
som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett, se vedlegg. Departementet foreslår
at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres
gjeldende som norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i den nye
personopplysningsloven. Videre foreslår departementet lovbestemmelser som utfyller
bestemmelsene i forordningen. Det tas sikte på at den nye personopplysningsloven skal tre i
kraft i Norge 25. mai 2018.
Forordningens regler vil i hovedsak måtte anvendes slik de står. Det er likevel slik at
forordningen dels pålegger og dels åpner for nasjonale regler på en rekke områder. Dette
gjelder særlig for behandling av personopplysninger i offentlig sektor. Der det foreslås
nasjonale regler, har departementet i hovedsak tatt sikte på å videreføre gjeldende rett.
Rådmannen ved kommuneadvokaten har gjennomgått høringsdokumentene, og finner ikke
grunn til å komme med merknader.
Rådmannen v/kommuneadvokaten ser at en ny personopplysningslov vil innebære nye plikter
for kommunen, herunder f.eks. opprettelse av personvernombud. Rådmannen vil sørge for at
det gjennomføres en intern prosess for å sikre at kommunen vil være i stand til å overholde det
nye regelverket i god tid før 25. mai 2018.
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Økonomiske forhold
Ny personopplysningslov vil gi økt byråkratisering og økte kostnader for norske kommuner.
Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering er at det ikke avgis merknader til forslag til ny personopplysningslov.
Vedlegg
Høringsnotat.pdf
Uoffisiell norsk oversettelse av personvernforordningen.pdf

Ringerike kommune, 12.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen
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Arkivsaksnr.: 17/3339-1

Arkiv: H00

Austjord behandlingssenter, - ferdigstillelse av uteanlegget
Saksnr.: Utvalg
112/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.09.2017

Forslag til vedtak:
1. Det etableres utvidet parkeringsareal for Austjord behandlingssenter i forbindelse med
riving av den gamle «Rødstua» i tråd med saksframstillingen.
2. Som del av parkeringsarealet etableres carport for institusjonens kjøretøyer samt
sykkelparkering.
3. Tre parkeringsplasser gis lademulighet for el-biler.
4. Beregnet kostnad kr. 3 180 000, er innarbeidet i rådmannens forslag til
handlingsprogram 2018 - 2021.
Innledning / bakgrunn
«Rødstua» på Austjord ble benyttet av Arbeidssenteret (AI) frem til de flyttet i 2015. Bygget
som er oppført i 2.etasjer, har en svært lav tilstand og uhensiktsmessig planløsning. Bygget er
ikke i bruk og er derfor foreslått revet. «Rødstua» har en grunnflate på ca. 160 m2 og består
av kjeller, 1.etg, og 2.etg. Total BTA er derfor ca. 480 m2.
Kondemnable bygninger genererer driftskostnader (forsikring, tilsyn etc.) og kan potensielt
utgjøre personfare. Det er derfor viktig å få revet denne typen bygninger for å få redusert risiko
og driftskostnader.
Beskrivelse av saken
Austjord behandlingssenter har fått økt antall ansatte og brukere som følge av at dagsenteret
har flyttet fra Heradsbygda til Austjord. Når eldresenteret på «nye» Heradsbygda
omsorgssenter er ferdigstilt i 2020, vil dagsenteret på Austjord bli videreført som dagtilbud
med samme antall plasser, slik at denne økningen i antall brukere og ansatte vil være
permanent.
Austjord behandlingssenter består nå av tre enheter som omfatter rehabiliteringsavdeling,
korttidsplasser, hospiceavdeling, avlastningsavdeling for foreldre med sterkt omsorgstrengende
barn, dagtilbud og hjelpemiddellager. Flere av disse tjenestetilbudene genererer stort
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transportbehov, likeens mye besøk. Senteret har derfor en relativt stor egen kjøretøypark med
leasede biler (4 minibusser, 2 varebiler, og 6 personbiler).
Det er derfor behov for å etablere en ny parkeringsplass med ca. 20 parkeringsplasser. Slik
parkeringsplass kan etableres i forlengelsen av eksisterende parkeringsplass der «Rødstua» nå
står (se illustrasjon), eller langs adkomstveien inn til Austjord. Begge disse alternativene er på
kommunal tomt. Etableringen må prosjekteres og er søknadspliktig etter plan og
bygningsloven.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har tidligere anbefalt at «Rødstua» rives, og ser det klart hensiktsmessig at utvidet
parkeringsareal etableres på samme sted, og i tilknytning til eksisterende parkering.
Rådmannen anbefaler at man da benytter anledningen til å ferdigstille utearealene ved Austjord
behandlingssenter, ved at det i forbindelse med de nye parkeringarealene etableres nødvendig
car-port for institusjonens egne kjøretøy, som er:


4 busser (høyde 2,80 m)



1 stor personbil 9 seter



2 varebiler



5 personbiler (av disse er to biler tilknyttet hjelpemiddellageret)

Rådmannen ønsker også at det i denne anledning etableres tre parkeringsplasser med ladepunkt
for el-bil, samt sykkelparkering.
Ved å etablere bygningsmessige tiltak på samme lokasjon som «Rødstua», vil det forsvares å
knytte de samlede kostnader (inklusive riving) opp i mot investeringsbudsjettet. Rådmannen
har fått utarbeidet følgende kostnadsestimat:
Tiltak

Investeringsbehov
(inkl. moms)
kr. 300 000,-

Riving av «Rødstua»
Erfaringstall fra lignende tiltak har en kostnad på kr. 625,-/m2 BTA inkl. en
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usikkerhetsfaktor på 20%, kostnader til miljøkartlegging og prosjektledelse.
Opparbeiding av parkeringsareal og tilbakeføring av grøntareal.

kr. 200 000,-

Tiltaket innebærer å etablere ca. 300 m2 asfaltert parkeringsplass, med egen
belysning. Opparbeidelsen er relativt enkel med de grunnforholdene som er
på området.
Car-port med nevnte kapasitet

kr. 2 330 000,-

Dette estimatet tar utgangspunkt i den nyetablerte car-porten for Tyribo
omsorgssenter, som ble etablert for en kostnad på kr. 7 824,-/m2.
Garasjering av personbil krever et parkeringsareal på 17 m2. Varebiler
trenger 20 m2 og en minibuss trenger 25 m2. Det skisserte behovet ved
Austjord behandlingssenter vil dermed generere et bygg på 242 m2. Med
samme kvadratmeterpris, tillagt 17% for et høyere bygg på deler av
anlegget for å få plass til bussene, samt 15% for usikkerheter i
markedssituasjon og eventuelle merkostnader som måtte dukke opp, vil
tiltaket utløse en investering på kr. 2 330 000,-.
Ladepunkter for el-biler (3 stk)

kr. 300 000,-

Erfaringstall fra slik etablering ved Ringerike videregående skole er
benyttet. I henhold til kommunestyresak 9/17 skal det innføres 2 timers
gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner i kommunen. Ved
etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser skal disse forberedes
for mulig innføring av betaling for ladestrøm. Dersom behovet blir større, er
det enkelt å utvide et slikt anlegg bare tilførselskabelen har nok kapasitet.
Sykkelparkering, skilting etc.

kr. 50 000,-

Samlet investeringsbehov (inkl. moms)

kr. 3 180 000,-

Rådmannen anbefaler at kr. 3 180 000,- bevilges i forbindelse med behandlingen av
handlingsprogram 2018 - 2021
Vedlegg


Ingen
Ringerike kommune, 18.08.2017
Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 17/3356-1

Arkiv: 233 G70

Fontenehuset i Hønefoss - Årsmelding
Saksnr.:
23/17
18/17
113/17
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Eldrerådet
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
12.09.2017
25.09.2017
26.09.2017

Forslag til vedtak:
Årsrapport 2016 for Fontenehuset Hønefoss tas til orientering.

Beskrivelse av saken:
Fontenehuset Hønefoss mottar hvert å et betydeling tilskudd fra Ringerike kommune til driften,
og kommunen ser tilbudet som et viktig og nyttig supplement til tjenestetilbudet for aktuell
brukergruppe.
Ringerike kommune krever årlig årsrapport, årsberetning m/regnskap og revisjonsberetning i
forbindelse med utbetaling av tilskudd fra kommunen.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen legger i henhold til avtalen med dette fram årsrapport, årsberetning m/regnskap og
revisjonsberetning for 2016 til politisk orientering.
Årsberetningen viser en stor og målrettet aktivitet fra Fontenehuset, i særdeleshet rettet mot
mestring og arbeid.
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Vedlegg:




Fontenehuset Hønefoss, - Årsrapport 2016
Revisjonsberetning
Regnskap m/årsberetning
Ringerike kommune, 21.08.2017
Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 17/3358-1

Arkiv: 201 G27

Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler
og rutiner
Saksnr.:
25/17
15/17
114/17
/
/

Utvalg
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Eldrerådet
Formannskapet
Kommunestyret
Råd for funksjonshemmede

Møtedato
12.09.2017
25.09.2017
26.09.2017

Forslag til vedtak:
1. Med bakgrunn i statlige føringer innføres egenandeler for fysioterapitjenester i
kommunens regi fra 1.1.2018.
2. Takstene skal følge «Takstplakaten» som er avtalt mellom KS og Norsk
Fysioterapeutforbund.

Innledning / bakgrunn
I Norge har en rekke sykdommer utløst retten til gratis fysioterapibehandling. Disse diagnosene
var samlet på en såkalt sykdomsliste, også kalt «diagnoselisten». Til sammen inneholdt
sykdomslisten til enhver tid ca 100 diagnoser som utløste retten til gratis behandling.
Sykdomslisten (diagnoselisten) ble av Stortinget vedtatt fjernet fra 1. januar 2017. Dette
innebærer at pasienter som tidligere har hatt rett på gratis fysioterapi, fra samme tidspunkt må
betale egenandel for fysioterapi fra privatpraktiserende fysipterapeuter. Barn under en viss
alder og personer med godkjent yrkesskade har fortsatt fritak.
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester gir hjemmel for at
kommunen kan kreve egenandeler for enkelte helse- og omsorgstjenester. Kommunen har nå
mulighet for å vedta at man kan kreve inn egenandel fra pasienter som behandles av
kommunalt ansatt fysioterapeut. Kommunen har ikke anledning til å kreve egenandel ved
forebyggende arbeid, formidling av tekniske hjelpemidler, behandling av pasienter på
rehabilitering, korttids-, og langtidsopphold, tverrfaglig samarbeid, veiledning og opplæring.
Egenandel kan kun innkreves ved individuell undersøkelse og behandling som et individuelt
tiltak til hjemmeboende pasienter.
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Beskrivelse av saken
De fleste brukere av kommunal fysioterapi har diagnoser som tidligere stod på sykdomslisten.
Bortfall av sykdomslisten gir dermed kommunene en mulighet til å vurdere innføring av
egenandel ved fysioterapi utført av kommunale fysioterapeuter. Stortinget har samtidig i
statsbudsjettet redusert rammeoverføringen til kommunene ut fra en teoretisk modell basert på
kommunenes mulighet til å kreve egenandel for fysioterapi utført av kommunalt tilsatte
fysioterapeuter. Dette inntektspotensiale er ment å dekke opp for reduksjonen i
rammeoverføringen.
Kommunen mottar et fastlønnstilskudd for fysioterapeuter (fastsettes i forhold til stillingens
omfang). Dette tilskuddet berøres ikke av avviklingen av sykdomslisten, slik at kommunen
fortsatt ikke kan kreve refusjon fra Helfo for behandlingsutgifter på lik linje med
privatpraktiserende når pasienten når «taket» i forhold til egenandeler.
Det er opp til kommunene selv å innføre egenandel for fysioterapi. Kommunenes samlede
ramme er kuttet med 175 millioner kroner og Ringerike kommunes ramme er tilsvarende
redusert med ca. 1 mill. kroner. Denne reduksjonen må dekkes inn i rammen til helse og
omsorg, som også har inntekstspotensialet ved en eventuell innføring av egenandel.
Rådmannens vurdering
Endringene i forskriften som muliggjør innkreving av egenandel, har flere positive elementer,
både for kommune og pasient, - men også forhold som kan virke negativt. Rådmannen vil
derfor redgjøre for følgende:


Sykdomslisten ga en rekke pasienter med spesifikke diagnoser rett til gratis
fysioterapibehandling, mens pasienter med andre diagnoser måtte betale egenandel.
Dette var også diagnoser som krever fysikalsk behandling, - bl.a. så sto ikke
fibromyalgi, flere kreftdiagnoser og nakke/ryggproblematikk på denne listen. Ved å
fjerne listen innebærerer dette at de som tidligere hadde gratis fysioterapi nå må betale
en egenandel fra første behandling, mens de som ikke sto på listen nå får lavere utgifter.
Dette vil være gunstig for de pasientene som hadde en diagnose som ikke var
representer på tidligere liste.



I forbindelse med denne nye ordningen ble egenandelstak 2 senket med 680 kroner (fra
kr. 2670,- til 1990,-). Dette er positivt for pasienter med høye sykdomsutgifter.



I samme forbindelse ble aldersgrensen for fritak fra egenadel for fysikalsk behandling
hevet fra 12 år til 16 år. På landsbasis innebærer dette at ca 9000 pasienter i denne
aldersgruppen som tidligere betalte egenandel, nå slipper dette.



Registreringen av når pasientene når egenandelstaket automatiseres. Pasientene slipper
da å sende inn kvitteringer for betalt egenandel, men vil automatisk få frikortet tilsendt i
posten innen tre uker etter at taket er nådd. Med andre ord; tilsvarende ordning som
egenandelstak 1. Dette forenkler ordningen for pasientene, og spesielt de som glemmer,
eller ikke bryr seg med å sende inn refusjonskrav vil nå automatisk få frikort. Dette
gjelder ca 17 000 pasienter på landsbasis, som tidligere gikk glipp av frikort.



Men, - denne ordningen vil føre til mer administrativt og tidkrevende arbeid for
kommunen. Dette gjelder i hovedsak følgende forhold:
 Fakturagrunnlag og utsendelse av egenandelskrav. Ringerike kommune benytter
Gerica som pasientadministrativt system. Gerica arbeider med å utvikle en modul
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som kan håndtere dette, men vil ikke ha dette klart til oppstart. Utfordringen blir
også større i og med at systemet er slik at det må behandle hele 15 ulike
takstordninger, alt etter hvilken behandling som gis. Den løsning som derfor
midlertidig må benyttes i kommunen, er at fysioterapeuten manuelt legger aktuelle
egenandeler inn i fakturagrunnlaget i Gerica.
 Innrapportering til helsedirektoratet om innkrevde egenandeler. Dette er
avgjørende for at man skal kunne registrere når den enkelte pasient oppnår fritak.
Gerica har heller ikke foreløpig noen modul som håndterer dette automatisk. Igjen
utøser dette en manuell håndtering fra fysioterapeutens side. Direktoratet krever
helt spesielle rutiner for dette. Opplysningene må sendes senest 14 dager etter at
egenandelen er betalt, på eget skjema og sendes elektronisk over linje på det
format helsedirektoratet bestemmer (Behandlerkravmelding (BKM)). Kommunen
må gjøre en rekke tilpasninger, både praktisk og teknisk for å håndtere dette.
Helsedirektoratet antyder at det i en periode vil bli nødvendig med
overgangsordninger. Det vil lette problematikken dersom slike realiseres.


Skal fysioterapitjenesten makte og kompensere det nedtrekket kommunen har fått i
rammetilskuddet, må det innkreves egenandeler for 1 mill. kroner/år. Dette
representerer 5 236 behandlinger med egenandel. Rådmannen ser at dette kan være
urealistisk. Dette fordi:
 Mange av disse pasientene når egenandelstaket (kr. 1990,-) lenge før behandlingen
er sluttført. Dette skjer etter ti behandlinger. Mange behandlingstimer vil derfor
ikke utløse egenandel.
 Mange pasienter når taket svært fort, og vil dermed være fritatt for egenandel.
Dette fordi at egenandelstaket ikke kun nåes på grunn av egenandeler til fysikalsk
behandling, men også til enkelte former for tannbehandling, opphold ved
opptreningsinstitusjoner, private rehabiliteringsinstitusjoner m/avtale opp i mot
regionale helseforetak samt behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo
universitetssykehus.
 Et antall behandlinger som utløser egenandelsbetaling i nødvendig størrelseorden,
vil alene kreve over tre årsverk. Det er usikkert om det er faglig riktig å prioritere
en så stor del av den kommunale fysioterapiressursen til individuell kurativ
behandling.
 Helsereformen legger store oppgaver på kommunen når det gjelder forebyggende
helsearbeid og ikke minst rehabilitering av pasienter som fortsatt er svært syke ved
utskrivning fra helseforetak. Oppgaver og tjenester som tverrfaglige
mestringsteam, deltagelse i basisgrupper, forebyggende hjemmebesøk, forebygging
av fallskader, fysikalsk behandling ved Austjord behandlingssenter, tilbud om
fysioterapi ved sykehjemmene, fysioterapitjenester til barn under 16 år, veiledning
og undervisning, velferdsteknologi og tjenester til hjelpemiddellager samt
oppfølging og tilrettelegging i hjemmet, utløser ikke egenandel. Dette er oppgaver
det er vanskelig og lite ønskelig å nedprioritere til fordel for kurative tjenester som
utløser egenandel, og vil dersom dette gjøres være i strid med alle lokale og
nasjonale føringer. Samtidig vil slik prioritering utløse kostnader andre steder i
organisasjonen.



Kommunens tjenester er i stor grad innrettet mot vanskeligstilte i samfunnet. Mange av
disse er økonomisk vanskeligstilte, og har allerede prioritert bort f.eks.
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tannhelsetjenester. Det er en reell fare for at denne gruppen vil prioritere bort
fysioterapitjenester dersom også det kommunale tilbudet blir belagt med egenandeler.
Ringerike kommune har 5,1 årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter, organisert i de
forskjellige driftsenheter. To årsverk er øremerket insitusjon (Austjord behandlingssenter) som
ikke gir grunnlag for innkreving av egenandeler. 3,1 årsverk er utadrettet, og det disse som vil
være disponible for individuell kurativ behandling. Rådmannen har innhentet opplysninger om
hvor stor del av arbeidsoppgavene som i dag utføres av disse 3,1 årsverkene som vil kunne
utløse egenandeler.
Det viser seg at dette er helt marginalt. Fysioterapeutene praktiserer et strengt regime, der
enhver pasient som er i stand til å frekventere et privat fysioterapitilbud, blir henvist hit. Det
hender av og til (på grunn av ressursmangel) at privat fysioterpeut blir benyttet til
hjemmeboende, men da kun i en kort avgrenset periode. Dette også fordi kommunen må dekke
transportutgifter o.l. Det hender at når en pasient fra sykehuset blir utskrevet til hjemmet og er
i behov av fysikalsk behandling i påvente av tilbud fra et privat institutt, så får vedkommende
hjelp av en kommunal fysioterapeut. Dette er kasus som nå vil kunne utløse egenbetaling
dersom vedkommende ikke allerede har frikort. Innføring av egenandel vil derfor ikke være i
nærheten av å kunne kompensere for de reduksjoner som er foretatt i rammetilskuddet.
Dersom man skal forvente at de tilgjengelige kommunale fysioterapeutene skal ha en
inntjeningsevne ved å hente inn egenandeler i en størrelsesorden som kompenserer for trekket i
rammetilskuddet, må faktisk samtlige fysioterapeutressurser (3,1 årsverk) som i dag arbeider
tverrfaglig og forebyggende prioritere individuelt kurativt arbeid. Da mange pasienter ikke
nødvendigvis vil foretrekke en kommunalt ansatt fysioterapeut nå når betingelsene er like, er
effekten av dette høyst usikker. Effekten av å prioritere bort forebyggende arbeid og
hverdagsrehabilitering er derimot rimelig sikker.
Rådmannen er informert om at en rekke kommuner, deriblant Oslo kommune, har av samme
ressonnement som ovenfor valgt å ikke innføre egenandel for fysioterapitjenester utført av
kommunalt ansatte fysioterapeuter. Med bakgrunn i de vedtak stortinget har fattet i denne
saken anbefaler rådmannen allikevel at det innføres egenandel på kommunal
fysioterapibehandling i Ringerike kommunes regi fra 1.1.2018 Takstene følger takstplakaten
som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet.
Rådmannen vil følge utviklingen nøye, både i egen kommune og i landet for øvrig, med
henblikk på hvordan de enkelte kommuner makter den inndekning Stortinget legger opp til ved
bruk av egenandeler. Rådmannen vil ikke på nåværende tidspunkt anbefale å pålegge
tjenesteområde å nedprioritere forebyggende arbeid, hverdagsrebabilitering og arbeidet med
velferdsteknolgi. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vil fortløpende bli orientert om
hvilken effekt innføringen av egenandeler har på inntjening og på tjenestetilbudet ved en
videreføring av dagens praksis og prioriteringer.
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Vedlegg


Ingen
Ringerike kommune, 21.08.2017
Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Vigdis Jægersborg/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 17/3359-2

Arkiv: 505

Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status
Saksnr.:
16/17
/
26/17
115/17
/

Utvalg
Eldrerådet
Råd for funksjonshemmede
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
25.09.2017
12.09.2017
26.09.2017

Forslag til vedtak:
Statusrapporten vedr. stipendordningen i forhold til Helse og omsorg tas til orientering.

Innledning / bakgrunn
Syke, unge og eldre pasienter i kommunehelsetjenesten har ofte sammensatte og komplekse
behov for helsehjelp. Disse pasientene er avhengige av helsepersonell med høy kompetanse for
å gi rett helsehjelp til rett tid. Samhandlingsreformen har medført at sykepleierne i kommunen
vår nå utfører oppgaver og prosedyrer i hjemmene og på sykehjemmet som for ikke så lenge
siden kun ble utført på sykehus.
Et spørsmål som reiser seg er om ressursinnsatsen har vært tilstrekkelig, sett i forhold til de
økte og nye oppgavene. En stor andel av helsepersonell i Ringerike kommune er personell med
relativ lav eller ingen utdanning i helsefag. Det er et behov for døgnkontinuerlig sykepleiereller vernepleierdekning i alle kommunens avdelinger. Pr. i dag er dette ikke gjennomførbart
med den sammensetning av personell og profesjonsgrupper vi har.
NOVA Rapport 6/16 viser en klar og signifikant sammenheng mellom mangel på
sykepleiere (vansker med å rekruttere og fravær) og opplevd kvalitet på grunnleggende
sykepleie, behandling og forebygging og aktivisering. Resultatene er
påfallende like for sykehjem og hjemmesykepleien.
I samme rapport fremkommer det at analysene viser en klar og signifikant sammenheng mellom
mangel på sykepleiere (problem med å rekruttere og problem med høyt fravær) og
arbeidsmiljøet.
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Kunnskap om eksisterende kompetanse og identifisering av behov for
kompetanseheving er en del av arbeidet med strategisk kompetansestyring som ble
startet høsten 2016.
Stillingskategori
(November 2916)
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Sykepleier

Antall
personer

Årsverk

7

5

6

5,1

119

83,7

I november- 16 ble det innhentet tall i forhold til
antall årsverk for ansatte med tre-årig høgskoleutdanning innen Helse og omsorg. Ledere med treårig profesjonsutdanning inngår ikke i dette tallmaterialet.
Det er i alt 716 årsverk i sektoren. Sykepleiere og
vernepleiere ansatt i sektor for Barn og unge er ikke
medregnet her.

Av innhentet tallmateriale utgjør sykepleier/spesialsykepleier 103,2 årsverk og vernepleier 24,6
Spesialsykepleier
25
19,5
årsverk. Det er ønskelig med en sykepleierdekning på
rundt 30%. Mange kommuner har satt 50%
Vernepleier
39
24,6
sykepleierdekning som et mål. I Helse og omsorg er
det ca. 15% sykepleierdekning. Medregnet
vernepleierne blir dekningen noe høyere; ca. 18%.
Tall fra februar 2017 viser at aldersfordeling på sykepleierne samlet sett utgjør 21 årsverk over
55 år. Av disse utgjør 10 årsverk sykepleiere som har passert 60 år. Det er mulig å gå av ved
fylte 62 år- og mange ønsker dette. Alderssammensetning for vernepleierne er 7 mellom 55-59
år. Ingen eldre enn 60 år.
Beskrivelse av saken
Utdanning av egne ansatte vil gi en progresjon i kommunens kompetansekapital underveis i
utdanningsforløpene. I de tre – fire årene den ansatte er i utdanning kan hun/han jobbe i inntil
50% stilling ved egen arbeidsplass. Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver
kunne utføres på et høyere nivå.
Høsten 2016 ble det gjennomført en kartlegging av hvor mange ansatte som ønsker å starte på
en bachelorgrad i sykepleie. Det kom svar fra 15 personer som alle oppgir at de har
studiekompetanse. For vernepleierutdanningen meldte det seg fire kandidater. Det var stor
usikkerhet ved tallmaterialet da det ikke er sikkert at man nådde alle aktuelle kandidater. En
annen usikkerhetsfaktor er om den enkelte ønsket å dele sine utdanningsplaner med
kommunen.
Om våre ansatte som søker studieplass ved selvvalgt høgskole blir tildelt plass er den tredje og
kanskje høyeste usikkerhetsfaktor. Antall ansatte som er aktuelle for et utdanningsløp kunne
derfor bli enten høyere eller lavere.
Ringerike kommune har mange dedikerte og dyktige ansatte innen helse og omsorgstjenesten.
Flere av disse er hjelpepleierne/helsefagarbeiderne/assistenter som har vært ansatt i en årrekke.
Ønske om ytterligere profesjonalisering har gjort at flere har startet på høyskoleutdanning på
eget initiativ. Rådmannen er kjent med at noen av disse er tilbudt arbeidsavtaler i
spesialisthelsetjenesten. Dermed har vi har mistet meget verdifull, fremtidig arbeidskraft.
Utdanning av egne ansatte vil gi en progresjon i kommunens kompetansekapital underveis i
utdanningsforløpene. I de tre – fire årene den ansatte er i utdanning kan hun/han jobbe i inntil
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50% stilling ved egen arbeidsplass. Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver
kunne utføres på et høyere nivå.

Rådmannens vurdering
Kvalifisering av egne ansatte er antagelig det sterkeste virkemiddelet for å øke humankapitalen
i Ringerike kommune, og Ringerike kommune har derfor valgt å implementere en
stipendordning for egne ansatte som ønsker slik kvalifisering. Kommunen styrker med dette
også sitt omsdømme som en attraktiv arbeidsgiver som satser på kompetanse, noe som igjen vil
kunne virke rekrutteringsfremmende.
Stipend følges opp med en 100% arbeidsavtale samt bindingstid på to år. I en
overgangsperiode vil det være riktig også å tilgodese arbeidstakere som på egen hånd har
påbegynt studier.
Rådmannen er kjent med at slike ordninger fungerer svært godt både i Krødsherad-, Hole- og
Jevnaker kommune. Ringerike kommune har tidligere hatt svært gode erfaringer med
tilsvarende ordninger.
Rådmannen vil med denne saken orientere om at ordningen fram til nå har medført at det er
tildelt stipend pålydene kr. 100 000,- til fire vernepleiestudenter og seks sykepleiestudenter
som allerede er igang med utdanning.
Det er videre tildelt kr. 250 000,- i stipend til to ansatte som starter vernepleieutdanning, samt
ti ansatte som starter sykepleieutdanning nå i høst. Kommunen har på denne måten knyttet
verdifull kompetanse til seg for de kommende år. Etter utdanning har de alle en bindingstid på
to år, og vil i utdanningsperioden kunne arbeide i helger og ferier.
Andre videreutdanninger som gis støtte fra høsten 2017
 Master i avansert klinisk sykepleie-deltidsutdanning over fire år. En startet i 2016, tre er
tilbudt støtte fra høsten 2017, hvorav en har takket nei
 Videreutdanning i velferdsteknologi, (15 studiepoeng). To medarbeidere er tilbudt støtte,
hvorav en har takket nei pga overgang til annen stilling


Viderutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemming, (30 studiepoeng). To medarbeidere
starter



Videreutdanning i frivillighetskoordinering



Videreutdanning i palliasjon, (60 studiepoeng). Tre sykepleier har startet



Videreutdanning i smertebehandling (30 studiepoeng). En sykeplier har startet

Finansiering
Helsedirektoratet gir et tilskudd til masterutdanningen.
Resten av utdanningene finansieres gjennom de sentrale midlene og søkte kompetansemidler
fra Fylkesmannen.
Helse og omsorg dekker innleie av vikar, reiseutgifter og lønnsøkningene etter endt utdanning.

Side 42 av 62

Sak 115/17

Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 21.08.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Astrid Lundesgaard/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 17/3478-6

Arkiv: U63 &18

Serverings- og skjenkebevilling - Ringerike Studentkro
Saksnr.: Utvalg
116/17
Formannskapet

Møtedato
26.09.2017

Forslag til vedtak:



Ringerike Studentkro organisasjonsnummer 999 649 629 gis alminnelig skjenkebevilling for
alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Studentkro, Bredalsveien 14, Hønefoss 
Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.



Adrian Myhrer f. 25.5.1989 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra kravet
om stedfortreder for styrer.



Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med
de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter
herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.

Sammendrag
Etter ombygging av høgskolen har Ringerike Studentkro søkt om ny bevilling. Det søkes om
samme type bevilling som stedet har hatt i flere bevillingsperioder.
Beskrivelse av saken
Høgskolen i Sørøst-Norge har bygget om Campus Ringerike, og det søkes nå om serveringsog skjenkebevilling for studentkroen. Det søkes om samme type bevilling som stedet tidligere
har hatt i flere bevillingsperioder.
Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader. Personen
som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver.
Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan for Ringerike
kommune 2016 – 2020.
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Rådmannens vurdering
Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden eller til stedet i tidligere
bevillingsperioder.
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.
Utrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 29.8.2017
Brev til høringsinstanser, datert 29.8.2017
Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 30.8.2017
Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 31.8.2017
Uttalelse fra politiet, mottatt 8.9.2017

Ringerike kommune, 08.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné
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Arkivsaksnr.: 17/3538-3

Arkiv: Q14

Kommunale veier - Prioritering av investerings- og
vedlikeholdsmidler
Saksnr.: Utvalg
117/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.09.2017

Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til følgende prirotiteringslister.
1. Rådmannen bes om å rehabilitere følgende veier ved å bruke tildelte investeringsmidler, i
prioritert rekkefølge
 Strømsoddveien – masseutskift. & forsterk. til å tåle 10 tonn akseltrykk, 5,5km.
 kr 6, 5mill.eks.mva
 Jonsrudveien – masseutskift & forsterk. til å tåle 10 tonn akseltrykk, 1,7km.
 kr.5, 5mill.eks.mva
2. Rådmannen bes å vedlikeholde og ta igjen forfall på veinettet ved å bruke tildelte budsjetter, i
prioriterte rekke følge.
 Østsideveien, - oppretting og reasfaltering 4,0 km./ 20.000 m²
 Pendlerparkering Tyristrand, asfaltering 1.300 m²
 Odinsvei, -reasfaltering 1.890 m²
 Drolshammarveien - grøfterensk, oppgrusing og høvling 2,7km/12.000m²
 Havikveien, - grøfterensk, oppgrusing og høvling 9,0 km./ 36.000m²
 Oppenåsen, trafikkrekkverk, 80m.
 Vinterroveien, trafikkrekkverk, 50m.
 Hensveien, trafikkrekkverk, 100m.
 Harehaugveien, trafikkrekkverk, 60m.





Gamleveien, trafikkrekkverk, 40m.
Bæreevnemålinger av vei mht rehabilitering
Råtekontroll av veilysstolper
Parkeringsautomater, 2 stk

3. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år.
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Innledning / bakgrunn
Dette er en oppfølging av hovedplan vei som var til behandling i kommunestyret i sak 74/17.
Inneværende år er det budsjettert med kr 10 mill i investeringsmidler. Midlene for 2017 er allerede
disponert. Veipriroiteringene er for 2018, det foreslås en prirotitering av investeringsmidler og
vedlikeholdsmidler.
Det er et stort etterslep på veivedlikehold i Ringerike kommune. Det er derfor ikke realistisk å kunne
oppgradere alle veier i 2018.
Veiene har ulikt formål. De foreslåtte veiprioriteringene er gjort for å møte næringslivets behov for å
kunne kjøre tyngre og større kjøretøy(fulle lass)
Status kommunale veier.
Samlet lengde av kommunal vei, inklusiv gang/sykkelvei, i Ringerike er på 254 km. Av dette er 227 km
kjøreveg, herav 170 km med faste dekker, 57 km er grusveger.
Modernisering av veiene gjennom årene har skjedd i bredden og med kun marginale avrettingslag for å
kunne legge faste dekker. Forsterkning av bærelaget under asfalten for å oppnå bæreevne har ikke blitt
prioritert.
Over en årrekke har det i årsrapportene blitt vist til at driftsmidler som lapping av veidekker,
grøfterensk, slukrensk, gatefeiing, gressklipping, siktrydding langs vei, trefelling, søppeltømming,
islegging av skøytebaner, snørydding og vedlikeholdsutgiftene for kommunale veier i Ringerike ligger
langt under gjennomsnittet i landets kommuner. Og har derfor ikke vært tilstrekkelig for å oppretholde
standarden og hindre etterslepet på veinettet.
I perioden 2006-2016 er nivået 61,1 % i forhold til Kostragruppe 13.
I tillegg er det også slik at det historisk ikke er skilt nøye på kostnader på kommunal vei og tjenester
overfor andre formål. For eksempel er brøyting av skoleområder, bofellesskap, administrasjonsbygg og
andre offentlige arealer ikke loggført og belastet formålsbyggene. Registreringen er nå igansatt og
kvaliteten i tallgrunnlaget styrkes i framtiden.

Priortiering av investeringsmidler og vedlikeholdsmidler i 2018
Ringerike kommune har mange km kommunal vei med ulikt formål. Utfra det vi til enhver tid har til
disposisjon til veivedlikehold, er det ikke mulig å prioritere alle formål like høyt. Vi har derfor vurdert at
investeringene i 2018 bør brukes til å rehabilitere veier for å møte næringslivets og spesielt
skognæringens behov.
Prioriteringen av investeringsmidler på vei er gjort utfra ønsket bruk av tyngre kjøretøy noe som har
vært etterspurt av transportnæringen i veldig mange år. Selve opprustningen vil føre til en sterk
reduksjon i kommunal vedlikeholdsinnsats på disse veiene.
Rehahabilitering av 1 meter vei i 6 meters bredde koster ca kr. 3000,- I tillegg kommer utgifter til
overvannsystemet og veibelysning.
Rehabilitering innebærer utskifting av oppbrukt masse i veien og er inkl. asfalttering. Dvs masse som
ikke drenerer vann bort fra veikroppen lenger, og har derfor mistet sin bæreevne.
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Vudering av hvilke veier som skal prioriteres er gjort utfra dagens krav til vektbelastning og bæreevne.
Investeringsmidler kan fordeles jevnt på flere strekninger. Veien vil da fortsatt ikke i sin helhet kunne
brukes med den samme vektklasse. Det ville, utfra en veiøkonomisk synspunkt, ikke være tilrådelig.
Hverken transportnæring eller menigmann ville være tilfreds med hvordan innvesteringen er brukt.
I Strømsoddbygda har vi rehabilitert og forsterket 4 kjørebruer langs Strømsoddveien.
Det er derfor viktig at bruksklassen, Bk10/60, kan opprettholdes på veien mellom bruene.
Disse tallene står for hvor tungt ett kjøretøy kan være. Høyere tall jo bedre.
Til sammeligning er det anslagsvis 200 km av det totale kjøreveinettet klassifisert som Bk8/40
Rehabilitering av disse strekninger vil gjøre at hele strekninger blir oppgradert til Bk10/60, ikke bare
stykkevis. Den kommunale delen av Strømsoddveien er ca. 5500 m. Det blir kun masseutskifting og ny
asfalt. En evt. besparelse vil være hvis vi ikke trenger å masseutskifte hele veien. Evt. overskytende
midler vil brukes på Jonsrudveien.
På Jonsrudveien bru til Bk10/60 trengs det 1700m rehabilitering av vei.
Rehabilitering av ovennevnte veistrekninger vil imøtekomme næringslivets behov for økonomi i
transporten (fulle lass) i tillegg til at og allmenheten får en bedre vei å kjøre på.
Bruk av vedlikeholdsmidler i prioritert rekkefølge er gjort utfra å opprettholde dagens standard og
sikkerhet. Tiltak som grøfting, rekkverk og nytt dekke, gjør at veien ikke forfaller og får en bedre
anvendelighet.
Følgende veier foreslås prioritert i 2018.
Rådmannen foreslår følgende veier prioritert i 2018. Veiene vil bli gjennomført i priroritert rekkefølge
så lenge midlene holder.
Rehabilitering av
Strømsoddveien – masseutskift. & forsterk. til å tåle 10 tonn akseltrykk, 5,5km. kr 6, 5mill.eks.mva
Jonsrudveien – masseutskift & forsterk. til å tåle 10 tonn akseltrykk, 1,7km.
kr.5, 5mill.eks.mva
Vedlikehold av
Østsideveien, - oppretting og reasfaltering 4,0 km./ 20.000 m²
Pendlerparkering Tyristrand, asfaltering 1.300 m²
Odinsvei, -reasfaltering 1.890 m²
Drolshammarveien - grøfterensk, oppgrusing og høvling 2,7km/12.000m²
Havikveien, - grøfterensk, oppgrusing og høvling 9,0 km./ 36.000m²
Oppenåsen, trafikkrekkverk, 80m.
06mill.eks.mva
Vinterroveien, trafikkrekkverk, 50m.
Hensveien, trafikkrekkverk, 100m.
Harehaugveien, trafikkrekkverk, 60m.
45mill.eks.mva
Gamleveien, trafikkrekkverk, 40m.
Bæreevnemålinger av vei mht rehabilitering
Råtekontroll av veilysstolper
Parkeringsautomater, 2 stk
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Prinsipielle avklaringer
Rådmann er av den oppfatning at det er avgjørende å gjøre seg ferdig i ett område før man flytter til
neste objekt. Grunnlaget for dette er at kontinuerlig rehabilitering av en strekning gir en bedre utnyttelse
av ressursene og de økonomiske midlene.

Rådmannens vurdering
Vedtatt hovedplan vei gir status og grunnlag for valg av ambisjonsnivå for sektoren for det neste 10året. I planen foreslås det å legge opp til å innhente forfallet over 16 år. Dette ambisjonsnivået vil
innebære at akkumulert forfall vil øke noe de første årene for så å bygges ned gjennom perioden et
forsiktig ambisjonsnivå i lys av kommunens investerings-nivå på mange sektorer også. Rådmannen er
bedt om å innarbeide tilstrekkelige investeringsmidler i budsjettet.
Oppgradering til høyere standard på bæreevne, trafikksikkerhet og framkommelighet for alle vil kreve
langt høyere uttellinger og andre finansieringskilder som infrastrukturkrav til private utbyggere i
reguleringsplanene og eventuelt brukerbetaling. Statusrapporten viser at dersom veinettet skulle bygges
opp etter dagens standardkrav, vil dette ha en kostnad på 1,2 mrd kroner. Deler av dette behovet vil
komme til syne i «Ringerikspakka» og i områdeplan for Hønefoss.
Administrasjonen som skal arbeide med drift-, vedlikehold og opprustning har behov for stabile rammer
for å arbeide langsiktig med å bygge opp under de prioriterte samfunnsbehovene. Planmessig og
forebyggende vedlikehold vil alltid være rimeligere enn full gjenoppbygging i form av akutte tiltak som
tvinger seg fram. Ideelt sett ser rådmannen at en bør innarbeide nødvendige midler for å redusere de
totale kostnadene på sikt. Dette er utfordrende i den økonomiske sitausjonen Ringerike kommune er i.
Rådmannen kommer tilbake til hvilke rammer som foreslås i sitt budsjettforslag den 26.09.17
De foreslåtte tiltakene både investeringsmidler og vedlikeholdssmidler, vil bli gjennomført i henhold til
de økonimiske rammene som blir stilt til dispsoisjon.

Vedlegg

Ringerike kommune, 18.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Jan Skillebekk
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Arkivsaksnr.: 17/3577-1

Arkiv: 417

Lærlingplasser i Ringerike kommune
Saksnr.: Utvalg
118/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.09.2017
05.10.2017

Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken om lærlingeplasser i Ringerike kommune til orientering.

Sammendrag
Det har over tid vært arbeidet systematisk med å ha gode lærlingeplasser i Ringerike
kommune. Krav om 1 lærling per 1.000 innbyggere, vedtatt i kommunestyret 14.10.2010 er
nådd.
I 2017 har Ringerike kommune 41 lærlinger innenfor helse-, IT-, kokk- og anleggsgartnerfaget. Lærlingene er i ulike løp og det gjøres løpende opptak av nye lærlinger når lærlingene
avslutter med fagbrev.
Det er etablert gode systemer for å følge opp lærlingene, sentrale ressurser er nødvendig for å
koordinere og følge lærlingene gjennom sitt løp. I tillegg er det helt nødvendig med egne
ressurser ute i enhetene som følger lærlingene i lærlingtiden.
De fleste lærlingene som har læretid i Ringerike kommune gjennomfører løpet i henhold til
normert tid og får fagprøve. Dette gjør at de står bedre rustet til å søke arbeid etter endt
læretid.
Bakgrunn
KS anbefaler kommunene å ta inn ca 1 lærling per 1.000 innbygger. Dette for å møte
fremtidige rekrutteringsbehov. Kommunestyret vedtok 14.10.2010 følgende:
Avhengig av mulighet for å rekruttere kvalifiserte lærlinger og kommunenes økonomi
anbefaler kommunestyret en gradvis økning av inntak av lærlinger til ca. 30 stk. pr år i løpet
av 3 år.
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Største andelen av lærlinger som Ringerike kommune tar inn er innen helsefag. Andre fag som
vi tilbyr lærlingeplass er innen IKT-Servicefag, institusjonskokk og anleggsgartner (se tabell
nedenfor).
Med bakgrunn i det ventede behovet for helsefagarbeidere nasjonalt i fremtiden, og fordi
rekrutteringsgrunnlaget av kvalifiserte søkere ikke var som ønsket, ble det i 2013 igangsatt et
samarbeid mellom Hønefoss videregående skole, Ringerike kommune og Hole kommune om
en ny utdanningsvei til helsefagarbeider over 4 år. Første kull startet august 2014, og
evalueringer viser at dette tiltaket har vært meget vellykket. Gode kandidater blir rekruttert
gjennom karaktervurdering samt intervju. Utdanningsløpet er en vekslingsmodell mellom skole
og arbeidsgiver gjennom 4 år, hvor lærlingene får dobbeltkompetanse, dvs. både fagbrev og
studiekompetanse. Dette gjør også at de kan søke seg videre i høgskolesystemet dersom de
ønsker å gå videre til f.eks. sykepleiestudiet.
Da kull nr. 2 skulle igangsettes påfølgende år i 2015 var også Krødsherad og Flå kommuner
med, samt Ringerike sykehus. Alle disse stedene bidrar med plasser for praksis til opplæringen
i tillegg til Hole kommune og Ringerike kommune. Samarbeidet med Hønefoss videregående
skole er meget verdifullt.
Det har frem til nå ikke vært prioritert midler til barne- og ungdomsarbeiderfaget, det er
imidlertid et ønske om å ta inn 2 læringer også innenfor dette faget.
Beskrivelse av saken
Det er hele tiden bevegelse av lærlinger – utdannede opp til fagprøve og nye inn til 1. års
opplæring. Oversikten under viser status pr. 1.9.17.
Fag og læretid
4-årig læretid
helsefagarbeider
2-årig læretid
helsefagarbeider
2-årig IKT-Servicefag
3-årig institusjonskokk
3-årig anleggsgartner

Antall Bevegelse
17
+ 9 nye august 2017

Avsluttet
1 overført Ringerike sykehus

9

+ 4 nye august 2017

2 avslutter sommer 2017

4
1
1

+ 2 nye august 2017

2 avslutter sommer 2017
Avslutter sommer 2017

Det betyr at pr. 1.9.17 har Ringerike kommune 41 lærlinger inne i opplæring i ulike fag.
Når det gjelder helsearbeiderfaget har flesteparten av våre enheter og avdelinger i Helse og
omsorg lærlinger inne. I tillegg til alle ordinære lærlinger som er inne på fulltid og elevlærlinger
på deltid over 4 år, har våre enheter også inne mer enn 50 skoleelever på praksis til enhver tid.
I tillegg til dette er studenter inne til praksis.
Ringerike kommune har hatt en gradvis økning i inntak av lærlinger siden 2011, og målet om 1
lærling pr. 1000 innbygger synes vel innfridd.
I tillegg til lærlinger som tas inn på ordinære lærlingeplasser prioriterer kommunen, gjennom
satsning på kompetanse, å sikre at flere av våre egne medarbeidere tar fagbrev. En rekke av
kommunens ansatte, innenfor helse og omsorg, barnehagene, SFO og renhold har praksis
tilsvarende at de kan få godkjent fagprøve ved å ta teoretisk eksamen og praktisk fagprøve. I
samarbeid med OPUS Ringerike har vi startet et arbeid som gir ansatte mulighet til å ta
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fagbrev. 13 ansatte innen helse- og omsorg fullførte våren 2017 opplegget som var initiert av
kommunen og bestod fagprøven. I løpet av høsten 2017 og våren 2018 er tilsvarende opplegg
planlagt for ansatte ved SFO, i barnehagene og renhold.
Økonomiske forhold
Midler satt av til lærlinger på sentralt budsjett har vært prioritert til helsearbeiderfaget
(ordinært løp og 4-årig løp) og IKT-servicefag. Utdanningsløpet for det 4-årige løpet er bygd
opp slik at det er en progresjon i antall dager lærlingene er ute i praksis i avdelingene, økende
praksis som tiden går. Det betyr at lærlingene i dette utdanningsløpet ikke lønnes de 2 første
årene av kommunen, men kun de to siste. Totallønn er likevel tilsvarende ordinære lærlinger.
Kommunen mottar tilskudd fra Buskerud fylkeskommune også de 2 første årene av
opplæringen.
Kommunens budsjett til lærlinger blir benyttet fullt ut, og enkelte ganger spedd på med bruk av
regulære lønnsmidler fra avdelinger og ved inntak av kandidater som har ytelse fra NAV. Dette
for å kunne ha et høyere antall lærlinger enn selve budsjettet har rom for.
For hver lærling kommunen tar inn følger et basistilskudd fra Buskerud fylkeskommune som
skal dekke noe av utgiftene knyttet til opplæringen. Basistilskudd løper månedlig og utbetales
til kommunen hvert halvår. I tillegg søkes det på det som er mulig av ekstra tilskudd fra andre,
f.eks. KS. Det er viktig å huske på at selv om lærlingene i mange sammenhenger blir vurdert
som en kostnad har lærlingene en 50 % verdiskapning og er en ressurs for enhetene.
Kvakitetssikring og oppfølging
I kommunestyrevedtaket fra oktober 2010 ble det vedtatt:
Ringerike kommune melder seg ut av Kommunenes opplæringskontor i Buskerud så snart som
mulig. Fristilte kontingentmidler brukes til å dekke lønn til egne medarbeidere som arbeider
med rekruttering og oppfølging av lærlinger.
Dette vedtaket innebærer at Ringerike kommune får utbetalt de 40 % av tilskuddet som
tidligere gikk til opplæringskontoret (KOB). Alle fristilte midler blir benyttet i lærlingearbeidet.
Pr. 2017 er det ansatt en fagleder (koordinator) i Helse og omsorg i 100 % stilling. Funksjonen
fagleder er ansvarlig for rulleringen 4 ganger av lærlingene i de forskjellige avdelingene
gjennom læreperioden, utvikling av fagdager for lærlingene, løpende kontakt og oppfølging av
enhetsledere, avdelingsledere og veiledere, løpende kontakt med videregående skole,
rekruttering, kvalitetssikring og inntak av nye 4-åringer og ordinære lærlinger, plassering av
alle skoleelever og studenter mm.
Innen de andre fagområdene som for eksempel IT, er dette enklere da lærlingene er på samme
stedet hele perioden og forholder seg til sine veiledere og med enhetsleder som fagansvarlig.
Med denne endringen er vi tettere på lærlingene nå enn tidligere, og kommunen er selv
ansvarlig for å følge opp det faglige og det praktiske i hele løpet for alle som er tatt inn i ett
eller annet læreløp.
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Rådmannens vurdering
Rådmannen er svært tilfreds med det gode arbeidet som gjøres for å ta inn lærlinger i Ringerike
kommune. Spesiell honnør til alle veiledere og fagansvarlig ute i enhetene som sikrer et faglig
og forsvarlig opplegg for lærlingene slik at de kan fullføre med fagbrev.
Ringerike kommune har på en god måte sørget for å nå målet med 1 lærling per 1.000
innbygger og det er spesielt positivt at kommunen har klart å ha et høyere antall lærlinger inne
enn KS anbefaler. Videre er den satsningen som gjøres for å få egne ufaglærte ansatte til å ta
fagprøve viktig, dette sikrer at det generelle kompetansenivået i kommunen øker.
I løpet av høsten 2017 vil det vurderes å øke dagens kvote av lærlinger ved at 2 barne- og
ungdomsarbeider tilbys læreplass fra høsten 2018.
Vedlegg

Ringerike kommune, 13.9.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Nita Vørner Bjerke
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Arkivsaksnr.: 17/3580-1

Arkiv: G00

Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike
kommune, - videre behandling
Saksnr.: Utvalg
119/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.09.2017

Forslag til vedtak:
Revidert serviceerlæring for Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ble behandlet i
hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, med følgende enstemmige vedtak:
«Vedlagte forslag til Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune
vedtas».
Med bakgrunn i hovedkomittens vedtak, og det faktum at serviceerklæringen er lagt til grunn
for all saksbehandlingen i ettertid, tas hovedkomiteens vedtak til etterretning.

Beskrivelse av saken
Politisk vedtatte serviceerklæringer har til hensikt å tydeliggjøre hvilke forventninger brukeren kan
stille til tjenestene samt hvilke rettigheter og plikter som gjelder i forholdet mellom bruker og
tjenesteleverandør.
I spørsmålet om bruker eller pårørende skal være tilfreds med tjenesten (innhold, leveranse og
presentasjon) er derfor serviceerklæring helt nødvendig for å klargjøre hvilke forventninger
innbyggerne kan ha til tjenestene. En serviceerklæring er en ensidig lovnad, og svært forpliktende
for tjenesteapparatet. Samtidig vil dokumentet kunne legge til rette for et godt samarbeid mellom
bruker, pårørende og tjenesteyter.
Rådmannen la fram et forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester for
kommunestyret i sak 135/15 den 26.11.2015, der det ble fattet følgende vedtak:
1. Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester i Ringerike kommune
vedtas.
2. Det startes opp et arbeid med revisjon av serviceerklæring for helse- og omsorg hvor
brukermedvirkning er ivaretatt. Ny sak fremmes innen utgangen av februar 2016.
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Tidligere behandlinger og vedtak
Saken ble behandlet i Hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd, sak 8/16 den 8/3-2016,
med følgende enstemmige vedtak:
«Vedlagte forslag til Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune
vedtas».
På grunn av en teknisk svikt, så ble denne saken ikke videresendt til behandling i formannskap og
kommunestyret. Ved en gjennomgang av behandlede saker, framstår denne dermed på en
restanseliste. Vedtaket i hovedkomiteen er derimot utkommunisert, og kommunen har praktisert den
nye serviceerklæringen med hjemmel i hovedkomiteens vedtak.

Rådmannens vurdering
Kommunestyret ba rådmannen starte opp arbeidet med en revisjon av vedtatte serviceerkæring
hvor brukermedvirkning var ivaretatt, og satte en frist innen utgangen av februar 2016. Saken
ble lagt inn saksgangen i ESA, med behandling i eldrerådet, hovedkomiteen, formannskap og
kommunestyre.
Det viser seg nå at saken «stoppet opp» etter hovedkomiteens behandling. Dette skyldes en
teknisk feil, og rådmannen beklager dette.
Rådmannen anbefaler at formannskapet og kommunestyret behandler saken nå, og tilrår at
vedlagte reviderte serviceerlæring for Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune,
behandlet i hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, tas til etterretning med
hovedkomiteens vedtak.
Vedlegg




Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune (Vedtatt i
Hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd, sak 8/16 den 8/3-2016).
Saksframlegg behandlet i Hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd.
Saksprotokoll fra behandlingen.

Ringerike kommune, 05.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Sak 120/17

Arkivsaksnr.: 17/3651-1

Arkiv: Q50

Hønefoss sykhjem, - optimalisering av parkeringsareal
Saksnr.: Utvalg
120/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.09.2017

Forslag til vedtak:
Plan for optimalisering av parkeringsareal for Hønefoss sykehjem tas til etterretning.

Innledning / bakgrunn
Hønefoss sykehjem har manglende parkeringskapasitet, og har hatt dette over tid.
Sykehjemmets størrelse og type belegg genererer relativt mange ansatte i turnus samt mange
besøkende som ofte kommer lengveis fra. Sykehjemmet er også base for hjemmebaserte
tjenester, som trenger parkering for egne ansatte samt kommunens egne tjenestebiler. I
vaktskiftene trengs parkering både for tjenestebilen, for påtroppende vakt og for avtroppende
vakt. Mange ansatte har bopel i nærliggende kommuner og i distriktene. Hovedtyngden av
ansatte er kvinner, og mange skal levere barn i barnehage før de møter på arbeid. Behovet for
bruk av bil, og dermed parkeringsplasser er godt dokumentert.
Beskrivelse av saken
I tillegg til de definerte parkeringsplassene på sykehjemmets egen tomt, disponeres en
oppgruset parkeringsplass nederst i Westernbakken, mot elva. Ansatte benytter denne i stor
grad for å sikre pårørende/besøkende parkeringsmuligheter ved selve sykehjemmet. Denne
parkeringsplassen ligger innenfor akseptabel gangavstand fra sykehjemmet.
Parkeringsmulighetene er allikevel i perioder langt fra tilfredsstillende, og i samarbeid med
samarbeidsutvalget ved sykehjemmet (der pårørende er representert) foreligger nå følgende
plan for midlertidige løsninger:
1. En rekke av dagens parkeringsplasser er adskilt med bregner/beplantning o.l. Dersom
disse fjernes, samtidig som det anlegges fire nye plasser langs innkjøringsveien, vil
parkeringskapasiten for besøkende dobles, og vil i nevnte periode være tilfredsstillende.
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2. Ekstern parkeringsplass (ved elva) avrettes og asfalteres. Det monteres 2-3 lyspunkter
på plassen, og parkeringsarealet oppmerkes for optimal utnyttelse. Dette vil gi en
sikrere og bedre utnyttelse av arealet og plassen vil dermed få en større utnyttelsesgrad
Rådmannens vurdering
Da hjemmetjenestene er planlagt overført nye lokaler når «Nye Heradsbygda omsorgssenter»
står klart i 2020, vil alle endringer og påkostninger ved Hønefoss sykehjem framstå som
midlertidige løsninger. Rådmannen vil derfor foreslå at det ikke brukes uforholdsvis mye
ressurser på slike løsninger i dag.
Mange løsninger har vært diskutert, og i løpet av sommeren festet det seg et inntrykk av at det
var bestemt å rasere grøntareal ved sykehjemmet til fordel for parkeringsplasser. Slik
beslutning ble aldri tatt, og rådmannen beklager dette.
De tiltak som nå blir gjennomført er i tråd med innspill fra samarbeidsutvalget (se
brev/vedlegg), og er fra rådmannens side lagt inn i budsjettet. Rådmannen erkjenner at
parkeringskapasiteten fram til 2020 ikke vil være optimal med denne løsningen, men vil i
dagens situasjon være tilfredsstillende.
Vedlegg


Brev fra samarbeidsutvalget/pårørenderepresentant

Ringerike kommune, 10.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Sak 121/17

Arkivsaksnr.: 17/3652-1

Arkiv: 153

Medisinsk teknisk utstyr, - behov for økt bevilgning i 2018
Saksnr.: Utvalg
121/17
Formannskapet
/
Kommunestyret

Møtedato
26.09.2017

Forslag til vedtak:
1. Det skisserte beløp på 2,5 mill. kroner for anskaffelse av nødvendig medisinskteknisk
utstyr innen helse og omsorgstjenesten, tas til etterretning.
2. Beløpet søkes innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2018.

Innledning
Tjenesteområdet står ovenfor relativt store investeringer i perioden, med bakgrunn i endringer i
befolkningsmengde, alderssammensetning, omsorgsbehov og sentrale føringer. Vi står ovenfor
flere kristiske suksesskriterier; kostnadseffektive og lettdrevne arealer for heldøgns omsorg,
gode og lett tilgjengelige aktivitetstilbud på dagtid, kostnadseffektiv organisering av
hjemmetjenestene, optimal utnyttelse av det potensialet som ligger i bruk av velferdsteknologi
og et tilstrekkelig antall kompetente medarbeidere. Likeens er behovet for oppdatert
medisinskfaglig utstyr nødvendig.
Beskrivelse av saken
Tjenesteområdet står ovenfor relativt store investeringer i perioden, med bakgrunn i endringer i
befolkningsmengde, alderssammensetning, omsorgsbehov og sentrale føringer. Vi står ovenfor
flere kristiske suksesskriterier; kostnadseffektive og lettdrevne arealer for heldøgns omsorg,
gode og lett tilgjengelige aktivitetstilbud på dagtid, kostnadseffektiv organisering av
hjemmetjenestene, optimal utnyttelse av det potensialet som ligger i bruk av velferdsteknologi
og et tilstrekkelig antall kompetente medarbeidere.
Helse og omsorgstjenesten gjennomfører i henhold til siste års vedtatte Handlingsplan et
oppgraderingsarbeid knyttet til institusjoner og omsorgsboliger med døgnbemanning.
Oppgraderingen består i å skifte ut og modernisere nødvendig inventar, utstyr og møbler. I
denne anledning er fellesarealer, kjøkken og ansattfasiliteter blitt prioritert.
Handlingsprogrammet gir tilstrekkelig rom for å fullføre disse investeringsmålene i 2018 og
2019.
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Kommunene er tillagt en rekke nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Disse
oppgavene er resurskrevende, både når det gjelder personell, kompetanse og medisinskteknisk
utstyr. Det har opparbeidet seg et ikke uvesentlig etterslep på slikt utstyr. Dette gjelder behov
for utstyr som blærescanner, vekter, spesialsenger/madrasser, EKG, oksygenkonsentratorer,
rehabiliteringsutstyr, løfte/hvilestoler, løfteutstyr, og som det ikke har vært mulig å realisere
innenfor eksisterene investeringsramme. For å kunne gi et faglig tilfredsstillende tilbud, er det
ved enkelte institusjoner nødvendig og supplere og oppgradere dette utstyret. Det vil være
kostnadseffektivt å gjennomføre dette som en engangsinvestering i 2018.
En samlet gjennomgang viser at dette vil øke investeringsbehovet i 2018 med 2,5 mill. kroner.
Rådmannens vurdering
For å bringe volum og kvalitet på medisinskfaglig utstyr opp på et faglig forsvarlig nivå relatert
til de oppgaver tjenesteområdet står ovenfor, anbefales at investeringsbudsjettet for 2018 økes
med 2,5 mill. kroner, til 5 mill. kroner.
Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 10.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Sak 122/17

Arkivsaksnr.: 17/3785-1

Arkiv:

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.
Saksnr.: Utvalg
122/17
Formannskapet

Møtedato
26.09.2017

Forslag til vedtak:
1. Den tidligere vedtatte evaluering av prøveordningen med varaordfører på heltid, j.fr.
formannskapets vedtak i sak 102/17, iverksettes i tråd med vedtatt prosess.
2. Evalueringen skal gjennomføres av Formannskapets medlemmer samt utvalgslederne.
Likeens deltar en representant fra hvert av de partier som ikke er representert i
formannskapet. Evalueringen ledes av en deltaker fra opposisjonen. Evalueringen
gjennomføres etter samme praksis som ved politiske møter for øvrig. Det legges til
grunn at representantene fører løpende dialog med eget respektive parti.
3. Formålet med evalueringen skal være å avklare hensiktsmessigheten med dagens
ordningen, men også vurdere alternative løsninger som kan bidrar til at folkevalgte
organ settes i sterkere posisjon til å oppnå reell politisk styring av utviklingen i
Ringerike kommune.
4. Evalueringen skal bestå av innledning, vurdering og et sammendrag/konklusjon. På
grunn av budsjettavklaring og handlingsprogram skal evaluering og forslag til vedtak
legges fram for kommunestyret i møte 2.11.2017

Innledning / bakgrunn
Formannskapet behandlet i sitt møte 29.8.2017, sak 102/17 «Evaluering av politisk ordning
med varaordfører på heltid» med følgende vedtak (mot en stemme):
1. Evalueringen av prøveordningen gjøres av formannskapet som kollegium.
2. Evalueringen gjennomføres etter følgende prosess:






Formannskapet etablerer evalueringen som et prosjekt
Formannskapet etablerer en innholdsfortegnelse for evalueringsarbeidet
Formannskapet fastsetter spilleregler for, og organiseringen av arbeidet
Formannskapet innhenter informasjon og erfaringer om politisk styring
Formannskapet bestemmer tidsplan for prosjektet, med framlegg i KS 05.10.17
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Beskrivelse av saken
Formannskapet vedtak om en evaluering av prøveordningen ble fattet etter mandat gitt av
kommunestyret, jfr. KS-sak 148/16. Evalueringen var forutsatt fremlagt før sommerferien
2017, og senere har Formannskapet antydet september/oktober. Det er av nevnte grunn viktig,
ikke minst i forbindelse med budsjettprosessen, at det blir fremlagt sak til kommunestyret
02.11.17.
Den vedtatte prøveordningen omhandler i prinsippet tre hovedelementer:
1. Formannskapet utfører sine funksjoner i heldagsmøte en gang pr. måned.
2. Varaordfører trer inn i 100 % heltidsfunksjon
3. Heltidsfunksjon er begrunnet i at varaordfører bistår med å utvikle ordningen, som begrunnet i
saksdokumenter til KS vedtak i sak 148/16.

Ordførers vurdering
Det henvises til saksframlegg til formannskapets møte 29.8.2017, sak 102/17, samme punkt (se
vedlegg).
Vedlegg


Saksframlegg sak 102/17, - Formannskapets møte 29.8.2017

Ringerike kommune, 18.09.2017
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 17/3306-2

Arkiv: 145

Rådmannens forslag til budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021
Saksnr.: Utvalg
123/17
Formannskapet

Møtedato
26.09.2017

Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens presentasjon av «Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og
Handlingsprogram 2018-2021» til orientering.

Bakgrunn
Rådmannen presenterer sitt forslag til budsjett for 2018 og Handlingsprogram 20218-2021 for
formannskapet.
Formannskapet får etter presentasjonen utdelt Handlingsprogram-dokumentet. Dokumentet vil
også bli lagt ut på Ringerike kommune sine internettsider under Styringsdokumenter.
Etter at Statsbudsjettet for 2018 blir lagt fram 12. oktober, vil rådmannen utarbeide ett notat
som beskriver Statsbudsjettets konsekvenser for Ringerike kommune, som vil følge saken.
Rådmannens vurdering
Rådmannen har i år ønsket å legge frem sitt forslag i september, slik at kommunens politikere
og innbyggere kan sette seg godt inn i forslaget før høringsfristen utløper.
Vedlegg – deles ut i møtet, og finnes på www.ringerike.kommune.no etter møtet.
Ringerike kommune, 15.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Gyrid Løvli
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Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 16/2046-16

Arkiv: L12

Prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike ved
erverv av el sykkel
Forslag til vedtak:
1. Det foreslås bevilget 250 000 kroner i kommunens budsjett for 2018 til et
prøveprosjekt for støtteordning for privat innkjøp av el sykkel.
2. Rådmannen eller den han bemyndiger gis myndighet til å avgjøre søknader på bakgrunn
av de kriterier som er angitt i saksfremlegget, ved loddtrekning eller ved en
kombinasjon av kriterier og loddtrekning.
3. Omfang, iverksettelse og vilkår som beskrevet i saksfremlegg foreslås vedtatt.
4. Ordningen foreslås å utlyses til innbyggerne i februar 2018 med søknadsfrist 31. mars
og utvelgelse av søkere og iverksettelse av utbetalinger i april/mai 2018.

Sammendrag
Rådmann har etter vedtak i kommunestyret 29.06.2017 utredet en prøveordning for
økonomisk støtte til privatpersoner ved innkjøp av el sykkel. Rådmannen anbefaler at det
bevilges midler til tiltaket og at omfang, iverksettelse og vilkår som blir beskrevet i
saksfremlegget vedtas.
Innledning / bakgrunn
På bakgrunn av interpellasjon med arkivsaksnr 16/2046-10, vedrørende økt bruk av sykkel og
økonomisk støtte til personer som kjøper el-sykkel i Ringerike kommune, fattet
kommunestyret den 29.06.2017 følgende vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen utrede prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner
bosatt i RINGERIKE ved erverv av EL-sykkel.
Sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser fremmes i forbindelse ved
behandling av årsbudsjett for 2018.
Forholdet til overordnede planer
En støtteordning for privat innkjøp av el sykler kan forankres i flere av kommunens
målsetninger for utvikling av Ringerike kommune og Hønefoss. Ringerike kommune inngikk i

-

2015 en sykkelbyavtale sammen med Statens vegvesen og Buskerud fylkeskommune.
Hovedmålsettingen med avtalen er at sykkelbruken i Hønefoss skal øke med 25 % innen 2020.
En støtteordning slik den som foreslås her kan være med å bidra til at sykkelbruken på kort sikt
kan øke. Ordningen vil også bidra til at Ringerike kommune legger til rette for at klimautslipp
fra transport skal reduseres gjennom satsing på kollektivtrafikk, sykling og fokus på utslipp fra
kjøretøyer, som er en av hovedmålsettingene i Energi- og klimaplanen. I Folkehelsemeldingen
2012-2030 er hovedmålet at Ringerike kommune i 2030 er blant de 10 beste kommunene målt
på folkehelse. Økt bruk av el sykkel kan ha positiv effekt på folkehelsen i kommunen. Alle de
overnevnte målsetningene er også forankret i Kommuneplan.
Målsetninger
Hovedmålet med prøveprosjektet er at flere privatpersoner skal kjøpe el sykkel og at bruken av
el sykkel helt eller delvis skal erstatte bruk av bil. Dette er et tiltak som skal redusere
klimagassutslipp, minske biltrafikken i kommunen og bidra til bedre folkehelse. Kommunen har
også som mål at tiltaket skal gi data og informasjon om el sykkelbruken, som kan vise effekten
av dette tiltaket.
Infrastruktur
En økning av syklister vil øke behovet for en godt tilrettelagt infrastruktur for sykkel. Store
deler av hovedsykkelveinettet er i dag ikke på plass i kommunen. Det mangler flere viktige
linker med gang- og sykkelvei som knytter områder utenfor Hønefoss til sentrum. I store deler
av Hønefoss sentrum er det lagt opp til mye blandet trafikk, dvs. at det ikke er noen egen
løsning for syklisten. Da er valget enten å sykle i veien eller på fortau. Det er dog fult mulig å
sykle i Hønefoss og i hele kommunen, og med fokus på sikkerhet og forsiktighet vil en syklist
kunne transportere seg på en trygg måte med el sykkel.
Reisevaner, sykkel potesiale og fakta om el sykkel
Reisevaneundersøkelsen 2013/2014 viser en meget sterk dominans av bilbruk i
reisemiddelfordeling i Ringeriksregionen. Det er potensiale for at mange bilreiser kan erstattes
med el sykkel. I KVU for Hønefoss er det gjort en vurdering av potensialet for økt sykkelandel
i Hønefoss. TØI (Transport økonomisk institutt) vurderte i 2002 potensialet for sykkelturer i
Norge, med utgangspunktet i at en del av bilreisene under 5 km bør kunne overføres til gåing
og sykling. TØI anslo denne andelen til å ligge på 30 %. Siden 2002 har el sykkelen gjort seg
gjeldende på markedet. El sykkel gjør det lettere å sykle over lengre avstander, noe som vil
kunne være med på å øke andelen av sykling. TØI (2014) har gjennomført en større
undersøkelse knyttet til folks sykkelbruk, og funnene deres viser at el sykkel gjør at folk sykler
både oftere og lenger. Videre tyder TØIs funn på at el sykkelbruk i liten grad vil gi en
reduksjon i vanlig sykling. El sykkelbruken vil derimot i stor grad hente reisende fra andre
transportmidler. Det antas derfor at potensialet for overføring av de korte bilreisene til gange
og sykkel er ca. 50 prosent. Herav antas at 70 % av disse reisene blir overført til sykkel, og 30
% til gange. Forutsetningene som er lagt til grunn gir en sykkelandel på 15-18 % i Hønefoss by
ved full overføring av dette potensialet. Dette forutsetter imidlertid at man må legge til rette for
sykling gjennom omfattende sykkeltiltak og en helhetlig satsing over en rekke år. Det viktigste
tiltaket for å få flere til å begynne å sykle, er et sammenhengende sykkelvegnett av god kvalitet
og med tett ”maskevidde”.
El sykkelmarkedet er under sterk utvikling, og hvert år selges det stadig flere el sykler. Typisk
rekkevidde for moderne el sykler er mellom 5 - 9 mil avhengig av topografi, føre,
utetemperatur, last og assistansenivået du velger. Rekkevidden er tilstrekkelig for det daglige

-

transportbehovet for de fleste. Typisk batteristørrelse er mellom 400 - 500 Wh. Hvis et el
sykkelbatteri er tomt for strøm lades det fullt i et vanlig stikkuttak på 3 - 4 timer, men ofte er
det 25 - 50 % strøm igjen på batteriet, som betyr at mye av laddingen er unnagjort på to timer.
Typisk gjennomsnittshastighet for en el sykkel på sykkelvei utenfor sentrumsbebyggelse er 25
km/h. En slik hastighet kan opprettholdes uten større fysisk anstrenging. Transportavstander på
6- 7 km tilbakelegges dermed på cirka 15 minutt. Pris for el sykkel er omtrent 20 – 30.000
kroner. Strømkostnad per mil ligger rundt 4 øre, beregnet med en strømpris på 50 øre/kWh.
Grunnen til at kostnaden er så pass lav er fordi energibruken er liten. Typiske servicekostnader
er 2500 kr per år. Den største økonomiske barrieren for å kjøpe el sykkel ligger altså i
innkjøpet. Når Ringerike kommune tilbyr en støtteordning for innkjøpet reduseres den
barrieren og flere får mulighet å kjøpe el sykler.
Økonomiske konsekvenser og omfang
Det er foreslått å sette av 250 000 kroner til en prøveordning for økonomisk støtte til innkjøp
av el sykkel for privatpersoner i Ringerike. Foreslått støttesum er på 25 % av innkjøpskostnad
og maksimalt 5000 kroner.
Støtte vil kun gis til innkjøp slik at Ringerike kommune ikke vil få noen tilleggskostnader
utover det.
Det vil også være en ukjent kostnad i form av å administrere prøveprosjektet.
Vilkår og søkekriterier
Det foreslås følgende kriterier for å søke:
 Søker må være over 18 år gammel, folkeregistret og bosatt i Ringerike kommune
 Det gis kun tilskudd til en el sykkel per person, som ikke har el sykkel fra før som er
nyere enn fem år. Støttesummen er på 25 % av innkjøpskostnad og maksimalt 5000
kroner.
 Støtte til hjelm og refleks inkluderes ikke siden kostnadene for dette er så pass lav. Det
forventes at hjelm og refleks brukes.
 Tiltaket gjelder kjøp av ny el sykkel ferdig montert fra butikk. Det gis ikke tilskudd til
kjøp av brukte el sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.
 El sykkelen må registreres i Falck sykkelregister eller tilsvarende register for sykler.
Dette må dokumenteres ved ferdigmelding sammen med bilde av rammenummeret på
sykkelen. Dokumentasjon må sendes inn til Ringerike kommune senest ti dager
arbeidsdager etter innkjøp.
 Den enkelte må ta vare på kvitteringer/fakturaer for alle kostnader i forbindelse med
kjøpet for innsending med ferdigmelding slik at du kan få utbetalt støtten.
Kvitteringer/faktura må være spesifisert med varetype og mengde. Dokumentasjon av
kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i
kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd. Slik dokumentasjon skal sendes inn til
Ringerike kommune senest ti arbeidsdager etter innkjøp.
 Den enkelte kan ikke bestille el sykkelen, eller på noen annen måte starte med tiltaket
før du har mottatt tilsagn fra Ringerike kommune. Dersom den enkelte mottar annen
offentlig støtte til tiltaket kan det ikke søkes om støtte fra Ringerike kommune.
 El sykkelen skal utstyres med GPS som dekkes av kommunen for at antall kilometer
som sykkelen er brukt skal kunne måles og registreres. Dette er viktig for å kunne få
informasjon om effekten av prøveordningen, og for evaluering. Informasjonen sikres
beskyttelse i følge loven om personvern.
-




De som får tilskudd forplikter seg til å svare på en spørreundersøkelse som vil bli sendt
ut i løpet av det første året etter utbetaling av tilskudd.
Dersom det er usikkerhet om hvilken type sykkel som er berettiget tilskudd, kan
Ringerike kommune kontaktes.

I søknaden skal det kort presenteres:
o til hvilke reiser den enkelte har tenkt å benytte el sykkelen
 arbeidsreiser
 innkjøp av varer
 hverdagsaktiviteter og trening
 kulturaktiviteter
 turer/ferie
 for å treffe venner og familie
 annet
o hvor mange kilometer estimeres den å brukes
 angi i kilometer per år
o hvilket transportmiddel den enkelte hadde brukt ellers (prosentuelt fordelt)
 bensin- eller dieselbil
 nullutslippsbil
 passasjerer i bil
 kollektivtrafikk
 tradisjonell sykkel
 gange
o hvilke måneder på året den enkelte tenker å benytte el sykkelen
 angi hvilke måneder
o hvis mesteparten av kjøring med el sykkelen skal foregå utenfor Ringerike kommunes
grenser må det spesifiseres hvordan bruken er tenkte. Er bruken tenkt til:
 arbeidsreiser
 innkjøp av varer
 hverdagsaktiviteter og trening
 kulturaktiviteter
 turer/ferie
 for å treffe venner og familie
 annet
Søkeprosess og utvelgelse
Søknadene vil til viss grad vurderes ut fra omfanget av hvordan el sykkelen planlegges å bli
brukt. Kommunen ønsker flest mulig transportkilometer byttet ut fra bil til el sykkel. Avhengig
av hvor mange søknader som kommer inn og hvordan kapasiteten er administrativt til å
vurdere søknadene, vil det holdes åpent for at det kan bli loddtrekning som avgjør hvem som
får tilsagn, eller eventuelt en kombinasjon av kriterier og loddtrekning.
Søknadsskjema skal utarbeides og vil bli tilgjengelig på nettsidene til kommunen. Det vil kunne
sendes inn elektronisk når perioden for søknad åpner. Periode for innsending av søknad
foreslås å være i perioden 15.02.2018 – 31.03.2018. Svar på søknader vil kunne gis omkring
15.04.2018. I løpet av kort tid etter det skal iverksettelse av utbetalinger startes opp.
Kommunikasjon

-

Tiltaket må kommuniseres i flere ulike kanaler, slik at flest mulig innbyggere vil få informasjon
om ordningen og kunne søke tilskudd. For å få best mulig kommunikasjon av tiltaket vil
kommunikasjonsavdelingen i Ringerike kommune involveres.
Rådmannens vurdering
Rådmannen anbefaler at det bevilges midler til tiltaket og at omfang, iverksettelse og vilkår
som er beskrevet i saksfremlegget vedtas.

Vedlegg
Saksprotokoll - Interpellasjon - Fra Hans-Petter Aasen (SP) - Økt bruk av sykkel og
økonomisk støtte til personer som kjøper el sykkel

Ringerike kommune, 11.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Line Synøve Østvold
saksbehandler: Linda Engstrøm

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 16/2046-11

Arkiv: L12

Sak: 8/17
Saksprotokoll - Interpellasjon - Fra Hans-Petter Aasen (SP) - Økt bruk av sykkel og
økonomisk støtte til personer som kjøper e
Vedtak i Kommunestyret:

Kommunestyret ber rådmannen utrede prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner
bosatt i RINGERIKE ved erverv av EL-sykkel.
Sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser fremmes i forbindelse ved
behandling av årsbudsjett for 2018.

Behandling i Kommunestyret 29.06.2017:
Ordførerens svar interpellasjon fremsatt av representanten Hans-Petter Aasen (SP).
Tema: Økt bruk av sykkel og økonomisk støtte til personer som kjøper el-sykkel
Innledning
Interpellasjonen er fremsatt i tråd med reglement for Kommunestyret. Ordføreren vil besvare
tre spørsmål i Kommunestyrets møte den 29.06.17.
Spørsmål 1
Mener ordfører at Ringerike kommune har en god nok strategi for utvikling av
Hønefoss som sykkelby?
Ordførerens svar:
Sykkelbyen Hønefoss er navnet på avtale mellom Ringerike kommune, Buskerud
fylkeskommune og Statens vegvesen. Hensikten med avtalen er å etablere et felles grunnlag
for videre arbeid med å utvikle sykkelbyen Hønefoss. Så langt har strategien ut fra dette vært å
få en god organisering av prosjektet og å arbeide med finansiering av tiltak som kan øke
bruken av sykkel i Hønefoss.
For året 2017 er det avsatt 50 % prosjektlederstilling på Areal- og byplan for prosjektet
Sykkelby Hønefoss. Det er opprettet en styringsgruppe og en prosjektgruppe. Begge gruppene
har representanter fra partene som direkte knytter seg til avtalen.

RINGERIKE KOMMUNE
Siden arbeidet med sykkelby prosjektet herunder strategiutvikling pågår, kan man ikke si at
status for Hønefoss som sykkel by p.t. er god nok sammenliknet med ambisjonene.
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Spørsmål 2
Mener ordfører at strategien i dag har konkrete virkemidler for å øke sykkelbruken?
Ordførerens svar:
Arbeidet med å etablere virkemidler for å øke bruken av sykkel er lagt til areal- og
byplankontoret i en 50 % prosjektstilling i 2017. Det er også satt av midler i kommunens
budsjett årlig frem til 2020 som bl. a. vil brukes til egenandel ved tildeling av tilskuddsmidler.
Det er i 2016 og 2017 søkt tilskuddsmidler for flere tiltak. Det er tildelt tilskuddsmidler for
2017 til å etablere sykkelparkering på flere steder i sentrum. Arbeidet med å etablere sykkelparkeringer er igangsatt.
Den 23.6.2017 fikk kommunen tildelt midler til et prøveprosjekt som er blitt kalt
«Hverdagssykling i Ringerike» (se vedlegg).
Tiltaket vil bl. a. rette seg til ca. 70 ansatte i Ringerike kommune etter flytting til Fossveien.
Der er det ingen gratis bilparkering i nærområdet og kommunen vil heller ikke legge til rette
for at det skal bli det.
Kommunen ønsker derimot å legge til rette for bruk av sykkel gjennom etablering av
sykkelparkeringsanlegg, gode garderobefasiliteter og innkjøp av EL-sykler og sykkelvogner til
utlån for de ansatte. Her kan kommunen foregå med godt eksempel og selv prøve ut om utlån
av EL-sykkel kan gi endrede reisevaner hos de ansatte og innbyggerne. Oppfølging og
evaluering av prosjektet vil gi kunnskap som har overføringsverdi for andre og det skal
rapporteres tilbake til sykkelbyprosjektet.
Kommunen er også tildelt midler fra Klimasats for å kunne hente inn ekstern kompetanse til
utarbeiding av en sykkelstrategi og en parkeringsstrategi. En sykkelstrategi og en
parkeringsstrategi vil samlet bidra til en langsiktig plan for hvordan man kan øke antall gående
og syklende og hvordan man kan planlegge bilparkering i Hønefoss for å utvikle et gang og
sykkelvennlig sentrum.
Sykkelbyprosjektet har også vært en viktig part i utarbeidelsen av innspill til
Handlingsprogram for fylkesveier og kollektivtransport 2018-2021 og Handlingsprogram for
riksveier 2018-2021 (23).

Spørsmål 3
Mener ordfører at en prøveordning med økonomisk støtte til kjøp av el-sykkel kan være
ett av flere virkemidler for å øke sykkelbruken?
Ordførerens svar:
Til opplysning avsatte Oslo kommune 4 millioner kroner til en støtteordning for innkjøp av
vanlig EL-sykkel. Enkeltstøtten var 20 % av kjøpesummen, maks 5000 kroner. Denne
støtteordningen er avsluttet.
Nå har Oslo en ny støtteordning hvor innbyggere kan få støtte til elektrisk lastesykkel med
inntil 10 000 kroner.
En prøveordning med økonomisk støtte til kjøp av EL-sykkel kan være et virkemiddel for å
øke sykkelbruken Ringerike, men bør utredes.
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Oppsummering
Interpellanten ber om at kommunestyret voterer over følgende forslag:
Kommunestyret ber rådmannen utrede prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner
bosatt i RINGERIKE ved erverv av EL-sykkel.
Sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser fremmes i forbindelse ved
behandling av årsbudsjett for 2018.
Ordføreren støtter intensjonen i og vil slutte seg til forslaget.
Kjell B. Hansen.
Ordfører fremmet Aasens (SP) forslag:
«Kommunestyret ber rådmannen utrede prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner
bosatt i RINGERIKE ved erverv av EL-sykkel.
Sak om omfang, iverksettelse, vilkår og økonomiske konsekvenser fremmes i forbindelse ved
behandling av årsbudsjett for 2018.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/693-11

Arkiv: K23

Sak: 34/17
Saksprotokoll - Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO21 og svevestøv2 i byluften i
Hønefoss i 2018.Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen
med en tiltaksplan dersom prøvene viser at dette er nødvendig.
2. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021.
3. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til
luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring
av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av
anleggseier.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til
Formannskapet.

1
2

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/693-10

Arkiv: K23

Sak: 20/17
Saksprotokoll - Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2i og svevestøvii i byluften i
Hønefoss i 2018.Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen
med en tiltaksplan dersom prøvene viser at dette er nødvendig.
2. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021.
3. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til
luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring
av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av
anleggseier.

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

i
ii

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/693-9

Arkiv: K23

Sak: 59/17
Saksprotokoll - Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss
Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning:
1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2i og svevestøvii i byluften i
Hønefoss i 2018.Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen
med en tiltaksplan dersom prøvene viser at dette er nødvendig.
2. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021.
3. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til
luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring
av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av
anleggseier.

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til
Formannskapet.

i
ii
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Hovedutvalget for oppvekst og kultur
Eldrerådet
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/693-8

Arkiv: K23

Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss
Forslag til vedtak:
1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2i og svevestøvii i byluften i
Hønefoss i 2018.
2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan
dersom prøvene viser at dette er nødvendig.
3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021.
4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til
luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring
av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av
anleggseier.

Innledning / bakgrunn
Kommunestyret behandlet i møte 2.3.2017 sak 1/17 en interpellasjon fra representanten Lise
Bye Jøntvedt. (H) vedrørende luftkvaliteten i Hønefoss. I ordførers svar framkom det at det
ikke foreligger kjente målinger av luftkvaliteten i Hønefoss
Miljødirektoratet gjennomførte i 2016 en kartlegging av lokal luftkvalitet i utvalgte norske byer
(Rapport M-673|2016) og utførte tilsyn i 25 kommuner for å undersøke disses evne til å
overholde regelverket for lokal luftforurensing (Rapport M-717|2017). Tilsynet avdekket flere

i

Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer.
Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder til PM2,5 er
hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv, herunder oppvirvling fra
piggdekk.
ii

-

gjennomgående avvik i kommunene, blant annet i forhold til manglende informasjon til
befolkningen.
Beskrivelse av saken
Rapport M-673|2016 viser at sammenlignbare byer i Norge har overskridelser av
grenseverdiene for svevestøv og Nitrogendioksid. Det er ingen grunn til ikke å anta at
luftkvaliteten i Hønefoss viser et annet bilde. Rv-35 gjennom byen har høy årsdøgnstrafikk
(ÅDT)iii som er preget av lange perioder med kø-kjøring. I følge opplysninger fra NILU
(Norsk institutt for luftforurensing) vil NO2-bidraget fra biltrafikk være dominerende ved lange
perioder med kø-kjøring på dagtid, da støvbidraget er lavere fra veitrafikk med lav hastighet.
Ringerike kommune har lite kunnskaper om luftforurensningssituasjonen i Hønefoss by. Kilder
til svevestøv og mulige langsiktige tiltak ble utredet i Energi og klimaplan 2016. Det ble den
gang foreslått tiltak som endringer i bystruktur og redusert partikkelutslipp ved bruk av
rentbrennende ovner.
Rådmannens vurdering
Folkehelselovens kapittel 2 stiller krav om at kommunen plikter å skaffe oversikt over
risikofaktorer i miljøet som kan påvirke helsen negativt. Høye konsentrasjoner av
luftforurensing er helseskadelig og kan blant annet medføre alvorlige luftveislidelser.
Det er i hovedsak riksveinettet i byen som er belastet. Hønefoss bru har en ÅDT på 22500. I
tillegg til dette har byen mange utslipp av røykgasser fra skorsteiner med bidrag av svevestøv
fra vedfyring.
Alle kommuner har krav om å ha oversikt over luftkvaliteten i byer og tettsteder (jfr.
Folkehelseloven og Forurensningsloven). Skal man kunne si noe med sikkerhet om denne
kvaliteten, må det gjennomføres målinger, og noen utsatte byer er pålagt å ha permanente
målestasjoner. Ringerike kommune er ikke prioritert av sentrale myndigheter (NILU) for
gjennomføringer av målinger.
I Hønefoss er det omtrent 2000 barn og unge i barnehager, skoler og fritidstilbud i
nærområdene til det sterkt trafikkerte riksveinettet i byen. Risikoen for helseutfordringer er
stor i ung alder. Langvarig eksponering for luftforurensing medfører store helseproblemer, og
kan derfor forringe livet for mange mennesker. Kommuneoverlegen rapporterer om
bekymringsmeldinger fra bl.a. etablissementer for barn/unge i sentrum og fra personer med
astma- og allergiplager, som opplyser at de opplever det belastende for lungene å være
utendørs vinterstid, spesielt i inversperioderiv i kombinasjon med høy luftfuktighet (frostrøyk
fra elva).
Rådmannen anbefaler at det gjennomføres nødvendige målinger for å vurdere om det foreligger
fare for brudd på de fastsatte grenseverdiene for lokal luftkvalitet langs Rv-35 gjennom
Hønefoss. Nødvendig kvalitetssikret måleutstyr og kompetanse leies inn for gjennomføring og
evaluering av målinger over en ettårs periode.
iii

Årsdøgnstrafikk, forkortet ÅDT, er i prinsippet summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en
vegstrekning (for begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall
for daglig trafikkmengde
iv
Perioder på vinteren med stabilt kaldt luftlag under varmere luftlag og med liten eller ingen luftutskifting. I
lengere perioden med inversjon oppkonsentreres luftforurensingene i det kalde luftlaget.
-

Rådmannen ønsker å engasjere en aktør med solid kompetanse på området, med ISO-sertifisert
måleutstyr og som kan sørge for riktig/adekvat utplassering av utstyret. Resultatene fra
målingene skal brukes i forhold til eventuelle tiltaksplaner og informasjon til befolkningen.
Likeens skal de brukes som planleggingsverktøy i by- og samfunnsutviklingen. Oppdraget
innbefatter derfor også tolking av resultatene i en oppsummert rapport, med forslag/innspill til
eventuell tiltaksplan. Ut ifra de opplysninger rådmannen har, vil et slikt oppdrag
kostnadsmessig kunne estimeres til ca. 1,2 mill. kroner inkl. moms.
Resultatene fra målingen framlegges for kommunestyret sammen med en eventuell tiltaksplan,
dersom målingene skulle tilsi at dette er nødvendig. Det skal også vurderes om det er behov for
ytterligere målinger, eventuelt om det er behov for faste målestasjoner og befolkningsvarsling.
Vedlegg

 Ingen
Link
Miljødirektoratets temaside: Lokal luftforurensing
Folkehelseinstituttets temaside: Luftforurensing
NILUs temaside: Luftkvalitet
Befolkningsvarsling: Luftkvalitet.info

Ringerike kommune 11.8.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
Kommuneoverlege: Karin Møller
saksbehandler: Unni Suther, miljørettet helsevern, tlf 905 62 030

-
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Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/1543-6

Arkiv: 444

Nye AKAN retningslinjer
Forslag til vedtak:
1) AKAN retningslinjene for medarbeidere i Ringerike kommune, vedtatt i AMU 8.6.17,
tas til orientering.
2) KS stiller seg bak AKAN retningslinjene og vil solidarisk følge disse prinsippene.

Innledning / bakgrunn
AKAN er arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk som på
nasjonalt nivå er en partssammensatt organisasjon som arbeider med informasjon og opplæring
for å forebygge rusmiddelbruk. Ringerike kommune slutter opp om AKAN’s prinsipper og
arbeidsmetoder og er et samarbeid mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
AMU har hovedansvaret for utformingen av rusmiddelpolitikken for medarbeidere i Ringerike
kommune. Den 9.11.16 ba AMU AKAN-utvalget om å gjennomføre en revisjon av
retningslinjene.
Beskrivelse av saken
Ringerike kommune har et eget AKAN-utvalg som består en representant for arbeidsgiver, en
representant for bedriftshelsetjenesten, fire AKAN-kontakter og hovedverneombud.
AKAN-utvalget skal organisere og tilrettelegge AKAN-arbeidet i Ringerike kommune.
Utvalget skal være pådriver i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet. Dette
innebærer blant annet å legge til rette for at alle får nødvendig opplæring og informasjon.
Nye AKAN retningslinjer ble vedtatt i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 8.6.17.
I AKAN retningslinjene er det spesifisert at vi med retningslinjene ønsker å legge til rette for en
bedriftskultur og en rusmiddel- og pengespillpolitikk som iveratar både kommunen,
kommunens omdømme og den enkelte medarbeider.
Rådmannens vurdering

-

Rådmannen er tilfreds med at AKAN retningslinjer er revidert. Det er viktig at AKAN-utvalget
i samarbeid med ledelsen sikrer at det drives godt informasjons- og holdningsskapende arbeid
overfor alle i kommunen. Videre er det nødvendig å legge til rette for at nøkkelpersoner i
kommunen opparbeider nødvendig kompetanse på området.

Vedlegg
Saksprotokoll - AKAN utvalget
AKAN retningslinjer 2017

Ringerike kommune, 12.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Rune Faksvåg

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/1543-4

Arkiv: 444

Sak: 24/17
Saksprotokoll - AKAN utvalget
Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget:
1. Arbeidsmiljøutvalget (AMU) vedtar AKAN-utvalgets forslag til nye retningslinjer for
rusmiddelbruk og pengespill i Ringerike kommune (AKAN retningslinjer).
2. AMU oversender AKAN retningslinjer til kommunestyret til orientering, og oppfordrer
kommunestyret til å lage tilsvarende retningslinjer for de folkevalgte.

Behandling i Arbeidsmiljøutvalget 08.06.2017:
Ståle Skjønhaug (AP) fremmet følgende forslag:
Nytt pkt 2:
«AMU oversender AKAN retningslinjer til kommunestyret til orientering, og oppfordrer
kommunestyret til å lage tilsvarende retningslinjer for de folkevalgte».
Avstemming:
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot 2 stemmer (Sverre Johnsrud, SOL og Arne
Skuterud)
Ståle Skjønhaugs (AP) forslag til tilleggspunkt 2 ble vedtatt mot 2 stemmer (Gyrid Løvli og
Trude B. Steinmo).

RETNINGSLINJER
FORRUSMIDDELBRUK
OGPENGESPILL
I
RINGERIKEKOMMUNE
16.05.17
Gjelderfor samtligemedarbeiderepå alle nivåer.
Vi ønskerat alle ansatteskal ha en trygg og trivelig arbeidsplass.
AKAN-arbeideti Ringerikekommunesettermennesketi sentrumuten moralskpekefinger.
Samtidiger det misforståttlojalitet å dekkeover en kollegasrusmiddelbrukfor å skånehan
eller henne.Ved å gripe inn tidlig viser vi ansvarog omsorg.Hva du gjør i fritiden er din
egensak,så lengedet ikke går utoverarbeidet.AKAN arbeider for å gi deget bevisstforhold
til bruk av rusmidlerog pengespilli relasjontil arbeidsplassen.
Dette dokumentetutgjør kommunensretningslinjerfor rusmiddelbrukog pengespillblant ansattesamt
for kommunenshåndteringav dette.Retningslinjenemå sesi sammenhengmedpersonalhåndboken
.
Ved bruk av medikamentergjelder sammeregel om at påvirkningpå jobb er uakseptabelt.Ved bruk
av medikamentersom kan gi rusvirkning,skal nærmesteoverordnedeorienteresom bruken,slik at
eventuellearbeidsmessige
hensynkan ivaretas.Ringerikekommune(RK) er en narkotikafri bedrift, og
tolerererverkenbruk, oppbevaringeller omsetningav narkotika.Det er ikke akseptabeltat våre
ansattebrukerillegale stoffer på fritiden.
På RK sineegnearrangementer,
serveresvanligvis ikke alkohol. Dersomdet ved arrangementer
(for
eksempelsosialsammenkomst
på kvelden)skal serveresalkoholholdigedrikkevarer,så skal dette
godkjennesav nærmesteledermedpersonalansvar
i forkant. Synlig beruselsei f orbindelsemed
arrangementi regi av RK godtasikke.
Ved representasjon,
reisevirksomhet,deltakelsepå kurs og konferanserog andrearbeidsrelaterte
anledninger, forventerRK at våremedarbeidereviser måteholdog en atferdsom ikke går ut over
kommunensomdømme.
Kravet er “0 promille” i arbeidstiden.Det er heller ikke tillatt å bruke rusmidlerpå en slik måteat det
går utover arbeidsevnenfor eksempelved at en møteri bakrus.Kurs og konferansersamtdageretter
spesiellemerkedagerer vanligearbeidsdager.
Ved brudd på disseretningslinjenehar nærmesteledermedpersonalansvar
plikt til å reagereog gi
advarsleri henholdtil gjeldendeprosedyrerbeskreveti våre retningslinjer. Unnlatelseav å følge opp
detteansvareter å betraktesomtjenesteforsømmelse.

Struktur
En kortversjonav retningslinjene(sevedlegg5) er utarbeidetmedintensjonom en mer forebyggende
tilnærming. Hensiktener å gjøre retningslinjenemer håndterbareog kjent for alle medarbeidere.
I
retningslinjeneer brudd/ reaksjonsgrunnlagog framgangsmåte
plassertforan bådeformål og hvem
som gjør hva. Den prioriteringener gjort ut i fra en vurderingbasertpå meldtebehovfor rekkefølgepå
informasjonved bruk av retningslinjene.Strukturengjenspeilerverdienetydelig og løsningsvillig.

Brudd på retningslinjene, r eaksjonsgrunnlag:
å møtetil arbeidpåvirket av rusmidler
å brukerusmidleri arbeidstiden
pengespilli arbeidstiden
å brukerusmidlereller ha pengespillaktivitetutenforarbeidstiden,slik at det medfører:
1. Fravær
2. A t arbeidetikke utførestilfredsstillende
3. A t krav til sikkerhetog kvalitet ikke ivaretas
4. Negativtomdømmefor bedriften
5. Synlig beruselseved arrangementi regi RK
Merknad:Brudd på AKAN retningslinjeneutelukkerikke at det kan væregrunnlagfor å
opprettepersonalsakfor bruddpå arbeidsreglement
innen ogsåandreområder.

Framgangsmåte
Brudd på arbeidsreglementet,innen AKAN områdetsom beskrevetovenfor,skal følgesopp
rasktog konsekventi henholdtil følgendeformelle prosedyrer av nærmesteleder:
Dersomarbeidstakeren
brukerrusmidleri arbeidstiden,er beruset/påvirketpå arbeidsplassen
eller opptrersynlig berusetpå et arrangementi regi RK, skal ledersørgefor at vedkommende
forlater (arbeids-)stedetog kommersegtrygt hjem.
Ved usikkerheti denaktuellesituasjonenskal en tredjeperson,ententillitsvalgt, verneombud,
AKAN -kontakt eller en annenleder,trekkesinn. Sakenfølgesopp videre førstearbeidsdag.
Dersomnærmesteledermed personalansvar
ikke er til stedeligger ansvaretfor å reagerei
situasjonenhosstedfortrederen
som snarestmå informerelederen.

Formelle prosedyrer
Første advarsel
Nærmesteleder gir medarbeiderenen advarselsom bekreftesskriftlig (se vedlegg1,
kvittering for mottattadvarsel)etterfulgtav en personligsamtalemednærmesteleder.
Ved førsteadvarsel,kan leder velgeet av følgendealternativ:
1. Bruddetvurderesslik at advarseler hensiktsmessig
og medarbeiderfår tilbud om å
inngå en AKAN -avtale.
2. Tilby inngåelseav AKAN -avtale. Hvis medarbeidertakker nei til å inngå en AKAN avtalevil f orholdetbehandlessompersonal-/disiplinærsak,hvor ansettelsesforholdet
blir vurdert.
Dersomarbeidstakeren
ønskerdet, skal tillitsvalgt væretil stede.Politikk for håndteringav
rus- og pengespillproblemer
og formelle prosedyreri RK presiseres.I tillegg skal
vedkommendetilbys råd, veiledningog støtte.AKAN -kontaktog bedriftshelsetjeneste
orienteresom at advarseler gitt.

For advarslerog oppsettav AKAN -avtalebenyttesstandardformularer
for dette(sevedlegg1,
2, 3 og 4).
Andre advarsel
Ved ytterligerebruddpå retningslinjenegis ny advarsel.Advarseldokumenteres,
hvor
grunnlagetfor advarselenbeskriveskonkret (sevedlegg2).
Dersomdet foreligger en AKAN -avtaleinnkallesdet til et møtehvor igangsatteAKAN -avtale
evalueresav de som er involvert i saken.Det vurderesda om det er grunnlagfor videreføring
av AKAN -avtaleneller om forholdetskal behandlessom personal-/disiplinærsak,hvor
ansettelsesforholdet
blir vurdert.
Dersomdet ikke alleredeforeligger en AKAN -avtale,har medarbeideren
nå følgendevalg:
1. Han/hunkan gå inn i en AKAN -avtalei samarbeidmed nærmesteleder,AKAN kontakt og bedriftshelsetjenesten.
Hvis medarbeiderensier ja, utarbeidesog inngåsen
skriftlig AKAN -avtale.Behovfor profesjonellbehandlingvurderes.
2. Forholdetbehandlessom personal-/disiplinærsak,hvor ansettelsesforholdet
blir
vurdert.AKAN -kontakt,bedriftshelsetjeneste
og tillitsvalgt (dersom vedkommendeer
organisert)orienteresom at ny advarseler gitt.
Tredje advarsel
Ved ytterligerebrudd på AKAN -avtalengis ny advarsel.Det innkallestil et møtehvor
igangsatteAKAN -avtaleevalueresav de som er involvert i saken.Pådettetidspunktskal det
væretungtveiendegrunnertil å videreføreAKAN -avtalen. I motsattfall oversendessakentil
HR-avdelingen,hvor den behandlessom ordinærpersonal-/disiplinærsak.

Avslutning av avtalen
Dersombetingelsenei AKAN -avtalener fulgt, skal det ha gått to år sidensistebruddog
skyggemappen
i AKAN -avtalenmakuleres.Helseopplysningerinngårsom en del av
bedriftshelsetjenestens
journal som omfattesav et egetregelverk.
En AKAN -avtalekan avsluttesfør det har gått to år dersomen ikke finner det formålstjenlig å
fortsette.Det kan begrunnesmed at vedkommendeikke følger opp det som er avtalt eller at
det ikke fungererarbeidsmessig.DersomAKAN -avtalenavslutteshåndteressakenvidere som
en ordinærpersonal/disiplinærsak.

Hvorfor?
Formåletmed retningslinjeneer først og fremst å forebyggerus- og avhengighetsproblemer
blant medarbeidere
. RK er opptattav å ivaretasikkerhet,garanterekvalitet, produktivitetog
faglig standard,å opprettholdeet rusfritt og godt arbeidsmiljø, samtå ta vare på kommunens
godeomdømme.Retningslinjeneer et viktig elementi arbeidet med helse,miljø og sikkerhet.
De er et ledd i arbeidetmed å utvikle og bevareen sunnbedriftskultursom fremmerde
ansattestrivsel og fysiskeog psykiskehelse.

Det er viktig for RK å ivaretamedarbeiderei en vanskeligsituasjon.Overtredelseav
retningslinjerfor rusmiddelbrukog pengespilli RK kan medføreoppsigelseeller avskjed.Vår
politikk er imidlertid at ingenskal miste jobbenutenførst å få et tilbud om hjelp for slike
problemer.

Hvordan?
RK har en klar holdning til at rusmiddelbrukog pengespillikke skal gå ut over arbeidet.Med
retningslinjeneønskervi å leggetil rettefor en bedriftskulturog en rusmiddel- og
pengespillpolitikksom ivaretarbådekommunenog den enkeltemedarbeider.Ved hjelp av
informasjon,opplæringog å leggetil rettefor diskusjonvil vi gi bådeledereog ansatte
mulighet for samhandlingog en tydelig forventningsavklaring
.
A rbeidstakerekan på egetinitiativ be om hjelp for et rusproblemeller et pengespillprobl
em,
og eventueltfå oppretteten AKAN -avtale, selv om problemetikke har gitt utslagi
jobbsammenheng.
Alle medarbeidere
har ansvarfor å ta opp eventuellebelastningeri
arbeidsmiljøet.
Lederepå alle nivåer har det formelle ansvaretfor at rus- og pengespillpolitikkengjøreskjent
og etterleves,og at gjeldendeavtalerog retningslinjerfølges.
Det er avgjørendeat det reagereskonsekventog tidlig på uakseptabelsammenblanding
av
arbeidog rusmiddelbrukeller pengespill.Alle ansattei RK skal værekjent med
retningslinjenesom er bedriftensrus- og pengespillpolitikk.

HVEMGJØRHVA?
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
AMU har vedtattretningslinjene
, som i sin helhetutgjør RK sin politikk for håndteringav
rusmiddelbrukog pengespill.AMU velger medlemmertil AKAN -utvalgetog utnevner
AKAN -kontakteretter forslagfra arbeidstakerorganisasjonene.
AMU er hovedansvarligfor
arbeidetmed rus- og avhengighetsspørsmål
i RK.
AKAN-utvalget
AKAN -utvalgeter et underutvalgav AMU og bestårav:
- En representantfor arbeidsgiver
- En representantfor bedriftshelsetjen
esten
- Hovedverneombud
- AKAN -kontakt for oppvekstog kultur
- AKAN -kontakt for helseog omsorg
- AKAN -kontakt for samfunn
- AKAN -kontakt ledelseog støtteenheter

Utvalget har fire års funksjonstidog følger valgperiodentil AMU. Det skal etterstrebeså
beholdeAKAN kontakteneut over en valgperiodeda stabilitet og kontinuitet hos AKAN kontaktenehar betydningfor kvaliteteni oppfølgingav AKAN -avtaler.
AKAN -utvalgetskal organisereog tilretteleggeA KAN -arbeideti RK. Utvalget skal være
pådriveri det forebyggendeog holdningsskapende
arbeidet.Dette innebærerblant annetå
leggetil rettefor opplæringog informasjon.AKAN -utvalgetskal hvert år lage en
handlingsplanhvor rusforebyggende
aktiviteterog tiltak beskrivesnærmere.
Forslagtil endringeri kommunensretningslinjerskal leggesfram for AMU. AKAN -utvalget
rapportererårlig til AMU om aktiviteter i sisteår og handlingsplanfor kommendeår.
AKAN -utvalget behandlerikke personsaker/AKAN -avtaler.
Ledere
Ledernei RK skal sørgefor at egnemedarbeiderekjennertil retningslinjene.Ledereer
nøkkelpersonerog viktige signalgiverei arbeidsmiljøet.Følgelighar ledernei kommunenet
spesieltansvarfor at rus- og pengespillpolitikkenetterlevesi praksis.
Det er et lederansvarå snakkemed medarbeideresom har en atferdsom gir grunntil uro,
bekymringeller mistanke.Lederepå alle nivåer har det formelle ansvaretfor at
personalhåndboken
i RK overholdesjamfør arbeidsmiljølovens(AML) kapittel 2. Ved brudd
på retningslinjenehar nærmesteledermedpersonalansvar
plikt til å reagereog gi advarsleri
henholdtil gjeldendeprosedyrerbeskreveti våre retningslinjer. Unnlatelseav å følge opp
detteansvareter å betraktesom tjenesteforsømmelse.
I arbeidetmed AKAN -avtalerer nærmesteleder ansvarligfor utforming, oppfølgingog
evalueringav AKAN -avtaleni samarbeidmedAKAN -kontakt og bedriftshelsetjenesten.
Lederenskal følge opp den berørtemedarbeideri det dagligearbeidetog vurderebehovetfor
eventuellearbeidsmessige
endringerog kontrolltiltak.
AKAN-kontakter
RK har fire AKAN -kontakter,dvs. én fra hver sektor(Samfunn, Oppvekstog kultur, Helseog
omsorgog Ledelseog støtteenheter).
Oversiktover AKAN kontakteneskal væretilgjengelig i
personalhåndboka
og på intranett.
AKAN -kontaktenei RK skal væretilgjengeligefor de som trengerå rådføresegmed noenom
egeteller andres(kollegaeller familie) rusmiddelproblemeller problemerknyttet til
pengespill.Leder,bedriftshelsetjenesten
og AKAN -kontakteneer ansvarligefor planlegging,
koordinering,oppfølgingog evaluering av individuelle AKAN -avtaler.
I samarbeidmed de øvrigei AKAN -utvalgethar AKAN -kontakteneansvarfor informasjon
og opplæringi rus- og pengespillfagligespørsmålog for organiseringav AKAN -arbeideti vår
kommune.Dersomen medarbeiderønskerbistandsom pårørendetil en med
avhengighetsproblematikk,
vil AKAN -kontakteneeller bedriftshelsetjenesten
kunnehenvise
dissevideretil aktuell bistand.

HR-avdelingen
HR-avdelingeni RK har et spesieltansvarfor organisasjonsutviklingog personalarbeidi
kommunen.Avdelingenhar i kraft av detteogsået spesieltansvarfor å fremmeen
konstruktiv rusmiddelkulturi kommunengjennomlangsiktigplanleggingog utvikling av
organisasjonen
som helhet.
Bedriftshelsetjenesten
Bedriftshelsetjenesten
(BHT) har etterAM L §3.3 en fri og uavhengigstilling i
arbeidsmiljøspørsmål
og er vår medisinskerådgiver.Bedriftshelsetjenesten
er representert
bådei AMU og AKAN -utvalget.I samarbeidmed de øvrigei AKAN -utvalgetskal
bedriftshelsetjenesten
gi informasjonog opplæringom organiseringog gjennomføringav
AKAN -arbeideti vår bedrift. Bedriftshelsetjenesten
er i samarbeidmedAKAN -kontaktog
nærmesteleder ansvarligfor planlegging,koordinering,oppfølgingog evalueringav alle
AKAN -avtaler. BHT representanten
er deneneste som er involvert i alle AKAN -avtalerog
selv om det ved bytte av lederer ledersansvarå overføresakentil ny leder,skal
bedriftshelsetjenesten
sikre at dettegjennomføres.
Alle ansatte
Alle medarbeiderei RK er ansvarligefor å medvirketil et rusfritt og godt arbeidsmiljø.Dette
innebærerat hver enkelt selv må sørgefor å værerusfri på jobb. Det sammegjelder
pengespillaktivitetersom går ut over arbeidsmiljøeteller arbeidsutøvelsen.
Det innebærer
ogsåat kolleger må si ifra om slitasje,belastninger eller sikkerhetsrisikopå arbeidsplassen
jamfør AML kapittel 2. Ringerikekommuneanserdet som usolidariskå late som en ikke ser,
bagatellisereeller aktivt å skjule rus- eller pengespillproblemer.
Det kan føre til at problemer
får voksesegstoreover tid utenat noenbryr seg.Alle medarbeiderei RK kan søkeråd og
hjelp hosen av AKAN -kontakteneeller hosbedriftshelsetjenesten.
Det gjelderbådeom en
har et problem,eller seret problem.
Tillitsvalgte
Retningslinjerfor rusmiddelbrukog pengespiller utarbeideti AKAN utvalget,vedtatti AMU
og eiesfølgelig av bådede ansatteog ledelsen.Tillitsvalgte har et særskiltansvarsom
pådrivereog signalgiverefor et rusfritt arbeidsmiljø.De skal bidra til at arbeidstakerefår
saklig oppfølgingog bistand.Tillitsvalgte foreslårfor AMU aktuellekandidatertil vervetsom
AKAN -kontakt.
Verneombudene
V erneombudene
i RK skal ha et overblikk over arbeidsmiljøog sikkerhet(AML , kap.6).
Sammenmedledelsenhar verneombudene
ansvarfor at arbeidetmed rus- og
pengespillproblematikksettesi sammenheng
med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
Personkontakt
Personkontakter en kollegastøttei en AKAN -avtale. Dersomdet vurdereshensiktsmessig
med en personkontakt,velgesdennei den aktuellesakav medarbeideren
som skal inn i en
AKAN -avtale. Valget av personkontaktmå aksepteresav nærmesteleder.Personkontaktens

oppgaverspesifiseresi AKAN -avtalen, og avgrensesi utgangspunktettil arbeidsplassog
arbeidstid.Personkontakten
skal samarbeidemed og følgesopp av de som er ansvarligefor
AKAN -avtalen(bedriftshelsetjeneste,
leder,AKAN -kontakt).Dissevurderer ogsåi
forbindelsemed hver AKAN -avtaleom personkontakten
kan få faglig veiledningfra en
eksternfagperson.

RETNINGSLINJER
FORPERSONRETTET
ARBEID
En AKAN -avtalehar bakgrunni brudd på retningslinjene, etterfulgtav en eller to formelle
advarsler.Våre medarbeiderekan ogsåpå egetinitiativ be om hjelp ved
bekymringfor egenrusmiddelbrukeller pengespillaktivitet, og etteregetinitiativ få opprettet
en AKAN -avtale, selv om problemetikke har gitt utslagi arbeidssammenheng.
Når det gjelderpengespiller det viktig i hver enkelt sakå vurderei hvor stor grad
spilleaktivitetenog problemeneberører,eller går ut over jobben,hva arbeidsgiverkan/vil
gjørefor å hjelpe,og hva som bør henvisestil andreinstansereller behandlere
.

Taushetsplikt
Alle som blir involvert i arbeidmedpersonalsakerhar taushetsplikt,utoverdet som naturlig
inngåri samarbeidog melderutiner.

Dokumentasjon
Advarseldokumenteresi disiplinærmappe.Dersomen AKAN -avtaleblir inngått,skal avtalen
kun dokumenteresi skyggemappe.UnderpågåendeAKAN -avtalel agresavtaleog
møtereferati skyggemappehosnærmesteleder.Etter endtog fullført avtaleer det nærmeste
ledersitt ansvarat dokumentasjonen
makuleresumiddelbart. Dersomen AKAN -avtaleenderi
brudd,utenå få tilbud om ny AKAN -avtale,skal skyggemappen
lagres i RK sitt elektroniske
dokumentasjonssystem.
DersomAKAN avtalenvidereføresetter brudd,skal den videreføresi
nye to år, hvilket sikrer dokumentasjonen.
Jamførpersonopplysni
ngslovenskal dokumenter
oppbevaressålengedet er formålstjenlig.

Vedlegg:
1. Standardformularfor advarselfor bruddpå AKAN -retningslinjene
2. Standardformularfor advarselfor bruddpå AKAN -avtale
3. Standardavta
le for AKAN -avtalemed momentliste
4. Kortversjonen,retningslinjerfor rusmiddelbrukog pengespilli RK

Vedlegg1
Advarsel for brudd på AKAN -retningslinjene i Ringerike kommune
Til:____________________________________
Dato: _____________
På bakgrunnav at du _________(dato) har brutt våreretningslinjerved å (konkret
beskrivelseav hendelsen):

gis du med detteen advarsel.
Ringerikekommunevil tilby deg en individuelt tilpassetAKAN -avtalei henholdtil våre
retningslinjer. Jegber degmøtetil samtale(sted,datoog klokkeslett):
____________________________________________________________
Dersomdu ønskerdet kan tillitsvalgt delta.Ønskerdu mer informasjonfør du bestemmerdeg
for om du vil ta imot tilbudet om en individuell AKAN -avtale,kan du ta kontakt med A KAN kontakt eller bedriftshelsetjenesten.
Lederstryker det som ikke passer,entenpkt. 1 eller 2.
1. Bruddetvurderesslik at advarseler hensiktsmessig
og du får tilbud om å inngå en
AKAN -avtale
2. Hendelsener vurderttil å væresåalvorlig at om du ikke vil ta imot tilbudet om
AKAN -avtaleblir ditt ansettelsesforhold
i Ringerikekommunevurderti en ordinær
personal-/disiplinærsak.
(leder)______________________________
Orientering om denneadvarselener gitt til AKAN-kontakt,BHT og tillitsvalgt.
Jegbekrefterå ha mottattadvarseldatert______________________________
Jegønsker/ønskerikke (stryk det som ikke passer)å inngåen individuell AKAN -avtalemed
Ringerikekommunei samarbeidmedbedriftshelset
jenesten,AKAN -kontakt og leder.

(dato)________(arbeidstaker) _______________________
Kopi til BHT

Vedlegg2
Advarsel for brudd på AKAN -avtale
Til:____________________________________
Dato:__________________

Det visestil advarsel,gitt:__________________
(dato), samt avtaleom en individuell
AKAN -avtale,inngått:__________________
(dato).
Advarselengis på bakgrunnav (konkretbeskrivelseav hendelsen)
:

Du innkallesmeddettetil et møte:__________________
(dato) sammenmed
bedriftshelsetjenesten,
AKAN -kontakt og undertegnede
(+ eventuelttillitsvalgt og
personkontakt).Hensiktenmed møteter å gjøreopp statusog vurdereom det er
hensiktsmessigå fortsettemed AKAN -avtalen.

Dersomavtalenikke fornyes,vil sakenbli oversendtHR-avdelingenfor behandlingsom en
ordinærpersonal-/disiplinærsak.

(leder)___________________________
Orientering om denneadvarselener gitt til AKAN-kontakt, bedriftshelsetjenesten
og
tillitsvalgt (kun dersomvedkommende
er organisert).

Kopi til BHT

Vedlegg3

Standardavtale for AKAN -avtale i Ringerike kommune
Denneavtalener inngått mellom ______________________(arbeidstaker)
og Ringerikekommune
v/___________________________(leder)
. Det er orientertom gjeldendeprosedyrerfor behandlingav
sakerhvor ansattei Ringerikekommunehar brutt retningslinjenefor rusmiddelbrukog pengespilli
Ringerikekommune. Alle somundertegnerdettedokumentet,forplikter segtil et gjensidigsamarbeid
om avtalen, bådeden generelledelenog den individuelt tilpassededelen.Eventuelleendringer,både
av den generelledelenog denindividuelt tilpassededelen,må gjøresskriftlig og i forståelsemedalle
som har undertegnetdokumentet.
GENERELL DEL
Avtalen skal gjeldefra dagsdato og to år framover.
Avtalen evalueres/vurderes
førstegang(dato)_________(nærmere
plan for oppfølgingi den
individuelle delen)
Når avtalenevalueres/(re)vurderes
skal følgendepersonerdelta:
--------------------------------------- (arbeidstakeren)
--------------------------------------- (nærmesteleder)
--------------------------------------- (AKAN -kontakt)
--------------------------------------- (bedriftshelsetjeneste)
--------------------------------------- (eventueltogsåtillitsvalgt og personkontakt)
Behovfor vurderingkan oppstådersom____________________(arbeidstaker)
bryter
personalhåndboken/annet
gjeldendelov-/regelverkog får en ny advarseliht. retningslinjene.En ny
vurderingog to årsforlengelseskal ogsågjøresved bruddpå avtalenfor det individuelle opplegget
eller ved manglendeoppfølgingfra en av partene.Justeringav avtalenkan ogsåbli aktueltved positiv
utvikling.
Fastlege:_____________________
_________________
orienterer fastlegenom AKAN -avtalen. Sykmeldingkan baregis av fastlegen.
_________________
__(arbeidstaker)skal meldefra til nærmestelederom fravær,uansettårsak,så
tidlig som mulig etterarbeidsdagens
begynnelse(rutiner ved fraværi den individuelle delen).
Alle somer involvert i arbeidetmedAKAN -avtalen, har taushetspliktutoverdet som naturlig inngår i
samarbeidog melderutiner.Det forutsettesat det gis fullmakter til nødvendigog relevant
informasjonsutvekslingog samarbeidmellom de som er involvert i oppfølgingenog eventuelle
eksternebehandlere(konkretiseresi den individuelle delen).

INDIVIDUELL DEL
I tillegg til oppleggetsgenerelledel, er følgendeavtalegjort (momentliste):
[Fyll inn]
Signaturer
Sted________________,
____/______20____
Arbeidstaker
AKAN -kontakt
Bedriftshelsetjeneste
Leder

Momentliste
Enhver Akan-avtale skal være tilpasset individuelt for å sikre best mulig oppfølging for
vedkommende.Momentersom diskuteresog vurderesi utformingenav Akan-avtalen:
Om risiko og mulig endringav arbeidsoppgavene
Er det nødvendigmed omplasseringeller endringav arbeidsoppgavereller rutiner for å
iv aretasikkerhet?
Mer detaljertom oppfølging:
Hvor ofte, og når møtes?
Hvem innkaller til møter?
Hvem deltar i møter?
Rutiner ved fravær
Bruk av egenmelding?Ved misbruk av egenmeldingervurderetiltak som å inndrarett til
bruk av egenmeldingi 6 mdr. Ref Folketrygdloven§ 8-27.
Ved sykdomsfravær- hvemskal kontaktes(samtale)og når?Hvis vedkommendeikke
melderfra, hva skjer da?
Hvem sykemelder?
Vurdereeventuelletilbud om oppfølgingved ferier/fridagerhvis behov/ønskelighos
vedkommendei samarbeidmed lege/behandler?
Utredebehovfor profesjonellbehandlinghos BHT, bedriftslegeeller fastlege.Eventuelt
henvisningtil behandling,spesialist.
Nærmestelederfølger opp avtalenog inviterer til møter
Kontakt og samarbeidmed fastlege
Fullmakt for kontaktmed eksternebehandlere
Hvem skal få hvilken informasjon?
Oppfølgingsoppgaver
og roller
Arbeidstakerenselv
Nærmesteleder
Bedriftshelsetjenes
te
Akan-ressursperson,
f.eks.Akan-kontakt,HR/Personal,TV, VO
Brudd på avtalen– eller positiv utvikling
Konsekvenser?
Spesieltmedtankepå pengespill
Behovfor økonomiskrådgiving?(Bank/finansinstitusjoneller sosialtjenesten
i kommunen)
Avtale om disponeringav lønn?
Utredebehovfor profesjonellbehandling

Vedlegg4

RETNINGSLINJER FOR RUSMIDDELBRUK OG PENGESPILL I
RINGERIKE KOMMUNE, kortversjonen.
Dennekortversjonener ikke uttømmende,menmå seesi sammenheng
med retningslinjerfor rusmiddelbrukog
pengespilli Ringerikekommune(RK).

Våre retningslinjerer et resultatav en felles diskusjoni RK. Vi er blitt enigeom:
1. Sosialearrangementutenfor arbeidstidskal væreinkluderendefor alle.
Alkoholserveringer aldri hovedaktivitetundervåre arrangement.Når alkohol
serveres,vil det alltid væreet alkoholfritt alternativ.
2. I vår virksomhethar vi nulltoleransetil ruspåvirkningpå jobb. Dettegjelder
bådealkohol og andreillegale stoffer.
3. Ansattesommå bruke medikamentersomkan ha innvirkning på
arbeidssituasjonen,
skal ta opp dettemednærmesteleder.
4. Pengespill(eller dataspill)skal ikke påvirkeutførelsenav ordinære
arbeidsoppgaver
i forhold til tidsbruk,trøttheteller uoppmerksomhet.
5. Ved representasjon,
reise,kundemøterog kurs e.l., forventervi måteholdda
de ansatteogsåi dissesituasjonerer å betraktesomrepresentantfor
virksomheten.
6. Lukt av alkohol og/ellerbakruser uforenlig medå værepå jobb. Nærmeste
leder skal i slike tilfeller sørgefor hjemsendelse.
Ved tvilstilfeller kan
verneombud,tillitsvalgt eller AKAN -kontakttrekkesinn.
7. Ved bekymring,mistankeeller brudd på kjørereglene,har nærmesteleder
ansvarfor å snakkemedog følge opp dendet gjelder.
8. Virksomhetenønskerå leggetil rette for at ansattesomhar en rusavhengighetsproblematikk
kan få kontroll på problemene.Vi følger AKANs
prinsipperfor støttetiltakoverfor ansattemedproblemer.

Dato:
Verneombud/MKSgruppe:
Leder:

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret
SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/2458-3

Arkiv: 614

Valg av investeringsløsning i Fossveien 7-9
Forslag til vedtak:
Rådmannen alternativ 1 vedtas
Oppgraderingen finansieres ved at Fossveien 7-9 AS tar opp lån på 13,6 mill. kroner og
finanseringen dekkes ved at den inngår i husleieavtalen som opprettes mellom Fossveien 7-9
AS og Ringerike kommune. Økt husleiekostnad innarbeides i HP 2018-2021.

Sammendrag
I 2016 kjøpte Ringerike kommune Fossveien 7-9 for å samlokalisere enhetene som jobber med
samfunnsutvikling. Formålet var å få til bedre samhandling og god utnyttelse av kompetansen
internt slik at kommunen skulle kunne møte økt aktivitet og fremtidig vekst på best mulig
måte.
I forbindelse med samlokaliseringen har det vært en gjennomgang av byggets funsjoner og
muligheter. Dette er gjort nettopp med tanke på mulighetene for nye og gode arbeidsformer og
bedre kompetanseutnyttelse. Videre er det et ønske om å skape en tilgjengelig møteplass for
samhandling og medvirkning med innbyggere og tiltakshavere.
I juni 2017 fremmet rådmannen en politisk sak med en anbefalt løsning og kostnadsestimat for
tilpassing av bygget.
Saken ble sendt tilbake til administrasjonen med følgende vedtak:
«Det bes om at administrasjonen fremmer ny sak etter å ha gjennomgått kostnadsoverslaget
for investeringer i Fossveien 7-9. Gjennomgangen skal ha som formål å redusere kostnadene
til nødvendige investeringer.»

-

Rådmannen har utarbeidet to utkast til løsninger med kostnadskalkyler.
Alternativ 1: Opprinnelig løsning med kostandskalkyle på kr 15 400 000,-.
Alternativ 2: Løsning med kostnadskalkyle på kr 9 700 000,-.
(Begge beløp inklusive mva.)
Med bakgrunn i ovennevnte ønsker og behov innstiller Rådmannen på alternativ 1 som er
opprinnelig løsning.
Beskrivelse av saken
Ringerike kommune ønsker å samlokalisere de enhetene som driver med samfunnsutvikling.
Samlokaliseringen vil bidra til bedre samhandlig internt. Det er også et ønske om å være med
på å skape et vekstmiljø i regionen.
Eiendommen ligger sentralt til i Hønefoss sentrum. Byggeåret er anslått til 1956. Bygningen
ble totalrehabilitert og ombygget på 90-tallet. I 2004 ble 1. og 2. etasje oppgradert innvendig.
Tomten er på 1099 m² og kontorbygget har et BRA på 2 073 m² som fordeler seg over 4
etasjer (inkl. kjeller).
Eiendommens tekniske standard og utforming bærer preg av at det er lenge siden bygget ble
oppgradert. For å oppnå en funksjonell standard må bygget oppgaderes. Det er blant annet
nødvenig med en utskiftning av el- og vvs- installasjoner.
For å oppnå samhandling og kompetansedeling er det nødvendig å tenke andre type
arbeidsformer enn det vi tradisjonelt har i dag.
Det er også et ønske om å være bedre tilgjengelig for innbyggere og tiltakshavere.
Tilbakemelingene viser at det er behov for en bedre tilgjengelighet og en bedre samhandling og
medvirkning enn det vi får til i dag. Andre kommuner har også positive erfaringer med
møteplasser som showroom eller bylab. Planavdelingen i Ringerike kommuen har gjennonført
en åpen kontordag i leide lokaler i august 2017 med svært gode tilbakemeldinger. Det er et
ønske om å kunne gjennomføre flere slike arrangementer.
For å oppnå en bedre innbyggerdialog og for å få til en bedre intern samhandling må det gjøres
tilpasninger i bygget.
Løsninger i Fossveien
Følgende enheter er tenkt inn i bygget:
- Utbygging (11 stk.)
- Miljø og arealforvaltning inkludert felles plankontor (48 stk + 12 stk)
Det er gitt følgende føringer for å få disse enhetene inn bygget:
-

Skal tenke «nytt»

-

Det skal legges til rette for 70 arbeidsplasser.
Det skal velges løsninger som er fleksible og som gir mulighet for endring / vekst i
organisasjonen.
Type kontorløsning og m2 norm skal vurderes etter aktuelle arbeidsoppgaver /
funksjoner
Det skal tilstrebes arealeffektive og funksjonelle løsninger med utgangspunkt i den
strukturen som finnes i Fossveien
Valgte løsninger skal være av god kvalitet og med et 20 års perspektiv.

Rådmannen ønsker at eiendommen skal markere et «taktskifte» og enhetene er derfor utfordret
til å tenke nytt på både hvordan man ser på arbeidsprosesser og hvordan organisasjonen kan
utvikles bedre. Brukermedvirkningen til løsningene har vært utført ved at man har hatt to
heldags «verkstedsamlinger» hvor alle ansatte har vært med.
Etter vedtaket som ble fattet i juni så har Rådmannen hatt en gjennomgang av prosjektet for å
se på nødvendige investeringer i bygget for å få ned kostnadene. Rådmannen har utarbeidet to
alternativer hvor forskjellene på hva det betyr er vist i tabellen nedenfor.
Rådmannen ønsker å påpeke at for å få inn de enhetene som er tenkt, må det gjøres
bygningsmessige tilpasninger for å få til en mer hensiktsmessig og areaeffektivt bruk.
Dagens situasjon




Ca 65 arbeidsplasser
(landskap og
cellekontor)
Begrenset mulighet
for økning i
bemanning
Lite fleksibelt

Alt.1 (rådmannens
Alt.2
opprinnelige forslag)
 83 arbeidsplasser
 70 arbeidsplasser
 Cellekontor /
 Cellekontor,
landskap, stillerom,
tomannskontor,
multirom, arbeidskafe
landskap og multirom
 God fleksibilitet
 Begrenset mulighet
for økning i
 2. etg. med
bemanning
aktivitetsbasert
løsning.
 Ved reduksjon i drift
kan en fløy i 3. etg.
 Er det behov for å ta
tas i bruk av andre
ned drift og redusere
kommunal
antall ansatte så kan
virksomheter.
en fløy i 2 og 3. etg.
Alternativt leies ut til
tas i bruk av andre
eksterne
kommunale
virksomheter.
Alternativt leies it til
eksterne
Pris/m² kr 7 522,Pris /m² kr 4 504,Planløsning:
Planløsning:


-

I 1. og 3. etasje
videreføres dagens
struktur, men
muliggjør flere
cellekontorer enn



1. 2. og 3. etasje
videreføres som
struktur hvor det
etableres landskap /
tomannskontorer



dagens løsning.
2. etasje blir
aktivitetsbasert med
blant annet
arbeidskafe.

hvor det i dag er
cellekontorer /
møterom

Beskrivelse av alternativ 1 og 2
Alternativ 1
Alternativ 1 medfører større bygningsmessige endringer som utskiftning av himlinger og
elektro/vvs. Elektro og vvs vurderes som nødvenige oppgraderinger nå for å unngå at
investeringen kommmer om kun få år.
I 2. etasje er det valgt en løsning med aktivitetsbaserte arbeidsplasser hvor ansatte har mulighet
til å bevege seg mellom ulike soner / arbeidsplasser ut fra hvilke arbeidsoppgaver som skal
utføres. Den ansatte har også fast arbeidsplass. Det er lagt opp til en mobilitet som er
annerledes enn cellekontor og landskap. En slik organisering er nytenkende og bygger opp
under mobilitet og fleksibilitet i arbeidsoppgavene.
Alternativ 2.
Alternativ 2 innebærer i stor grad å ta i bruk lokalene «som de er» med flere åpne
arbeidsplasser og vesentlig mindre tilpasninger enn alternativ 1. I dette alternativet er det kun
tatt inn elektro og vvs i mindre omfang. For eldre bygg hvor elektro ikke modernisere, så vil
det mest sannsynlig komme opp som et vedlikeholdsbehov senere i forhold til nye krav og
behov på et gitt tidspunkt.
Denne løsningen kan medføre et større fremtidig vedlikeholds behov sammenlignet med
alternativ 1. Her vil man i all hovedsak å beholde gamle teppebelegg, kontorskillevegger,
lysarmaturer, kontakter/ datapunkter og himlinger, etc. Dette kan medføre høyere kostnader
knyttet til daglig drift og vedlikehold av lokalene enn alternativ 2. Eksempelvis gjelder dette:
rengjøring av teppebelegg, vedlikehold og utskiftning av eldre komponenter som lamper,
temperaturfølere, etc. Utskiftning av elektro og vvs vil bli aktuelt etter en viss tid.
Det er foreløpig ikke forutsatt å gjøre noe med energistyringen i bygget i noen av alternativene
og gamle tekniske anlegg beholdes i hovedsak som de er med mindre ombygginger og
tilpasninger. Alternativ 1 vil derimot medføre større grad av utskiftning av eldre komponenter
og muligheter for tilpasninger. I alternativ 1 kan eksempelvis lysarmaturer byttes med nye LED
armaturer.
Alternativ 1 og alternativ 2 vil kreve bygningsmessige endringer til en kostnad på henholdsvis
kr 7 522,- /m² og kr 4 504,- /m². Kostnad pr/m² er innenfor det man må påregne for denne
typen rehabilitering / ombygging.

Kostnadskalkyle
Bygningsmessig arbeider
-

Alternativ 1
4 957 000

Alternativ 2
2 976 000

Elektro
Ventilasjon, varme og sanitær
Møblering og inventar inkl. anskaffelse*
IT-utstyr
delsum
Rigg, admin og prosjektering (10 %)
Reserver og sikkerhetsmargin (15 %)

1 975 000
1 200 000
1 000 000
500 000
9 632 000
963 200
1 444 800

700 000
800 000**
1 000 000
500 000
5 976 000
597 600
896 400

SUM prosjektkostnad eks. mva
MVA
SUM prosjektkostnad inklusive mva

12 040 000
3 010 000
15 050 000

7 470 000
1 867 500
9 337 500

Interne kostnader
Søknader, saksbehandlingsgebyr
Sum prosjektkostand

150 000
200 000
15 400 000

150 000
200 000
9 687 500

* Grovt anslag, forutsetter gjenbruk av møbler
** Basert på budsjettpris fra MT klima

Interne administrasjonskostnader og kostnader for intern prosjektleder / byggeleder. Anslått
kostnad ca. kr 150 000,Det er ikke beregnet kostnader for annen administrasjon som søknader, godkjenninger etc.
Kostnaden for dette er avhengig av hvilken type ombygging som defineres og det er derfor
vanskelig å sette en kostnad på dette før man har hatt en gjennomgang med byggesak på valgt
løsning. Trolig vil dette ligge på et sted mellom 150 000 – 200 000 kr.
Det er ikke utført usikkerhetsanalyse av bygget. Det kan derfor dukke opp ting underveis i
rehabiliteringen / ombyggingen som man pr. nå ikke har oversikt over. Usikkerheten er satt til
10-15 % i de to alternativene som er utarbeidet. Normalt i en tidligfasekalkyle settes
usikkerheten til 20%.
Normale byggekostnader for kontorbygg er estimert til kr 19 711,-/m² (2015-tall). Disse
tallene inkluderer ikke tomtekostnader. Ringerike kommune anskaffet bygget med tomt for kr
10 130,-/m². Ved at eiendommen ligger sentralt i Hønefoss vil man anta at denne tomten har
en høy verdi.
Med oppgradering av bygget vil man i begge alternativene ligge godt under kostnadene for
nybygg kostnader.
I dag betaler Miljø og arealforvaltning en årlig leie for de arealene som de disponerer i Storgata
13 på kr 1 360 000,- (inkl. mva). Årlig leie for regionalt plankontor er kr 360 000,- (inkl.mva).
I tillegg kommer utgifter til lokalene som utbygging disponerer på Follum. Samlet utgjør dette
rett i underkant av kr 2 000 000,-/år.
Prosess og videre fremdrift

-

Rehabiliteringen / ombyggingen er tenkt satt ut som en NS8407 kontrakt.
Det er satt opp følgende tentative fremdrift:
Objekt
Anbudskonkurranse/beskrivelse NS8407
Anbudskonkurranse NS8407
Evaluering
Kontrakt
Byggeperiode
Overtagelse bygg

Tidsperiode
02.10.2017 – 10.11.2017
10.11.2017 - 08.12.2017
08.12.2017 – 22.12.2017
08.01.2018
12.01.2018 – 31.08.2018
01.09.2018

Alternativt forslag til vedtak
Rådmannen alternativ 2 vedtas
Oppgraderingen finansieres ved at Fossveien 7-9 AS tar opp lån på 7,9 mill. kroner og
finanseringen dekkes ved at den inngår i husleieavtalen som opprettes mellom Fossveien 7-9
AS og Ringerike kommune. Økt husleiekostnad innarbeides i HP 2018-2021.
Økonomiske forhold
Eiendommen Fossveien 7-9 er eid av Fossveien 7-9 AS, som kommunen kjøpte i 2016 for 21
mill. kroner.
AS’et har per i dag likvider tilsvarende 1,8 mill. kroner. Som ett kommunalt eid AS, kan
selskapet ta opp lån til oppgradering av eiendommen i henhold til politisk vedtak.
Ved å inngå en husleieavtale mellom Fossveien 7-9 AS og kommunen, kan
finansieringskostnaden til låneopptaket inngå som en del av husleia. Videre vil det opprettes en
forvaltningsavtale for Fossveien 7-9 AS. Forvalter vil sørger for at det blir inngått husleieavtale
mellom AS’et og Ringerike kommune, og at det i avtalen fremkommer kapitalutgifter og andre
driftsutgifter.
Under forutsetning om at lånet tas over 20 år og med 2 % rente, vil finansieringskostnadene
for alternativ 1 i husleia være på 1 mill. kroner årlig. Økt husleiekostnader innarbeides i HP
2018-2021. For alternativ 2 vil finansieringskostnadene være kr. 600.000 årlig.
Rådmannen anbefaler at vi opprettholder eiendommen i Fossveien 7-9 AS. Alternativet er å
oppløse selskapet og overføre eiendommen til kommunen som ett ordinært bygg. Dette vil
imidlertid medføre at kommunen må betale dokumentasvgift.
Dersom eiendomselskapet oppløses, vil oppgraderingen finansieres ved at kommunen øker sitt
låneopptak, og økte renter og avdrag innarbeides i HP 2018-2021.
Rådmannens vurdering
Rådmannen mener at kommunen gjorde en god investering da man kjøpte Fossveien 7-9.
Eiendommen ligger sentralt i Hønefoss og vil være godt egnet til å være kommunens ansikt
-

utad for samfunnsutvikling. For å få på plass de enhetene som er tenkt inn i bygget, og for å få
gode arbeids løsninger er det nødvendig å gjøre bygningsmessige endringer inne i bygget.
Dette vil gjøre at enhetene kan flytte inn i et moderne og funksjonelt bygg med løsninger som
vil være fremtidsrettet. Rådmannen mener at ved å gjøre disse investeringene nå vil kommunen
ha det beste utgangspunktet for å kunne levere gode tjenester til Ringerikssamfunnet.
Rådmannen har utarbeidet forslag til to alternativer for rehabilitering / ombygging av Fossveien
7-9. Den største forskjellen mellom disse to løsningene går på måten å organisere
arbeidsmiljøet på. Alternativ 1 med aktivitetsbasert løsning åpner opp for en helt ny måte
jobbe på og er fremtidsrettet.
Målet er at Ringerike kommune skal skape gode rammer for arbeidstakerne som jobber i
kommunen og at vi blir en kommune som andre kommuner kan se til. Trenden er at flere
arbeidstakere velger å stå lengre i arbeid før de pensjoneres. Samtidig er 90-talls generasjonen
på vei inn i arbeidslivet som er vant ved nye digitale løsninger, arbeid på nett og sosiale medier
og som ønsker et arbeidsmiljø som er i takt med sine vaner. I Fossveien 7-9 vil vi kunne skape
dette miljøet ved alternativ 1. Ved å skape et miljø og fasiliteter som kan favne flere
generasjoner samtidig. Samtidig vil lokalene oppleves som funksjonelle og attraktive for alle
arbeidstagere.
Ved alternativ 2 vil man ikke oppnå dette i samme grad som alternativ 1. Alternativ 2 er
tradisjonelle løsninger som de aller fleste vil kjenne seg igjen i.
Når enhetene er på plass i Fossveien så vil Ringerike kommune være tilgjengelig og synlig i
bybildet. Her vil publikum ha mulighet til å komme innom, få hjelp og veiledning og medvirke i
planprossesser. Det er et ønske om at Ringerike skal være en kommune som andre kan se til,
og som har et godt samspill med innbyggere og næringsliv.
Med en oppgradering av bygget som foreslått i alternativ 1 og 2 vil kommunen få et rimelig
kontorbygg og vesentlig rimeligere enn om man skulle kjøpt en tomt og bygd helt på nytt.
Rådmannens anbefaling til vedtak er alternativ 1.

Ringerike kommune, 12.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
kommunalsjef samfunn:

Gunn Edvardsen

saksbehandler:

Jostein Nybråten
Heidi Skagnæs

-

-

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2851-4

Arkiv: B30

Sak: 33/17
Saksprotokoll - Ungdata 2017 - tiltak
Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur:
HOK mener slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i karlegging av barnas
oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. Kommunen
har gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på ungdomsmiljø, psykisk
helse og skoletrivsel.
Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og ringeriksskolen skal være en skole som
utligner sosiale forskjeller. Derfor ber HOK om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til
tiltak og gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk
behandling.
Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017:
Eli Johanne Ruud (Ap) p.v.a. Ap, H og SV fremmet følgende forslag:
«HOK mener slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i karlegging av barnas
oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. Kommunen
har gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på ungdomsmiljø, psykisk
helse og skoletrivsel.
Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og ringeriksskolen skal være en skole som
utligner sosiale forskjeller. Derfor ber HOK om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til
tiltak og gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk
behandling.»
Avstemming:
Alternativt avstemming mellom Ruuds (Ap) forslag p.v.a. AP, H og SV og Rådmannens
innstilling, ble Ruuds (Ap) forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOK) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/2851-3

Arkiv: B30

Sak: 21/17
Saksprotokoll - Ungdata 2017 - tiltak
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Resultatene og rapporten fra Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE
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Forslag til vedtak:
Resultatene og rapporten fra Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering.

Sammendrag
Den nylig gjennomførte undersøkelsen Ungdata 2017 viser at de aller fleste ungdommene i Ringerike
kommune har det godt.
Spørreundersøkelsen er gjennomført med 23 temaer. Dette gir et bredt bilde av hvordan ungdommen har
det og hva de driver med, både på skolen og i fritiden.
Svarene ungdommen gir på spørsmålene ligger nær gjennomsnitt for landet på alle temaer i
undersøkelsen. Ut i fra folkehelseprofilen i Ringerike kommune er resultatet gjenkjennelig.

Innledning / bakgrunn
Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og hva de
driver med i fritiden. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og syv regionale
kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.
Undersøkelsen er gjennomført i alle kommuner i Buskerud. I Ringerike en svarprosenten på 85 %,
ungdomsskoleelever fra 8. til 10. trinn deltok i undersøkelsen. De videregående skolene i Ringerike
deltok også i undersøkelsen, men resultatene skiller mellom ungdomsskole og videregående.
Ungdata dekker helheten i ungdommenes liv og omfatter et bredt spekter av temaområder (foreldre og
venner, skole, lokalmiljø, fritidsaktiviteter, helse og trivsel, rusmiddelbruk, risikoatferd og vold).
For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til bruk i det
forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet.
Det skal i løpet av 2017-2018 utarbeides en langsiktig plan som skal gi retning for å utvikle,
vedlikeholde og spre kompetanse og kunnskap om Ungdata tallene og de utfordringer som vises. I tillegg
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skal det utarbeides tiltak som skal redusere helsemessige og sosiale konsekvenser, forebygge, skape
gode lokalsamfunn og skoler samt bidra til at tjenester skal ha god og riktig kompetanse.

Beskrivelse av saken
Forrige Ungdata undersøkelse ble gjennomført i Ringerike kommune i 2013. Årets resultater viser at det
arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og kriminalitet. Det forebyggende arbeidet
fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og alkohol. Når det gjelder resultater i videregående
skole vises det at de store utfordringer med psykisk helse og mange oppgir å ha vært utsatt for seksuell
trakassering. Resultatene vil påvirke det forebyggende arbeidet i grunnskolen.
Ungdata resultatene viser at det store flertallet er fornøyd med egen helse, men det er også en del som
ikke er spesielt fornøyd. Generelt er jenter litt mer misfornøyde enn gutter. Det er også et funn at flere
er misfornøyde med egen helse blant de eldste tenåringene.
Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange som sliter med ulike type plager i
hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og
muskeltur. Det er en tendens i resultatene som viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.
Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene fra
undersøkelsen viser at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser. Jenter er mer
plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter.
Selvbildet er en viktig del av identiteten vår, og handler om hvordan vi ser på oss selv, både på godt og
vondt. Ungdommer som har det bra, har ofte et positivt selvbilde. Fornøydhet med eget utseende har
blant annet økt i fra 53% til 62%.
Skolen er ikke bare et sted for læring men også en arena for sosialt samvær. Resultatene i Ungdata viser
at de aller fleste trives på skolen. Det store flertallet mener at lærerne bryr seg om sine elever og at de
selv passer inn blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin.
Prosentandelen ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på viser en nedgang. Dette må
undersøkes nærmere. Forskning fra Ungdata viser at skoletrivsel varierer med elevenes sosiale
bakgrunn. Det er flere som trives på skolen i familier der foreldrene har høy sosioøkonomisk status
sammenlignet med de som vokser opp med færre ressurser i hjemmet.
Ungdata-resultatene viser stor variasjon i hvor mye tid ungdomsskoleelevene bruker på leksearbeid.
Noen bruker nesten ingen tid, mens andre bruker flere timer hver dag. I Norge har andelen som bruker
mye tid på lekser økt de senere årene, en tidstrend som har vært tydeligst blant jentene. Ringerike
kommunes elever bruker i gjennomsnittlig noe mindre tid per dag på lekser og annet skolearbeid enn
landet. Likevel så er Ringerike kommunes tidstrend økende. Motivasjon for læring er en sentral drivkraft
bak skoleresultatene til den enkelte elev. Ringerike kommune har en tidstrend som viser noe mer skulk i
2017 enn i 2013.
Trygge og sunne lokalmiljøer er særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og unge kan ha
andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I Ringerike er ikke alle like godt
fornøyd med lokalmiljøet sitt. Guttene er generelt sett mer fornøyd enn jentene, men tendensen er at
ungdommer på ungdomsskolen blir mindre fornøyd med lokalmiljøet sitt jo eldre de blir. Ungdommene
er minst fornøyd med «lokaler for å treffe andre unge på i fritiden». I Ringerike er den en kommunalt
drevet fritidsklubb, og den ligger på Hallingby.
Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for sosialt samvær med andre unge.
Sammenliknet med skolen og det uformelle samværet ungdom imellom gir deltakelse i organisasjonene
ungdom andre typer erfaringer. Ringerike ligger 4% under landsgjennomsnittet på prosentdelen av
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ungdommer som har vært med i eller er med i en organisert fritidsaktivitet. Svarene fra Ungdata tyder
på en nokså hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Det gjelder både gutter og jenter og på tvers av alder.
Samtidig er det en gruppe ungdommer som faller utenfor og ikke har noen å være sammen med hverken
hjemme oss eller via sosiale medier og internett. Tallene viser at det er nærmere 10% av ungdommene
som sier at de ikke har en fortrolig venn å snakke med og ca. 15 % som sier at de ikke har noen å være
sammen med eller det er nokså tilfeldig hvem de er sammen med.

Rådmannens vurdering
For Ringerike kommune er undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det forebyggende
ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere ungdommens
situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende arbeid de neste årene.
Rådmannen er fornøyd med de mange positive trendene som undersøkelsen viser, og vil arbeide for at
ungdommenes stemme og utfordringene som er avdekket vil arbeides med over tid.
Resultatene fra Ungdata og analysearbeid av datamaterialet, gir retning for det forebyggende arbeidet.
Tiltak prioriteres og vil implementeres i sektorene skole og kultur og barn og unge. Rådmannen
anbefaler at rapporten tas til orientering.

Vedlegg
Ungdata 2017: Nøkkeltallsrapport Ringerike kommune

Ringerike kommune, 11.08.2017
Tore Isaksen
Rådmann
leder: Magnar Ågotnes
saksbehandler: Karianne Berg
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Om rapporten
Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir
et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de
driver med i fritida. I denne rapporten presenteres
hovedresultatene fra ungdataundersøkelsen som ble
gjennomført blant ungdomsskoleelever i Ringerike
kommune våren 2017.
Rapporten tar for seg 23 temaer og gir et bilde av
ungdomstiden i starten av tenårene. Innenfor hvert
tema vil man få svar på hvordan gutter og jenter har
besvart spørsmålene, og om det er forskjeller mellom
ungdom på ulike klassetrinn. Alle resultatene i
rapporten er oppgitt i prosent.
I rapporten sammenliknes resultatene i 2017 med
eventuelle tidligere ungdataundersøkelser som er
gjennomført i kommunen. Resultatene fra 2017 blir
også sammenliknet med landsrepresentative tall,
basert på ungdataundersøkelser fra mer enn 300
kommuner gjennomført over hele landet i perioden
2014-2016.

Hva kan Ungdata si noe om?

Ungdatakartlegger
ungdommeneslivssituasjon
Bakerst finnes en oversikt over nøkkeltall på tvers av
ulike temaområder, der man kan se hvordan ungdom
i kommunen har det sammenliknet med ungdom i
fylket og i andre typer av kommuner.
På nettsiden ungdata.no finnes resultater fra
ungdataundersøkelser gjennomført i andre
kommuner. Her finnes mer informasjon om
undersøkelsen og om metodene som er brukt. Her
finner man også forskningsresultater basert på
Ungdata.
Denne rapporten er en del av gratistilbudet som gis
til alle kommuner som ønsker å delta i Ungdata. Alle
tall er hentet fra den lokale undersøkelsen, mens
tekstene er utformet slik at de skal passe i alle
kommuner. Det er derfor ikke foretatt egne
vurderinger av hva de konkrete resultatene betyr for
den enkelte kommune.
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Intensjonen med Ungdata er å kartlegge
hvordan ungdom har det og hva de driver
med i fritiden sin. Undersøkelsen omfatter
temaer knyttet til familie, vennskap, skole,
lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og
deltakelse i fritidsaktiviteter.
Gjennom å spørre ungdom direkte om disse
temaene kan Ungdata gi en oversikt over
hvor mange som for eksempel trives i
lokalmiljøet sitt eller som driver med idrett.
Resultatene må tolkes lokalt og de kan gi en
pekepinn på hvilke områder det kan være
verdt for kommunen å satse videre på.
Ungdata brukes nå av de fleste kommunene
i landet, som ett av flere kunnskapsgrunnlag
for å videreutvikle lokal oppvekstpolitikk og i
arbeidet med å bedre unges
folkehelsesituasjon. Resultatene fra Ungdata
kan også brukes til å bevisstgjøre ungdom
på hvordan andre ungdommer har det og
hva som er vanlige fritidsaktiviteter.

Ungdataundersøkelsen
Ungdata gjennomføres ved at skoleelever
over hele landet svarer på et elektronisk
spørreskjema som omfatter ulike sider ved
deres livssituasjon. Undersøkelsen
gjennomføres i skoletiden med en voksen til
stede i klasserommet . De fleste bruker
mellom 30 og 45 minutter på å besvare alle
spørsmålene.
Undersøkelsen er anonym og det er frivillig
for ungdommene om de ønsker å være
med eller ikke. Alle foreldre blir informert
om undersøkelsen i forkant, og de kan si fra
til skolen dersom de ikke ønsker at barnet
deres skal delta.
Spørreskjemaet som brukes i Ungdata er
tilpasset elever på ungdomstrinnet og i
videregående opplæring. Denne rapporten
omfatter kun ungdomstrinnet. Kommuner
som gjennomfører undersøkelsen på
videregående får egne rapporter som viser
resultater fra den delen av undersøkelsen.

Hvor mange deltok i
undersøkelsen?

813
Hva er svarprosenten?

85 %
Antall gutter og jenter
på ulike klassetrinn som besvarte
undersøkelsen i Ringerike
129 133 126

127

120 118

Hvem står bak Ungdata?
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved
Høgskolen i Oslo og Akershus og sju
regionale kompetansesentre innen
rusfeltet (KoRus) står bak Ungdata.
Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid
med kommunen, som står for den
praktiske gjennomføringen på skolene.
Data fra alle kommuner samles i den
nasjonale Ungdatabasen. Databasen
inneholder svar fra mer enn 300.000
ungdommer som har deltatt i Ungdata
siden de første undersøkelsene ble
gjennomført i 2010.
Helsedirektoratet finansierer Ungdata som
et gratistilbud til alle kommuner i Norge.

Gutter
8. trinn

Jenter
9. trinn

10. trinn

I tolkningen av resultater kan det være lurt å ta
hensyn til at det alltid er noe statistisk usikkerhet
knyttet til prosentene som oppgis. Usikkerheten
er størst i undersøkelser der det er relativt få
ungdommer som har svart på undersøkelsen.
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Foreldre
I følge barneloven har foreldrene plikt til å
sørge for økonomisk underhold og omsorg,
de skal sikre en forsvarlig oppdragelse og at
barnet får en utdanning. Foreldrenes
ressurser – økonomisk, kulturelt og sosialt –
danner grunnlaget for barn og unges
levekår og utvikling. Selv om mange
ungdom opplever at foreldrene går fra
hverandre, bor om lag to av tre tenåringer
sammen med begge foreldrene sine.
Etter hvert som barn blir eldre blir egne
meninger og interesser tydeligere. En del av
det å være ung handler også om løsrivelse
og det å bli en selvstendig person. Her kan
det ligge kimer til konflikter mellom unge og
foreldre. Likevel vedvarer som regel den
emosjonelle nærheten til foreldrene utover i
ungdomstiden og for mange unge er
foreldrene deres de viktigste støttespillerne
når det oppstår problemer av ulik art.

og at det store flertallet er svært godt
fornøyd med foreldrene sine.
Svært mange ungdommer har i dag et
tillitsfullt og nært forhold til sine foreldre, og
mye tyder på at den generasjonskløften
som preget en del av de tidligere
ungdomsgenerasjonene ikke lenger er til
stede. At båndene mellom dagens ungdom
og foreldre er preget av tillitt understrekes
av at svært mange opplever at foreldrene
har god oversikt over hva de gjør i fritiden
og hvem de er sammen med.

De flesteer
svært godt fornøyd
medforeldrenesine

Ungdata viser at de færreste ungdommer
opplever stadige krangler med foreldrene,

Hvor fornøyd er du med foreldrene dine?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Hvordan ungdom opplever foreldrene sine
Jeg krangler ofte med foreldrene mine

6

16

Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene
mine

35

Jeg liker å være sammen med foreldrene mine

48

13 4
38

60

Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og
hvem jeg er sammen med i fritida
Passer nokså godt

37

51

Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene
jeg er sammen med i fritida

Passer svært godt

41

9 3
33

71
Passer nokså dårlig

51
27
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Passer svært dårlig

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med foreldrene sine
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Venner
Ungdomstiden beskrives gjerne som en
fase i livet der de jevnaldrende er særlig
viktige. Venner er for de fleste en kilde til
lek, glede, støtte, samhørighet og
bekreftelse. På lengre sikt har samspillet
med de jevnaldrende betydning for utvikling
av selvbilde og sosial kompetanse. Mange
knytter også vennskap som varer livet ut i
denne perioden.
I overgangen fra barn til tenåring endrer
vennene betydning. Mens leken står i
sentrum blant de yngste, blir det etter hvert
like betydningsfullt hvem man er sammen
med som hva man gjør.

fått en ny arena å være sammen på.
Ungdom deler informasjon og opplysninger
om sine liv, hva de gjør, og hvem de er
sammen med, på en annen måte enn
tidligere.
Å ha venner betyr at man er godtatt, det
markerer tilhørighet og det sier noe om
hvem man er. Det er derfor positivt når
Ungdata viser at de aller fleste ungdommer
har venner å være sammen med. Det er
samtidig bekymringsfullt at hver tiende
ungdom i Norge mangler venner de kan
stole på og som de kan snakke med om alt
mulig.

Hvilken rolle de jevnaldrende vennene
spiller i hver enkelt ungdoms liv vil variere.
Mens noen trives godt med én eller to
venner, er andre opptatt av å ha en stor
vennegjeng og flest mulig «likes» på
Facebook. For mange vil kvaliteten på
vennskapene likevel bety mer enn antallet.

De aller fleste
har vennerde kan stole
på

Med økt bruk av sosiale medier har ungdom

Har du minst en venn som du kan stole fullstendig på og
kan betro deg til om alt mulig?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Når du er sammen med venner, hvem er du da
som oftest sammen med?
Gutter

45
25

Jenter

45
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15

En eller to faste

13

En eller to faste
som ofte er med i
en gruppe andre
ungdommer

11

En vennegjeng
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hvem jeg er
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Er ikke så ofte
sammen med
jevnaldrende

Tidstrend i Ringerike
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Lokalmiljøet
Dagens ungdom vokser opp i en globalisert
verden der mennesker, meninger og
inntrykk vandrer på tvers av landegrenser
og sosiokulturelle skiller. Samtidig har det
lokale og tilhørigheten til nærmiljøet
fremdeles stor betydning i menneskers liv.
Å vokse opp betyr å vokse opp på et
bestemt sted, og forskjellige lokalmiljøer kan
gi ulike muligheter for utfoldelse og sosialt
samvær. Tilbudet av organisa-sjoner,
fritidstilbud og kulturtilbud påvirker hvordan
den enkelte kan utfolde seg og bidrar
samtidig til å skape identitet og tilhørighet i
et lokalmiljø. Det samme gjelder tilgangen
på åpne møteplasser, rekreasjonsområder
og urørt natur. Opp-levelsen av lokalmiljøet
vil også være preget av utsiktene til
utdanning, arbeid og familieetablering på
sikt.
Barn og unge bruker lokalmiljøet i større
grad og på en annen måte enn foreldrene.
Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor

særlig viktig for denne aldersgruppas
velferd. Barn og unge kan også ha andre
meninger enn voksne om hva som gir
livskvalitet på hjemstedet.
Ungdata viser at de fleste ungdommer er litt
eller svært godt fornøyd med lokalmiljøet
sitt. Men det er også en del som ikke er så
godt fornøyd. Hva ungdom er fornøyd med
og misfornøyd med varierer mye fra
kommune til kommune. Dette viser at
kommunene kan gjøre mye for å
tilrettelegge for ungdommers trivsel.

Ikke alle er like godt
fornøyd med
lokalmiljøet sitt

Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

7

5
8

8
35
40
16

20

Ringerike

Norge

30

32
Svært fornøyd

8

Litt fornøyd

Verken fornøyd eller misfornøyd

Litt misfornøyd

Svært misfornøyd

Prosentandel som er fornøyd med lokalmiljøet
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

85

75

r
e
tt
u
G
8. trinn

64

9. trinn

72

r
e
t
n
e
J

10. trinn

8. trinn

57

51

9. trinn

10. trinn

Hvordan ungdom opplever tilbudet der de bor
Idrettsanlegg
Lokaler for å treffe andre unge på
fritida

Svært dårlig

8

5

14

16

11

Kulturtilbudet

13

7

Kollektivtilbudet

11

11

Nokså dårlig

33

40

26

16

31

36

19

17

28

36

Verken bra eller dårlig

Nokså bra

23
Svært bra

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet de bor i

68

2010

2011

2012

2013

67

2014

2015

2016

2017

9

Skoletrivsel
Skolen er ikke bare et sted for læring, men
også en arena for sosialt samvær. Den
sosiale siden ved skolen blir kanskje ekstra
viktig i en tid der digitale
kommunikasjonsformer preger mye av
fritiden til ungdom.
Nasjonale studier fra de siste 20-30 årene
viser at norske ungdomsskoleelever i
økende grad trives på skolen og at det er
færre som kjeder seg eller som gruer seg til
å gå på skolen. Sammenliknet med elever i
mange andre land, er trivselen i norsk skole
høy.

Selv om jenter i gjennomsnitt oppnår en god
del bedre karakterer enn gutter, er det ikke
noen vesentlige kjønnsforskjeller i
skoletrivsel.
Likevel er det ikke alle som er fornøyd med
skolen sin. På landsbasis gjelder dette
nærmere to av ti elever. Forskning fra
Ungdata viser at skoletrivselen varierer med
elevenes sosiale bakgrunn. Det er flere som
trives på skolen i familier der foreldrene har
høy sosioøkonomisk status sammenliknet
med de som vokser opp med færre
ressurser hjemme.

Også svarene fra Ungdata viser at de aller
fleste trives på skolen. Det store flertallet
mener at lærerne bryr seg om dem og like
mange føler at de passer inn blant skolens
elever. Svarene tyder på at den norske
skolen har lykkes med å skape et
læringsmiljø som oppleves som positivt av
det store flertallet av elevene.

Skolenet godt
sted å være
– men ikke for alle

Hvor fornøyd er du med skolen du går på?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Skolearbeid
Lekser har lang tradisjon i norsk skole.
Opprinnelig ble det gitt for at elevene skulle
pugge seg fram til kunnskap, der presten
eller læreren gjennom høringer kontrollerte
hva elevene kunne. Selv om pugging i dag
anses som en mindre relevant
læringsstrategi, er lekser likevel noe de aller
fleste skoler velger å pålegge elevene.
Lekser kan bidra til økt selvdisiplin og gode
arbeidsvaner, og det kan være en effektiv
måte for skolen å få involvert foreldrene i
skolearbeidet på. Den viktigste
begrunnelsen ligger likevel i forventningen
om at lekser bidrar til økt læring.

leksearbeid. Noen bruker nesten ingen tid,
mens andre bruker flere timer hver dag. I
Norge har andelen som bruker mye tid på
lekser økt de senere årene, en tidstrend
som har vært tydeligst blant jentene.
Mange ungdommer gir gjennom Ungdata
uttrykk for at de har mer skolearbeid enn de
klarer å gjøre. For noen bidrar lekser og
karakterpress til å gjøre skolehverdagen
stressende.

Forskning tyder imidlertid ikke på at
leksearbeid i seg selv har særlig store
læringseffekter. Det vil blant annet avhenge
av under hvilke betingelser leksene gis og
skolearbeidet foregår på, men også av
tilbakemeldingene fra lærerne i etterkant.
Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor
mye tid ungdomsskoleelevene bruker på

Det er stor variasjoni
hvor mye tid ungdom
bruker på lekser

Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og
annet skolearbeid (utenom skoletiden)?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Skulk
Motivasjon for læring er en sentral drivkraft
bak skoleresultatene til den enkelte elev.
Dette kommer til syne på ulike måter, både
gjennom de utdanningsvalgene elevene
gjør, den innsatsen de legger ned og
elevenes oppslutning om skolens formål og
regler. Skolemotivasjon på ungdomstrinnet
har også betydning for i hvor stor grad den
enkelte klarer å gjennomføre videregående
utdanning.
Å skulke skolen – særlig når dette skjer
gjentatte ganger – kan være et uttrykk for
enkeltelevers manglende motivasjon for
læring.
Lite tyder imidlertid på at norske
ungdomsskoleelever slutter mindre opp om
skolens hovedformål i dag enn tidligere.
Flere undersøkelser viser tvert imot at
elevene på mange måter er mer
pliktoppfyllende og disiplinerte enn for noen
tiår tilbake.
Ungdataresultatene bekrefter denne

trenden. Andelen på landsbasis som har
skulket skolen har gått noe ned siden
starten av 2010-tallet. Særlig gjelder dette
for jentene.
Skulking som fenomen øker derimot
betydelig gjennom ungdomsårene. På
landsbasis har i overkant av hver tiende
elev på starten av ungdomsskolen skulket
skolen det siste året. Det samme gjelder
nær tre av ti på 10. trinn.
Generelt er det små kjønnsforskjeller i
omfanget av skulking.

Færre
ungdomsskoleelever
skulker skolenenn
tidligere

Hvor mange ganger har du skulket skolen siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Prosentandel som har skulket minst én gang siste år
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Framtidstro
Ungdata viser at norsk ungdom er svært
optimistiske med tanke på framtida. De aller
fleste tror de vil få et godt og lykkelig liv og
bare et mindretall tror de noen gang
kommer til å bli arbeidsledige. Svært mange
– og stadig flere – mener at de kommer til å
ta høyere utdanning.

trolig aldri kommer til å fullføre
videregående opplæring.
En av de sentrale målsettingene i norsk
utdanningspolitikk har vært sosial utjevning,
slik at alle har de samme muligheter til
utdanning. Til tross for et åpent
utdanningssystem med gode
finansieringsordninger er det fortsatt store
forskjeller i utdanningsvalg mellom ungdom
som vokser opp i ulike samfunnslag.
Samtidig er det mange av de unge med
innvandrerbakgrunn som sikter høyt i
utdanningssystemet og gjerne mot de mest
prestisjefylte studiene.

Svarene reflekterer at vi i dag har med en
utdanningsorientert ungdomsgenerasjon å
gjøre. Det har heller aldri tidligere vært så
mange unge som tar så lang utdanning som
i dag. Mot slutten av 20-årene har over
halvparten av jentene, og rundt en tredel av
guttene, høyere utdanning.
Selv om nesten alle norske ungdommer
begynner direkte i videregående opplæring,
er det likevel ikke alle som fullfører.
Målinger viser at fem år etter påbegynt
videregående utdanning, er det rundt en av
fire som har ikke fullført og bestått. Selv om
mange av disse fullfører senere, er det
likevel rundt 15 prosent av årskullene som

En optimistisk og
utdanningsorientert
ungdomsgenerasjon

Tror du at du vil komme til å leve et godt og lykkelig liv?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Hjemme
Ungdoms fritid er i forandring, og hjemmet
er blitt et stadig viktigere oppholdssted for
de unge. En viktig årsak er den nye
kommunikasjonsteknologien som gjør det
mulig å være hjemme og samtidig ha
kontakt med sine venner. For ungdom har
internett gjort behovet for å møtes på
senteret eller «på løkka» mindre.
Også andre endringer i ungdoms liv kan
bidra til at ungdom bruker mer tid hjemme.
Flere har argumentert for at
generasjonskløften er mindre enn tidligere.
Dette gjør det enklere for mange unge å
være i samme hus som sine foreldre. Krav
til prestasjoner i skole- og
utdanningssammenheng fører til at ungdom
bruker mer tid i hjemmet til lekser. At også
boligene har blitt større, gjør at de fleste
tenåringer har eget rom, og mange
disponerer en kjellerstue eller loftstue som
de kan bruke til samvær med venner.

hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Dette
gjelder både gutter og jenter og på tvers av
alder.
Samtidig viser Ungdata at når ungdom er
hjemme, skjer det i stadig mindre grad
sammen med andre ungdommer, i hvert fall
fysisk. Mange bruker mye tid på å være
sosial via nett, enten dette skjer gjennom
sosiale medier eller online dataspill.
Hjemmet som arena for fysisk samvær med
jevnaldrende har dermed blitt svekket de
senere årene, til fordel for nye måter å
kommunisere med hverandre på.

En hjemmekjær
ungdomsgenerasjon

Svarene fra Ungdata tyder på en nokså

Hvor mange ganger har du vært hjemme hele kvelden i
løpet av den siste uka?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Prosentandel som har vært sammen med venner hjemme
minst to ganger siste uke
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Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av den siste
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Ute med venner
I ungdomsforskningen har det vært vanlig å
skille mellom ungdommenes uteorienterte
og hjemmeorienterte fritid. Mens den
hjemmeorienterte fritiden gir foreldre større
muligheter til å kontrollere ungdom, har
ungdom større spillerom til å prøve ut
grenser når de oppholder seg utenfor
hjemmet.
Generelt er det nokså få som bruker
størsteparten av kveldene til å henge ute
med venner. Svært mange ungdommer er
ikke ute med venner en eneste kveld i løpet
av en vanlig uke.
Ungdata viser at det i løpet av de siste
årene har blitt stadig færre ungdomsskoleelever som bruker fritiden sin ute med
venner om kveldene. Med et endret
fritidsmønster endres gjerne bekym-ringene
rundt ungdoms bruk av fritiden. I dag vekker
digitale aktiviteter foran skjermer av ulikt
slag større uro enn det ustrukturerte

samværet med jevnaldrende på gatehjørnet.
I dag er bekymringene gjerne knyttet til
manglende fysisk aktivitet og kvaliteten på
det sosiale samværet. Statistisk
sentralbyrås tidsbruksundersøkelser viser at
dagens unge sammenlignet med de som
var unge på 1980- og 1990-tallet, bruker
mindre tid på idrett og friluftsliv og er mindre
sammen med jevnaldrende.
Generelt er det små kjønnsforskjeller i det
uteorienterte fritidsmønsteret, mens det er
flere av de eldste ungdomsskoleelevene
som henger ute om kvelden.

Det er mindre vanlig at
ungdomhengerute med
venner

Hvor mange ganger har du vært ute med venner
størsteparten av kvelden i løpet av den siste uka?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
5

3
22
26

42

Ringerike

Norge

49

26
27
Ingen ganger

20

1 gang

2-5 ganger

6 ganger eller mer

Prosentandel som minst to ganger siste uke har vært ute
med venner størsteparten av kvelden
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av siste uka?

Spilt fotball, stått på snowboard eller
drevet med annen fysisk aktivitet
sammen med venner (ikke i
idrettslag)
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Mediebruk
I løpet av kort tid har det skjedd noe i
retning av en digital revolusjon. Smarttelefoner og digitale medier er på mange
måter blitt en så integrert del av hverdagen
til dagens ungdom, at det for mange er
vanskelig å tenke seg et liv uten.

mindre enn én time daglig, mens rundt
halvparten bruker mer enn tre timer.
Skjermtiden øker derimot gjennom
ungdomstrinnet og på landsbasis bruker
gutter samlet noe mer tid foran en skjerm
enn jenter.

Den viktigste teknologiske endringen
handler nok om mulighetene i måter å
kommunisere på og komme i kontakt med
andre på. De nye mediene er dessuten en
sentral formidlingskanal for hva som skjer i
ungdomskulturene. Det kan handle om alt
fra å holde kontakt med venner til å
arrangere fester, konserter eller politiske
markeringer. Mange lever ut mye av sin
sosiale tid på nettet, og for den enkelte unge
kan det ha store sosiale omkostninger å
ikke være til stede.

Det er betydelig kjønnsforskjeller i hva
gutter og jenter bruker mediene til. Mens
gutter er langt mer opptatt av spill, er jenter
oftere på sosiale medier. Jenter bruker
samlet sett noe mer tid enn gutter på filmer,
serier og TV-programmer.

Selv om mange bruker mye av fritiden sin
på digitale aktiviteter, er det stor variasjon
ungdommene i mellom. Noen få bruker

Stor variasjoni
ungdomsbruk av
digitale medier

Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis foran en
skjerm i løpet av en dag?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Prosentandel som daglig bruker minst to timer på
elektroniske spill
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Prosentandel som daglig bruker minst to timer på sosiale
medier
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Organisert fritid
Organisasjoner, klubber, lag og foreninger
er viktige arenaer for samvær med andre
unge. Sammenliknet med skolen og det
uformelle samværet ungdom imellom gir
deltakelse i organisasjonene ungdom andre
typer erfaringer. På sitt beste gir
organisasjonene ungdom mulighet til å
utvikle sine evner, de lærer å fungere i et
fellesskap, ytre egne meninger og å jobbe
målrettet.
Barne- og ungdomsorganisasjonene
tillegges ofte en forebyggende rolle.
Forskning tyder imidlertid på at
sammenhengen mellom for eksempel
rusmiddelbruk og organisasjonsdeltakelse
varierer en del med organisasjonstype. Det
er også slik at mange av organisasjonene
særlig rekrutterer ungdom som i
utgangspunktet er «veltilpassede».
Ungdata viser at de fleste barn og unge har
deltatt i eller vært innom ulike typer
organiserte fritidsaktiviteter gjennom
oppveksten. Selv om det er en viss nedgang

i løpet av ungdomsårene, er det på
landsbasis to av tre ungdomsskoleelever
som deltar i en eller annen form for
organisert fritidsaktivitet. Idretten
organiserer klart flest.
Landsrepresentative undersøkelser fra de
siste tiårene tyder på at andelen unge
medlemmer i frivillige organisasjoner har
vært synkende. Det er organisasjoner som
speider, korps, kor og religiøse foreninger
som har opplevd størst medlemssvikt.
Idrettslagene har derimot i stor grad beholdt
sin store oppslutning.

De aller flestehar
gjennomoppveksten
deltatt i organiserte
fritidsaktiviteter

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Prosentandel som er med i en fritidsorganisasjon
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Trening
Trening er noe svært mange unge driver
med i fritiden sin. Noen spiller håndball,
basket eller fotball gjennom et idrettslag,
andre trener på et treningssenter. Det er
også mange som sykler eller løper seg en
tur, enten alene eller sammen med venner.
Mediene gir av og til inntrykk av at norsk
ungdom er i ferd med å forfalle fysisk. Selv
om omfanget av stillesittende atferd har økt,
viser forskning at det er like mange unge
som trener i dag som på begynnelsen av
1990-tallet. Samtidig er mange lite fysisk
aktive ellers i hverdagen, og det tilbringes
mye tid foran ulike typer skjermer.

Det har tradisjonelt vært klare
kjønnsforskjeller i trening, og særlig har det
vært flere gutter enn jenter i idrettslagene.
De siste årene har vi sett en tendens til at
flere jenter trener på andre arenaer (utenfor
idrettslagene), slik at det i dag er små
kjønnsforskjeller i trening samlet sett.
I mange idretter stilles det store krav til
utstyr og deltakelse, og det kan koste en
god del å være med. Dette kan være en
utfordring for å nå det overordnede målet for
norsk idrett: «idrett for alle».

I løpet av ungdomstiden er det mange som
slutter i idrettslagene. En god del av disse
begynner å trene på treningssenter eller de
trener på egen hånd. Samlet sett er det
derfor ikke så store forskjeller i trenings aktivitet mellom ungdom på ulike
klassetrinn.

Dagensungdomer
opptatt av trening

Hvor ofte trener du?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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I et idrettslag

Trener på egenhånd

På treningsstudio

Annen organisert trening

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som trener minst én gang i uka på ulike måter
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Helse
Egenvurdert helse er en viktig indikator for
sykelighet og bruk av helsetjenester, og
anvendes til å overvåke befolkningens
helsestatus over tid. Selv om Ungdata viser
at det store flertallet er fornøyd med egen
helse, er det også en del som ikke er
spesielt fornøyd.
Livsstilsvaner etableres ofte i
ungdomsårene og kan ha betydning for
helse både i ungdomstiden og senere i livet.
Andelen som røyker blant unge i Norge har
gått ned, og flere av røykerne, særlig blant
gutter, har gått over til snus. Nedgang ser
man også i alkoholforbruk og bruk av andre
rusmidler.
Barn og unge opp til 16-års alder er jevnt
over fysisk aktive. Imidlertid synker
aktivitetsnivået med alderen. Jenter er
mindre fysisk aktive enn gutter. Tilbudet av
skjermbaserte aktiviteter har økt med årene,
og fremstår som et bekymringsfullt alternativ
til fysisk aktivitet.

Det er samtidig generelt større fokus på
helse i dag enn tidligere, og i en del
ungdomsmiljøer har det å være sunn blitt
«in». Større kunnskap om risikofaktorer har
gjort at vi i dag er mer opptatt av å
forebygge dårlig helse. Samtidig har vi
sannsynligvis blitt flinkere til å kjenne etter
hvordan vi har det.
Ungdata viser at de fleste unge er fornøyd
med egen helse. Generelt er jenter litt mer
misfornøyd enn gutter. Det er også en
tendens til flere som er misfornøyd med
egen helse blant de eldste tenåringene.

De flesteer fornøyd med
egenhelse

Hvor fornøyd er du med helsa di?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Kosthold
Ungdomstiden er preget av at kroppen
utvikler seg raskt og behovet for
næringsstoffer øker. Det vi spiser og
drikker påvirker helsa vår. Et sunt
kosthold og god ernæring kan redusere
risiko for en rekke sykdommer, og er
avgjørende for vekst og utvikling i
ungdomstiden. Gode kostholdsvaner
etableres også tidlig og tas med videre i
livet.
Folkehelseinstituttet anbefaler at et sunt
kosthold blant annet bør inneholde grove
kornprodukter, grønnsaker, frukt, fisk, fugl
og kjøtt. Samtidig bør inntaket av sukker
reduseres.

Resultater fra HEVAS-undersøkelsen
viser likevel at mange ungdommer har
sunne spisevaner ved at de regelmessig
spiser frukt og grønt, og spiser frokost,
lunsj og middag de fleste dagene i uka.
Samtidig blir ofte spisevanene mindre
sunne med økende alder, og jenter har i
gjennomsnitt noe sunnere matvaner enn
gutter.
Spørsmål om kosthold kom for første
gang inn i Ungdatas grunnmodul fra 2017.
Det mangler derfor foreløpig nasjonale
sammenliknbare data på
kostholdsområdet.

Større autonomi fra foreldre og bedre
tilgang til penger, gjør at ungdom har mer
kontroll over eget kosthold enn da de var
barn. Fristelsene er store og for mange er
det lett å velge usunne drikke- og
matvarer.

Hva spisernorske
ungdommer

Andel som spiser frukt og bær minst fire ganger i uka
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Hvor ofte ungdom spiser…
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Hvor ofte ungdom drikker…
Energidrikk (Red Bull, Battery e.l.)
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Fysiske plager
Verdens Helseorganisasjon definerer helse
som en «tilstand av fullkommen fysisk,
psykisk og sosial velvære - ikke bare fravær
av sykdom eller svakhet». God fysisk helse
innebærer å ha en frisk og sunn kropp,
være i fysisk aktivitet, ha god ernæring og å
få tilstrekkelig med hvile.
Selv om ungdom generelt har god fysisk
helse, er det likevel mange som sliter med
ulike typer plager i hverdagen. Ungdata
kartlegger en del psykosomatiske plager, og
resultatene viser at de aller fleste er plaget
av dette fra tid til annen. De mest utbredte
plagene er hodepine, magevondt og smerter
i nakke, skulder, ledd og muskulatur. For de
fleste skjer dette bare noen få ganger.
Likevel er det på landsbasis i underkant av
10 prosent av guttene og rundt 20 prosent
av jentene som daglig er plaget av
hodepine, magesmerter, ryggsmerter eller
andre typer psykosomatiske problemer.

guttene. For guttene endrer omfanget av
helseplager seg lite gjennom
ungdomsårene, mens det blant jenter er en
betydelig økning i begynnelsen av tenårene
for deretter å flate ut.
Det er samtidig langt flere jenter enn gutter
som jevnlig bruker reseptfrie medikamenter
som Paracet ol. Forbruket av
smertestillende medisiner blant norske 1516-åringer er høyt, og har steget betydelig
siden 2001.

En god del ungdom
sliter daglig medfysiske
helseplager

Jentene er altså betydelig mer utsatt enn

Hvor ofte bruker du reseptfrie medikamenter?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Psykisk helse
Ungdomstiden er en sårbar periode som byr
på store omveltninger – også mentalt. De
unge skal finne ut hvem de er og hva de
står for, og møter nye krav og forventninger.
Mange unge sliter psykisk i perioder. For de
fleste er slike symptomer forbigående , men
for noen blir de varige.
Om psykiske problemer øker blant unge, gir
forskningen ingen entydige svar på. Det er
likevel flere studier som tyder på at stadige
flere jenter enn før rapporterer om ulike
typer psykiske helseplager. Det har
dessuten vært en klar økning i angst- og
depresjonslidelser som begrunnelse for
uføretrygd blant unge.
Generelt er depresjon og angst de vanligste
plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget
og oppsøker oftere hjelp enn gutter.
Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad
av sosial støtte øker risikoen for slike
lidelser. Flere undersøkelser viser også en
klar sammenheng mellom mobbing og
dårlig psykisk helse.

I Ungdata måles psykiske helseplager
gjennom spørsmål som skal fange opp ulike
former for depressive symptomer.
Ungdommene som rapporter om at de er
mye plaget av flere slike symptomer, regnes
som å ha et «høyt nivå». På landsbasis er
det rundt 15 prosent av
ungdomsskoleelevene som tilfredsstiller
dette kriteriet. Det er langt flere jenter enn
gutter som er mye plaget og omfanget av
plager øker en god del gjennom årene på
ungdomsskolen, særlig blant jentene.
Det er også en god del ungdommer som
føler seg ensomme i hverdagen.

Mange ungdommer
sliter med en del
psykiskeplager i
hverdagen

Har du vært plaget av ensomhet i løpet av siste uke?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Selvbilde
Selvbildet er en viktig del av identiteten vår,
og handler om hvordan vi ser på oss selv,
både på godt og vondt. Ungdommer som
har det bra, har ofte et positivt selvbilde.
Selvbildet blir utviklet gjennom hele livet, og
påvirkes av et bekreftende samspill med
andre. Positive tilbakemeldinger kan bidra til
et positivt selvbilde, mens stadig kritikk kan
medvirke til å gi et negativt selvbilde.
Det er ikke uvanlig å føle seg usikker fra tid
til annen. Ungdomstiden handler om å bli
kjent med seg selv og finne ut av hva de
står for. Man er gjerne ekstra vár for andres
kommentarer og syn på en selv.
Forskning har vist at det er en sammenheng
mellom negativt selvbilde og problemer som
spiseforstyrrelser, angst og depresjon.
Selvbildet er også påvirket av hvor fornøyd
ungdom er med kroppen sin og sitt eget
utseende.

fornøyd med hvordan de selv er.
Samtidig er det en god del variasjon i
ungdommenes vurderinger, og på spørsmål
om hvor fornøyd ungdom er med eget
utseende er det nokså mange som er
direkte misfornøyd.
Kjønnsforskjellene er betydelige, jentene er
langt mindre fornøyd med seg selv, sitt eget
utseende og måten de lever livet sitt på enn
guttene.

De flesteer fornøyd med
segselv

Generelt viser Ungdata at det store flertallet
av norske ungdommer er ganske godt

Hvor fornøyd er du med utseendet ditt?
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Tobakk
Samfunnet har de senere årene intensivert
kampen mot røyking. I 1996 ble aldersgrensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til
18 år, og i 2004 ble det innført totalforbud
mot røyking på alle steder hvor allmennheten har adgang.
Andelen røykere både blant ungdom og
voksne har gått markant ned fra årtusenskiftet til i dag. Samtidig har andelen i
befolkningen som snuser, gått opp.
Parallelt har det skjedd nokså dypt-gripende
endringer i synet på røyking – også blant de
unge. Røyking var tidligere en viktig markør
for voksenhet og var forbundet med en viss
status. I dag gir røyking derimot liten status
og respekt i de fleste ungdomsmiljøer.
Den internasjonale WHO -undersøkelsen
«Helsevaner blant skoleelever», viser at
tobakksrøyking er langt mindre utbredt blant
norske elever enn blant ungdom i de fleste
av de 40 landene som deltar i
undersøkelsen.

Ungdata viser at røyking er mer eller mindre
helt ut, i hvert fall på ungdomstrinnet. Svært
få røyker daglig og det er heller ikke så
mange som røyker ukentlig. Det store
flertallet har aldri prøvd å røyke.
Det er heller ikke så mange på
ungdomstrinnet som bruker snus, men det
er flere som snuser enn som røyker.
Ungdata viser at det siden 2010 har vært en
klar nedgang i andelen elever på
ungdomstrinnet som røyker. Det samme
gjelder for snusing.

Røyking er helt ut på
ungdomsskolen.Det er
heller ikke mangesom
snuser.

Røyker du?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Alkohol
Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon
i Norge. Til tross for at voksne i dag drikker
mer alkohol enn tidligere, har de unges bruk
av alkohol flatet ut, og fra årtusenskiftet vist
en tydelig nedgang. Likevel er det fremdeles
mange unge som drikker alkohol, og da
særlig i den siste delen av tenårene.
For mange innebærer eksperimentering
med og bruk av alkohol en symbolsk
markering av overgangen fra barn til
ungdom. Å drikke i ungdomsalderen er
dessuten sammenvevd med vennskap,
flørting og en sosial livsstil. Unge som
drikker alkohol midt i tenårene, har som
regel mange venner og et aktivt sosialt liv.
Samtidig vet vi at det å drikke alkohol gir
risiko for akutte skader, og ungdom som
begynner å drikke tidlig, har i mange tilfeller
et atferdsmønster der andre typer antisosial
atferd og bruk av tyngre rusmidler inngår.
Ungdom i en slik situasjon har gjerne et mer
trøblete forhold til skolen og til foreldrene
enn andre. De begår mer kriminalitet, har

dårligere psykisk helse og får oftere
problemer senere i livet.
Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor
gamle ungdom er når de begynner å drikke
alkohol. Det store flertallet har ikke vært
beruset i løpet av ungdomsskolen. På
slutten av ungdomsskolen har omtrent en av
fire opplevd å ha vært beruset.
Det er generelt små forskjeller i
alkoholvaner mellom gutter og jenter.

Få av
ungdomsskoleelevene
har vært fulle

Har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset i
løpet av siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Hasj
Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til
dels sterkt fordømt. Fram mot årtusen-skiftet
var det en tydelig økning i bruken av hasj og
marihuana blant ungdom. Ungdata viser at
denne utviklingen har flatet ut eller gått noe
ned de senere årene, i hvert fall blant elever
på ungdomstrinnet. Stoffer som kokain,
ecstasy og heroin har bare marginal
utbredelse.
Om det å prøve hasj eller marihuana –
isolert sett – er farligere enn å debutere
tidlig med alkohol er i dag omdiskutert. Det
at alkohol er et legalt og sosialt akseptert
rusmiddel, mens hasj og andre narkotiske
stoffer er forbudt, utgjør uansett en viktig
forskjell. Både rusmiddelbrukerens egen
forståelse og omverdenens fortolkning og
reaksjon, påvirkes av om stoffet er lovlig
eller ikke. Unge som bruker illegale
rusmidler, har krysset en ekstra grense.

marihuana. Bruken av slike stoffer øker
derimot betydelig gjennom tenårene.
Det er generelt flere gutter enn jenter som
har prøvd hasj. Gutter blir også tilbudt hasj
oftere enn jenter.
Det er heller ikke så vanlig at ungdom på
ungdomstrinnet har blitt tilbud hasj.
Samtidig er det en god del flere som blir
tilbudt stoffet enn som selv har prøvd.

Noen få har prøvd
cannabispå
ungdomstrinnet

Ungdata viser at relativt få elever på
ungdomstrinnet har erfaringer med hasj og

Har du brukt hasj eller marihuana i løpet av siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

12

11

Norge

Ringerike

98
Ingen ganger

42

97
En gang

To eller flere ganger

Har du i løpet av siste år blitt tilbudt hasj eller marihuana?
Gutter
90

Jenter

93

8
Nei, aldri

5

2

Ja, en gang

2

Ja, flere ganger

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste år

2
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2011

2012

2013
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2014

2015

2016

2017
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Mobbing
Mobbing er et alvorlig problem som rammer
mange unge. Det kan defineres som
gjentatte negative handlinger der én eller
flere personer bevisst og med hensikt
skader eller forsøker å skade eller tilføre
noen ubehag. Som regel er mobbeofrene
ute av stand til å ta igjen. Mobbingen kan
være fysisk, ved bruk av vold, eller psykisk,
som vedvarende utfrysing fra venneflokken.
Mobbing er mest utbredt på barneskolen og
avtar i løpet av tenårene. Det er likevel en
del som opplever jevnlig å bli fryst ut,
utstengt eller plaget også på ungdoms trinnet. I Ungdata måles mobbing på en
indirekte måte. På spørsmål om man blir
plaget, fryst ut eller truet av andre
ungdommer er det rundt 7-8 prosent av
elevene på landsbasis som svarer at de blir
utsatt hver 14. dag eller oftere.
Både de som mobber, og de som utsettes
for mobbing, er risikoutsatte grupper. Ofrene
er særlig utsatt for psykiske og fysiske

problemer senere i livet.
En ny type mobbing har blitt mer aktuell de
siste årene – digital mobbing. I Ungdata er
det relativt få som rapporterer om at de er
utsatt for dette.
Siden 2002 har sentrale aktører i skolen
deltatt i et forpliktende samarbeid mot
mobbing gjennom Manifest mot mobbing.
Likevel har forekomsten av mobbing vært
relativt stabil over tid. Trenden i Ungdata
siden 2010 tilsier at noen flere jenter enn før
opplever å bli mobbet, mens tallene for
guttene ikke har endret seg.

Mange ungdommerblir
utsatt for mobbing

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre
unge på skolen eller i fritida?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
2 3

4
5

6

Norge

Ringerike
28

58

Aldri
Ja, omtrent en gang i måneden
Ja, omtrent en gang i uka

44

3
2 3

30

Nesten aldri
Ja, omtrent hver 14. dag
Ja, flere ganger i uka

57

Prosentandel som blir mobbet minst hver 14. dag
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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13
6

4

8. trinn

9. trinn

10. trinn

11

9

8. trinn

8

9. trinn

10. trinn

Prosentandel som har opplevd negative ting via nett eller mobil
At noen via nettet eller mobil har
skrevet sårende ting til deg eller om
deg

70

At noen har stengt deg ute fra sosial
ting på nettet

16

9

79

At noen har lagt ut sårende bilder
eller videoer av deg på nettet eller
mobil

12

88

At noen via nettet eller mobil har
truet deg

1 gang

7 2

8

84

Ingen ganger

5

10 4 3

2-5 ganger

6 ganger eller mer

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som blir mobbet minst hver 14. dag
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Vold
Ungdom er oftere involvert i voldsepisoder
enn andre aldersgrupper. Volden kan ta ulik
form og kan grovt sett deles inn i fysisk,
psykisk og seksuell vold.
Gjerningspersonene kan være både voksne
og jevnaldrende.
Vold vurderes gjerne ut fra konsekvenser og
styrkeforholdet mellom partene. Selv om
hoveddelen av den volden som foregår
blant ungdom, ikke gir varige mén, kan grov
vold i ungdomstiden resultere i alvorlige
fysiske og/eller psykiske problemer for de
det gjelder.
Noen ganger er det tydelig hvem som er
den aktive parten, mens det andre ganger
er vanskelig å skille klart mellom offer og
utøver. Guttene er overrepresentert i begge
grupper. De utøver i langt større grad ulike
former for vold sammenliknet med jentene,
og de er klart oftere ofre for vold.
I Ungdata svarer en mindre gruppe av

ungdom at de blir utsatt for vold eller trusler
om vold. Flest er utsatt for trusler, men det
er også en del som blir skadet på grunn av
vold. På landsbasis er det så mange som
hver tiende gutt på ungdoms -trinnet og fem –
seks prosent av jentene som har blitt skadet
eller såret på grunn av vold.
Kriminalstatistikken viser en økning i vold og
trusler i alle aldersgrupper fram til midten av
2000-tallet. Trenden i Ungdata siden 2010
er at stadig færre ungdommer er utsatt for
vold.

Gutter er langt mer
utsatt for vold enn
jenter

Har du blitt utsatt for trusler om vold i løpet av siste året?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

7

4 1

6

Norge

Ringerike

89

Ingen ganger

46

3 2

89
1 gang

2-5 ganger

6 ganger eller mer

Prosentandel som har blitt utsatt for trusler om vold minst én
gang siste året
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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10. trinn
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Prosentandel som har blitt utsatt for ulike former for vold
siste år
Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at
det krevde legebehandling

Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten
at jeg trengte legebehandling

Jeg har blitt slått uten å få synlige merker

2

4

2 1

8

1 gang

7

2-5 ganger

2

6 ganger eller mer

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har blitt utsatt for trusler om vold minst én gang
i løpet av det siste året
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Regelbrudd
Ungdomstida er en periode der de unge
prøver seg ut på nye arenaer. I denne fasen
deltar mange i handlinger som er på kant
med loven – eller på kant med det som er
alminnelig sosialt akseptert. Innen
kriminologisk forskning er det et etablert
funn at lovbrudd forekommer hyppigst blant
ungdom og unge voksne.
Å debutere tidlig med kriminalitet og å begå
lovbrudd av alvorlig karakter øker risikoen
for en kriminell løpebane senere i livet. Det
er ikke helt tilfeldig hvem som havner i
denne gruppa. Ofte har de andre
tilleggsproblemer som ustabile hjemmeliv,
svak psykisk helse, dårlig skoletilpasning,
svakt sosialt nettverk og rusproblemer.
Etter en nokså kraftig økning i
ungdomskriminaliteten gjennom store deler
av etterkrigstida, har ungdoms -kriminaliteten
gått tilbake det siste tiåret. Og i et historisk
perspektiv blir de unge kriminelle eldre og
eldre. På slutten av 1950-tallet var

kriminaliteten i Norge mest utbredt blant 14åringene. I dag topper 19-åringene
kriminalstatistikken.
Dagens ungdom er generelt veltilpasset og
ikke spesielt opptatt av å bryte regler.
Ungdata viser at det samtidig er en del
ungdommer som for eksempel har vært i
slåsskamp, nasket i butikker eller som driver
med tagging og annet hærverk. Gruppen
som driver mye med denne formen for
regelbrudd er imidlertid forholdsvis liten, og
vil ofte være nokså synlige i mange
ungdomsmiljøer.

Dagensungdomer
genereltlite opptatt av å
bryte regler

Hvor mange ganger har du vært i slåsskamp siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Norge

Ringerike

76
82

Ingen ganger
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1 gang

2-5 ganger

6 ganger eller mer

Prosentandel med seks eller flere regelbrudd siste året
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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9. trinn

3

10. trinn

8. trinn

1

3
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Har du gjort dette i løpet av det siste året?
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger,
bygninger, tog, buss e.l.
Tatt med deg varer fra butikk uten å betale

2 1
4

2 1

Med vilje ødelagt eller knust vindusruter,
busseter, postkasser e.l. (gjort hærverk)
Vært borte en hel natt uten at foreldrene
dine visste hvor du var
Lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner,
buss, tog e.l.

8
3

3

11
5

1 gang

4

1
2-5 ganger

6 ganger eller mer

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever med seks eller flere regelbrudd siste året
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Nøkkeltall – fylket
84
84
84

Fornøyd med foreldrene sine
67
68
70

Fornøyd med lokalmiljøet
57
Fornøyd med skolen sin

65
67
72
70
71

Fornøyd med helsa si

72
71
74

Tror man får et lykkelig liv

91
90
90

Har minst én fortrolig venn
61
Deltar i organiserte fritidsaktiviteter

66
65
84
81

Bruker mer enn to timer foran en
skjerm hver dag

74
83
83
81

Trener minst én gang i uka
21
22
18

Mye plaget av ensomhet

Mye plaget av depressive symptomer

14
14
12

Har vært beruset på alkohol siste år

11
12
13

Blitt utsatt for trusler om vold

Blir mobbet
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11
10
11
9
7
8

Ringerike
Buskerud
Norge

Nøkkeltall - kommunestørrelse
84
84
83
84

Fornøyd med foreldrene sine
67
66
67

Fornøyd med lokalmiljøet

72
57
62
65

Fornøyd med skolen sin

70
72
70
70
72

Fornøyd med helsa si

72
74
73
75

Tror man får et lykkelig liv

91
89
90
90

Har minst én fortrolig venn
61
64
65
65

Deltar i organiserte fritidsaktiviteter

84

Bruker mer enn to timer foran en
skjerm hver dag

74
75
73
83
79
81
82

Trener minst én gang i uka
21
18
19
18

Mye plaget av ensomhet

Mye plaget av depressive symptomer

14
11
12
12
11
15
13
12

Har vært beruset på alkohol siste år

Blitt utsatt for trusler om vold

Blir mobbet

11
10
10
11
9
9
8
7

Ringerike

Små kommuner
(under 10.000 innbyggere)
Mellomstore kommuner (1050.000 innbyggere)
Store kommuner
(over 50.000 innbyggere)
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Nøkkeltall – definisjoner
Fornøyd med foreldrene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
foreldrene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«svært fornøyd» eller «litt fornøyd».
Foreldrene kjenner til ungdommenes fritid:
Indikatoren er målt gjennom følgende utsagn: «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og
hvem jeg er sammen med i fritiden», «Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er
sammen med i fritiden» og «Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine».
Indikatoren viser andelen som i «gjennomsnitt» minst mener at disse utsagnene «passer
ganske godt».
Fornøyd med vennene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med vennene
dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd»
eller «litt fornøyd».
Har minst én fortrolig venn:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du minst én venn som du kan stole
fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer «Ja, helt sikkert» eller «Ja, det tror jeg ».
Fornøyd med lokalmiljøet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med
lokalmiljøet ditt?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«svært fornøyd» eller «litt fornøyd».
Føler seg trygg i nærområdet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Når du er ute om kvelden, opplever du det som
trygt å ferdes i nærområdet der du bor?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer
«ja, svært trygt» eller «ja, ganske trygt».
Fornøyd med skolen sin:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med skolen
din?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd»
eller «litt fornøyd».
Gjør minst 30 minutter lekser hver dag:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på
lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)?». Indikatoren viser hvor mange prosent
som svarer at de daglig bruker minst en halv time på lekser.
Tror man får et lykkelig liv:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig
liv?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja ».
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Nøkkeltall – definisjoner
Deltar i organiserte fritidsaktiviteter:
Indikatoren er målt gjennom seks spørsmål om deltakelse i ulike organisasjoner, klubber
eller lag: «idrettslag», «fritidsklubb/ungdomshus», «religiøs forening», «korps, kor,
orkester», «kulturskole/musikkskole» og «annen organisasjon, lag eller forening».
Indikatoren viser hvor mange prosent som har deltatt i minst fem aktiviteter den siste
måneden.
Bruker mer enn to timer foran en skjerm hver dag:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis
på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?». Indikatoren
viser hvor mange prosent som svarer to timer eller mer.
Er fornøyd med helsa si:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa
di?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd»
eller «litt fornøyd».
Trener minst én gang i uka:
Indikatoren er målt gjennom fire spørsmål om hvor ofte ungdom trener eller driver med
følgende aktiviteter: «Trener eller konkurrerer i et idrettslag», «Trener på treningsstudio eller
helsestudio», «Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)» og
«Driver med annen organisert trening (dans, kampsport eller lignende)». Indikatoren viser
hvor mange prosent som svarer at de trener minst én gang i uka.
Mye plaget av ensomhet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du i løpet av den siste uka vært plaget av å
føle deg ensom?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer
«veldig mye plaget» eller «ganske mye plaget ».
Mye plaget av depressive symptomer:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man siste uka har vært plaget av noe av det
følgende: «Følt at alt er et slit», «Hatt søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller
deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», «Følt deg stiv eller anspent» og
«Bekymret deg for mye om ting». Indikatoren viser hvor mange prosent som i gjennomsnitt
svarer at de minst er ganske mye plaget av disse symptomene .
Har fysiske plager hver dag:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man har hatt noen av disse plagene i løpet av
siste måned: «Nakke- og skuldersmerter», «Ledd- og muskelsmerter», «Kvalme»,
«Hjertebank», «Hodepine» og «Magesmerter». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer at de daglig har hatt noen av disse plagene.
Snuser minst ukentlig:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Bruker du snus?». Indikatoren viser hvor mange
prosent som svarer «snuser daglig» eller «snuser ukentlig, men ikke hver dag».
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Nøkkeltall – definisjoner
Røyker minst ukentlig:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Røyker du?». Indikatoren viser hvor mange
prosent som svarer «røyker daglig» eller «røyker ukentlig, men ikke hver dag».
Har vært beruset på alkohol siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du drukket så mye at du
har følt deg tydelig beruset det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor
mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.
Har brukt cannabis siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du brukt
hasj/marihuana/cannabis det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor
mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.
Har skulket skolen siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du skulket skolen det siste året?».
Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang .
Har tatt varer fra butikk uten å betale siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du tatt med deg varer fra
butikk uten å betale det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange
prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.
Blitt utsatt for trusler om vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 12 månedene har: «blitt
utsatt for trusler om vold». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har
skjedd minst én gang.
Blitt skadet på grunn av vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 12 månedene har: «fått sår
eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling» og «blitt skadet så sterkt
på grunn av vold at det krevde legebehandling». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer at dette har skjedd minst én gang.
Blir mobbet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing
av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer
«ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 14. dag ».
Mobber andre:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Hender det at du er med på plaging, trusler eller
utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som
svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 14. dag».
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Sammendrag
Landbruks- og matdepartementet(LMD) har sendt ut høringsforslag til ny markaforskrift, og
endring i forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av
landbruksveier(landbruksveiforskrift). Høringsfrist er 7. oktober 2017. LMD sier i sitt
høringsbrev, at det er stor overlapping mellom Skogbrukslova, forskrift for berekraftig
skogbruk og Norsk PEFC skogstandard, angående restriksjoner og begrensninger for
skogbruksaktivitet innenfor Marka. For å forenkle markaforskriften, foreslås det derfor å ta ut
reguleringer som er ivaretatt i annet regelverk. LMD´s forslag om at kun hogster over 10 dekar
skal meldes inn til kommunen vil gi mindre byråkrati, og kommunen kan unnlate å bruke
unødig tid på kurante saker. Rådmannen anser forslaget som fornuftig, og anbefaler derfor å
støtte LMD´s forslag til ny markaforskrift.
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Når det gjelder klagebehandling i saker innenfor Marka, er rådmannen av den oppfatning at
klagen bør behandles hos den respektive fylkesmann, alternativt sendes rett til Fylkesmannen i
Oslo og Akershus. Dette gjelder både forslag til ny Markaforskrift og til endring i
Landbruksveiforskriften.
Bakgrunn
Dagens forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende
kommuner(markaforskriften), er fra 2. april 1993. Det er i dag meldeplikt for all
tømmerhogst(ikke tynning) innenfor Marka. Kommunen må godkjenne hogst, og evt sette
begrensninger, før hogst kan settes i gang. Både skogbrukslova, bærekraftforskriften og Norsk
PEFC skogstandard har kommet til, eller har blitt endret siden Markaforskriften ble innført.
Ved en gjennomgang av Markaforskriften, ser man at hensyn og reguleringer av skogsdrift er
ivaretatt av annet regelverk, og at det dermed ligger til rette for en forenkling av forskriften.
Juridiske forhold
Skogbehandling og skogsdrift, samt veibygging innenfor Marka reguleres i dag av Skogloven
m/ forskrifter.
Økonomiske forhold
Den foreslåtte endringen i forskriften vil kunne gi mindre kostnader for kommunen, da det ikke
lenger vil være nødvendig i samme grad, å befare skogbestand i felt, før tillatelse til hogst gis.
Behov for informasjon og høringer
LMD har sendt saken på høring til alle aktuelle parter som erfaringsmessig har interesse av
skogbehandling, skogsdrift og bygging/opprusting av landbruksveier innenfor Marka.
Alternative løsninger
1. HMA anser dagens gjeldende Markaforskrift og Landbruksveiforskrift som
tilfredsstillende, og støtter derfor ikke en endring i disse forskriftene.
Rådmannens vurdering
Rådmannen ser at det er fornuftig med en ny Markaforskrift. Gjeldende forskrift har fungert
siden april 1993. LMD´s forslag til ny forskrift vil gi betydelig mindre byråkrati for næringens
utøvere, og det vil kunne gi mindre kostnader for kommunen. Dersom foreslåtte endringer
vedtas, vil det føre til at det kun fattes vedtak i saker som kommunen anser det nødvendig å
sette begrensninger ved en hogst.
Når det gjelder evt. klagebehandling av vedtak etter både Markaforskrift og
landbruksveiforskrift, ser rådmannen at det kan være en fordel med kun Fylkesmannen i Oslo
og Akershus(FMOA) som klageinstans. Det vil bidra til likebehandling i størst mulig grad.
Samtidig vil forslaget om at en klage først skal sendes til egen Fylkesmann for uttalelse, før
saken går videre til FMOA, gi en lengre saksbehandlingstid i klagesakene. Ut fra dette ville det
vært mer rasjonelt at kommunen sender klagesaker til egen fylkesmann for videre behandling.
Rådmannen viser for øvrig til vedlagte høringsbrev og høringsnotat fra LMD.
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Høringsbrev - Forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogsdrift i
Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift 29. mai 2015 om
planlegging og godkjenning av landbruksveier
Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag om ny forskrift om
skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner som skal erstatte forskrift 2.
april 1993 nr. 268 om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende
kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo,
Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård
kommuner, Akershus, Buskerud og Oppland.
Markaloven trådte i kraft 01.09.2009. Stortinget la ved sin behandling av loven til grunn at
Landbruks- og matdepartementet skulle gjennomgå markaforskriften etter skogbruksloven,
og at restriksjonsnivået på skogsdrift i Marka i hovedsak skulle være som før.
Utgangspunktet for den samlede markapolitikken er at markaloven regulerer bygge- og
anleggstiltak i Marka, mens skogbrukets virksomhet reguleres av skogbruksloven.
Markaforskriften er hjemlet i skogbruksloven, §13 "Departementet kan ved forskrift leggje
strengare restriksjonar på skogbehandlinga i skogområde av særleg miljøverdi knytt til
biologisk mangfald, landskap, friluftsliv eller kulturminne enn det lova elles gir heimel for
når skogbehandlinga kan føre til vesentleg skade eller ulempe for desse verdiane."
Vi er også opptatt av at regelverket må legge til rette for en effektiv forvaltning av skogbruket
i marka. Både skogbrukslova, bærekraftforskriften og Norsk PEFC skogstandard har kommet
til, eller har blitt revidert etter at markaforskriften ble innført. Departementet har gjennomgått
hvilke restriksjoner i markaforskriften, ut over det som følger av skogbruksloven,
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bærekraftforskriften og Norsk PEFC Skogstandard, som er nødvendig i relasjon til §13 i
skogloven. Gjennomgangen viser betydelig overlapp, og det er derfor mulig å forenkle
markaforskriften ved å ta ut reguleringer som er ivaretatt i annet regelverk.
Departementet foreslår at det innføres en nedre grense for meldepliktig hogst på 10 dekar.
Meldepliktige hogster over 10 dekar vil etter dette forslaget ikke kreve positivt samtykke fra
kommunen før tiltaket kan gjennomføres. Markaforskriftens og bærekraftforskriftens
bestemmelser om hensyn til miljøverdier gjelder, og departementet legger til grunn at disse
føringene også ivaretas gjennom skogbrukets egen sertifisering. Ett av målene med
endringen er reduksjon av unødig byråkrati både for næringen og for kommunene.
Departementet sender også på høring en endring i forskrift 28. mai 2015 nr. 550 om
planlegging og godkjenning av landbruksveier som innebærer at klage på vedtak etter
landbruksveiforskriften innenfor virkeområdet til Marka skal behandles av Fylkesmannen i
Oslo og Akershus.
Frist for å sende inn høringsuttalelser er 7. oktober 2017.
Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2552065/
Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene. Høringer er åpne, og enhver kan
avgi høringssvar til oss.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for
høringsuttalelser.
Eventuelle spørsmål kan rettes til avdelingsdirektør Frode Lyssandtræ, e-post
frode.lyssandtra@lmd.dep.no, tlf. 22 24 92 37.

Med hilsen

Harald Aalde (e.f.)
fung. avdelingsdirektør
Camilla Neiden
seniorrådgiver
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1. Innledning

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om
skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner. Forskriften skal
erstatte forskrift 2. april 1993 nr. 268 om skogbehandling og skogsdrift for skogområder
i Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker,
Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog,
Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård kommuner, Akershus, Buskerud og Oppland.
Markaloven trådte i kraft 01.09.2009. Stortinget la ved sin behandling av loven til grunn
at Landbruks- og matdepartementet skulle gjennomgå markaforskriften etter
skogbruksloven, og at restriksjonsnivået på skogsdrift i Marka i hovedsak skal være
som før. Utgangspunktet for den samlede markapolitikken er at markaloven regulerer
bygge- og anleggstiltak i Marka, mens skogbrukets virksomhet reguleres av
skogbruksloven.
Markaforskriften er hjemlet i skogbruksloven, §13 "Departementet kan ved forskrift
leggje strengare restriksjonar på skogbehandlinga i skogområde av særleg miljøverdi
knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv eller kulturminne enn det lova elles gir
heimel for når skogbehandlinga kan føre til vesentleg skade eller ulempe for desse
verdiane."
Både skogbrukslova, bærekraftforskriften og Norsk PEFC skogstandard har kommet
til, eller har blitt revidert siden Markaforskriften ble innført. Departementet har
gjennomgått hvilke restriksjoner i markaforskriften ut over det som følger av
skogbruksloven, bærekraftforskriften og Norsk PEFC Skogstandard som er nødvendig
i relasjon til §13 i skogloven, og samtidig som regelverket legger til rette for en effektiv
forvaltning av skogbruket i marka. Gjennomgangen viser betydelig overlapp, og at det
dermed ligger til rette for forenkling i markaforskriften ved å ta ut reguleringer som er
ivaretatt i annet regelverk.
Departementet foreslår endringer i meldepliktsordningen. Det foreslås en endring slik
at meldeplikt ikke automatisk innebærer krav om positivt samtykke fra kommunen før
tiltaket kan gjennomføres. Det foreslås også at det innføres en nedre grense for
meldepliktig hogst på 10 dekar. Markaforskriftens og bærekraftforskriftens
bestemmelser om hensyn til miljøverdier gjelder, og departementet legger til grunn at
disse føringer også ivaretas gjennom skogbrukets egen sertifisering. Endringen fører til
reduksjon av unødig byråkrati både for næringen og for kommunene.
Endringen innebærer at kommunen treffer vedtak i de tilfeller der den kommer til at
innmeldte hogsttiltak må begrenses eller nektes, og kan unnlate å bruke unødig tid på
meldinger som etter kommunens vurdering er kurante.
Departementet sender også på høring en endring i forskrift 28. mai 2015 nr. 550 om
planlegging og godkjenning av landbruksveier (heretter kalt landbruksveiforskriften)
som innebærer at klage på vedtak etter landbruksveiforskriften innenfor virkeområdet
til Marka skal behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. For å sikre at saken er
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så godt opplyst som mulig, skal klager sendes via Fylkesmannen i det fylket
eiendommen ligger.
2. Bakgrunn

Markaloven trådte i kraft 01.09.2009. I forbindelse med arbeidet med denne loven ble
det lagt til grunn at Landbruks- og matdepartementet skulle gjennomgå
markaforskriften etter skogbruksloven. Det vises til Stortingets behandling og der
energi- og miljøkomiteens flertall uttalte følgende i Innst. O. nr 58 (2008-2009):
Flertallet merker seg at skogsdriften fortsatt vil bli regulert av skogbruksloven med
forskrifter. Restriksjonsnivået for skogbruket vil stort sett være det samme som før
markaloven. Det vil imidlertid bli foretatt en ny gjennomgang av gjeldende markaforskrift
etter skogbruksloven, med sikte på en tilpasning til Regjeringens samlede markapolitikk og
skogbrukslovens virkeområde og innretning.
Marka har på grunn av sin beliggenhet og bruk særlig miljøverdi knyttet til friluftsliv,
noe som også understrekes i Innst.O.nr. 58 (2008-2009), samtidig som det understrekes
at de tradisjonelle næringene som jordbruk og skogbruk bidrar til å opprettholde disse
verdiene:
Marka som område for friluftsliv og naturopplevelse omfatter unike naturområder og et
rikt kulturlandskap, som har vært verdsatt som tur- og rekreasjonsområde helt siden 1800tallet. Områdets rike kulturlandskap er et resultat av tidligere tiders bruk av Marka helt
siden steinalderen. Flertallet peker på at virksomhet innen tradisjonelle næringer som
jordbruk og skogbruk har bidratt til - og bidrar fortsatt til - å vedlikeholde Markas
verdifulle kulturlandskap, ikke minst ved å sikre og vedlikeholde de tradisjonelle
ferdselsvegene i området. På denne måten bidrar denne næringsutøvelsen til å gjøre
Marka attraktiv som et friluftsområde, og er viktig for å sikre tilgjengeligheten til
naturverdiene i Marka for allmennheten. Flertallet mener at jordbruket og skogbruket
fortsatt vil være viktige for å bevare og videreutvikle Marka som et attraktivt og tilgjengelig
friluftsområde.
3. Gjeldende

rett

Forskrift 2. april 1993 nr. 268 om skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i
Oslo og nærliggende kommuner (Marka), Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker,
Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad, Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog,
Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård kommuner, Akershus, Buskerud og Oppland er
hjemlet i lov om skogbruk og skogvern av 1965 § 17b. Denne bestemmelsen er
videreført i dagens skogbrukslov, lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova)
§ 13, som lyder:
Departementet kan ved forskrift leggje strengare restriksjonar på skogbehandlinga i
skogområde av særleg miljøverdi knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv eller
kulturminne enn det lova elles gir heimel for når skogbehandlinga kan føre til vesentleg
skade eller ulempe for desse verdiane.
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Formålet med forskriften er å sikre utøvelse av skogbruk i Marka og bidra til å bevare
og utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner
og vannforsyning.
Forskriftens virkeområde går fram av § 1-2. Grensene er inntegnet på kart vedlagt
kongelig resolusjon av 3. juni 1977. Virkeområdet er omtrent det samme som for lov om
naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven), jf. markaloven § 2.
Dagens forskrift inneholder regler om skogbruksplanlegging, skogbehandling,
foryngelseshogst og foryngelsesflater, skogkultur m.m. I § 4-2 er det fastsatt en anbefalt
øvre begrensning på hogstflater på 30 dekar i de mest bynære områdene og 50 dekar i
de øvrige områdene. Departementet kan i samråd med Klima- og miljødepartementet gi
dispensasjon.
All foryngelseshogst i Marka skal etter § 4-3 meldes til kommunen. Tilbakemelding fra
kommunen skal foreligge før tiltaket utføres. Dersom kommunen finner at
foryngelseshogsten kan medføre vesentlige ulemper for friluftsliv, naturmiljø, landskap,
kulturminner eller vannforsyning kan kommunen nekte hogst eller gi nærmere pålegg
om hvordan hogsten skal gjennomføres.
Melding om hogst gis på eget skjema.
Klage på vedtak truffet av kommunen kan påklages til Fylkesmannen.
Etter forskriften er skogoppsynet forvaltningsmyndighet og skal føre tilsyn med at
bestemmelsene blir overholdt.
Overtredelse av bestemmelsene i forskriften kan straffes etter § 8-4. § 8-4 hjemler også
at skogoppsynet ved overtredelse kan nekte eller redusere tildeling av tilskudd og bruk
av skogavgift.
4. Statistikk

og praksis

På oppdrag fra departementet har Landbruksdirektoratet innhentet statistikk fra
kommunene som viser omfanget av hogstmeldinger i Marka i perioden fra 2013 til
2016, fordelt på flatestørrelse. Landbruksdirektoratet har også innhentet opplysninger
om antall hogstmeldinger som har blitt godkjent med vilkår, samt antall klager og
resultat av klage.

5

Antall hogstmeldinger i Marka 2013-2016
Daa
3-10 daa
11-15 daa
16-30 daa
31-50 daa
>50 daa
Småflatehogst
Sum

2013
184
89
135
49
5
38
500

2014
265
109
177
46
2
40
639

2015
179
135
169
87
7
24
601

2016 Sum
153
781
110
443
191
672
80
262
3
17
31
133
568
2308

Samlet har kommunene de siste fire årene mottatt totalt 2 308 hogstmeldinger. Av disse
var 276 lukkede hogster/gjennomhogster, det vil si ca. 12 prosent, det resterende er
åpne hogster. Gjennomhogstene er i tabellen også fordelt på areal selv om det ikke er
flater. Om lag 34 prosent av hogstene som ble meldt inn var på arealer opp til 10 dekar.
I 214 saker, det vil si cirka 9 prosent av alle de 2 308 hogstmeldingene, har kommunen
fattet vedtak som endrer opprinnelig hogstplan, enten ved vilkår eller nekting av hogst.
Det er få klager fra skogeier i disse sakene, til sammen over de fire årene kun tre
klager. Det vil si at skogeier stort sett innretter seg etter kommunens vedtak.
I 66 saker, det vil si i cirka tre prosent av alle de 2 308 meldingene har godkjente
meldinger blitt påklaget av andre enn skogeier. Av disse 66 sakene er 14 endret etter
klage. Det vil si at cirka 0,6 prosent av alle innmeldte hogster er endret som følge av
klage fra andre enn skogeier. Antall klager fra andre enn skogeier selv har økt fra
henholdsvis 4 og 5 i 2013 og 2014 til 30 og 27 i 2015 og 2016. I 2015 ble en sak omgjort
etter klage og i 2016 ble 9 saker omgjort.
5. Behov

for endringer

Utgangspunktet for reguleringen i forskrift av skogbruket i Marka er skogbruksloven §
13:
Departementet kan ved forskrift leggje strengare restriksjonar på skogbehandlinga i
skogområde av særleg miljøverdi knytt til biologisk mangfald, landskap, friluftsliv eller
kulturminne enn det lova elles gir heimel for når skogbehandlinga kan føre til vesentleg
skade eller ulempe for desse verdiane.
Marka har på grunn av sin beliggenhet og bruk en særlig verdi for svært mange
innbyggere i Oslo og nærliggende områder. Virksomhet i skogbruket bidrar positivt til
friluftslivet i Marka gjennom blant annet å vedlikeholde Markas verdifulle
kulturlandskap og å sikre og vedlikeholde veier og dermed bedre tilgjengeligheten for
mange brukere av Marka. Det vises til Innst.O.nr. 58 (2008-2009)som er gjengitt i
kapittel 2. Skogsdrift kan imidlertid også kunne ha negative konsekvenser for
friluftslivet og de andre verdiene i Marka. Det vil særlig være opplevelsesverdien som
vil kunne påvirkes både mens en hogst pågår og også gjennom de forandringene som
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en hogst nødvendigvis fører med seg. Departementet legger derfor til grunn at det
fortsatt er ønskelig å kunne legge strengere restriksjoner på skogbruk i Marka.
Det følger av skogbruksloven § 13 at det bare er når skogbehandlingen kan føre til
vesentlig skade eller ulempe for de særlige verdiene at det etter loven kan innføres
strengere restriksjoner enn de generelle reglene. De generelle reglene for skogbruk i
hele landet er nå i sin helhet utformet med bakgrunn i skogbrukslovens helhetlige
miljøtilnærming. Dagens markaforskrift er fra 1993, og reflekterer ikke at de generelle
reglene nå ivaretar miljøhensynene på en bedre måte enn tidligere. Det er derfor behov
for å ta bort en del regler i markaforskriften som er generelle for all
skogbruksvirksomhet, og utforme en markaforskrift som er mer direkte rettet mot
Markas store betydning som nærturområde for en stor befolkningskonsentrasjon.
Dagens forskrift medfører en dobbeltregulering av flere forhold, noe som gjør den
unødvendig komplisert.
Forskriften bør derfor forenkles blant annet slik at en kan hindre dobbeltregulering.
Regjeringen har i Sundvolden-plattformen uttalt et det er et mål å få enklere regler og
mindre byråkrati.
Utgangspunktet i dagens skogbrukslov er at skogeier er ansvarlig for at tiltak i skogen
blir gjennomført i samsvar med lov og forskrift, jf. § 4. Det kreves verken melding eller
søknad til skogbruksmyndighetene for å sette i gang hogst. Kommunen kan imidlertid
etter skogbruksloven § 11 bestemme at det skal innføres meldeplikt for hogst hvis det
er nødvendig for å holde kontroll med at loven følges. Skogbruksloven med forskrifter,
særlig bærekraftforskriften, og Norsk PEFC Skogstandard inneholder regler om
skogbehandling som tar sikte på å oppnå en bærekraftig forvaltning som sikrer
hensynet til naturmangfold, landskap, kulturverdier og friluftsliv.
Etter dagens forskrift krever all hogst i Marka melding til kommunen, og kommunen
skal gi tilbakemelding før tiltaket kan gjennomføres. I praksis er dette en søknadsplikt
som fører til en omfattende saksbehandling både etter markaforskriften og
naturmangfoldloven. I 2016 var det 568 hogstmeldinger som måtte behandles av
kommunene. I 60 saker, ca. 11 prosent, endret kommunen den opprinnelige
hogstplanen uten at det medførte klage fra skogeiere. I 27 saker, ca. 5 prosent av de 568
hogstmeldingene, ble derimot påklaget av andre enn skogeier hvorav kun 9, altså under
2 prosent av alle hogstmeldingene, ble endret etter klage. Gjennomsnittlig for de siste
fire årene var det kun ca. 0,6 prosent som ble endret etter klage. Departementet mener
at det er unødvendig mye byråkrati omkring hogstmeldinger, og at det er rom for
forenklinger.
Som nevnt i kapittel 2 ble det i forbindelse med Stortingets behandling av markaloven
lagt til grunn at Landbruks- og matdepartementet skulle gjennomgå markaforskriften
etter skogbruksloven. Energi- og miljøkomiteens flertall uttalte i Innst. O. nr 58 (20082009) at skogsdriften fortsatt vil bli regulert av skogbruksloven med forskrifter, at
restriksjonsnivået for skogbruket stort sett skal være det samme som før markaloven,
og at det vil bli foretatt en gjennomgang av gjeldende markaforskrift etter
skogbruksloven med sikte på en tilpasning til Regjeringens samlede markapolitikk og
skogbrukslovens virkeområde og innretning.
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6. Departementets

vurderinger og forslag

6.1 Innledning

Målet med ny forskrift er å lage et enklere regelverk. Forskriften skal dessuten legge til
rette for utøvelse av skogbruk i Marka og ivareta de særlige miljøverdiene i Marka,
herunder friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner. Det følger av
skogbruksloven § 13, som nevnt i kapittel 5, at det bare er når skogbehandlingen kan
føre til vesentlig skade eller ulempe for de særlig verdiene at det etter loven kan
innføres strengere restriksjoner enn de som er fastsatt generelt for alle
skogbruksområder.
Departementet mener det er nødvendig å vurdere hvilke restriksjoner, ut over det som
følger av skogbruksloven, bærekraftforskriften og Norsk PEFC Skogstandard, som er
nødvendig for at skogbruk ikke skal kunne føre til vesentlig skade eller ulempe for
verdiene i Marka.
Forslaget til ny forskrift bygger på disse forutsetningene. Samtidig følger
departementet opp Stortingets forutsetning om en gjennomgang av gjeldende
markaforskrift etter skogbruksloven, med sikte på en tilpasning til Regjeringens
samlede markapolitikk og skogbrukslovens virkeområde og innretning.
Departementet foreslår at formålet med forskriften og hovedinnretningen skal ligge
fast, men da slik at det meste som er regulert i annen lovgivning tas ut av forskriften, og
at forskriften ellers forenkles der det ligger til rette for det. Departementet foreslår
likevel å ta med noen reguleringer som også går fram av annet lovverk, fordi det gir
pedagogisk helhet til forskriften og understreker de hensynene departementet mener
er viktige i Marka.
De viktigste endringene i forslaget, er å fjerne meldeplikt for hogster opptil 10 dekar, og
å endre meldeplikten for hogster over 10 dekar slik at kommunen bare treffer vedtak
dersom de kommer til at tiltaket må begrenses eller nektes.
Forslaget reiser ingen særskilte prinsipielle problemstillinger som må utredes, jf.
utredningsinstruksen punkt 2-1 nr. 3.
6.2 Hogster inntil 10 dekar

Departementet foreslår i § 7 første ledd at det bare skal være meldeplikt for hogster
over 10 dekar.
Opplysningene i kapittel 4 fra perioden 2013 til 2016 viser at omkring 34 prosent av
hogstene ligger på mellom 3 og 10 dekar. Dette utgjorde 781 hogstmeldinger,
gjennomsnittlig ca. 195 per år. Ved å fjerne meldeplikt for disse hogstene får
kommunene færre saker å behandle. For næringen vil endringen innebære redusert
byråkrati.
Små hogster kan også berøre miljø- og friluftslivsverdier, men gjennom de krav som
stilles til næringen gjennom forskrift om bærekraftig skogbruk må næringen ta
nødvendige hensyn. Departementet mener derfor at det ved små hogster ikke trengs
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egen melding. Videre vil et slikt skille stimulere til mindre inngrep som i noen tilfeller
kan betraktes som ønskelig av miljø- og friluftslivshensyn.
Endringene vil både stimulere skogbruket til hogstinngrep med mindre
landskapsmessig effekt, og gi forenkling for forvaltning og næring.
6.3 Meldeplikt for hogster over 10 dekar

Departementet foreslår at alle hogster over 10 dekar skal meldes til kommunen, men at
meldepliktens innhold endres. Forslaget innebærer videre at kommunene bare treffer
vedtak i de tilfeller der kommunen kommer til at innmeldte hogsttiltak må begrenses
eller nektes, se forslaget § 7 andre ledd. Dette er en endring i forhold til dagens ordning
hvor kommunen skal gi samtykke til hogsten før den kan gjennomføres.
Kommunen kan for eksempel gripe inn der hogstflaten bør være mindre enn
henholdsvis 50 eller 30 dekar på grunn av hensynet til landskapet, eller hvis området
har en bruk eller betydning eller inneholder miljøkvaliteter som tilsier at hogsten bør
tilpasses dette.
Dersom kommunen ikke ser grunn til å begrense eller nekte hogst, fattes det ikke
vedtak, og skogeier kan gå i gang med hogsten etter tre uker hvis skogeier ikke hører
noe, jf. forslaget § 7 tredje ledd.
Departementet legger opp til å etablere en innsynsløsning som kan gjøre meldinger om
hogst i Marka tilgjengelige for alle, jf. kapittel 6.9. Dette gir allmennheten mulighet for
å gi innspill til kommunen i forkant av kommunens egen vurderingen, noe som gir
bedre flyt i prosessen enn eventuelle klager i etterkant av kommunens vedtak slik
praksis ofte er i dag. Kommunen som ansvarlig myndighet etter markaforskriften har
ansvar for å følge opp eventuelle henvendelser som tilsier at kommunen bør se
nærmere på saken. Kommunen kan etter forslaget § 7 tredje ledd andre punktum varsle
skogeier om at den trenger mer tid til å vurdere hogstmeldingen.
Etter departementets vurdering legger skogbruksloven, bærekraftforskriften,
markaforskriften og skogbrukets egne miljøregler stramme rammer som gjør at det må
tas hensyn til både naturen og friluftslivet ved gjennomføring av hogster, slik at det for
kommunen som regel bare vil være nødvendig å gripe inn i svært få tilfeller. Etter
skogbruksloven § 13, som hjemler denne forskriften, vil det kun være i de tilfeller
skogbehandlingen kan føre til vesentlig skade eller ulempe for de særlige verdiene i
Marka at det etter loven kan innføres strengere restriksjoner.
Forslaget er en forenkling for kommunene fordi det bare fattes vedtak der det er grunn
til å gi ekstra restriksjoner på hogsten. Departementet viser til kapittel 4 som viser at
det gjennomsnittlig de siste fire årene kun er i ca. 9 prosent av sakene kommunen
griper inn med hogstnekt eller begrensninger.
Departementet mener på denne bakgrunn at forslaget ivaretar et bærekraftig skogbruk
i Marka, samtidig som forslaget understreker skogbrukets plikt til å ivareta verdiene
knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner. Forslaget vil gjøre det
enklere for skogeier å planlegge og gjennomføre hogst.
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6.4 Flatestørrelse

Departementet foreslår en øvre grense for størrelsen på hogstflater, jf. forslaget § 3
andre ledd. Begrensningen på hogstflater er med på å bevare og utvikle landskapet og
ivaretar dermed friluftslivsinteressene. For de mest bynære områdene foreslås en
grense på 30 dekar, mens den for øvrig foreslås å være på 50 dekar. Dette er de samme
grensene som i dagens forskrift er anbefalte grenser, og som nå foreslås å være
absolutte grenser.
Hva som regnes som en flate har samme definisjon som tidligere, jf. utfyllende
retningslinjer for praktisering av forskriftens bestemmelser utgitt av
Landbruksdepartementet 25. mai 1993. Definisjonen foreslås tatt inn i forskriften, jf.
forslaget § 3 tredje ledd.
Departementet mener at faste arealgrenser gir enkle regler for skogeier og kommunen
å forholde seg til. Dette er viktig sett hen til at departementet foreslår en endring i
meldepliktens innhold, jf. kapittel 6.3.
En fast øvre tillatt flatestørrelse vil i enkelte tilfeller kunne gjøre det vanskelig å tilpasse
hogstene til eksisterende bestandsgrenser. Departementet mener at fordelen ved klare
regler er større enn ulempen i dette tilfellet.
Det foreslås at det skal være adgang til å fravike disse grensene dersom det er
nødvendig på grunn av sykdom eller skade på skog, jf. skogbruksloven §§ 9 og 10, jf.
forslaget § 3 fjerde ledd.
6.5 Helhetlig forvaltning av Marka

Kommunen skal etter forslaget fortsatt føre tilsyn med at bestemmelser og vedtak i
medhold av forskriften blir fulgt. Dette er i samsvar med løsningen som gjelder for
andre bestemmelser i skogbruksloven. Det foreslås imidlertid en endring som
innebærer at Fylkesmannen i Oslo og Akershus skal være klageinstans i alle saker i
Marka uavhengig av hvilket fylke eiendommen ligger i, jf. forslaget § 10. Dette er en
oppfølging av målet om en helhetlig forvaltning av Marka, og løsningen gjelder også for
saker etter markaloven. For å sikre at saken er så godt opplyst som mulig skal klager
sendes via Fylkesmannen i det fylket eiendommen ligger.
Det legges opp til at grensen for markaforskriften følger grensen for markaloven, jf.
forslaget § 2. Dette innebærer en justering av dagens grense i markaforskriften ved at
blant annet Varåsmarka kommer inn under markaforskriftens grense og Svartskog
faller utenfor. Det innebærer også at dersom Markas grense endres i markaloven,
endres også markaforskriftens virkeområde.
Føringene i forarbeidene til markaloven tilsier at markalovens formål tas hensyn til i
utformingen av en ny markaforskrift. Formålet med markaloven, slik det står i
markaloven § 1, er å "fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett.
Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- og
kulturmiljø med kulturminner. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til
andre formål."
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Departementet foreslår at formålet er å sikre et bærekraftig skogbruk og å bevare og
utvikle kvaliteter i området knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminner.
Disse endringene bidrar etter departementets vurdering til en helhetlig forvaltning av
Marka.
Departementet foreslår ikke å videreføre hensynet til vannforsyning i formålet.
Hensynet til vannforsyning er regulert i annet lovverk og det er slik departementet ser
det ikke lenger behov for å ha dette hensynet i formålet. Det vises til plan- og
bygningsloven og forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)
av 22.12.2016 nr. 1868.
6.6 Andre endringer

Skogbruksplaner
Departementet foreslår ikke å videreføre regler om godkjenning av skogbruksplaner, jf.
dagens forskrift § 2-1. Godkjenning av skogbruksplaner er i prinsippet en godkjenning
av flere hogster. Det er – som før – åpent for å melde flere hogster samtidig og det
anses da unødvendig å ha med bestemmelsene om godkjenning av skogbruksplaner.
Pålegg om hvordan hogsten skal gjennomføres eller nekting
Det er i forslaget tatt inn en nærmere forklaring på ”vesentlig ulempe” hentet fra
forarbeidene, jf. Ot.prp.nr.28 (2004-2005) side 86. Departementet mener dette er en
viktig retningslinje for kommunene ved praktiseringen av forskriften og dermed bør stå
i forskriften, samt at det gjør reglene lettere tilgjengelig for skogeierne.
Tittel og målform
Departementet foreslår å forenkle tittelen på forskriften slik at den ikke blir så lang,
samtidig som den er dekkende. Oppramsing av kommunene i forskriftens tittel er
unødvendig.
Departementet foreslår videre også at målformen i forskriften følger loven.
Dispensasjon
Departementet foreslår at den generelle adgangen til å gi dispensasjon fra forskriften
oppheves. Forslaget innebærer at det bare kan dispenseres fra § 3 som gjelder hogst og
flatestørrelse og § 5 som gjelder bruk av plantevernmiddel.
Etter gjeldende forskrift er det departementet som kan gi dispensasjon. Myndigheten
foreslås flyttet til kommunen. Denne løsningen samsvarer bedre med kommunens
kompetanse ellers i skogbruksloven. Adgangen til dispensasjon ved sykdom og skade
på skog gjør at dagens § 7-1 ikke lenger er nødvendig, og den foreslås tatt ut.
Departementet kan fortsatt etter skogbruksloven § 3 gå inn i de saker der det anses
nødvendig.
Overtredelse
Ved overtredelse gir dagens forskrift hjemmel for å nekte eller redusere tildeling av
tilskudd og bruk av skogfond, jf. § 8-4 andre ledd. Departementet ønsker ikke å
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videreføre dette. Nekting eller reduksjon av tilskudd er hjemlet i de aktuelle
tilskuddsreglene.
6.7 Videreføring av regler i dagens forskrift

Hogst
Det videreføres i forslaget at hogster skal tilpasses landskapet selv om det i dag gjelder
generelt i hele Norge, jf. forskrift om berekraftig skogbruk § 5 femte ledd og forslaget §
3 første ledd.
Det foreslås også at der forholdene biologisk, økonomisk og teknisk ligger til rette for
det skal det brukes lukkede hogster, dersom en kan oppnå god stabilitet for de
gjenstående trærne og tilfredsstillende foryngelse på voksestedet, jf. forslaget § 4 første
ledd. Dette gjelder også generelt for alt skogbruk etter forskrift om berekraftig
skogbruk § 5 femte ledd. Lukkede hogster var i hovedsak driftsopplegget frem til man
gikk over til flatehogst for 60 til 80 år siden. Med en slik skogforvaltning, med
flatehogst og planting, har skogvolumet i Norge nesten tredoblet seg på disse årene og
volumet vil fortsette å øke i mange 10-år framover. Statistikken viser at også i Marka er
de fleste hogster åpne hogster/flatehogster, jf. kapittel 4 som viser at ca. 88 prosent av
alle hogster fra 2013-2016 var åpne hogster/flatehogster.
Foryngelse og etablering av ny skog
Det foreslås ikke materielle endringer om foryngelsesmetoder eller etablering av ny
skog i marka, men bestemmelsene forkortes vesentlig, jf. forslaget § 4.
Terrengtransport
Departementet har valgt å videreføre bestemmelsen om terrengtransport omtrent slik
den står i dagens forskrift, jf. forslaget § 6. Denne bestemmelsen er viktig for Marka
med tanke på stier og ferdselsårer av kulturhistorisk interesse, samt at ferdsel ikke blir
hindret unødvendig.
Plantevernmidler
Forbudet mot bruk av plantevernmidler foreslås ikke endret, jf. forslaget § 5.
Henvisningen til forskrift om spredning av plantevernmidler i skog er tatt ut fordi det
anses unødvendig å stadfeste at regelverket gjelder også i Marka. Departementet
legger til grunn at skogeier setter seg inn i øvrig regelverk som påvirker skogbruket.
Departementet understreker at der forholdene ligger til rette for det skal det være en
reell mulighet for dispensasjon.
Landbruksveier
Departementet foreslår ingen endring i natur- og friluftslivsorganisasjonenes rett til å få
søknad om bygging av landbruksvei i Marka til uttalelse før vedtak fattes, jf. forslaget §
8. Saksbehandlingen skal som etter gjeldende forskrift foregå etter den til enhver tid
gjeldende forskrift om planlegging og bygging av landbruksveier.
Straff og tvangsmulkt
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Bestemmelsen om straff og tvangsmulkt som foreslås tilsvarer skogbruksloven §§ 22 og
23, jf. forslaget § 11.
6.8 Overlappende regler som ikke videreføres

Det er svært mye av det som dagens forskrift regulerer som ikke lenger er særlige
restriksjoner som gjelder bare i Marka. Det foreslås derfor ikke å videreføre kapittel 3 i
dagens forskrift da bærekraftforskriften har tilsvarende bestemmelser. Det samme
gjelder §§ 5-3 og 5-4 i dagens forskrift.
6.9 Tilgjengeliggjøring av hogstmeldinger

Departementet foreslår å legge til rette for at hogstmeldingene blir allment tilgjengelige
på en enklere måte enn ved å kreve innsyn etter offentlighetsloven og
miljøinformasjonsloven.
Departementet mener at dette er viktig for å sikre ivaretakelse av allmennhetens behov
for informasjon slik at allmennheten kan bidra til å ivareta miljø- og friluftslivshensyn.
Departementet mener at allmennheten har mulighet til å påvirke offentlige beslutninger
også utenom forvaltningslovens klageregler. Departementet har tiltro til at kommunen
vil undersøke de hogstmeldinger som kommer inn og eventuelle innspill som kommer
fra allmennheten, slik at saken blir godt nok opplyst og at kommunen faktisk griper inn
dersom det er nødvendig.
Innsynssystemet skal fungere slik at alle hogstmeldinger blir allment tilgjengelige
snarest mulig etter at de er meldt inn. Dersom det er noen som mener at hogsten som
er meldt inn ikke bør gjennomføres eller det er særlige forhold som gjør at det bør
settes vilkår, kan dette formidles til kommunen. Dersom kommunen mener det er
grunnlag for det, enten av eget tiltak eller som følge av innspill, kan den melde til
skogeier at den trenger ytterligere tid til å vurdere saken og eventuelt fatte vedtak hvor
hogsten justeres, begrenses eller nektes.
Systemet skal være på plass når den nye forskriften trer i kraft.
7. Administrative

og økonomiske konsekvenser og andre

konsekvenser
I dag må alle hogstmeldinger behandles som søknader, og også behandles etter
naturmangfoldloven §§ 8 til 12. I tillegg påklages en ikke ubetydelig del av
hogstmeldingene der hogst tillates. Forslaget innebærer at søknadsbehandlingen av
selve hogstmeldingen utgår. Forslaget medfører derfor en forenkling for de
kommunene som ligger innenfor Marka og for Fylkesmannen som klageinstans.
For skogeier innebærer forslaget at en planlagt hogst kan gjennomføres på en raskere,
enklere og mer forutsigbar måte.
For allmennheten innebærer forslaget om tilgjengeliggjøring av
hogstmeldinger/innsynsløsningen at det blir enklere å få informasjon om hogst i
Marka. Dette gjør det mulig for allmennheten å spille inn synspunkter på
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hogstmeldinger der de foreslåtte hogstene har vesentlige ulemper for miljø- og
friluftsliv.
Det er vanskelig å anslå på nåværende tidspunkt hva en slik innsynsløsning vil koste,
men dette vil måtte dekkes over Landbruks- og matdepartementets budsjett. I tillegg vil
det kunne medføre merarbeid for den som skal ha ansvaret for systemet. Samtidig vil
både kommunen og Fylkesmannen slippe henvendelser og behandling av
innsynsbegjæringer.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil få et større ansvar for alle saker som gjelder
Marka og med det noe mer saksbehandling og veiledningsansvar.
Departementet mener forslaget ikke vil medføre store endringer i måten hogst blir
gjennomført på i Marka, eller antall hogster. Det er mulig at forslaget om at det ikke
skal være meldeplikt opp til 10 dekar kan føre til flere hogster inntil 10 dekar.
8. Endring

i landbruksveiforskriften

I forbindelse med Stortingets behandling og vedtak av forslaget om lov om
naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) uttalte energi- og
miljøkomiteens flertall følgende i Innst. O. nr 58 (2008-2009):
Flertallet forutsetter videre at Landbruks- og matdepartementet gjennomfører de
nødvendige endringer i landbruksvegforskriften, slik at klagemyndigheten for saker etter
landbruksvegforskriften også overføres til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Landbruksveiforskriften ble fastsatt i 2015, men uten at dette punktet var med i
høringsforslaget. Departementet ber derfor nå om høringsinstansenes syn på at
klagemyndigheten for saker etter landbruksveiforskriften i Marka overføres til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus. For å sikre at saken er så godt opplyst som mulig,
skal klager sendes via Fylkesmannen i det fylket eiendommen ligger.
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9.

Forslag til ny forskrift

Forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggjande
kommunar
Fastsett av Landbruks- og matdepartementet xx. xxxx med heimel i lov 27. mai 2005 nr. 31
om skogbruk (skogbrukslova) § 13.
§ 1. Formål
Formålet med forskrifta er å sikre eit berekraftig skogbruk som bidrar til å bevare og utvikle
kvalitetar i området knytte til friluftsliv, naturmiljø, landskap og kulturminne.
§ 2. Verkeområde
Det geografiske verkeområdet for forskrifta er Marka. Marka omfattar desse områda:
Kjekstadmarka, Vardåsmarka, Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Nordmarka,
Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka og Sørmarka, i samsvar med grenser
fastsett i lov 5. juni 2009 nr. 35 (markaloven) § 2 første ledd.
§ 3. Hogst og flatestorleik
Hogstar skal tilpassast landskapet, og hogstføringa må bidra til rimeleg sikring av flatekantar.
Hogstflater i Gjelleråsmarka, Østmarka, Sørmarka, øvrige skogområde i kommunane Oslo,
Asker og Bærum samt skogområda i Nittedal kommune vest for RV 4, skal ikkje vere over 30
dekar. Hogstflater i andre område av Marka skal ikkje vere over 50 dekar. Ved utviding av
eksisterande flater skal summen av nye og eldre flater ikkje vere over høvesvis 30 og 50 dekar.
Areal der heile eller store delar av tresjiktet er hogd, samt ungskog med gjennomsnittshøgde
opp til 2 meter, skal reknast som flate dersom arealet er større enn 2 dekar.
Kommunen kan dispensere frå første til tredje ledd dersom det ligg føre særlege grunnar.
Som særlege grunnar er mellom anna å rekne fare for insekt- eller soppangrep, jf.
skogbrukslova § 9, og ved skade på skog, jf. skogbrukslova § 10.
§ 4. Foryngingsmetodar og etablering av ny skog
Der forholda biologisk, økonomisk og teknisk ligg til rette for det skal det brukast lukka
hogstar, dersom ein kan oppnå god stabilitet for dei trea som står att og tilfredsstillande
forynging på veksestaden.
Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal det takast omsyn til kulturminne, jf.
kulturminneloven (lov 9. juni 1978 nr. 50) § 4.
Val av foryngingsmetodar skal skje etter ei samla vurdering av økologiske, miljømessige og
driftsøkonomiske forhold. Frøtre- eller skjermstillingshogst, småflatehogst, kanthogst eller
gjennomhogst skal brukast i område der vilkåra for naturleg forynging er tilfredsstillande.
Stigar, løyper, samt setervollar og andre innmarksareal knytte til plassar i Marka skal ikkje
plantast til.
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§ 5. Plantevernmiddel
Bruk av plantevernmiddel er ikkje lovleg i Marka. På sterkt grasbunde mark og urterik mark
kan kommunen likevel etter søknad gi løyve til bruk av plantevernmiddel.
§ 6. Terrengtransport
Ved transport utanfor permanente skogsvegar skal det leggjast vekt på å unngå
terrengskadar som verkar skjemmande og som kan føre til erosjon og avrenning.
Stigar, løyper samt hestevegar av kulturhistorisk interesse skal ikkje brukast som køyretrasé
for terrenggåande maskiner der det er praktisk mogleg å unngå det. Unnateke er stigar og
løyper som er lagt i kjøretraséer opparbeidd for maskinell skogsdrift.
Køyreskadar etter skogbrukstiltak må utbetrast snarast råd etter avslutta drift, slik at det
ikkje oppstår unødig hindring for ferdsel i vanleg brukte stigar, løyper og andre ferdselsårer,
eller oppstår nye bekkeløp.
Mindre inngrep i terrenget, for eksempel fjerning av stubbar, enkeltståande større steinar
eller mindre sprengningsarbeid i fjell for å tilretteleggje for terrengtransport, er tillatne.
Ein må vere ekstra varsam ved stigar og ferdselsårer av kulturhistorisk interesse.
§ 7. Melding om hogst
Skogeigaren skal gi melding til kommunen om planlagte hogstar på over 10 dekar seinast 3
veker før tiltaket skal setjast i verk. Meldinga skal givast på elektronisk skjema fastsett av
Landbruksdirektoratet.
Dersom hogsten kan føre med seg vesentleg ulempe for friluftsliv, naturmiljø, landskap eller
kulturminne, jf. formålet i § 1, kan kommunen nekte hogst, eller gi pålegg om korleis hogsten
skal gjennomførast. Ved vurderinga av kva som er vesentleg ulempe skal kommunen byggje på
ei samla vurdering der det blant anna skal leggjast vekt på storleiken på arealet, tida det vil ta å
reparere skaden og kor viktig området er for friluftslivet.
Har kommunen ikkje gitt svar på meldinga innan 3 veker frå den dagen ho kom fram til
kommunen, kan det meldte tiltaket setjast i verk. Dersom kommunen treng meir tid til å
vurdere ei hogstmelding, skal skogeigaren varslast om den nye fristen for når tiltaket kan
setjast i verk.
Hogstar som ikkje er gjennomførte innan 2 år må meldast på nytt.
§ 8. Landbruksvegar
Planar om bygging av nye, permanente skogsvegar eller ombygging av eksisterande
skogsvegar skal behandlast etter føresegnene i den til kvar tid gjeldande forskrift om
planlegging og godkjenning av skogsvegar gitt med heimel i skogbrukslova § 7 og jordlova §
11.
Ved søknader om bygging av landbruksvegar i Marka skal naturvern- og
friluftslivsorganisasjonar få høve til å uttale seg før vedtak blir fatta.
§ 9. Tilsyn
Kommunen skal føre tilsyn med at føresegnene i forskrifta og vedtak fatta i medhald av dei,
blir følgde.
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§ 10. Klage
Kommunale vedtak etter denne forskrifta kan bli klaga over til Fylkesmannen i Oslo og
Akershus. Klagen skal sendast til kommunen. Dei kommunane som ikkje ligg i Oslo og
Akershus sender klagesakene om sin eigen Fylkesmann for uttale før sakene går til
Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endeleg behandling.
§ 11. Straff og tvangsmulkt
Den som forsettleg eller aktlaust bryt føresegnene i denne forskrifta, eller vedtak fatta i
medhald av forskrifta, blir straffa med bøter eller fengsel i inntil eitt år, jf. skogbrukslova (lov
27. mai 2005 nr. 31) § 22. Straff kan berre nyttast når brotet er vesentleg.
For å sikre at føresegnene i forskrifta blir følgde, og pålegg gitt med heimel i forskrifta blir
gjennomførte, kan kommunen påleggje skogeigar tvangsmulkt, jf. skogbrukslova § 23.
§ 12. Iverksetjing mv.
Denne forskrifta tek til å gjelde xx.xx.xxxx.
Frå same dato blir følgjande forskrift oppheva: forskrift 2. april 1993 nr. 268 om
skogbehandling og skogsdrift for skogsområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka),
Røyken, Lier, Hole, Ringerike, Jevnaker, Lunner, Asker, Bærum, Oslo, Nittedal, Nannestad,
Gjerdrum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Enebakk, Ski og Oppegård kommuner, Akershus,
Buskerud og Oppland.
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10. Forslag

til endring i forskrift om planlegging og godkjenning
av landbruksveier

Forskrift om endring i forskrift om planlegging og godkjenning av
landbruksveier
I
I forskrift 28. mai 2015 nr. 550 om planlegging og godkjenning av landbruksveier gjøres
følgende endring:
§ 4-1 skal lyde:
Vedtak fattet av kommunen etter denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen. Vedtak
fattet av Fylkesmannen i første instans, kan påklages til Landbruksdirektoratet.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klagemyndighet for vedtak fattet av kommunen etter
denne forskriften for saker innenfor grensene av Marka, jf. forskrift om skogbehandling og
skogsdrift for skogområde i Oslo og nærliggjande kommunar § 2. De kommunene som ikke
ligger i Oslo og Akershus sender klagesakene om sin egen Fylkesmann for uttalelse før sakene
går til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling.

II
Endringen trer i kraft xx. xxxx.
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Høring utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av
personvernforordningen i norsk rett
Forslag til vedtak:
Formannskapet støtter rådmannens forslag om ikke å innlevere høringsuttalelse.

Sammendrag
Justis- og beredskapsdepartementet har et forslag til ny personopplysningslov ute til høring,
som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett, se vedlegg. Departementet foreslår
at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres
gjeldende som norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelse i den nye
personopplysningsloven. Videre foreslår departementet lovbestemmelser som utfyller
bestemmelsene i forordningen. Det tas sikte på at den nye personopplysningsloven skal tre i
kraft i Norge 25. mai 2018.
Forordningens regler vil i hovedsak måtte anvendes slik de står. Det er likevel slik at
forordningen dels pålegger og dels åpner for nasjonale regler på en rekke områder. Dette
gjelder særlig for behandling av personopplysninger i offentlig sektor. Der det foreslås
nasjonale regler, har departementet i hovedsak tatt sikte på å videreføre gjeldende rett.
Rådmannen ved kommuneadvokaten har gjennomgått høringsdokumentene, og finner ikke
grunn til å komme med merknader.
Rådmannen v/kommuneadvokaten ser at en ny personopplysningslov vil innebære nye plikter
for kommunen, herunder f.eks. opprettelse av personvernombud. Rådmannen vil sørge for at
det gjennomføres en intern prosess for å sikre at kommunen vil være i stand til å overholde det
nye regelverket i god tid før 25. mai 2018.
Økonomiske forhold

-

Ny personopplysningslov vil gi økt byråkratisering og økte kostnader for norske kommuner.
Rådmannens vurdering
Rådmannens vurdering er at det ikke avgis merknader til forslag til ny personopplysningslov.
Vedlegg
Høringsnotat.pdf
Uoffisiell norsk oversettelse av personvernforordningen.pdf

Ringerike kommune, 12.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Rune Erstad
saksbehandler: Geir Krydsby Kristiansen
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1 Høringsnotatetshovedinnhold
I april 2016 vedtok EU en ny forordning om behandlingav personopplysninger– i
det følgendeomtalt som personvernforordningeneller forordningen. Forordningen
erstatterog oppheverEUs gjeldendepersonverndirektiv95/46 – i det følgende
omtalt som 95-direktivet eller direktivet, som er innlemmet i EØS-avtalen og
gjennomført i norsk rett i personopplysningsloven
. Forordningener EØS-relevant,
og det leggesopp til at den skal innlemmesi EØS-avtalen og gjennomføresi norsk
rett. I høringsnotatether presentererdepartementetforslag til gjennomføringav
forordningen i norsk rett.
Departementetforeslår at det gi s en ny personopplysningslovsom gjennomfører
forordningen, og at den någjeldendepersonopplysningslovenog
personopplysnings
forskriften oppheves.Departementetforeslår at forordningen
gjennomføresi norsk rett ved inkorporasjon,det vil si at forordningen gjøres
gjeldendesom norsk rett gjennom en henvisningsbestemmelsei den nye personopplysningsloven.Videre foreslår departementetlovbestemmelsersom utfyller
bestemmelsenei forordningen. Departementetforeslår at den nye
personopplysningslovengis anvendelsebådeinnenfor og utenfor EØS-avtalens
saklige virkeområde,slik som den gjeldendepersonopplysningsloven.
Departementetsutkast til ny personopplysningslov er inntatt til slutt i
høringsnotatet.
Forordningensregler vil i hovedsakmåtte anvendes slik de står. Det er likevel slik
at forordningen dels påleggerog dels åpnerfor nasjonaleregler på en rekke
områder.Dette gjelder særlig for behandlingav personopplysningeri offentlig
sektor. Der det foreslåsnasjonaleregler, har departementeti hovedsaktatt sikte på
å videreføre gjeldenderett.
Forordningengjelder direkte i alle EU s medlemsstaterfra 25. mai 2018. Departementettar sikte på at den nye personopplysningslovenskal tre i kraft i Norge
25. mai 2018, det vil si sammetidspunktet som forordningen begynnerå gjelde i
EU. Ikraft tredelsepå dette tidspunktet forutsetterat forordningen formelt er
innlemmet i EØS-avtalen, og at Stortinget har samtykkettil innlemmelsen.
Departementetarbeiderfor tiden med innlemmelseav forordningen i EØS-avtalen
og viser i den forbindelse til den nærmereomtalen av denneprosessenunder i
punkt 2.5.
Høringsinstansenebessærlig merke segfølgendeendringeri forhold til gjeldende
rett:
Det europeiskepersonvernregelverket
harmoniseresi størregradved at
regelverketgis som en forordning, og opprettelsen av et europeisk
Personvernråd(EDPB) skal bidra til ensartetanvendelse
.
Den norskeregelstrukturenblir lagt vesentligom, ved at forordningensregler
erstatterreglenei den någjeldendepersonopplysningslove
n.
De registrertesrettigheterer på flere punkterstyrket.Blant annet innføresen
ny rettighet for registrertetil å motta personopplysninger
om segselv og
overføredissefra en tjenestetilbydertil en annen(dataportabilitet).
M elde- og konsesjonspliktenbortfaller og erstattesmeden plikt til vurdering
av personvernkonsekvenser
og forhåndsdrøftingermed tilsynsmyndigheten.
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Det innføresen mer effektiv tilsynsordningpå europeisknivå ved at
behandlingsansvarlige
med virksomheti flere staterkun skal behøveå
forholdesegtil én tilsynsmyndigheti EU/EØS(ettstedsmekanismen)
.
Det innføresplikt til å ha personvernrådg
iver for offentlige myndigheterog for
visseprivatebehandlingsansvarlige
.
Datatilsynetfår mulighet til å ileggevesentlighøyereovertredelsesgebyr
.
Departementetforeslår at overtredelserav forordningenikke skal
straffesanksjoneres
.
Departementetfremmer en rekke forslag hvor det bes om høringsinstansenes
syn.
Det bessærlig om høringsinstansenes
syn på:
konsekvensene
av at forordningensbestemmelser
om behandlingsgrunnlag
i
artikkel 6 nr. 1 bokstavc og e og artikkel 9 nr. 2 bokstavb, h, i og j og artikkel
10 kreveret supplerenderettslig grunnlagi nasjonalrett
behovetfor unntakfra den registrertesrett til korrigeringog sletting av
opplysninger,begrensningav behandling,dataportabilitet,rettentil å
protestereog rettentil ikke å væregjenstandfor automatiserteindividuelle
avgjørelser
behovetfor unntakfra den registrertesrettigheterved behandlingfor
arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til vitenskapeligeller
historisk forskningeller for statistiskeformål
om vilkårenefor bruk av biometriskeidentifikasjonsmidlerbør fastsettesi
nasjonalesærregler,eller om forordningensalminneligereglerfor behandling
av sensitiveopplysningerbør gjelde
om aldersgrensen
for barnssamtykkeved bruk av informasjonssamfunnstjenesterbør settestil 13 år, slik departementet
foreslår
om Personvernnemnda
bør reduseresfra syv til fem medlemmer
om Datatilsynetbør kunneilegge gebyrfor overtredelseav forordningen
artikkel 10 og 24 i tillegg til overtredelseav artiklenesom er regnetopp i
forordningenartikkel 83, om det bør innføresen foreldelsesfristfor adgangen
til å ileggeovertredelsesgebyr
og om Datatilsynetbør få adgangtil
administrativinndragning
om overtredelseav loven fortsattbør værestraffesanksjonert
Departementetgår nedenforkapittelvis gjennomhovedelementenei
høringsnotatet.
I kapittel 2 redegjøresdet nærmerefor bakgrunnenfor høringsnotatet, herunder
reformen av EUs personvernregelverk og tilblivelsen av personvernforordningen.
Det redegjøresogsåfor forordningensbetydning for norsk rett og prosessenmed
innlemmelseav forordningen i EØS-avtalen.Videre redegjøresdet kort for enkelte
andre internasjonalepersonvernregelverkmed betydning for norsk rett.
I kapittel 3 redegjøresdet nærmerefor gjennomføringsmetodenav forordningen i
norsk rett. Det følger av EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a at forordninger skal
gjennomføres«som sådan».Departementetforeslår derfor en lovbestemmelsesom
inkorporerer forordningen gjennom en henvisningmed de tilpasninger som følger
av EØS-komiteensbeslutning.I den grad forordningen åpnerfor eller pålegger
utfyllende nasjonallovgivning, bør generellebestemmelsergis i den nye
personopplysningsloven,menssaks- og sektorspesifikke bestemmelserbør gis i
eller i medhold av spesiallovgivningen.
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I kapittel 4 redegjøresdet for lovens og forordningenssaklige virkeområde.
Departementetforeslår at forordningensbestemmelsergis anvendelseogså utenfor
EØS-avtalenssaklige virkeområde,men slik at opplysningersom dekkesav EUs
direktiv (EU) 2016/680av 27. april 2016 om fysiske personersvern i forbindelse
med kompetentemyndighetersbehandlingav personopplysningermed sikte på å
forebygge,etterforske,avsløreeller rettsforfølge straffbarehandlinger eller
fullbyrde strafferettsligesanksjonerog om fri utveksling av slike opplysninger
(straffesaksdirektivet), ikke omfattesav loven.
I kapittel 5 drøfteslovens geografiskevirkeområde.Departementetforeslår at
loven får anvendelsepå Svalbardog Jan Mayen i tråd med gjeldenderett.
I kapittel 6 behandlesforordningensgrunnleggendeprinsipper om behandlingav
personopplysninger.Det redegjøresfor de grunnleggendeprinsippenefor
behandlingetter forordningen artikkel 5 nr. 1 og særlig om prinsippet om formålsbegrensning.
I kapittel 7 redegjøresdet for regleneom behandlingsgrunnlag.Departementet
drøfter her blant annet adgangentil å gi nasjonaleutfyllende regler om behandling
med grunnlag i artikkel 6 nr. 2 og 3. Departementetber om høringsinstansenessyn
på konsekvenseneav at forordningensbestemmelserom behandlingsgrunnlagi
artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e krever et supplerenderettslig grunnlag i nasjonal
rett.
I kapittel 8 redegjøresdet for behandlingav sensitiveopplysninger. Departementet
foreslår en lovbestemmelseom behandlingav sensitiveopplysningerfor arkiv -,
forsknings- og statistikkformål. Det foreslåsogsåen lovbestemmelsesom viderefører adgangentil å behandlesensitive personopplysninger etter tillatelse fra
Datatilsynet. Bestemmelsenhar imidlertid et snevrereanvendelsesområde
enn
dagensregel i personopplysningsloven§ 9 tredje ledd. Departementetber om
høringsinstansenes
syn på de foreslåtteregleneog konsekvenseneav at artikkel 9
nr. 2 bokstav b, h, i og j krever nasjonaleregler som åpnerfor behandlingav
sensitivepersonopplysninger.
I kapittel 9 redegjøresdet for forordningensregler om samtykke.Forordningen
viderefører i stor grad gjeldenderett, og departementetforeslår ingen nasjonale
bestemmelserom samtykke. Barns samtykkeved informasjonssamfunnstjenester
behandlesnærmerei kapittel 32.
I kapittel 10 behandlesregleneom behandlingav opplysningerom straffedommer
og lovovertredelser. Departementetber om høringsinstansenes
syn på
konsekvenseneav at artikkel 10 krever nasjonalelovbestemmelserfor behandling
av slike opplysninger.
I kapittel 11 beskrivesforordningensregler om behandlingsom ikke krever
identifikasjon. Departementetforeslår ingen nasjonalebestemmelserom dette.
I kapittel 12 redegjøresdet for forordningensregler om den registrertesrettigheter
og adgangentil å fastsettebegrensningeri dissei nasjonalrett. Departementet
foreslår at gjeldenderett om begrensningeri innsynsrettenog retten til
informasjon videreføres så langt forordningen åpnerfor dette. Departementetber
særlig om høringsinstansenessyn på om det bør fastsettesunntak fra retten til
korrigering, sletting, begrensningav behandling,dataportabilitet,retten til å
protestereog retten til ikke å væregjenstandfor automatiserteindividuelle
avgjørelser.
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I kapittel 13 beskrivesregleneom behandlingsansvarligog databehandler,
herunderregleneom internkontroll, innebyggetpersonvernog personvernsom
standardinnstilling, informasjonssikkerhet,vurdering av personvernkonsekvenser,
forhåndsdrøftinger med tilsynsmyndighetene,atferdsnormerog sertifiseringsordninger. Departementetforeslår en forskriftshjemmel som kan brukestil
nærmereregulering av plikten til forhåndsdrøftinger.
I kapittel 14 beskrivesforordningensregler om personvernrådgiver.Offentlige
myndigheterog nærmereangitte kategorier av private rettssubjekterhar plikt til å
utpekepersonvernrådgiver.Departementetforeslår en egenlovbestemmelseom
personvernrådgiverestaushetspliktog ber om høringsinstansenes
syn på denne.
I kapittel 15 redegjøresdet for meldeplikt og konsesjonsplikt.Forordningen
avskaffer systemet med meldeplikt som i dag er gitt i personopplysningsloven.
Forordningenssystemer at ansvareti størregrad skal påligge de behandlingsansvarlige,og at Datatilsynet skal ha en veiledendeog kontrollerenderolle. I tråd
med dette foreslår departementetat ogsåordningenmed forhåndsgodkjennelse
(konsesjon)avvikles. Det foreslåsimidlertid en hjemmel for Datatilsynet til å gi
tillatelse til behandlingav sensitive personopplysningersom er nødvendig av
hensyntil viktige samfunnsinteresser.
I kapittel 16 beskrivesforordningensregler om overføring av personopplysninger
til tredjestater. Departementetforeslår å videreføre at Kommisjonensbeslutninger
om tilstrekkelig beskyttelsesnivåi tredjestatergjelder for Norge med mindre
reservasjonsadgangen
er benyttet, samt en forskriftshjemmel for nærmereregler
om overføring av sensitiveopplysninger til tredjestaternår det ikke foreligger en
beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå.
I kapittel 17 redegjøresdet for tilsynsmyndighetens organisering.Det foreslåsat
Datatilsynet fremdelesskal væretilsynsmyndighet, og at regleneom utnevning til
og opphør av tjenestensom Datatilsynetsdirektør videreføres.
I kapittel 18 beskrivesDatatilsynetsoppgaverog myndighet. Reglene om dette er
fastsatti forordningen artikkel 57 og 58, som i liten grad åpnerfor nasjonale
tilpasninger. Artikkel 57 og 58 vil ogsågjelde for behandlingav personopplysningersom er fastsatti særlovgivningen.
I kapittel 19 redegjøresdet for adgangentil å klage over Datatilsynetsvedtak.
Departementetforeslår at Personvernnemndafremdelesskal væreklageorganmed
kompetansetil å overprøvealle Datatilsynetsvedtak med mindre anneter særskilt
fastsatt.Datatilsynets vedtak som er fattet i henhold til forordningensregler om
internasjonaltsamarbeid, skal ikke kunne påklagestil Personvernnemnda.
Departementetforeslår å endreoppnevningsregleneslik at alle medlemmene av
Personvernnemda
skal oppnevnesav Kongen. I dag oppnevnesleder og nestleder
av Stortinget, mens de resterendemedlemmeneoppnevnesav Kongen.
Departementetber om høringsinstansenes
syn på om nemndabør reduserestil fem
medlemmer,fra dagenssyv medlemmer.
I kapittel 20 beskrivesregleneom domstolsprøvingav Datatilsynetsog
Personvernnemndasvedtak, samt mulighetenfor den registrertetil å bringe den
behandlingsansvarligeeller databehandleren inn for retten. Det foreslåsingen
lovendringer.
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I kapittel 21 redegjøresdet for regleneom taushetspliktfor Datatilsynet og Personvernnemndasamt derestilgang til opplysningerfra behandlingsansvarligeog databehandlere.Det foreslåsat taushetsplikten utvides til å omfatte opplysninger om
varsling. For øvrig foreslåsingen endringeri gjeldenderegler.
I kapittel 22 redegjøresdet for reglene om internasjonaltsamarbeidmellom
tilsynsmyndighetene.Det foreslåsingen nasjonalelovbestemmelser.
I kapittel 23 redegjøresdet for Datatilsynetsmyndighet til å ilegge overtredelsesgebyr. Departementetber om høringsinstansenes
syn på om Datatilsynet bør kunne
ilegge gebyr for overtredelseav forordningen artikkel 10 og 24 i tillegg til de
artiklene som er regnetopp i forordningen artikkel 83. Departementetforeslår
videre at Datatilsynet skal kunne ilegge overtredelsesgebyroverfor offentlige
myndigheterpå sammemåte og med sammebeløp som overfor private, slik som
etter gjeldenderett. Videre foreslår departementetat et vedtak om
overtredelsesgebyrskal kunne overprøvesfullt ut av domstolene,og at domstolene
skal kunne avsi realitetsdomi saken.Regleneom at overtredelsesgebyrer
tvangsgrunnlagfor utlegg videreføres.Det bes om høringsinstansenes
syn på om
det bør innføres en foreldelsesfristfor adgangentil å ilegge overtredelsesgebyrog
i så tilfelle hvor lang fristen bør være.
I kapittel 24 ber departementetom høringsinstansenes
syn på om Datatilsynet, i
tillegg til å kunne ilegge overtredelsesgebyr,også bør kunne påleggeadministrativ
inndragning.
I kapittel 25 vurderer departementetom overtredelserav den nye personopplysningslovenbør værebelagt med straff, slik som etter gjeldenderett og ber
om høringsinstansenessyn på dette.
I kapittel 26 foreslår departementetat de gjeldenderegleneom Datatilsynets
adgangtil å fastsettetvangsmulkt videreføres.Det foreslåsimidlertid ikke å
videreføre regelenom at tvangsmulkten først begynnerå løpe når klagefristen er
ute, eller dersomvedtaketblir påklaget,fra tidspunktet Personvernnemnda
har
fastsatt.Tidspunktet for når tvangsmulktenbegynnerå løpe, vil dermedvære
tidspunktet for Datatilsynetsvedtak dersomikke annetbestemmesav Datatilsynet
eller Personvernnemnda.
I kapittel 27 beskrivesforordningensregler om erstatning.Forordningenåpner
ikke for nasjonaletilpasninger,men reglenetilsvarer i all hovedsakgjeldende
norsk rett.
I kapittel 28 drøftesbehandlingav personopplysningeri journalistisk øyemedeller
med henblikk på akademisk,kunstneriskeller litterær virksomhet. Departementet
foreslår å videreføregjeldenderett, slik at behandlingav personopplysningerfor
kunstneriske,litterære og journalistiske formål er unntatt fra størstepartenav
forordningensregler. Det foreslåsat de reglenesom i dag gjelder for slik behandling, videreføresså langt forordningen har tilsvarendebestemmelser.Videre
foreslår departementetat det gjørestilsvarendeunntak for akademiskeytringer.
I kapittel 29 redegjøresdet for forordningensregler om offentlighet og innsyn.
Forordningenartikkel 86 avklarer at forordningen ikke er til hi nder for å utlevere
personopplysningeretter offentleglova. Departementetforeslår ikke å videreføre
en bestemmelseom at personopplysningslovenikke er til hinder for inn syn etter
annenlovgivning. En slik lovbestemmelseer etter departementetsvurdering uten
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praktisk betydning. Dette har ingen realitetsbetydningfor rekkeviddenav
innsynsrettenetter forvaltningsloven eller annenlov.
I kapittel 30 behandlesregleneom fødselsnummerog andreentydige identifika sjonsmidler,herunderbiometriskeidentifikasjonsmidler. Departementetforeslår at
bruk av fødselsnummerog andreentydige identifikasjonsmidler på sammemåte
som etter gjeldenderett skal være betinget av at det foreligger saklig behov for
sikker identifisering og at metodener nødvendigfor å oppnåidentifisering.
Departementetber særlig om høringsinstansenes
syn på om vilkårene for bruk av
biometriske identifikasjonsmidler bør fastsettesi nasjonalesærregler,eller om
forordningensalminnelige regler for behandlingav sensitiveopplysningerbør
gjelde. De gjeldendesærregleneom forsendelsersom inneholder postnummerog
Datatilsynetskompetansetil å påleggebruk av entydige identifikasjonsmidler
foreslåsikke videreført. Disse ansessom overflødige ved siden av forordningens
regler.
I kapittel 31 behandlesregleneom garantierved behandlingenog unntak fra den
registrertesrettigheter ved behandlingfor arkivformål i allmennhetensinteresse,
for formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiske
formål. Departementetforeslår en regel som gjør unntak fra den registrertes
rettigheter ved slik behandlingså langt forordningen artikkel 89 åpnerfor det. Det
besom høringsinstansenes
syn på behovetfor slike unntaksbestemmelserog
hvordan de bør utformes. Departementetf oreslår videre å videreføre unntaketfra
innsynsrettnår personopplysningerbehandlesutelukkendefor arkiv -, forskningseller statistikkformål og behandlingenikke får noen direkte betydning for den
registrerte,med et tilleggsvilkår om at det må kreve uforholdsmessigstor innsatså
gi innsyn.
I kapittel 32 behandlesforordningensregler om behandlingav barnspersonopplysninger, herunderartik kel 8, som overlater til nasjonalrett å fastsetteden nærmere
aldersgrensenfor barnssamtykkeved bruk av informasjonssamfunnstjenester.
Departementetforeslår en lovbestemmelsehvor aldersgrensensettestil 13 år og
ber om høringsinstansenes
syn på dette. Departementetkan ikke se at forordningen
åpnerfor å videreføreden gjeldendebestemmelseni personopplysningsloven
§ 11 tredje ledd og foreslår derfor å ikke videreføredenne.
I kapittel 33 behandleskredittopplysningsvirksomhet.Forordningeninneholder
ingen særskiltebestemmelserom kredittopplysningsvirksomhet, men
forordningensalminnelige regler vil gjelde. Da regulering av kredittopplysningsvirksomhet reiser en rekke særligespørsmålutover generellespørsmålom
behandlingav personopplysninger,foreslår departementetingen særlige
bestemmelserom kredittopplysningsvirksomheti høringsnotatether.
Departementetvil komme tilbake til spørsmåletom hvordan kredittopplysningsvirksomhetbør reguleres.
I kapittel 34 behandleskameraovervåking.Forordningeninneholder ingen
særskiltebestemmelserom kameraovervåking, men de alminnelige bestemmelsene
i forordningen vil komme til anvendelse.Departementetforeslår å videreføre
nasjonalebestemmelserom kameraovervåking på arbeidsplassog bruk av uekte
kameraovervåkingsutstyr.Departementetkan derimot ikke se at forordningen
åpnerfor å gi eller videreføre generellenasjonaleregler om kameraovervåkingog
foreslår derfor ikke å videreføre de någjeldendereglenei personopplysningsloven
og -forskriften.
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I kapittel 35 behandlesregler om arbeidsgiversinnsyn i e-postkassemv.
Departementetforeslår i hovedsakå videreføre de gjeldendenorskereglenei
personopplysningsfors
kriften om dette.
I kapittel 36 redegjøresdet for behovetfor tilpasninger i gjeldendesærlovgivning
som følge av gjennomføringenav forordningen.
I kapittel 37 redegjøresdet kort for visse andrepågåendelovarbeider som relaterer
segtil vern av personopplysninger.
I kapittel 38 behandlesøkonomiskeog administrative konsekvenser.
Til slutt i høringsnotatetfølger departementetsutkast til ny personopplysningslov,
nye bestemmelserom kameraovervåkingpå arbeidsplasserm.v. og nye
bestemmelserom arbeidsgiversinnsyn i e-post m.v.

2 Bakgrunnen for høringsnotatet
2.1 Bakgrunnen for forslaget om en ny personvernforordning
Kommisjonen presenterte25. januar 2012 en reform for moderniseringav EUs
personvernregler. Kommisjonen foreslo to nye regelverk: en forordning om
beskyttelseav personopplysninger genereltog et direktiv for myndighetenes
behandlingav personopplysningeri politi - og straffesektoren.Omtalen i det
følgendegjelder forordningen. Direktivet blir kort omtalt under i punkt 2.7.2.
Forordningenskal ivareta flere forskjellige formål. Ved fremleggelsenav forslaget
i 2012 viste Kommisjonen til at det teknologiskelandskapethar endretseg
betydelig siden 95-direktivet ble vedtatt, og at personopplysningeri dag samles
inn, brukesog overførespå andremåter og i en helt annenmålestokkenn tidligere.
De europeiskepersonvernreglenemå væreoppdaterte for å kunne ivareta den
enkeltespersonverni møte med den nye teknologiskevirke ligheten.
Kommisjonen viste videre til at det ligger økonomiskefordeler i å ha et regelverk
som gir et sterkt personvern.Forbrukeresvillighet til å benytte online-tjenesterog
til å kjøpe varer og tjenester reduseresdersompersonvernet ikke er tilstr ekkelig
ivaretatt. Et godt personvernvil virke positivt på forbrukernesvillighet til å kjøpe
varer og tjenesterog værepositivt for den europeiskeøkonomien.
Videre viste Kommisjonen til at en utfordring med det gjeldende95-direktivet er
at det ikke er gjennomført på en harmonisertmåte i medlemslandeneslovgivning .
Blant annetpekte Kommisjonenpå at tilsynsmyndighetenei de enkelte
medlemslander underlagt ulike regler, hvilket medførerat enkeltindivider ikke
kan gjøre sine rettigheter gjeldendelik e effektivt. En forordning som gjelder
direkte i medlemslandene
, vil i større grad sørgefor et harmonisertregelverk i hele
EU.
Ytterligere en målsettingmed personvernforordningenvar å fjerne unødvendige
administrative byrder for bedrifter. På dennebakgrunn ble det blant annetforeslått
ikke å videreføre systemetmed meldeplikt til tilsynsmyndigheteneved behandling
av personopplysninger.
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2.2 Høring av Kommisjonens forslag i 2012
DepartementetsendteKommisjonensforslag til ny personvernforordningpå
høring 19. april 2012 med frist 1. august2012. En rekke høringsinstanserga
innspill til forslaget. Genereltvar høringsinstansenepositive til et nytt europeisk
personopplysningsregelverk,
men høringsinstansenevar delte i synet på om regelverket burde gis i form av en forordning eller direktiv. Videre haddehøringsinstanseneen rekke innspill til utformingen av enkeltartikler. Innspillene har
dannetbakgrunnfor de norske posisjoneneunder behandlingeni Rådet, se
nærmereunder i punkt 2.3.
2.3 Europaparlamentet og Rådets behandling av forordningen
Kommisjonensforslag har på vanlig måte blitt behandleti Europaparlamentetog
Rådetog derettergjennomgåttsåkaltetrialogforhandlinger mellom Europaparlamentet,Rådetog Kommisjonen.Behandlingeni Europaparlamentetog Rådet
og de etterfølgendetrialogforhandlingeneresultertei en rekke innholdsmessige
endringeri forordningsteksten.Blant annet er Kommisjonenskompetanse
vesentlig innskrenket.I K ommisjonensopprinnelige forslag var Kommisjonen i en
rekke artikler gitt kompetansetil å gi delegerteog implementerenderettsakter,
men den vedtatteforordningen inneholder bare et fåtall slike artikl er.
I desember2015 ble det oppnåddenighet i trialogforhandlingeneom tekstentil
den nye forordningen. Etter juridisk gjennomgåelseog oversettelsetil de
forskjellige EU-språkeneble forordningen formelt vedtatt i EU 14. april 2016 og
publisert i EU-tid ende4. mai 2016.
Norge har normalt ikke adgangtil å delta i Rådetsbehandlingav EØS-rettsakter,
men som følge av at forordningen ble ansettSchengen-relevant fra Kommisjonens
side da forslaget ble fremmet, har Norge kunnet delta i Rådetsforhandlinger på
arbeidsgruppenivå.
Norgesgenerelleposisjon under forhandlingenei Rådethar vært å gå imot forslag
som bidrar til å svekkeden enkeltespersonverni forhold til beskyttelsesnivåeti
personopplysningsloven.Samtidig har det vært viktig for Norge at regelverket
ikke skal legge unødvendigebyrder på næringslivet, særlig på små og mellomstore
bedrifter. Norge har derfor gått inn for en balanserttilnærming, der det avgjørende
er å sikre individets rettigheter samtidig som næringslivets behov for et praktisk
anvendbartog kostnadseffektivtregelverk ivaretas.
2.4 Oversettelse av forordningen til norsk
Departementenehar i samarbeidmed Datatilsynet utarbeideten norsk oversettelse
av forordningen som følger vedlagt høringsnotatet.
Oversettelsener en uoffisie ll oversettelse.Den norske oversettelsenblir først
offisiell, det vil si at den får sammegyldighet som oversettelsenepå EU -språkene,
når den er kunngjort i EØS-tillegget til EU-tidende,jf. EØS-avtalen artikkel 129
nr. 1. Kunngjøring av oversettelseni EØS-tillegget vil skje når forordningen er
innlemmet i EØS-avtalen.
Departementethar ogsåutarbeideten innholdsfortegnelsetil forordningen, som vil
kunne væretil hjelp ved oppslagi forordningen.
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2.5 Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen
For at forordningen skal bli folkerettslig bindendefor Norge, må den innlemmesi
EØS-avtalen ved et vedtak i EØS-komiteen. Samtidig med selve innlemmelsesvedtaketskal det ogsåvedtasvisse tilpasninger til tekstenslik at den passerfor
EFTA-statene.
Det er sværtbegrensedemuligheter til å lage tilpasningsteksttil de materielle
bestemmelsenei forordningen, og departementetvil heller ikke foreslå slike.
Derimot er det nødvendigmed enkelte tekniske tilpasninger, f or eksempelat EUlovgivning betyr EØS-lovgivning for EFTA-statene.Videre vil Norge jobbe for en
tilpasningstekstsom sikrer Datatilsynet deltakelsei Personvernrådet på best mulig
måte. Det vil ogsåbli foreslått å videreføreinnlemmingsmåtenav Kommisjonens
beslutningerom personvernnivåi tredjestater, slik dette er regulert i
tilpasningstekstentil 95-direktivet.
Departementeter i dialog med Island og Liechtensteinog EFTA -sekretariatetsamt
EU-kommisjonenom utformingen av tilpasningsteksten.Det tas sikte på
innlemmelsei EØS-avtaleni god tid f ør forordningen begynnerå gjelde i EU 25.
mai 2018.
2.6 Arbeidet med forordningen i de andre nordiske landene
De øvrige nordiske landeneog EU-landenefor øvrig arbeiderfor tiden med å
forberedenasjonalgjennomføringav forordningen. En prinsipiell forskjell mellom
Norge og EU-landeneer at forordningen gjelder som nasjonalrett i EU -landene
uten ytterligere vedtakelse.Det er likevel behov for nærmereregler om gjennomføring av forordningen ogsåi EU-landene,da forordningen dels påleggerog dels
tillater at det gis nasjonaleregler som utfyller forordningensregler. Etter det
departementetkjenner til, har på det nåværendetidspunkt kun et fåtall EU -land
offentliggjort forslag til slike nasjonaleregler.
I Sverige la et utvalg 12. mai 2017 frem en utredning til det svenskejustisdepartementetmed forslag til en ny svenskpersonopplysningslov.1 Forslaget
inneholder bestemmelsersom utfyller forordningensregler. Blant annetforeslår
utvalget at forordningensregler skal gjelde ogsåutenfor EU -rettenssaklige
virkeområde,at tilsynsmyndighetenskal kunne ilegge gebyr mot offentlige
myndigheterog at den nasjonalealdersgrensenfor barnssamtykkeved
informasjonssamfunnstjenester
settestil 13 år. Det foreslåsat straffebestemmelsen
opphevesslik at overtredelser av loven kun vil sanksjoneresav overtredelsesgebyr.
Videre inneholder forslaget generelleregler som åpnerfor behandlingav sensitive
personopplysninger
, samt generelleregler om unntak fra den registrertes
rettigheter. Det er ogsålagt frem en utredning om personvernforordningenog
utdanningsfeltet2, en utredning om behandlingav personopplysningerfor
forskningsformål3, en utredning om styrking av den personligeintegritet4, som
omfatter blant annetforslag om tiltak innen feltene utdanning,arbeidsliv, helse,e-

1

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens
-offentliga-utredningar/2017/05/sou
-201739/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens
-offentliga-utredningar/2017/06/sou
-201749/
3
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens
-offentliga-utredningar/2017/06/sou
-201750/
4
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens
-offentliga-utredningar/2017/06/sou
-201752/
2
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forvaltning og forbrukerforhold, en utredning om kameraovervåking5 og et notat
om kredittopplysningsvirksomhet6.
Det danskejustisdepartementetla 24. mai 2017 frem en betenkningom
forordningen som skal dannegrunnlag for det videre lovarbeidet i Danmark.7 Etter
det departementetforstår, vil et forslag til ny dansk persondatalovsendespå
høring før sommerferien2017.
2.7 Kort omtale av internasjonal personvernregulering
EUs direktiv om personopplysningeri straffesakskjeden
Samtidig med vedtakelsen av personvernforordningenomtalt over, ble det 27. april
2016 vedtatt et direktiv som regulererpolitiets og påtalemyndighetensbehandling
av personopplysningertil kriminalitetsbekjempendeformål, og behandlingav
personopplysningerinnenfor r ammeneav politisamarbeidog annetrettslig
samarbeidi straffesaker, direktiv (EU) 2016/680. Direktivet erstatterden tidligere
rammebeslutningenom sammetema,men er mer omfattende.Dette har først og
fremst sammenhengmed ønsketom en størstmulig harmonisering med
forordningen.
Den størsteforskjellen mellom direktivet og rammebeslutningener anvendelses
området.Rammebeslutningengjaldt i utgangspunktetbare for behandlingav
opplysningersom utvekslesmellom medlemslandene,mensdirektivet ogsågjeld er
for den nasjonalebehandlingenav opplysninger.
Direktivet regulererinnsamling, bruk og sekundærbrukav opplysninger,og inneholder blant annetregler om lovligheten av behandlingav opplysninger.Sentralt
står prinsippeneom at opplysningerbare må behandlesfor nærmereangitte
formål, samt at opplysningenemå værenødvendige,relevante,korrekte og
tilstrekkelige. Direktivet inneholder sentralerettigheter for den opplysningen
gjelder, herunderrett til innsyn og rett til å kreve opplysningerrettet, slettet eller
sperret.Videre er det nedfelt regler om erstatning,tilsyn, informasjonssikkerhetog
konfidensialitet.
Direktivet er Schengen-relevant og foreslått godtatt av Norge ved Prop. 98 S
(2016–2017), og foreslått gjennomført i norsk rett ved endringer i politiregist erloven jf. Prop. 99 L (2016–2017).
Enkelte bestemmelseri politiregisterloven har sin parallell i personopplysningsloven. Dette gjelder f or eksempelbestemmelseneom bruk av tvangsmulkt.
Dersomslike bestemmelserendresi personopplysningsloven,vil tilsvarende
endringermåtte foretas i politiregisterloven.
I EU reguleresogsåbehandlingav personopplysningeri forbindelse med straffegjennomføringav direktivet. Dette faller imidlertid utenfor Schengen-avtalens
virkeområde,og Norge er dermedikke bundet av direktivets regler på det området.
Justis- og beredskapsdepartementet
er imidlertid i ferd med å utarbeideforslag til

5

http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens
-offentliga-utredningar/2017/06/sou
-201755/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien
-och-promemorior/2017/06/ds
-201726/
7
http://www.justitsministeriet.dk/nyt
-og-presse/pressemeddelelser/2017/nye
-regler-styrkerbeskyttelsen-af-persondata
-i -europa
6
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en ny lov om behandlingav personopplysningeri kriminalomsorgensom bygger
på direktivets regler. Lovforslaget vil bli sendtpå høring i løpet av høsten2017.
EUs kommunikasjonsverndirektiv
EUs direktiv 2002/58/EU( kommunikasjonsverndirektivet) kommer til anvendelse
på behandlingav personopplysningeri forbindelse med tilbud om offentlige
elektroniskekommunikasjonstjenesterog -nett. Kommunikasjonsverndirektivet
erstatterdirektiv 97/66/EF om behandlingav personopplysningerog beskyttelseav
privatlivets fred innenfor telesektoren,og supplererde generellereglenei 95direktiv et.
Kommunikasjonsverndirektiveter foreslått erstattetmed en ny forordning om
behandlingav personopplysningeri ekom-sektoren,se Kommisjonensforslag til
8
ny kommunikasjonsvernforordning.
Revisjonenhar som mål å harmonisere
personvernbeskyttelsen
på ekom-områdetmed personvernforordningensregler.
Samferdselsdepartementet
sendteforslaget til kommunikasjonsvernforordningpå
høring 2. mars 2017 med høringsfrist 24. mars 2017.
Europarådets konvensjon nr. 108
Europarådetskonvensjonnr. 108 fra 1981 er ratifisert av mer enn 40 land, og
setterkrav til og rammerfor medlemslandeneslovgivning. Til forskjell fra
personvernforordningenhar konvensjonnr. 108 et helt generelt
anvendelsesområde,
det vil si at den ogsågjelder utenfor EU-rettensmaterielle
virkeområde.Norge ratifiserte konvensjonenuten forbehold 20. februar 1984.
Formålet med konvensjonener å sikre respektenfor frihet og andregrunnleggende
rettigheter i forbindelse med lagring og håndtering av personopplysninger.Det
pågårfor tiden en prosessi Europarådetmed å moderniserekonvensjonenog
bringe den i samsvarmed EUs personvernforordning.

3 Ny personopplysningslov– gjennomføring av personvernforordningen
Det någjeldende95-direktivet er gjennomførti norsk rett i
personopplysningsloven.Forordningenoppheverog erstatter95-direktivet med
virkning i EU fra 25. mai 2018, se forordningen artikkel 94.
Departementetforeslår at forordningen gjennomføresi en ny personopplysningslov og at den någjeldendepersonopplysningslovenoppheves.
Etter EØS-avtalen artikkel 7 bokstav a skal Norge gjennomføreEU -forordninger
«som sådan»i nasjonalrett. Dette innebæreretter departementetsvurdering at
forordningen må gjennomføresi norsk rett ved i nkorporasjon.Inkorporasjon
innebærerat forordningen gjøresgjeldendesom norsk lov uten omskrivninger. Det
vises til lovutkastet § 1, hvor forordningen foreslåsgjennomført ved inkor porasjon
med de tilpasninger som avtalesved innlemmelsei EØS-avtalen gjennom en
henvisningsbestemmelse.

8

https://ec.europa.eu/digital
-single-market/en/news/proposal
-regulation-privacy-and-electroniccommunications
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Forordningendels pålegger, og dels åpner for at medlemslandenefastsetter
nasjonaleregler som utfyller, presiserereller gjør unntak fra forordningen.
Departementetforeslår at slike nasjonalegenerellesupplerendebestemmelsergis i
den nye personopplysningsloven,menssektorspesifikkeregler gis i
særlovgivningen.Det vises til omtalen av forslagenei lovutkastet i forbindelse
med behandlingenav de enkelte spørsmåli det følgende.For eksempelåpner
forordningen for at medlemslandenei nasjonalrett kan fastsetteden nærmere
aldersgrensenfor barnssamtykketil behandlingav personopplysningerved
informasjonssamfunnstjenester(se artikkel 8 som omtalesnærmereunder i kapittel
32), mensden pålegger medlemslandeneå gi bestemmelseri nasjonalrett om
opprettelseav en nasjonaltilsynsmyndighet(se artikkel 54 som omtalesnærmere
under i kapittel 17).
Departementetbemerkerat forordningensstruktur, språk og regeloppbyggingpå
en rekke punkter avviker fra det man vil betegnesom alminnelig norsk
lovgiv ningsteknikk. Dette kan medføreutfordringer for dem som skal anvende
forordningen eller søkerinformasjon om densinnhold, men departementetkan
ikke se at EØS-avtalen åpnerfor å gjennomføreforordningen ved å gjengi eller
omskrive forordningensregler i det norskeregelverket(transformasjon).De
pedagogiskeutfordringeneforsterkesved at personopplysningslovensregler dels
vil følge av den inkorporerte forordningen og dels av de utfyllende nasjonale
bestemmelsene.
Når det gjelder forholdet mellom personvernforordningenog særlovgivningen,
viser departementettil omtalen under i kapittel 36.

4 Lovens saklige vir keområde
4.1 Gjeldende rett
Personopplysningsloven§ 3 første ledd bestemmerat loven gjelder for behandling
av personopplysningersom helt eller delvis skjer med elektroniskehjelpemidler
(bokstav a), annenbehandlingav personopplysningernår disseinngår el ler skal
inngå i et personregister(bokstav b) og alle former for kameraovervåking,slik
dette er definert i loven § 36 første ledd (bokstav c).
I § 3 annet ledd er det bestemtat loven ikke gjelder behandlingav personopplysninger som den enkelte foretar for rent personligeeller andreprivate formål.
I § 3 tredje ledd er det bestemtat Kongen kan gi forskrift om at loven eller deler
av den ikke skal gjelde for bestemteinstitusjoner og saksområder.Forskriftshjemmelener benyttet til å fastsetteen del unntak. I personopplysnings
forskriften
§ 1-1 er det bestemtat når Riksrevisjonenbehandlerpersonopplysningersom ledd
i sin kontrollvirksomhet, gjelder ikke personopplysnings
loven §§ 18 (innsyn), 27
(retting), 31 (meldeplikt) og 33 (konsesjonsplikt).D et sammeer bestemti lov om
riksrevisjonen§ 17, med den følge at forskrifts bestemmelseni prinsippet er
overflødig. For Riksrevisjonensøvrige behandlinggjelder personopplysningsloven
i sin helhet. I forskriften § 1-2 fr emgår det at behandlingav personopplysninger
som er nødvendigav hensynettil rikets sikkerhet eller de alliertes sikkerhet,
forholdet til fremmedemakter og andrevitale nasjonalesikkerhetsinteresser,er
unntatt fra personopplysningsloven § 44 første til tredje ledd (tilsynsmyndighetens
tilgang til opplysninger), samt fra loven §§ 31 (meldeplikt) og 33
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(konsesjonsplikt). Sammested er det bestemtat uenighetmellom behandlingsansvarlig og Datatilsynet om utstrekningenav unntaketavgjøresav Personvernnemnda.I forskriften § 1-3 uttales at personopplysningsloven ikke gjelder for
sakersom behandleseller avgjøresi medhold av rettspleielovene(domstolloven,
straffeprosessloven,tvisteloven og tvangsfullbyrdelseslovenmv.).
I § 3 fjerde ledd er det bestemtat Kongen kan gi forskrift om særskilteformer for
behandlingav personopplysninger,og om behandlingav personopplysningeri
særskiltevirksomhetereller bransjer.For behandlingav personopplysningersom
ledd i kredittopplysningsvirksomhetkan det i forskrift gis bestemmelserblant
annetom hvilke typer opplysningersom kan behandles,hvilke kilder personopplysninger kan hentesfra, hvem kredittopplysningerkan utleverestil og hvordan
utleveringenkan skje, sletting av kredittanmerkningerog taushetsplikt for de
ansattei kredittopplysningsbyrået.Det kan ogsågis regler om at loven eller
enkelte bestemmelsergitt i eller i medhold av den skal gjelde for behandlingav
kredittopplysningerom andreenn enkeltpersoner.Forskriftshjemmelener benyttet
til å gi bestemmelserom kredittopplysningsvirksomhet,se forskriften kapittel 4.
Det er ogsåen omfattendesærlovgivning som regulererbehandlingav personopplysninger.Det vises til kapittel 36 for en nærmeregjennomgåelseav forholdet
mellom forordningen og særlovgivningen.
4.2 Forordningen
Artikkel 2 nr. 1 bestemmerat forordningen får anvendelsepå behandlingav
personopplysningersom helt eller delvis utførespå en automatisertmåte, og på
ikke-automatisertbehandlingav personopplysningersom inngår i eller skal inngå i
et register. Dette tilsvarer personopplysningsloven§ 3 første ledd bokstav a og b.
Artikkel 2 nr. 2 fastsetterat forordningen ikke får anvendelsepå behandlingav
personopplysningersom utføresi forbindelsemed utøvelseav en aktivitet som
ikke omfattesav unionsretten (bokstav a), av medlemsstatenenår de utøver
aktiviteter som omfattesav avdeling V kapittel 2 i TEU (bokstav b) , av en fysisk
personsom ledd i rent personligeeller familiære aktiviteter (bokstav c) eller av
kompetentemyndighetermed henblikk på å forebygge,etterforske,avsløreeller
forfølge straffbareforhold eller iverksettestrafferettsligesanksjoner,herunder
vern mot og forebygging av trusler mot den offentlige sikkerhet (bokstav d).
Unntaket i bokstav a innebærerat forordningensregler ikke får anvendelsepå
behandlingsom faller utenfor EU-retten. Unntaket i bokstav b gjelder EUs felles
sikkerhets- og forsvarspolitikk. Unntaket i bokstav c tilsvarer unntaketi personopplysningsloven § 3 annetledd. Unntaket i bokstav d presisererat forordningens
regler ikke gjelder på det områdetsom dekkesav direktiv (EU) 2016/680,se
omtalen av dette direktivet over i punkt 2.7.1.
Artikkel 2 nr. 3 fastsetterat forordning (EF) nr. 45/2001 kommer til anvendelsepå
behandlingav personopplysningersom Unionens institusjoner, organer,kontorer
og byrå foretar.
Artikkel 2 nr. 4 bestemmerat forordningen ikke berøreranvendelsenav direktiv
2000/31/EF(ehandelsdirektivet), særlig regleneom formidleransvarfor
tjenesteyteresom er fastsatti artikkel 12 til 15 i dette direktivet.
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4.3 Departementets vurdering
Anvendelseav forordningen utenfor EØS-retten?
Forordningener etter ordlyden i artikkel 2 nr. 2 bokstav a saklig avgrensettil kun
å gjelde EU-rettenssaklige virkeområde.For Norgesdel vil det ved innlemmelse
av forordningen i EØS-avtalen bli søkt presiserti tilpasningstekstenat den ikke får
anvendelsepå behandlingsom faller utenfor EØS-retten. At Norge ikke har en
folkerettslig plikt etter EØS-avtalen til å anvendeforordningensregler utenfor
EØS-avtalensvirkeområde,sperrerlikevel ikke for at det fastsettesnasjonalt at
forordningensbestemmelserskal gis anvendelseogsåutenfor EØS-rettenssaklige
virkeområde.
Etter departementetsvurdering bør det fremdeles,slik som etter gjeldenderett,
væreén personopplysningslov i norsk rett med generell anvendelse.Å operere
med to forskjellige regelsettfor behandlingersom faller innenfor og utenfor EØSavtalenssaklige virkeområde, vil by på vanskeligegrensedragninger,og det måtte
i så fall fastsettesegnenasjonaleregler om slik behandling.Departementetnevner
i denneforbindelseogsåat Norge er bundetav Europarådets
personvernkonvensjonnr. 108, som har et helt genereltanvendelsesområde
Departementetgår på dennebakgrunninn for å videreføre gjeldenderettstilstand,
slik at personopplysningsloven har generell anvendelse,det vil si at loven ikke er
begrensettil å gjelde innenfor EØS-rettenssaklige virkeområde.Ettersom
forordningen foreslåsgjennomført ved inkorporasjon,bør det etter departementets
syn fastsettesi en egenlovbestemmelseat forordningensregler får anvendelse
også utenfor EØS-rettensområde,da det ellers kunne oppståtvil om hvorvidt
artikkel 2 nr. 2 bokstav a begrenserlovens saklige virkeområde.Departementet
foreslår derfor en bestemmelsei personopplysningsloven§ 2 hvor det bestemmes
uttrykkelig at forordni ngensregler ogsågjelder for behandlingsom faller utenfor
EØS-avtalenssaklige virke område, se lovutkastet § 2 første ledd. Forordningens
bestemmelserom internasjonaltsamarbeidkan imidlertid ikke komme til
anvendelse,da dissebestemmelsenebare gjel der innenfor forordningenssaklige
virkeområde.
Behandling av personopplysningeri straffesakskjeden
Forordningen gjelder etter artikkel 2 nr. 2 bokstav d ikke for vedkommende
myndigheters behandlingav personopplysningermed henblikk på å forebygge,
etterforske, avsløreeller straffeforfølge straffbare forhold eller iverksette
strafferettsligesanksjoner,herundervern mot og forebygging av trusler mot den
offentlige sikkerhet. Formuleringentilsvarer angivelsenav virkeområdetfor
direktiv (EU) 2016/680,jf. dette direktiv ets artikkel 2 nr. 1. Formålet med artikkel
2 nr. 2 bokstav d er å tydeliggjøre at forordningen ikke skal gjelde innenfor
direktivets virkeområde.
Politiregisterloven § 3 bestemmerat loven gjelder for politiets og påtalemyndighetensbehandlingav opplysninger. Kriminalomsorgener ikke omfattet av
politiregisterloven, men det tas fra departementetsside sikte på å utarbeideegne
lovbestemmelserom behandlingav personopplysningerunder straffegjennomføring og varetekt på grunnlag av di rektivet, jf. punkt 2.7.1 over.
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Departementetforeslår derfor å avgrenselovens virkeområdemot
straffesaksdirektivetsvirkeområde.Det vises til lovutkastet § 2.
Dødepersoner
Forordningengjelder ikke for behandlingav personopplysninger om avdøde
personer,men det enkelteland kan gi egneregler om dette, jf. fortalepunkt 27. At
forordningen ikke gjelder for personopplysningerom avdødepersoner, kommer
ogsåtil uttrykk i fortalepunkt 158 og 160.
Departementetforeslår å videreføre gjeldendenorsk rett på dette punkt, slik at
personopplysningslovenikke gis anvendelsefor personopplysninger om avdøde
personer. I dette ligger at en personopplysning om en avdødpersonbare vil
omfattesav forordningensregler hvis opplysningensamtidig er en personopplysning om en levendeperson.Personopplysningsloven§ 2 nr. 1 definerer
personopplysningsom «opplysningerog vurderinger som kan knyttes til en
enkeltperson». I Ot.prp. nr. 92 (1998–99) side 102, i spesialmerknadenetil § 2,
uttales det at opplysningerom en avdødpersonbare er «personopplysning»i
lovens forstand dersomopplysningenogsåkan knyttes til en levendeperson.
Juridiske personer
Definisjonen av personopplysningeri forordningen artikkel 4 nr. 1 gjør det klart at
begrepetomfatter opplysningerom fysiske personer.I dette ligger at opplysninger
om juridiske personerfaller utenfor forordningensanvendelses
område.Dette er i
samsvarmed gjeldendenorsk rett, og departementetgår ikke inn for noen endring
på dette punkt. Departementet presisererfor ordensskyld at en opplysning om en
juridisk personvil utgjøre en personopplysningdersomopplysningensamtidig er
en opplysning om en fysisk person,slik at vilkårene i forordningen artikkel 4 nr. 1
er oppfylt. Det sammeer tilfellet etter gjeldenderett.
Riksrevisjonensbehandling av personopplysninger
Riksrevisjonensbehandlingav personopplysningerer omfattet av gjeldende
personopplysningslov og forordningensregler, men det følger av forskriften § 1- 1
at Riksrevisjonensbehandling av personopplysningersom ledd i sin kontroll virksomhet er unntatt fra loven §§ 18 (rett til innsyn), 27 (retting av mangelfulle
personopplysninger),31 (meldeplikt) og 33 (konsesjon).For Riksrevisjonens
øvrige behandlinggjelder personopplysningsloven i sin helhet. Det sammefølger
av lov om riksrevisjonen§ 17 annet ledd. Forskriftsbestemmelseni
personopplysnings
loven § 1-1 er dermedoverflødig. Departementetog
departementetforeslår på dennebakgrunnat den ikke videreføres.
Behandling av personopplysninger som er nødvendig av hensyn til rikets
sikkerhet
Etter personopplysningsforskriften§ 1-2 er behandlingav personopplysningersom
er nødvendigav hensynettil rikets eller alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede
makter og andrevitale nasjonale sikkerhetsinteresser,unntatt fra
personopplysningsloven§ 44 første til tredje ledd (tilsynsmyndighetenstilgang til
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opplysninger), samt fra loven §§ 31 (meldeplikt) og 33 (konsesjonsplikt).Uenighet mellom behandlingsansvarligog Datatilsynet om utstrekningenav unntaket
avgjøresav Personvernnemnda,
jf. forskriften § 1-2 annet ledd.
Departementetgår inn for å videreføre gjeldenderett for så vidt gjelder unntaket
fra tilsynsmyndighetenstilgang til opplysninger,se lovutkastet § 19 tredje ledd.
Ettersomden foreslåttebestemmelsenkun gjør unntak fra tilsynsmyndighetens
tilgang til opplysninger,foreslåsdet at bestemmelsenplasseresi kapit telet om
tilsynsmyndighetenog ikke i lovens virkeområdebestemmelse.Gjeldendesystem
med melde- og konsesjonsplikt bortfaller ved gjennomføringav forordningen, jf.
nærmereunder i kapittel 15, slik at det ikke lenger vil værebehov for unntak fra
dissereglene.
Særligehensyngjør seggjeldendefor virksomhetentil Etterretningstjenesten.
Etterretningstjenestens
virksomhet faller utenfor EU -rettensvirkeområdeog
omfattesdermedikke av forordningen, jf. forordningen artikkel 2 nr. 2 bokstav a. I
li khet med virksomhetentil Politiets sikkerhetstjeneste,som reguleresav
politiregisterloven, vil departementetforeslå at Etterretningstjenestens
virksomhet
unntasfra forordningensvirkeområdeog reguleressærskilt i
etterretningstjenesteloven.
Forsvarsdepartementeter i ferd med å foreta en revisjon
av denneloven og vil i den forbindelse foreslå regler om behandlingav
personopplysninger.Reglenevil bli sendtpå høring på vanlig måte.
Behandling av personopplysningeri rettspleien
Gjeldendepersonopplysningslov og forordningen gjelder som utgangspunktogså
for domstolene,men etter gjeldenderett gjelder personopplysningslovenlikevel
ikke for sakersom behandleseller avgjøresi medhold av rettspleielovene
(domstolloven,straffeprosessloven,tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven mv.).
Departementetgår inn for å videreføre gjeldenderett på dette punkt, se lovutkastet
§ 2 annet ledd. Departementetlegger til grunn at behandlingav sakeri medhold av
rettspleielovene ligger utenfor EØS-avtalenssaklige virkeområdeog at Norge ikke
er bundet av forordningensregler på dette punkt. Departementetbemerkeri denne
forbindelse at ogsåEUs medlemslandsyneså ha et vidt handlingsromnår det
gjelder å fastsettehvilke regler for behandlingav personopplysninger som skal
gjelde for domstolenesdømmendevirksomhet. Forordningensfortalepunkt 20 gjør
det klart at det i medlemsstatenes
nasjonalerett kan angis hvilke prosesserog
fr emgangsmåterfor behandlingsom får anvendelsepå behandlingav personopplysninger som utføres av domstolerog andrerettshåndhevendemyndigheter.
Forholdet mellom særlovgivning og personopplysningsloven
Det følger av personopplysningsloven§ 5 at personopplysningslovengjelder
dersomikke annetfølger av en særskilt lov som regulererbehandlingsmåten.
Departementetforeslår å videreføre dennebestemmelsen,se lovutkastet § 5.
Departementetforeslår å presisereat spesiallovgivningenmå vike hvis den er i
strid med forordningen.Etter EØS-loven § 2 skal bestemmelseri lov som tjener til
å oppfylle forpliktelser etter EØS-avtalen, i tilfelle konflikt gå foran andre
bestemmelsersom regulerersammeforhold. En forskrift som tjener til å oppfylle
forpliktelser etter avtalen, skal i tilfelle konflikt gå foran annenforskrift og også
foran en senerelov. Når forordningen gjørestil norsk lov ved inkorporering i
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personopplysningsloven,medførerdette etter departementetssyn at forordningens
regler vil gå foran regler i spesiallovgivningenså fremt ikke forordningen selv gir
adgangtil å fravike forordningensregler. Det foreslåsat dette for ordensskyld sies
uttrykkelig i personopplysningsloven,se forslag til § 5.
Forordningenåpneri en lang rekke bestemmelserfor at det kan eller skal gis
nasjonallovgivning. I enkelte tilfeller åpnesdet for at det kan gis mer spesifikke
bestemmelser,se f or eksempelartikkel 6 nr. 2 og 3. Lov eller forskrift gitt med
hjemmel i dennebestemmelsenvil ikke værei strid med forordningen så lenge den
holder seginnenfor rammenegitt i artikkel 6 nr. 2 og 3. Det vil da ikke oppstået
spørsmålom motstrid. Andre bestemmelseri forordningen, jf. for eksempel
artikkel 23, åpnerfor at nasjonallovgivning kan begrenserettighetenesom følger
av forordningen dersomvisse vilkår er til stede.Heller ikke i dissetilfellene vil
det oppståspørsmålom motstrid så lenge den nasjonalelovgivningen holder seg
innenfor de rammer artikkel 23 trekker opp.
Departementetforeslår i høringsnotatether at loven (og dermedforordningens
bestemmelser)ogsåskal gjelde f or behandlingav personopplysninger som faller
utenfor EØS-avtalenssaklige virkeområde,se nærmereover i punkt 4.3.1. Utenfor
forordningensog EØS-avtalensvirkeområdestår Norge fritt til å gi regler som
fraviker forordningen. Selv om forordningen gis generell anvendelseetter en
nasjonallovbestemmelse,det vil si anvendelseogsåutenfor EØS-avtalens
virkeområde,vil forordningen ikke ha noen f orrang etter EØS-loven § 2 utenfor
EØS-avtalensvirkeområde.

5 Lovens geografiskevirkeområde
5.1 Gjeldende rett
Personopplysningsloven§ 4 første ledd bestemmerat loven gjelder for behandlingsansvarligesom er etablert i Norge. Kongen kan i forskrift bestemme at loven
helt eller delvis skal gjelde for Svalbardog JanMayen, og fastsettesærligeregler
om behandlingav personopplysningerfor disseområdene.I personopplysnings
forskriften § 1-4 er det fastsattat loven med forskrift gjelder for behandlingsansvarlige som er etablert på Svalbard,men at Datatilsynet ved enkeltvedtakkan
gi dispensasjonfra de enkelte bestemmelseri personopplysningslovendersom
stedlige forhold gjør det nødvendig.I forskriften § 1-5 er det bestemtat personopplysningslovenmed forskrift gjelder for behandlingsansvarligesom er etablert
på Jan Mayen.
Personopplysningsloven§ 4 annetledd bestemmerat loven ogsågjelder for
behandlingsansvarligesom er etablert i stater utenfor EØS dersomden
behandlingsansvarligebenytter hjelpemidler i Norge. Dette gjelder likevel ikke
dersomhjelpemidlenebare brukestil å overføre personopplysningervia Norge.
Det følger av § 4 tredje ledd at behandlingsansvarligesom nevnt i annetledd skal
ha en representantsom er etablert i Norge. Reglenesom gjelder for den
behandlingsansvarligegjelder ogsåfor representanten.
5.2 Forordningen
A rtikkel 3 nr. 1 bestemmerat forordningen får anvendelsepå behandlingav
personopplysningersom utføresi forbindelse med aktivitetene ved virksomheten
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til en behandlingsansvarligeller en databehandleri Unionen, uavhengigav om
behandlingenfinner sted i Unionen eller ikke.
Artikkel 3 nr. 2 utvider det geografiskevirkeområdetytterligere. Det er der
bestemtat for ordningenfår anvendelsepå behandlingav personopplysningerom
registrertesom befinner seg i Unionen, og som utføres av en behandlingsansvarlig
eller databehandlersom ikke er etablert i Unionen, dersombehandlingener knyttet
til ententilbud av varer eller tjenestertil registrertei Unionen, uavhengigav om
det krevesbetaling fra den registrerteeller ikke (bokstav a), eller overvåking av
deresatferd, i den grad deresatferd finner sted i Unionen (bokstav b). Artikkel 27
gir nærmereregler om plikten til å skriftlig utpeke en representanti de tilfeller
som er regulert i artikkel 3 nr. 2.
Artikkel 3 nr. 3 fastslår at forordningen får anvendelsepå behandlingav
personopplysningersom utføres av en behandlingsansvarligsom ikke er etablert i
Unionen, men på et sted der medlemsstatenes
nasjonalerett får anvendelsei
henhold til folkeretten.
5.3 Departementets vurdering
Forordningenåpnerikke for nasjonale bestemmelsersom utvider eller innskrenker
forordningensbestemmelserom geografiskvirkeområde.Departementetbemerker
at forordningensgeografiskevirkeområdeer betydelig utvidet i forhold til
personopplysningslovenog 95-direktivet, ved at artikkel 3 nr. 2 gir forordningen
anvendelsei tilfeller som i praksis vil omfatte et betydelig antall
behandlingsansvarligeetablert i land utenfor EU/EØS. Datatilsynet påpektei sin
høringsuttalelseat det kan stilles spørsmålved om det er mulig å håndheve
lovgivningen utenfor Europasgrenser,og at det ikke er gitt hvordaneuropeiske
tilsynsmyndigheterskal gjennomføre kontroller med og gi påleggtil virksomheter
som ikke er etablert i EU. Departementetantar i likhet med Datatilsynet at
håndhevelseav forordningen utenfor EU/EØS, bådefor den registrerteog for
tilsynsmyndigheten,reiser faktiske og rettslige spørsmålsom i første rekke må få
sin avklaring gjennom praksis.
EttersomSvalbardikke omfattesav EØS-avtalen,og det er fastsatti svalbardloven
§ 2 at andrebestemmelserenn de i § 2 første ledd ikke gjelder for Svalbarduten
når det er særskilt fastsatt, går departementetinn for å videreføre gjeldenderett om
at personopplysningslovengis anvendelsepå Svalbard,se lovutkastet § 4. Det
sammeforeslåsfor så vidt gjelder JanMayen, jf. lov om Jan Mayen § 2, se
lovutkastet § 4.

6 De grunnleggendeprinsippene for behandling av
personopplysninger
6.1 Gjeldende rett
Grunnkravenetil behandlingav personopplysningerfremgår i dag av personopplysningsloven§ 11 første ledd. Det er der bestemtat den behandlingsansvarlige skal sørgefor at personopplysningenebare behandlesnår det foreligger et
behandlingsgrunnlagi medhold av §§ 8 og 9 (bokstav a), bare nyttes til uttrykkelig
angitte formål som er saklig begrunneti den behandlingsansvarligesvirksomhet
(bokstav b), ikke brukesseneretil formål som er uforenlig e med det opprinnelige
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formålet med innsamlingenmed mindre den registrertesamtykker(bokstav c), er
tilstrekkelig og relevantefor formålet med behandlingen(bokstav d) og er korrekte
og oppdaterteog ikke lagreslenger enn det som er nødvendigut fra for målet med
behandlingen(bokstav e).
Personopplysningsloven§ 11 annet ledd bestemmerat senerebehandlingav
personopplysningenefor historiske, statistiskeeller vitenskapeligeformål ikke
ansesuforenlig med de opprinnelige formålenemed innsamlingenav opplysningenedersomsamfunnetsinteressei at behandlingenfinner sted, klart overstiger
ulempeneden kan medførefor den enkelte.
Personopplysningsloven§ 11 tredje ledd bestemmerat personopplysningersom
gjelder barn, ikke skal behandlespå en måte som er uforsvarlig av hensyntil
barnetsbeste.
6.2 Forordningen
Forordningenartikkel 5 nr. 1 bokstav a til f fastsetternærmereangitte krav
(prinsipper) for behandlingenav personopplysninger.Hvert prinsipp har en egen
betegnelse,for eksempelprinsippet om «lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet» i bokstav a. Artikkel 5 nr. 2 fastslår at det er den behandlingsansvarlige
som er ansvarlig for og skal kunne dokumentereat prinsippeneoverholdes.
Artikkel 5 nr. 1 bokstav a bestemmerat personopplysningen
e skal behandlespå en
lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte med hensyntil den registrerte.
Artikkel 5 nr. 1 bokstav b bestemmerat personopplysningeneskal samlesinn for
spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigedeformål og ikke viderebehandlespå en
måte som er uforenlig med disseformålene.Det er videre fastsattat viderebehandlingav opplysningenefor arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål
knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiskeformål ikke
skal ansessom uforenlig med de opprinnelige formålene. Dette utgjør prinsippet
om «formålsbegrensning».Nærmereregler om når en behandlingskal anses
uforenlig med den opprinnelige behandlingen, er gitt i artikkel 6 nr. 4, se omtalen
under i punkt 6.4.
Artikkel 5 nr. 1 bokstav c bestemmerat personopplysningeneskal væreadekvate,
relevanteog begrensettil det som er nødvendigfor formålene de behandlesfor.
Dette utgjør prinsippet om «dataminimering».
Artikkel 5 nr. 1 bokstav d bestemmerat personopplysningeneskal værekorrekte
og, dersom det er nødvendig,oppdaterte.Videre er det bestemtat det må treffes
ethvert rimelig tiltak for å sikr e at personopplysningersom er uriktige med hensyn
til formålenede behandlesfor, uten opphold sletteseller korrigeres.Dette utgjør
prinsippet om «riktighet».
Artikkel 5 nr. 1 bokstav e bestemmerat personopplysningeneskal lagresslik at det
ikke er mulig å identifisere de registrertei lengre perioder enn det som er
nødvendigfor formålenesom personopplysningenebehandlesfor. Det er fastsatt
at opplysningene kan lagresi lengre perioder dersomde utelukkendevil bli
behandletfor arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til
vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiskeformål, forutsatt at det
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gjennomføresegnedetekniske og organisatorisketiltak for å sikre de registrertes
rettigheter og friheter. Dette er prinsippet om «lagringsbegrensning»
.
Artikkel 5 nr. 1 bokstav f bestemmerat personopplysningerskal behandlespå en
måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene,herundervern
mot uautorisert eller ulovlig behandlingog mot utilsiktet tap, ødeleggelseeller
skade,ved bruk av egnedetekniske eller organisatorisketiltak («integritet og
fortrolighet»).
6.3 Departementets vurdering
De grunnleggendeprinsippenei forordningen artikkel 5 tilsvarer i betydelig grad
prinsippenesom følger av personopplysningsloven§ 11 første og annet ledd.
Prinsippet om integritet og fortrolighet i artikkel 5 nr. 1 bokstav f har likevel ingen
direkte parallell i personopplysningsloven.I personopplysningsforskriften§ 2-11
stilles det imidlertid krav om sikring av konfi densialitet (som tilsvarer
fortrolighet), mensdet i forskriften § 2-13 stilles krav om sikring av integritet.
Bestemmelseni personopplysningsloven§ 11 tredje ledd om behandlingav barns
opplysningerhar på sin side ingen direkte parallell i forordningen og omtales
nærmereunder i kapittel 32.
Prinsippenei forordningen artikkel 5 utgjør selvstendigepliktbestemmelser, og
overtredelserkan møtesmed sanksjonerfra tilsynsmyndighetene,herunder
sanksjoneresmed administrative gebyreri henholdtil artikkel 83 nr. 5. Forordningensbestemmelserom overtredelsesgebyromtalesnærmereunder i kapittel 23.
De spesifikke rettighetenesom tilkommer den registrerteetter forordningen
kapittel 3, slik som retten til å motta informasjon, innsyn, korrigering og sletting
mv., kan ansessom en konkretisering av de mer overordnedepr insippeneartikkel
5 gir anvisning på. Som en konsekvensav dette kan det i medhold av artikkel 23
fastsettesunntak ogsåfra prinsippenei artikkel 5 når det fastsettesunntak fra den
registreresspesifikke rettigheter,i den grad prinsippenei artikkel 5 svarertil disse
rettighetene.Artikkel 5 åpnerellers ikke for nasjonaletilpasninger. For øvrig vises
det til omtalen av artikkel 23 under i kapittel 12.
6.4 Særlig om prinsippet om formålsbegrensning
Gjeldende rett
Etter personopplysningsloven§ 11 første ledd bokstav c påligger det den
behandlingsansvarligeå sørgefor at personopplysningeneikke brukes seneretil
formål som er uforenlige med det opprinnelige formålet med innsamlingen,med
mindre den registrertesamtykker. Ved Høyesterettsdom inntatt i Rt. 2013 s. 143
(Avfallsservice) ble det fastslått at bestemmelseni § 11 første ledd bokstav c skal
ansessom et tilleggskrav i forhold til behandlingsgrunnlagene
i §§ 8 og 9. Dette
innebærerat den registrertemå samtykkefør alleredeinnsamledeopplysninger
lovlig skal kunne behandlesfor et uforenlig formål.
I § 11 annet ledd er det bestemtat senerebehandlingav personopplysningenefor
historiske, statistiskeeller vitenskapeligeformål ikke ansesuforenlig med de
opprinnelige formålenemed innsamlingenav opplysningene,jf. første ledd
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bokstav c, dersomsamfunnetsinteressei at behandlingenfinner sted, klart
overstiger ulempeneden kan medførefor den enkelte.
Forordningen
Forordningenartikkel 6 nr. 4 inneholder nærmerebestemmelserom behandlingav
personopplysningerfor andreformål enn det de var innhentetfor. Behandlingav
opplysningertil et formål som ikke er forenlig med det opprinnelige formål er i
utgangspunktetforbudt, jf. prinsippet om «formålsbegrensning»i artikkel 5 nr. 1
bokstav b.
Artikkel 6 nr. 4 fastslår at behandlingfor uforenlige formål er ti llatt hvis den
registrertehar gitt sitt samtykkeeller det i nasjonalrett er åpnet for behandlingfor
uforenlige formål for ivaretakelseav de formål som fremgår av artikkel 23 nr. 1. I
dissetilfellene er det derfor i prinsippet ikke nødvendigå ta stil ling til om det nye
formålet er uforenlig med det opprinnelige formålet for å fastleggebehandlingens
lovlighet. I andretilfeller må det tas stilling til om det nye formålet er uforenlig
med det opprinnelige formålet. Departementetnevnerfor ordensskyld at det i
artikkel 5 nr. 1 bokstav b uttrykkelig er fastsattat viderebehandlingav
opplysningenefor arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til
vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiskeformål ikke skal anses
som uforenlig med de opprinnelige formålene.
Artikkel 6 nr. 4 gir anvisning på en ikke -uttømmendeliste av momentersom den
behandlingsansvarligeskal ta i betraktning. Det skal tas hensyntil enhver
forbindelse mellom formålenesom personopplysningeneer blitt samletinn for, og
formålenemed den tiltenkte viderebehandlingen(bokstav a), i hvilken
sammenhengpersonopplysningeneer blitt samletinn, særlig med hensyntil
forholdet mellom de registrerteog den behandlingsansvarlige(bokstav b), personopplysningenes art, især om særligekategorier av personopplysningerbehandlesi
henhold til artikkel 9, eller om personopplysningerom straffedommerog
lovovertredelserbehandlesi henhold til artikkel 10 (bokstav c), de mulige
konsekvenseneav den tiltenkte viderebehandlingenfor de registrerte(bokstav d)
og om det foreligger nødvendigegarantier,som kan omfatte kryptering eller
pseudonymisering(bokstav e).
Departementetsvurdering
Artikkel 6 nr. 4 innebæreren videreføring av prinsippet i personopplysningsloven
§ 11 om at den registrertessamtykkekrevesfor at behandlingfor uforenlige
formål skal værelovlig. I tillegg tillater artikkel 6 nr. 4 at det i nasjonalrett åpnes
for behandlingfor uforenlige formål for ivaretakelseav de formål som fremgår av
artikkel 23 nr. 1. Dette innebæreretter departementetsvurdering at det er en vid
adgangtil i nasjonallov å tillate behandlingav alleredei nnsamledeopplysninger
for uforenelige formål, da listen i artikkel 23 nr. 1 blant annetomfatter «viktige
mål av generell samfunnsinteressefor Unionen eller en medlemsstat», jf. artikkel
23 nr. 1 bokstav e.
Et spørsmålsom har vært diskutert, er om personopplysningslovensregler om at
personopplysningerikke skal brukestil formål som er uforenlige med
innsamlingsformålet,sperrerfor utlevering av opplysningermellom
forvaltningsorganermed sikte på håndhevingav lovgivning, herunder
lovgivningen om arbeidsmiljø, skatter og avgifter o.l. Det finnes i dag en rekke
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lovregler i spesiallovgivningensom åpnerfor viderebruk av personopplysningertil
formål som ikke er forenlige med innsamlingsformålet,herunderregler om deling
av informasjon mellom forvaltni ngsorganertil kontrollformål. Forordningen
artikkel 6 nr. 4 åpnerfor å opprettholdeslike regler. Videre åpnerforordningen for
at det ved behov vedtasnye regler om informasjonsdelingmellom
forvaltningsorganersom gir grunnlag for å fravike kravet om f ormålsbegrensning.
Det besom høringsinstansenes
syn på om det likevel er behov for en bestemmelse
som understrekerat formålsbegrensningenikke er til hinder for at offentlige
myndighetersom har til oppgaveå håndhevelovgivningen om arbeidsmiljø, trygd,
skatter og avgifter, utveksler informasjon så langt dette er nødvendigfor å utføre
tilsynsoppgavene,se forslaget i lovutkastet § 12. Bestemmelsenskal ikke forstås
slik at informasjonsutvekslingpå områdersom ikke er dekket av bestemmelsen,er
forbudt.
Når det gjelder fastleggelsenav om et formål er (u)forenlig med det opprinnelige
formålet, innebærerden ikke -uttømmendelisten av momenteri artikkel 6 nr. 4
bokstav a til e at det må foretas en bred vurdering. Blant annetmå de momenter
artikkel 6 nr. 4 bokstav a til e selv gir anvisning på, tas i betraktning. At det må
foretas en bred vurdering, innebæreren videreføring av gjeldenderett etter
personopplysningsloven,jf. blant annetden ovenfor omtalte avgjørelseni Rt. 2013
s. 143. Når det gjelder selve innholdet i vurderingen,antar departementetat denne
neppehar et vesentlig annetinnhold enn etter dagensrettstilstand.

7 Behandlingsgrunnlag
7.1 Vilkårene for lovlig behandling av opplysninger (behandlingsgrunnlag)
Gjeldende rett
Regleneom behandlingsgrunnlagangir de grunnleggendevilkårene for når
behandlingav personopplysningerkan finne sted, med andreord kravenetil
rettslig grunnlag for behandlingav personopplysninger.I gjeldendepersonopplysningslov fremgår de alminnelige regleneom behandlingsgrunnlagav §§ 8 og 9.
Etter personopplysningsloven§ 8 kan behandlingav personopplysningerfinne sted
dersomden registrertehar samtykket,dersomdet er en lovfestet adgangtil
behandling,eller dersombehandlingener nødvendigfor et av formålene i bokstav
a til f. Bokstav a gir adgangtil å behandlepersonopplysningernår behandlingener
nødvendigfor å oppfylle en avtale med den registrerte,eller for å utføre gjøremål
etter den registrertesønskefør en slik avtale inngås.Etter bokstav b kan
behandlingskje for å oppfylle en rettslig forpliktelse, mensbokstav c gir grunnlag
for behandlingsom er nødvendigfor å varetaden registrertesvitale interesser.
Bokstav d og e gir adgangtil behandlingfor henholdsviså utføre en oppgaveav
allmenn int eresseeller utøve offentlig myndighet. Endelig følger det av bokstav f
at behandlingav personopplysningerogsåkan finne sted når det er nødvendigfor
at den behandlingsansvarligeeller tredjepersonersom opplysningeneutleverestil ,
kan varetaen berettiget interesse,og hensynettil den registrertespersonvernikke
overstiger denneinteressen.For sensitiveopplysningermå i tillegg et av vilkårene
i § 9 første ledd væreoppfylt. Se nærmereunder i kapittel 8 om behandlingav
sensitiveopplysninger.
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Forordningen
Regleneom behandlingsgrunnlagfølger av forordningen artikkel 6. Forordningen
svarerpå dette punktet i stor grad til gjeldenderett, men det er visse forskjeller.
Artikkel 6 nr. 1 bokstava viderefører samtykkesom behandlingsgrunnlag.
Kravene til gyldig samtykkebehandlesunder i kapittel 9. Artikkel 6 nr. 1 bokstav
b svarertil gjeldendelov § 8 første ledd bokstav a, og gir grunnlag for behandling
av personopplysningernår det er nødvendigfor å oppfylle en avtale som den
registrerteer part i, eller for å gjennomføretiltak på den registrertesanmodning
før en avtaleinngåelse.Artikkel 6 nr. 1 bokstavc svarertil dagenslov § 8 første
ledd bokstav b, og gir grunnlag for behandlingsom er nødvendigfor å oppfylle en
rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige.Etter artikkel 6 nr. 1
bokstavd foreli gger det behandlingsgrunnlagnår behandlinger nødvendigfor å
verne den registrerteseller annenfysisk personsvitale interesser.Bestemmelsen
viderefører gjeldendelov § 8 første ledd bokstav c, men innebærerogsåen viss
utvidelse, ettersomgjeldendelov ikke omfatter andrepersonersvitale interesser.
Artikkel 6 nr. 1 bokstave viderefører gjeldendelov § 8 første ledd bokstav d og e,
og gir adgangtil behandlingnår dette er nødvendigfor å utføre enn oppgavei
allmennhetensinteresseeller utøve of fentlig myndighet som den
behandlingsansvarligeer pålagt.
Artikkel 6 nr. 1 bokstavf viderefører gjeldendelov § 8 første ledd bokstav f, og gir
adgangtil å behandleopplysningerpå grunnlag av en interesseavveining.
Bestemmelsenskiller segimidlertid på to punkter fra dagenslov. For det første er
det i forordningensregel presisertat det skal leggessærlig vekt på den registrertes
interessernår den registrerteer et barn. For det andrekommer artikkel 6 nr. 1
bokstav f ikke til anvendelsepå «behandling som utføresav offentlige
myndighetersom ledd i utførelsenav deresoppgaver».Begrunnelsenfor dette er
at skal det væreopp til lovgiveren å sørgefor et rettsgrunnlagfor slik behandling,
se fortalepunkt 47.
Gjeldendelov § 8 første ledd annetalternativ, som gir grunnlag for behandlingav
personopplysningernår det er «fastsatti lov at det er adgangtil slik behandling»,
har ingen parallell i forordningen. Dette kan imidlertid ikke antaså medførenoen
realitetsendring.Departementeter ikke kje nt med lovbestemmelsersom gir adgang
til behandlingav personopplysningeruten at behandlingenhar tilknytning til
utførelsenav en oppgavei allmennhetensinteresse,utøvelseav offentlig myndighet eller oppfyllelsen av en rettslig forpliktelse, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav e og c.
For behandlingav opplysningersom regnessom sensitive,jf. artikkel 9 nr. 1,
krevesdet i tillegg at en av unntaksbestemmelsene
i artikkel 9 nr. 2 åpnerfor
behandlingen,eventuelti kombinasjonmed nasjonalelovbestemmelser. Se
nærmereunder i kapittel 8 om behandlingav sensitive opplysninger.
Departementetsvurdering
Departementetknytter i det følgendenoen kommentarer til behandlingsgrunnlagenei forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e, da disse som følge av artikkel
6 nr. 2 og 3 foranlediger enkelte særligetolkningsspørsmål.Det knyttes ogsånoen
kommentarertil forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Når det gjelder
behandlingsgrunnlagenei forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b og d, reiser ikke
dissetilsvarendetolk ningsspørsmål,og de åpnerheller ikke for særligenasjonale
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tilpasninger. Departementetviser derfor til gjennomgåelsenover i punkt 7.1.2.
Forordningenartikkel 6 nr. 1 bokstav a om samtykkeomtalesnærmereunder i
kapittel 9.
Etter forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e er det tillatt å behandle
personopplysninger der behandlingener nødvendigfor å oppfylle en rettslig
forpliktelse, nødvendigfor å utføre en oppgavei allmennhetensinteresseeller
nødvendigfor å utøve offentlig myndighet. Forordningenviderefører på dette
punkt behandlingsgrunnlagenei personopplysningsloven§ 8 bokstav b, d og e,
som igjen bygger på de tilsvarendebehandlingsgrunnlagen
e i 95-direktivet.
Slik forordningen artikkel 6 nr. 2 og 3 er formulert, oppstårdet enkelte tolkningsspørsmåli relasjon til behandlingsgrunnlagene
i artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e. Et
første spørsmåler om behandlingsgrunnlagene
i artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e
utgjør selvstendigebehandlingsgrunnlag,eller om de må suppleresmed et
ytterligere rettsgrunnlag for å utgjøre behandlingsgrunnlag. På bakgrunnav
ordlyden i artikkel 6 nr. 3 om at «grunnlaget»for behandlingen i nr. 1 bokstav c og
e «skal» fastsettesi unionsretteneller medlemsstatensnasjonalerett, legger
departementettil grunn at artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e ikke alene kan utgjøre et
tilstrekkelig behandlingsgrunnlag. For å kunne benytte bokstav c og e som
behandlingsgrunnlag må den behandlingsansvarligei tillegg kunne vise til et
supplerendegrunnlag for behandlingen,som må finnes i nasjonalrett som den
behandlingsansvarligeer underlagt eller i unionsretten. Forordningenskiller segpå
dette punktet fra gjeldendelov § 8 bokstav b, d og e, som ikke stiller krav om slikt
supplerenderettslig grunnlag.
Dette reiser i sin tur to hovedspørsmål.For det første må det avgjøreshva som kan
utgjøre et slikt supplerenderettslig grunnlag etter bokstav c og e, og for det andre
om det stilles nærmerekrav til dette rettslige grunnlaget.
Når det gjelder det første spørsmålet– hva som kan utgjøre et supplerenderettslig
grunnlag etter bokstav c og e – gir ikke forordningensordlyd noe klart svar. Slik
departementetforstår forordningen på dette punkt, vil imidlertid nasjonallov og
forskrift kunne utgjøre et rettslig grunnlag. Det sammemå gjelde vedtak som er
fastsattmed grunnlag i lov eller forskrift.
Når det gjelder det andrespørsmålet– hvilke nærmere krav forordningen eventuelt
stiller til det supplerenderettslige grunnlaget – må det tas utgangspunkti ordlyden
i artikkel 6 nr. 3, hvor det er bestemtat «[f]ormålet med behandlingenskal være
fastsatti nevnte rettslige grunnlag eller, med hensynti l behandlingennevnt i nr. 1
bokstav e, værenødvendigfor å utføre en oppgavei allmennhetensinteresseeller
utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarligeer pålagt.»Ordlyden er
på dette punktet noksåuklar, men gir etter departementetsvurdering grunnlag for
følgendeto slutninger om hva det rettslige grunnlaget må inneholdeog hva det
rettslige grunnlagetkan (men ikke må) inneholde.
Når det gjelder hva det rettslige grunnlaget må inneholde,kan den siterte formuleringen tilsi at forordningen stiller forskjellige krav for henholdsvisbokstav c og
e. For så vidt gjelder bokstav c om rettslige forpliktelser, stilles det krav om at
formålet med behandlingenskal værefastsatti det aktuelle rettsgrunnlaget.Det
kan stilles spørsmålved om dette innebærerat formålet(ene)må fremgå eksplisitt
av det aktuelle rettslige grunnlaget,eller om det er tilstrekkelig at formålet fremgår
forutsetningsviseller eventueltav lovforarbeidene.Departementetlegger til grunn
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at forordningen ikke oppstiller et k rav om at formålet må fremgå eksplisitt av en
egenlov/forskriftsbestemmelse,og at det er tilstrekkelig at formålet fremgår mer
indirekte gjennom det rettslige grunnlaget,eksempelvisgjennom forarbeidene.
Det stilles ikke noe tilsvarendekrav til det nasjonale rettsgrunnlagetfor så vidt
gjelder bokstav e om utførelsenav en oppgavei allmennhetensinteresseeller
utøvelseav offentlig myndighet. For bokstav e krevesdet etter forordningens
ordlyd kun at formålet med behandlingenskal værenødvendigfor å utføre en
oppgavei allmennhetensinteresseeller utøve offentlig myndighet som den
behandlingsansvarligeer pålagt. I dette ligger at artikkel 6 nr. 3 ikke foreskriver
noen nærmerekrav om hva det rettslige grunnlaget må inneholdeutover at det som
nevnt må foreligge et rettsgrunnlag.
Enten behandlingenhar grunnlag i artikkel 6 nr. 1 bokstav c eller e, må
rettsgrunnlagetfor behandlingen«oppfylle et mål i allmennhetensinteresseog stå
i forhold til det berettigedemålet som søkesoppnådd»,jf. arti kkel 6 nr. 3 siste
punktum.
Når det gjelder hva det det rettslige grunnlaget kan (og dermedforutsetningsvis
ikke må) inneholde,er det i artikkel 6 nr. 3 bestemtat rettsgrunnlaget«kan» inneholde bestemmelserom blant annetvilkårene for behandling,hv ilken type opplysninger som skal behandles,berørteregistrerte,enhetenesom personopplysningene
kan utleverestil, og formålenemed dette, formålsbegrensning,lagringsperioder
samt behandlingsaktiviteter.Departementetviser i denneforbindelse også til at
forordningen i visse artikler benytter en formulering om at særskilteforhold må
væreuttrykkelig fastsatti nasjonalrett, se for eksempelartikkel 14 nr. 5 bokstav c.
Tilsvarendeformulering er ikke benyttet i artikkel 6 nr. 1 eller 3. Videre viser
departementettil artikkel 35 nr. 10, hvor det forutsetningsvisfremgår at det
rettslige grunnlaget for behandlingetter artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e ikke
behøverå spesifikt regulerebehandlingsaktivitetene.Departementetnevneri
denneforbindelse ogsåfortalepunkt 45, hvor det gis uttrykk for at forordningen
ikke krever en særlig lov bestemmelsefor hver enkelt behandling,og at en lov kan
væretilstrekkelig som grunnlag for flere behandlingsaktiviteter som bygger på en
rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige,eller dersom
behandlingener nødvendigfor å utføre en oppgavei allmennhetensinteresseeller
utøve offentlig myndighet.
På bakgrunnav det ovennevnteforstår departementetforordningen artikkel 6 nr. 1
bokstav c og e sammenholdtmed nr. 3 slik at det må foreligge et rettslig grunnlag
i nasjonalrett utover forordningen. Forordningenoppstiller ikke formelle krav til
innholdet av det aktuelle rettsgrunnlagetbortsett fra at det for behandlingsom
bygger på bokstav c med rimelig grad av klarhet må kunne utledeset eller flere
formål fra rettsgrunnlaget.Etter departementetssyn vil for eksempelen lov eller
forskrift som gir et rettssubjekt rett eller plikt til å utføre oppgaveri allmennhetens
interesseeller å utøve offentlig myndighet, og der utføringen av disseoppgavene
direkte eller indirekte forutsetter behandlingav personopplysninger,tilfredsstille
kravet til rettslig grunnlagetter artikkel 6 nr. 1 bokstav e. Det stilles ikke krav om
at det supplerenderettsgrunnlageteksplisitt regulererbehandlingav
personopplysninger.
Artikkel 6 nr. 1 bokstav f viderefører gjeldendelov § 8 bokstav f, og gir adgangtil
å behandleopplysningerpå grunnlag av en interesseavveining.Som nevnt over
skiller imidlertid forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f segfra gjeldendelov ved
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at den ikke kommer til anvendelsepå «behandlingsom utføresav offentlige
myndighetersom ledd i utførelsenav deresoppgaver».Etter fortalepunkt 47 skal
det væreopp til lovgiveren å sørgefor et rettsgrunnlagfor slik behandling.Dette
innebærerat offentlige myndigheterikke kan falle tilbake på artikkel 6 nr. 1
bokstav f når det mangleret supplerenderettslig grunnlag for behandlingetter
artikkel 6 nr. 1 bokstav e. Mangler et slikt supplerende rettslig grunnlag, må dette
gis i eller i medhold av lov.
Ettersomunntaketfra artikkel 6 nr. 1 bokstav f bare retter segmot «offentlige
myndigheter»og «deresoppgaver»,legger departementetimidlertid til grunn at
unntaketbare gjelder behandlingav personopplysningeri forbindelse med
utøvelseav offentlig myndighet. Det offentlige må altså ha sammeadgangsom
private behandlingsansvarligetil å benytte artikkel 6 nr. 1 bokstav f i for eksempel
kommersiell virksomhet eller i egenskapav å værearbeidsgiver.
Departementetfinner grunn til å påpekefølgende:Det må prinsipielt skilles
mellom kravet til supplerenderettslig grunnlag forordningen oppstiller for
behandlingetter artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e, og hjemmelskravetsom gjelder
etter legalitetsprinsippetog Grunnloven § 102. Et rettslig grunnlag kan være
tilstrekkelig behandlingsgrunnlag etter bokstav c og e uten å oppfylle lovskravet
som kan følge av dissereglene.Bestemmelseri lov eller forskrift som bare
oppfyller minimumskraveneti l supplerenderettslig grunnlag etter artikkel 6 nr. 1
bokstav c og e, jf. nr. 3, behøveraltså ikke væretilstrekkelig når behandlingener
så inngripendeat Grunnloven § 102 og § 113 stiller krav til klarere lovhjemmel.
Departementetber særlig om høringsinstansenestilbakemelding på eventuelle
konsekvenserav at behandlingsgrunnlagene
i artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e krever
et supplerenderettslig grunnlag i nasjonalrett. Det bes særlig om tilbakemelding
på konkrete tilfeller eller grupper av tilfelle r der personopplysningsloven§ 8
bokstav b, d og e i dag utgjør behandlingsgrunnlagog hvor høringsinstansene
menerdet ikke vil foreligge behandlingsgrunnlagetter forordningen artikkel 6 nr.
1 bokstav c eller e som følge av kravet om et supplerenderettslig grunnlag.
Departementetber om at høringsinstansenei dissetilfellene vurderer om de øvrige
behandlingsgrunnlagenei forordningen artikkel 6 nr. 1, særlig artikkel 6 nr. 1
bokstav f, vil kunne utgjøre behandlingsgrunnlag.
Det bessærlig om innspill på hvorvidt det vil værebehov for en lovregulering som
kan utgjøre behandlingsgrunnlagfor private forskningsinstitusjoner,se for
eksempelforslaget inntatt som § 6 i SOU 2017:50Personuppgiftsbehandlingför
forskningsändamål.Se i denneforbindelse ogsåomtalen av rettsgrunnlagfor
behandlingav sensitiveopplysningertil forskningsformål under punkt 8.3.6.
Departementetvil på genereltgrunnlag påpekeat det ved utformingen av
nasjonalelov - eller forskrifts bestemmelser ikke bør væreet mål i segselv å kun
oppfylle de mini mumskravforordningen oppstiller til et supplerenderettslig
grunnlag etter artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e. Oft e vil mer spesifikke bestemmelser
enn det forordningen krever væreønskelig av personvern- og
rettssikkerhetsgrunner.Forordningenartikkel 6 nr. 3 viser til at det rettslige
grunnlagetkan inneholdede generellevilkårene som skal gjelde for lovligheten av
den behandlingsansvarliges
behandling,hvilken type opplysningersom skal
behandles,berørteregistrerte,enhetenesom personopplysningenekan utleverestil,
og formålenemed dette, formålsbegrensning, lagringsperioder samt
behandlingsaktiviteterog fr emgangsmåter for behandling,herundertiltak for å
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sikre lovlig og rettferdig behandling.Ofte bør slike bestemmelsergis, selv om
dette ikke er et formelt krav for at behandlingenskal værelovlig etter
forordningen En nærmereredegjørelsefor adgangentil å gi utfyllende nasjonale
regler gis i punkt 7.2.
7.2 Nærmere om adgangen til å gi utfyllende nasjonale regler om behandling på grunnlag av artik kel 6 nr. 1 bokstav c og e, jf. artikkel 6 nr. 2
og 3
Når kan det gis utfyllende nasjonaleregler med grunnlag i artikkel 6 nr. 2
og 3?
Forordningenartikkel 6 nr. 2 bestemmerat medlemsstatenekan opprettholdeeller
innføre mer spesifikke bestemmelserfor å tilpasseanvendelsenav forordningens
regler med henblikk på å sikre samsvarmed artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e, ved
nærmereå fastsettemer spesifikke krav til behandlingen samt andretiltak som har
som mål å sikre en lovlig og rettferdig behandling.Videre følger det av artikkel 6
nr. 3 at det nasjonalerettsgrunnlagetfor behandlingetter artikkel 6 nr. 1 bokstav c
og e «kan» inneholdebestemmelserom blant annetde generellevilkårene som
skal gjelde for lovligheten av den behandlingsansvarliges
behandling, hvilken type
opplysningersom skal behandles,berørteregistrerte,enhetenesom
personopplysningenekan utleverestil, og formålenemed dette,
formålsbegrensning,lagringsperiodersamt behandlingsaktiviteterog
framgangsmåterfor behandling,herunder tiltak for å sikre lovlig og rettferdig
behandling,slik som dem fastsattmed henblikk på andresærlige
behandlingssituasjonersom nevnt i kapittel IX.
Departementetforstår artikkel 6 nr. 2 og 3 slik at de åpnerfor at det i tilknyt ning
til bestemmelser som gir supplerenderettsgrunnlagfor behandlingetter artikkel 6
nr. 1 bokstav c og e, kan gis eller opprettholdesnasjonalesærreglersom nærmere
regulererbehandlingen.Artikkel 6 nr. 2 og 3 åpnerderimot ikke for å gi nasjonale
særreglerfor behandling som bygger på et av de andrebehandlingsgrunnlagenei
artikkel 6 nr. 1, for eksempelsamtykkeetter bokstav a eller en interesseavveining
etter bokstav f. I dissetilfellene må grunnlagetfor nasjonalesærreglereventuelt
finnes i andrebestemmelseri forordningen som åpnerfor nasjonalsærregulering,
for eksempelreglenei kapittel IX. Dersom det behandlessensitive personopplysninger, åpnerogsåartikkel 9 nr. 2 for visse nasjonaleutfyllende regler, se nærmere
under i kapittel 8.
Etter ordlyden i artikkel 6 nr. 2 er adgangentil å gi nasjonalesærregleravgrenset
til tilfeller hvor den aktuelle behandlingenav personopplysningerentener påbudt
for nærmereangitte formål (bokstav c, jf. artikkel 6 nr. 3), eller der behandlingen
er nødvendigfor å utføre en oppgavei allmenhetensinteresseeller utøve offentlig
myndighet (bokstav e). På dennebakgrunnvil det relevantekriteriet fo r om det
kan gis utfyllende regler med grunnlag i artikkel 6 nr. 2 og 3 ikke kunne
formuleres som et spørsmålom det er ønskelig eller nødvendigi allmennhetens
interesseå ha nasjonalesærreglerpå det aktuelle området – f or eksempelom det er
i allmennhetens interesseer ønskelig eller nødvendigå ha nasjonaleregler om
kameraovervåking.Det relevantespørsmåletvil i stedetværeom den aktuelle
behandlingener nødvendigfor å oppfylle en rettslig forpliktelse ( bokstav c), eller
utføre en oppgavei allmennhetensinteresse,eller utøve offentlig myndighet
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(bokstav e). I dissetilfellene vil det i tilknytning til det supplerendenasjonale
rettsgrunnlagetsom åpnerfor behandling,kunne gis nasjonaleregler som utfyller
forordningensregler, jf. artikkel 6 nr. 2 og 3.
Dette innebærerat det i prinsippet må trekkes en grensemellom behandlingersom
har behandlingsgrunnlagi bokstav c eller e og behandlingersom har behandlingsgrunnlag i en annenbokstav – for eksempelbokstav f. I noen tilfeller vil
grensedragningenværeklar – for eksempelder behandlingengjøresav offentlige
myndighetersom ledd i utførelsenav deresoppgaver.I slike tilfeller vil bokstav c
eller e nødvendigvisutgjøre behandlingsgrunnlag
, ettersombokstav f selv
bestemmerat den ikke vil kunne utgjøre behandlingsgrunnlagved offentlig
myndighetsutøvelse.Departementetlegger til grunn at det med grunnlag i artikkel
6 nr. 2 og 3 i betydelig utstrekning vil væreadgangtil å gi nasjonaleutfyllende
regler om det offentliges behandlingav personopplysninger.
Når det derimot gjelder private aktørersbehandlingav personopplysninger,blir
grensedragningenvanskeligere.Ogsåprivate aktørersbehandlingav personopplysninger kan imidlertid værenødvendigfor å oppfylle en rettslig forpliktelse eller
utføre en oppgavei allmennhetensinteresse,og det kan åpnesfor slik behandling
gjennom nasjonalesupplerenderettsgrunnlag,jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e.
Adgangentil å gi nasjonaleutfyllende regler etter artikkel 6 nr. 2 og 3 er etter
ordlyden ikke begrensettil offentlige myndighetersbehandlingerav opplysninger.
I fortalepunkt 45 fremgår det at det i nasjonalrett bør fastsettes«om den
behandlingsansvarligesom utfører en oppgavei allmennhetensinteresseeller
utfører offentlig myndighet, bør væreen offentlig myndighet eller en annen
juridisk eller fysisk personunderlagtoffentlig rett eller, dersomdet er i
allmennhetensinteresse,herunderfor helseformålsom folkehelse og sosial
trygghet og forvaltning av helsetjenester,privatrett, f.eks. en
yrkessammenslutning.»Etter departementetssyn er det ogsåher forutsatt at
private aktørersbehandlingav personopplysningerkan omfattesav artikkel 6 nr. 1
bokstav c og e og 6 nr. 2 og 3. Departementetunderstrekerimidlertid – som nevnt
over – at adgangentil å gi utfyllende regler ikke beror på om det er ønskelig eller
nødvendigi allmennhetensinteresseå ha nasjonalesærreglerpå det aktuelle
området– f or eksempelom det i allmennhetensinteresseer ønskelig eller
nødvendigå ha nasjonale regler om kameraovervåking.Det avgjørendeer om
behandlingener nødvendigfor å oppfylle en rettslig forpliktelse eller utføre en
oppgavei allmennhetensinteresse.I hvilken utstrekning det er anledningtil å gi
nasjonaleutfyllende regler som retter seg mot private behandlingsansvarlige
, vil
bero på en konkret vurdering.
Hva slagsnasjonale utfyllende regler kan gis med grunnlag i artikkel 6
nr. 2 og 3?
Hva slagsnasjonaleutfyllende regler som kan gis for behandlingbasertpå artikkel
6 nr. 1 bokstav c og e, beror på en tolkning av artikkel 6 nr. 2 og 3. Etter artikkel 6
nr. 2 kan det opprettholdeseller innføres mer «spesifikke bestemmelserfor å
tilpasseanvendelsenav reglenefor behandlingi denneforordning». Dette kan tyde
på at adgangentil å gi nasjonalesærreglerikke strekker seg lenger enn til å
spesifiserede alminnelige reglenei forordningen. Fortalepunkt10 trekker i samme
retning. Det sies der at for så vidt gjelder behandlingav personopplysningerpå
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e, bør medlemsstatenekunne
30

opprettholdeeller innføre nasjonalebestemmelserfor nærmereå «presisere»
anvendelsenav reglenei forordningen.
Artikkel 6 nr. 3 åpnerfor at rettsgrunnlagetfor behandlingpå grunnlag av artikkel
6 nr. 1 bokstav c og e kan inneholde«særligebestemmelserfor å tilpasse
anvendelsenav reglenei denneforordning, blant annetde generellevilkårene som
skal gjelde for lovligheten av den behandlingsansvarliges
behandling,hvilken type
opplysningersom skal behandles,berørte registrerte,enhetenesom
personopplysningenekan utleverestil, og formålenemed dette,
formålsbegrensning,lagringsperiodersamt behandlingsaktiviteterog
framgangsmåterfor behandling,herundertiltak for å sikre lovlig og rettferdig
behandling,slik som dem fastsattmed henblikk på andresærlige
behandlingssituasjonersom nevnt i kapittel IX».
Det er etter departementetsvurdering noe usikkert i hvilken utstrekning det er
adgangtil å gi utfyllende regler. Departementetlegger imidlertid til grunn at det i
tilknytning til lovgivning som utgjør supplerenderettsgrunnlagetter artikkel 6 nr.
2 og 3, i alle fall er adgangtil å gi regler som nærmerepresiserernår opplysninger
lovlig kan behandles,hvilke opplysningersom kan behandlesog hvordan
opplysningenekan behandles.Departementetlegger videre til grunn at det som et
utgangspunktsyneså væreadgangtil å gi regler som presisererde skjønnsmessige
generelleprinsippenei artikkel 5 nr. 1, noe som særlig er aktuelt for prinsippet om
formålsbegrensning,dataminimering,riktighet, lagringsbegrensningog integritet
og fortrolighet.
Det er noe usikkert om artikkel 6 nr. 2 og 3 ogsåkan åpnefor regler som skjerper
kravenetil behandlingenutover det som ville fulgt av en tolkning av disse
generelleprinsippene.I alle fall når det gjelder private behandlingsansvarlige
, kan
det argumenteresfor at forordningensharmoniseringsformåltaler mot slike
nasjonaleregler. Som følge av at forordningensgenerelleregler er svært
skjønnsmessige,vil grensenmellom presiserendeog skjerpenderegler i alle
tilfelle væreflytende. Når det gjelder offentlige myndighetersbehandlingav
personopplysninger,kan departementetikke se at det har vesentlig betydning om
de nasjonalereglenepresiserereller skjerper forordningenskrav.
Artikkel 6 nr. 2 og 3 kan derimot ikke anseså åpnefor nasjonaleregler som
fastsetterlempeligerekrav til behandlingenenn det som ville fulgt av en tolkning
av forordningensgenerelleregler, verken overfor offentlige eller private
behandlingsansvarlige.Slike regler må ha grunnlag i bestemmelsersom åpnerfor
unntak i nasjonalrett, for eksempelartikkel 23 og 89 om den registrertes
rettigheter.

8 Behandling av sensitivepersonopplysninger
8.1 Gjeldende rett
Personopplysningsloven§ 9 stiller ytterligere krav til behandlingav sensitive
personopplysninger,jf. også§ 33 om konsesjon.Sensitivepersonopplysningerer i
§ 2 nr. 8 definert som opplysningerom rasemessigeller etnisk bakgrunn,eller
politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning (bokstav a), at en personhar vært
mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling (bokstav b), helseforhold (bokstav c), seksuelleforhold (bokstav d) og medlemskap i fagforeninger
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(bokstav e). Slike opplysningerkan bare behandlesdersombehandlingenoppfyller
bådeet av vilkårene i § 8 og et av vilkårene i § 9 første ledd bokstav a til h.
Ogsåsensitivepersonopplysningerkan behandlesved samtykkefra den registrerte
eller ved lovbestemtadgangtil slik behandling,jf. bokstav a og b. Dersomden
registrerteikke er i standtil å samtykke,kan opplysningenevidere behandlesfor å
beskytteen personsvitale interesser,jf. bokstav c. Etter bokstav d kan sensitive
personopplysningerbehandlesdersomdet utelukkendeer tale om opplysninger
som den registrerteselv har gjort alminnelig kjent. Bokstav e gir grunnlagfor
behandlingsom er nødvendigfor å fastsette,gjøre gjeldendeeller forsvare et rettskrav. Etter bokstav f kan den behandlingsansvarligebehandlesensitivepersonopplysninger når det er nødvendigfor å gjennomførearbeidsrettsligeplikter og rettig heter. Bokstav g gir grunnlag for behandlingi f orbindelsemed helsetjenester,
mensbokstav h gir adgangt il etter en interesseavveiningå behandlesensitive
opplysningerfor historiske, statistiskeeller vitenskapeligeformål.
Personopplysningsloven§ 9 annetledd gir ideelle sammenslutningerog stiftelser
en begrensetadgangtil å behandlesensitivepersonopplysninger selv om ingen av
vilkårene i første ledd er oppfylt. Behandlingenkan bare omfatte opplysningerom
medlemmereller personersom frivillig er i regelmessigkontakt med sammenslutningen eller stiftelsen på grunn av densformål, og bare opplysninger som samles
inn gjennom kontakten.
I personopplysningsloven§ 9 tredje ledd er Datatilsynet gitt kompetansetil å
bestemmeat sensitive personopplysningerkan behandlesselv om verken vilkårene
i første eller annetledd er oppfylt, dersomviktige samfunnsinteressertilsier det og
det settesi verk tiltak for å sikre den registrertesinteresser.
Behandling av sensitiveopplysningerkrever ogsåsom hovedregelkonsesjonfra
Datatilsynet, jf. personopplysningsloven§ 33 første ledd.
8.2 Forordningen
Regleneom behandlingav sensitiveopplysningerfølger av forordningen
artikkel 9. Bestemmelsenoppstiller i nr. 1 en hovedregelom at behandlingav
opplysningersom regnessom sensitive,er forbudt. Forbudetomfatter behandling
av opplysningerom «rasemessigeller etnisk opprinnelse,politisk oppfatning, reli gi on, overbevisningeller fagforeningsmedlemskap,samt behandlingav genetiske
opplysningerog biometriske opplysningermed det formål å entydig identifisere en
fysisk person,helseopplysningereller opplysninger om en fysisk personsseksuelle
forhold eller seksuelleorientering», jf. artikkel 9 nr. 1. Forordningen skiller segfra
gjeldendelov på to punkter. For det første omfattesikke opplysningerom at en
personhar vært mistenkt, tiltalt eller dømt for en straffbar handling. Slike
opplysningerer i stedetsærregulerti artikkel 10. For det andreer det kommet til to
kategorier av opplysningersom ikke regnessom sensitiveetter dagenslov, nemlig
genetiskeopplysningerog biometriske opplysningermed det fo rmål å entydig
identifisere en fysisk person.
For at behandlingav opplysningersom omfattesav forbudet i artikkel 9 nr. 1 skal
værelovlig, må vilkårene i et av unntakenei artikkel 9 nr. 2 væreoppfylt. I tillegg
må det foreligge behandlingsgrunnlagetter artikkel 6, jf. fortalepunkt 51, hvor det
fremgår at ogsåde allmenneprinsippeneog de andrereglenei forordningen får
anvendelse,«særlig når det gjelder vilkårene for lovlig behandling».
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Unntaksregeleni artikkel 9 nr. 2 bokstava gir adgangtil å behandlesensitive
personopplysninger når den registrertegir uttrykkelig samtykke,og viderefører § 9
første ledd bokstav a i dagenslov. Bestemmelsenåpnerfor at medlemslandenekan
fastsettei nasjonalrett at samtykkeikke er tilstrekkelig.
Artikkel 9 nr. 2 bokstavb gir adgangtil å behandlesensitive personopplysninger
når behandlingener «nødvendigfor at den behandlingsansvarligeeller den
registrerteskal kunne oppfylle sine forpliktelser og utøve sine særligerettigheter
på områdetarbeidsrett, trygderett og sosialrett i den grad dette er tillatt i henhold
til unionsretten eller medlemsstatenes
nasjonalerett, eller en tariffavtale i henhold
til medlemsstatenesnasjonalerett som gir nødvendigegarantierfor den
registrertesgrunnleggenderettigheter og interesser».Behandlingenmå være
«tillatt» i nasjonal rett eller tariffavtale. Bestemmelsenviderefører dels § 9 første
ledd bokstav f i gjeldendelov om arbeidsrettsligeplikter. Trygderett og sosialrett
er derimot ikke nevnt i dagenslov.
Artikkel 9 nr. 2 bokstavc åpnerfor å behandlesensitive personopplysningernår
dette er nødvendigfor å verne den registrerteseller annenfysisk personsvitale
interesser,når den registrertefysisk eller juridisk er ute av standtil å samtykke.
Bestemmelsenviderefører§ 9 første ledd bokstav c i gjeldendelov, med en viss
utvidelse idet forordningen ogsåomfatter andrefysiske personersvitale interesser.
Artikkel 9 nr. 2 bokstavd viderefører i det vesentligedagens§ 9 annetledd, og gir
adgang for ideelle sammenslutningerog stiftelser til å behandlesensitive
opplysningerom medlemmerog andresom sammenslutningeneller stiftelsen
kommer i regelmessigkontakt med på grunn av sitt formål. Opplysningenekan
ikke utleverestil andreuten samtykke. Artikkel 9 nr. 2 bokstave svareri det
vesentligetil § 9 første ledd bokstav d i dagenslov. Etter dennebestemmelsener
det tillatt å behandlesensitiveopplysningersom det er «åpenbartat den registrerte
selv har offentliggjort». Artikkel 9 nr. 2 bokstavf gjør unntak for behandlingav
sensitiveopplysningersom er nødvendigfor å fastsette,gjøre gjeldendeeller
forsvare rettskrav eller når domstolenehandlerinnenfor rammenav sin
domsmyndighet. Bestemmelsenviderefører § 9 første ledd bokstav e i gjeldende
lov.
Forordningenartikkel 9 nr. 2 bokstavg åpnerfor behandlingav sensitive
opplysningernår dette er nødvendigav hensyntil «viktige samfunnsinteresser»,
på
grunnlag av unionsretteneller nasjonalrett som skal stå i forhold til det mål som
søkesoppnådd,væreforenlig med det vesentligsteinnholdet i retten til vern av
personopplysningerog sikre egnedeog særligetiltak for å verne den registrertes
grunnleggenderettigheter og interesser. Bestemmelsenviderefører § 9 første ledd
bokstav b i dagenslov, som åpnerfor å behandlesensitiveopplysningernår det er
fastsatti lov at det er adgangtil slik behandling.
Artikkel 9 nr. 2 bokstavh, jf. nr. 3, gir adgangtil å behandlesensitive opplysninger
i forbindelsemed helsehjelp,sosialtjenestermv. og forvaltning av slike tjenester,
på grunnlag av unionsretten,nasjonalrett eller en avtale med helsepersonell.
Opplysningenekan bare behandlesunder taushetsplikt.Bestemmelsenviderefører
i det vesentligedagens§ 9 første ledd bokstav g.
Unntaket i artikkel 9 nr. 2 bokstavi svarerderimot ikke til noen regel i gjeldende
lov. Bestemmelsenåpnerfor å behandlesensitive personopplysningernår det er
nødvendigav allmennefolkehelsehensyn,på grunnlag av unionsretteneller
medlemsstatenes
nasjonale rett.
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Endelig følger det av artikkel 9 nr. 2 bokstavj at sensitiveopplysningerkan
behandlesnår det er nødvendigfor arkivformål i allmennhetensinteresse,for
formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiskeform ål
i samsvarmed artikkel 89 nr. 1, på grunnlag av unionsretteneller nasjonalrett.
Bestemmelsensvarer dels til gjeldendelov § 9 første ledd bokstav h. Kravet til
rettsgrunnlagbehandlesnedenfor.
Adgangenfor Datatilsynet til å bestemmeat sensitivepersonopplysningerkan
behandlesdersomviktige samfunnsinteressertilsier det jf. § 9 siste ledd i
gjeldendelov, har ingen parallell i forordningen. Etter forordningen artikkel 9 nr.
2 bokstav g kan det imidlertid i nasjonalrett åpnesfor behandlingav sensitive
personopplysningersom er «nødvendigav hensyntil viktige samfunnsinteresser».
Artikkel 9 nr. 4 åpnerfor at medlemslandeneopprettholdereller innfører
ytterligere vilkår, herunderbegrensninger,med hensyntil behandlingav genetiske
opplysninger,biometriske opplysningereller helseopplysninger.Forordningen
stiller ingen nærmerevilkår for eller krav til innholdet i slike særregler.
8.3 Departementets vurdering
Generelt om unntakene i artikkel 9 nr. 2
Artikkel 9 nr. 2 bokstav a til j oppstiller nærmereavgrensedeunntak fra forbudet
mot å behandlesensitivepersonopplysninger.På sammemåte med artikkel 6 må
det tas stilling til hvilke av disseunntakenesom eventueltkrever et ytterlige re
rettsgrunnlagi nasjonalrett.
Departementetlegger til grunn at det ikke er nødvendigmed et ytterligere
rettsgrunnlagi nasjonalrett for behandlingpå grunnlag av bokstav a om samtykke,
bokstav c om vitale interesser,bokstav d om stiftelser og sammenslutninger,
bokstav e om offentliggjorte opplysningerog bokstav f om rettskrav. Ingen av
disseunntakeneforutsetter etter sin ordlyd at det kan påviseset ytterligere
rettsgrunnlagi nasjonalrett.
Fire av de øvrige unntakenekrever derimot at behandlingen har grunnlag i
unionsretteneller nasjonalrett. For behandlingmed grunnlag i disseunntakenemå
det derfor kunne påviseset ytterligere rettslig grunnlag ved siden av artikkel 9 nr.
2. Dette gjelder bokstav g om viktige samfunnsinteresser,
bokstav h om
helsetjenestermv., bokstav i om folkehelse bokstav og j om arkiv, forskning og
statistikk. Endelig krever bokstav b om arbeidsrettslige,trygderettsligeog
sosialrettsligerettigheter og forpliktelser at behandlingener «tillatt» i unionsretten, nasjonal rett eller i tariffavtale.
Departementetlegger til grunn at det innenfor dissebestemmelsenes
anvendelses
områdeer opp til unionsrettenog nasjonalrett å fastsetteom og i så fall i hvilken
utstrekning det skal fastsettesunntak fra forbudet i artikkel 9 nr. 1. Når det er opp
til nasjonalrett å gjøre unntak fra forbudet i artikkel 9 nr. 1 i de tilfellene som
omfattesav 9 nr. 2 bokstav b, g, h, i og j, legger departementettil grunn at det i
dissetilfellene som utgangspunktmå foreligge en lov eller forskrift som åpnerfor
behandlingen.
Bestemmelsersom åpnerfor behandlingav sensitivepersonopplysningerkan
fastsettesbådei særlovgivning og i den generellepersonopplysningslovgivningen.
Under i punkt 8.3.2 til 8.3.7 drøfter departementetom det i den generelle
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personopplysningslovenbør gis lovbestemmelsersom åpnerfor behandlingav
personopplysningeri de tilfellene som omfattesav artikkel 9 nr. 2 bokstav b, g, h,
i og j. Disse bestemmelsenevil suppleresærlovgivningen.
Departementetvil bemerkeat forordningen ikke gir noe klart svar på hvor klart
eller spesifikt det nasjonalerettsgrunnlagetsom åpnerfor behandlingav sensitive
personopplysningermå være.Når de nevnte bestemmelsenei artikkel 9 nr. 2
krever et «grunnlag»for behandlingen,eller at behandlingen er «tillatt», kan de
etter sin ordlyd neppesies å stille et ubetingetkrav om helt uttrykkelig og
spesifikk lovhjemmel. Samtidig er formålet med artikkel 9 nr. 1 å sikre sensitive
personopplysningeret særlig vern, noe som kan tilsi at det kan gjelde noe
strengerekrav til lovgrunnlagetenn det som krevesi artikkel 6 nr. 3. Når det
offentlige behandlerpersonopplysninger,kan ogsålegalitetsprinsippetstille krav
til lovhjemmelensklarhet, jf. Grunnloven § 113.
Videre stiller tre av bestemmelsenei artikkel 9 nr. 2 krav om at det i unionsretten
eller i nasjonalrett sikres «egnedeog særligetiltak for å verne den registrertes
rettigheter og friheter», jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav g, i og j om henholdsvisviktige
samfunnsinteresser,
folkehelse og arkiv, forskning og statistikk. Artikkel 9 nr. 2
bokstav b om arbeidsrettslige,trygderettsligeog sosialrettsligerettigheter og
forpliktelser krever at det gis «nødvendigegarantierfor den registrertes
grunnleggenderettig heter og interesser». Forordningenklargjør ikke nærmerehva
som ligger i dissekravene,og hvordan slike tiltak eller garantierskal forholde seg
til forordningensalminnelige regler. Kravene er ikke utdypet i fortalen.
Etter departementetssyn kan bestemmelseneneppeforstås slik at et ethvert
rettsgrunnlagfor behandlingav sensitivepersonopplysningermå ledsagesav en
omfattendesærreguleringeller eventuell skjerping av forordningensalminnelige
regler for behandling.Når det i nasjonalrett gis adgangtil behandlingav sensitive
opplysninger,må det imidlertid på egnetmåte sikres at behandlingkan finne sted
med et beskyttelsesnivåsom tar hensyntil opplysningenessensitivitet. Et praktisk
tiltak er regler om taushetsplikt,som ogsåer nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav i, jf.
ogsåh med henvisning til nr. 3. Etter omstendighetenekan det videre væreaktuelt
å gi mer spesifikke bestemmelserom for eksempellagringstid, prosedyrerfor
innhenting av opplysninger,personvernrådgivermv.
Forordningenartikkel 9 nr. 2 bokstav a åpnerfor å fastsettei nasjonalrett at
samtykkeikke er tilstrekkelig for behandlingav sensitiveopplysninger. En slik
begrensningkan entensies uttrykkelig i lovgivningen, eller væreimplisitt ved at
den nasjonalebestemmelsen oppstiller vilkår som gjelder uavhengigav den
registrertessamtykke.Ved tolkningen av nasjonaleregler som åpnerfor
behandlingav sensitiveopplysninger,må det dermedtas stilling til om
bestemmelseneer ment å væreet alternativ til samtykke,eller om bestemmelsene
er ment å begrenseadgangentil å behandlepå grunnlag av samtykke.
Arbeidsrett, trygderett og sosialrett
Forordningenartikkel 9 nr. 2 bokstav b gjør unntak fra artikkel 9 nr. 1 for
behandlingsom er «nødvendigfor at den behandlingsans
varlige eller den
registrerteskal kunne oppfylle sine forpliktelser og utøve sine særligerettigheter
på områdetarbeidsrett,trygderett og sosialrett». Behandlingenmå væretillatt i
unionsretten,nasjonalrett eller tariffavtale som gir «nødvendigegarantier for den
registrertesgrunnleggenderettigheter og interesser».
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Unntaket for trygderett og sosialrett har ingen parallell i gjeldendelov § 9 første
ledd. Ettersomdisserettsområdenei stor grad er lovregulert, antar departementet
at behandlingav sensitive personopplysningerpå disseområdeneetter gjeldende
rett ofte kan skje med grunnlag i eksisterendesærlovgivning,jf. gjeldendepersonopplysningslov § 9 første ledd bokstav b. Departementetber likevel om høringsinstansenessyn på om den gjeldende særlovgivningengir tilstrekkelig grunnlag
for behandlingav sensitive personopplysningeri tråd med forordningen artikkel 9
nr. 2 bokstav b, herunderom lovgivningen i tilstrekkelig grad sikrer «nødvendige
garantier»for den registrertesgrunnleggenderettigheter og interesser.
Når det gjelder behandlingav sensitive personopplysningerpå arbeidsrettens
område,følger det av gjeldendepersonopplysningslov§ 9 første ledd bokstav f at
sensitivepersonopplysningerkan behandlesi den utstrekning det er «nødvendig
f or at den behandlingsansvarligekan gjennomføresine arbeidsrettsligeplikter eller
rettigheter». Departementeter i tvil om det er behov for å videreføre et slikt
genereltunntak fra forbudet i artikkel 9 nr. 1, og om en slik bestemmelsei så fall
bør plasseresi arbeidsmiljølovgivningeneller i den generellepersonopplysningsloven. Arbeidsmiljølovgivningen inneholder i en viss utstrekning regler om
behandlingav sensitiveopplysninger,se særlig arbeidsmiljøloven§§ 9 -3 og 9- 4
om helseopplysninger.Departementetber om høringsinstansenes
syn på det
eventuellebehovetfor en slik unntaksregel.
Behandling som er nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser
Artikkel 9 nr. 2 bokstav g gjør unntak fra forbudet i artikkel 9 nr. 1 når behandling
av sensitivepersonopplysningerer «nødvendigav hensyntil viktige
samfunnsinteresser»
og har grunnlag i unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett. Unntaket er en sekkebestemmelse
som er aktuell i de tilfellene der
behandlingenav sensitiveopplysninger har grunnlag i lovgivning som ikke faller
inn under en av de øvrige unntaksbestemmelsene.
Lovgivningen må imidlertid «stå
i forhold til det mål som søkesoppnådd,væreforenlig med det grunnleggende
innholdet i retten til vern av personopplysninger og sikre egnedeog særligetiltak
for å verne den registrertesgrunnleggenderettigheter og interesser».
Departementetber om høringsinstansenes
syn på om det i dag skjer behandlingav
sensitiveopplysningermed grunnlag i særlovgivning som ikke kan sies å oppfylle
dissekravene.
I noen tilfeller kan det oppstået særlig og uforutsett behov for behandlingav
sensitivepersonopplysningersom er nødvendigav hensyntil viktige samfunnsinteresser,uten at det er tilstrekkelig tid til å forberedeog vedta lovgivning som
regulererbehandlingen.Det kan ogsåforekommebehandlingssituasjonersom er
såpassunike at det ikke vil værenaturlig å gi forskrifter. Som eksempelkan
nevnesDatatilsynetstillatelse til 22. juli -kommisjonentil å behandlesensitive
personopplysningeri forbindelse med granskning.
Departementetmenerpå dennebakgrunnat det med grunnlag i artikkel 9 nr. 2
bokstav g bør gis en lovregel som gir Datatilsynet en sneveradgangtil å gjøre
unntak fra forbudet i artikkel 9 nr. 1 i særligeti lfeller når viktige
samfunnsinteresser
tilsier dette, se lovutkastet § 7 første ledd.
For å oppfylle forordningenskrav om at det treffes tiltak for å verne registrertes
grunnleggenderettigheter og interesser,foreslåsdet at Datatilsynet må fastsette
36

nærmere vilkår for behandlingen.En slik sneverhjemmel vil etter departementets
syn ikke værei strid med artikkel 9 nr. 2 bokstav g, da Datatilsynet i vurderingen
av om tillatelse skal gis vil vurdere nødvendighetenog forholdsmessighetenav
behandlingenog kunne settede nødvendigevilkår for å verne de registrertes
rettigheter. Bestemmelsenviderefører § 9 tredje ledd i gjeldendepersonopplysningslov,men er ment å ha et snevrereanvendelsesområde
enn dagensregel
slik dennepraktiseres.Det besom høringsinstansenessyn på den foreslåtte
bestemmelsen,herunderom det bør lovfestesen tidsbegrensningfor konsesjonene.
Det foreslåsvidere at det åpnesfor en tilsvarendeadgangtil å gi forskrift om
behandlingen,se lovutkastet § 7 annet ledd.
Behandling av sensitivepersonopplysningeri forbindelse med
helsetjenestermv.
Artikkel 9 nr. 2 bokstav h åpnerfor behandlingav sensitivepersonopplysninger
når dette er nødvendig«i forbindelse med forebyggendemedisin eller
arbeidsmedisinfor å vurdere en arbeidstakers arbeidskapasitet,i forbindelse med
medisinskdiagnostikk, yting av helse- eller sosialtjenester,behandlingeller
forvaltning av helse- eller sosialtjenesterog -systemerpå grunnlag av unionsretten
eller medlemsstatenes
nasjonalerett eller i henhold til en avtale med
helsepersonellog med forbehold for vilkårene og garantienenevnt i nr. 3.»
Bestemmelsenstiller i motsetningtil de andreunntakenesom krever nasjonalt
rettsgrunnlag,ikke krav om «egnedeog særligetiltak» eller «garantier»utover det
som følger av artikkel 9 nr. 3, som krever at opplysningenemå behandlesav
personermed taushetsplikt.
Ettersomyting og forvaltning av helse- og sosialtjenesteri norsk rett er underlagt
en omfattendelov - og forskriftsregulering, herunderom behandling av
opplysningerog om taushetsplikt,legger departementettil grunn at det neppeer
nødvendigmed en generell lovbestemmelsesom åpnerfor behandlingav sensitive
personopplysningerpå disseområdene.Departementetforeslår derfor ingen
generell lovbestemmelseom behandlingav personopplysningerpå helse- og
sosialområdet,slik det i dag finnes for helseopplysningeri
personopplysningsloven§ 9 første ledd bokstav g. Det besimidlertid om
høringsinstansenes
syn på om det forekommerat sensitivepersonopplysninger i
dag behandlesutelukkendepå grunnlag av personopplysningsloven§ 9 første ledd
bokstav g, uten ytterligere rettsgrunnlagi helselovgivningen.
Behandling av sensitivepersonopplysningersom er nødvendig av
allmenne folkehelsehensyn
Artikkel 9 nr. 2 bokstav i om behandlingav sensitivepersonopplysningersom er
nødvendigav allmennefolkehelsehensyn,har ingen parallell i dagenslov.
Departementetlegger derfor til grunn at behandlingav sensitiveopplysningermed
dette formålet i dag skjer på grunnlag av samtykkeeller lovhjemmel. Det bes om
høringsinstansenes
syn på om det er behov for generelleregler om behandlingsom
er nødvendigav allmennefolkehelsehensyn,herunderom eksisterende
særlovgivningi tilstrekkelig grad sikrer egnedeog særlige tiltak for å verne den
registrertesrettigheter og interesser.
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Behandling av sensitivepersonopplysningerfor arkivformål i
allmennhetensinteresse,for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk
forskning eller for statistiske formål
Artikkel 9 nr. 2 bokstav j åpnerfor at det i nasjonalrett kan gjøresunntak fra
artikkel 9 nr. 1 for behandlingsom er «nødvendigfor arkivformål i allmennhetens
interesse,for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for
statistiskeformål» i samsvarmed artikkel 89 nr. 1. Artikkel 89 nr. 1 påleggerden
behandlingsansvarligeen plikt til å sørgefor at behandlingenomfattesav
«nødvendigegarantier», blant annetat det er innført tekniske og organisatoriske
tiltak for å sørgefor dataminimering. Nasjonal rett som åpnerfor behandlingav
sensitivepersonopplysningertil disseformålene,må stå i forhold til det mål som
søkesoppnådd,væreforenlig med det grunnleggendeinnholdet i retten til vern av
personopplysningerog sikre egnedeog særlige tiltak for å verne den registrertes
grunnleggenderettigheter og interesser.Behandlingenkan imidlertid ogsåskje
direkte med grunnlag i artikkel 9 nr. 2 bokstav a om samtykke.Departementet
legger derfor til grunn at lovgrunnlag bare vil værenødvendig dersomde sensitive
personopplysningeneskal behandlesuten samtykkefra den registrerte.
I de tilfellene særlovgivningenåpnerfor behandlingav sensitive personopplysninger for arkiv-, forsknings- eller statistikkformål, og rettsgrunnlaget
tilfredsstiller kravenei artikkel 9 nr. 2 bokstav j, vil det væreadgangtil
behandlingmed grunnlag i den aktuelle særloven.Behandlingav opplysningertil
disseformåleneer i noen grad regulert i eksisterendesærlovgivning,se særlig
arkivlova med forskrifter, statistikkloven med forskrifter, helseforskningslovenog
helseregisterlovenmed forskrifter. Forskning på andresensitiveopplysningerenn
helseopplysningerog behandlingav opplysningeri private arkiver er imidlertid i
liten grad lovregulert. Etter departementetssyn er det på dennebakgrunn
nødvendigmed en generell lovbestemmelsesom åpnerfor behandlingav sensitive
opplysningerfor arkiv -, forsknings- og statistikkformål uten samtykke.
Etter gjeldenderett gir personopplysningsloven§ 9 første ledd bokstav h
behandlingsgrunnlagfor behandlingav sensitiveopplysningeruten samtykke
dersomdet er «nødvendigfor historiske, statistiskeeller vitenskapeligeformål, og
samfunnetsinteressei at behandlingenfinner sted klart overstigerulempeneden
kan medføre for den enkelte». Departementetforeslår å videreføredenne
bestemmelsen,men med visse ytterligere vilkår i lys av kravet til proporsjonalitet
og egnedeog særligetiltak i forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav j.
Departementetsforslag til lovbestemmelsesom åpnerfor behandlingav sensitive
personopplysningerfor arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet
til vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiskeformål er inntatt i
lovutkastet § 6. Bestemmelsenåpnerfor slik behandlingpå nærmereangitte vilkår
som gjennomgåsunder.
Departementetlegger til grunn at det som hovedregelbør innhentessamtykketil
behandlingav sensitivepersonopplysningerdersombehandlingenikke har
grunnlag i særlov.Departementetforeslår derfor at en generell lovbestemmelse
som åpnerfor behandlingav sensitive personopplysningerfor arkiv -, forskningsog statistikkformål bør settesom vilkår at innhenting av samtykkeetter
forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a er umulig eller uforholdsmessig vanskelig.
Departementetforeslår videre at det bør væreet vilkår at den behandlingsansvarligesetteri verk egnedeog særligetiltak for å verne den registrertes
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grunnleggenderettigheter og interesser,jf. forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav j.
Et slikt vilkår vil dels overlappedet generellekravet om «nødvendigegarantier»i
artikkel 89 nr. 1, men kan ogsåinnebærestrengerekrav der dette er påkrevd i lys
av opplysningenessensitivitet.
Videre menerdepartementetdet bør settesvilkår om at den behandlingsansvarlige
har utpekt personvernrådgiverog at personvernrådgiverenhar tilrådd behandlingen. Behandling av sensitive personopplysninger vil ikke lenger væreunderlagt
konsesjonsplikt,jf. at konsesjonspliktenikke videreføres.Den behandlingsansvarligevil videre – i fravær av et slikt vilkår som departementether foreslår –
kun ha plikt til å utpekepersonvernrådgiveri tilfeller hvor forordningens
alminnelige vilkår for dette er oppfylt. For å sikre at vilkårene for behandlinger
oppfylt, at behandlingenomfattesav «nødvendigegarantier»etter artikkel 89 nr.
1, og at det sikres egnedeog særligetiltak for å verne den registrertes
grunnleggenderettigheter og interesser, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav g, foreslår
departementetderfor at det bør stilles vilkår om tilråding fra personvernrådgiver
for arkiv-, forsknings- og statistikkformål uten grunnlag i samtykkeeller
særlovgivning.
Departementetforeslår videre at kravet om tilråding fra personvernrådgiverogså
skal gjelde for forskningsprosjektersom behandlersensitive opplysningerpå
grunnlag av den registrertessamtykkeetter forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a,
se lovutkastet § 6 annetledd. Det nevnesi denneforbindelse at ordningender
Norsk senterfor forskningsdata(NSD) er personvernrådgiverfor en rekke
forskningsinstitusjonernår det gjelder forskningsvirksomhet,tilsynelatende
fungerer godt, og at det er ønskelig at en slik ordning kan videreføresogsåunder
forordningen. Det besom høringsinstansenes
innspill på hvordan en slik ordning
kan videreføres,herunderhvorvidt en funksjonsdelingder en institusjon har flere
personvernrådgiveresom dekker ulike deler av institusjonensaktivitet, kan være
en hensiktsmessigløsning. Dette kan for eksempelværeaktuelt der et uni versitet,
som driver omfattendevirksomhet utover forskning, er pålagt å utpeke en
personvernrådgiver.Der en virksomhet har forskning som sin primærevirksomhet,
vil trolig en personvernrådgiversom dekker dette feltet væretilstrekkelig etter
forordningen. En annenløsning kan væreat NSD fortsetter sin virksomhet som
personvernrådgiverved siden av den ordningensom reguleresav forordningen, for
eksempelslik at en intern personvernrådgiverinnhenterråd fra NSD.
Departementetunderstrekerat forslaget kun er ment å utgjøre en generell regel for
når sensitive personopplysningerkan behandlesfor arkiv -, forsknings- og
statistikkformål uten samtykke,på sammemåte som § 9 første ledd bokstav h i
den gjeldendepersonopplysningsloven.Av pedagogiskegrunner er det derfor
reflektert i ordlyden i lovutkastet § 6 første ledd at behandlingogsåvil kunne skje
med grunnlag i særlovgivningen.Forutsetningenvil væreat særlovgivningen
oppfyller kravenei artikkel 9 nr. 2 bokstav j. Dersomdet på enkelte områderer
behov for andre,og for den behandlingsansvarligemer lempelige regler, bør dette
etter departementetsoppfatning fastsettesi særlovgivning.Dette vil sikre kravenei
artikkel 9 nr. 2 bokstav j til proporsjonalitetog tiltak for å ivareta den registrertes
rettigheter og interesser.
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Genetiskeopplysninger mv.
Artikkel 9 nr. 4 åpnerfor at det i nasjonalrett fastsettesytterligere vilkår og
begrensningerfor behandlingav genetiskeopplysninger, biometriskeopplysninger
og helseopplysninger.Bestemmelsenstiller ikke nærmerevilkår for eller krav til
innholdet i slike særregler.Departementetlegger derfor til grunn at nasjonale
særreglersom begrenserbehandlingenav slike opplysninger,kan v idereføres,se
for eksempelhelseregisterloven,helseforskningsloven,pasientjournalloven,
bioteknologiloven mv.

9 Samtykke
9.1 Gjeldende rett
Den registrertessamtykkeer et av de alternativebehandlingsgrunnlagene
i
personopplysnings
loven, jf. § 8 første ledd og § 9 første ledd bokstav a. Samtykke
er i personopplysningsloven § 2 nr. 7 definert som «en frivillig, uttrykkelig og
informert erklæring fra den registrerteom at han eller hun godtar behandling av
opplysningerom seg selv». Bestemmelsenstiller tre krav til et gyldig samtykke.
Kravet om frivillighet innebærerat et gyldig samtykkeikke kan gis under tvang,
eller dersomnektelseav samtykkemedførersanksjonereller andreuforholdsmessigenegativekonsekvenser.Kravet at samtykketmå væreuttrykkelig innebærerat det må værepå det rene at den registrertesamtykkerog hva han eller hun
samtykkertil. Det gjelder imidlertid ingen formkrav. Kravet om at samtykketer
informert innebærerat den registrerteskal vite hva han eller hun samtykkertil og
konsekvenseneav dette. Se i denneforbindelsepersonopplysningsloven§ 19 om
informasjonsplikt ved innsamling av opplysningerfra den registrerte.
9.2 Forordningen
Den registrertessamtykkestår sentralt som behandlingsgrunnlagogsåi
forordningen, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Det at
samtykkeer et behandlingsgrunnlag,innebærerkun at kraveneom
behandlingsgrunnlagi artikkel 6 og 9 er oppfylt når det foreligger et gyldig
samtykke.Forordningensøvrige regler vil gjelde ogsåfo r behandlingmed
grunnlag i samtykke.
Forordningenviderefører i det vesentligegjeldenderett om kravenetil et gyldig
samtykke,samtidig som kraveneer noe utdypet og presisert.Vilkårene for et
gyldig samtykkefølger av artikkel 4 nr. 11, samt artikkel 7 og 8. Artikkel 4 nr. 11
definerer samtykkesom «enhverfrivillig, spesifikk, informert og utvetydig
viljesytring fra den registrerteder vedkommendeved en erklæring eller en tydelig
bekreftelsegir sitt samtykketil behandlingav personopplysningersom gjelder
vedkommende».
Kravet om frivillighet skal i henholdtil fortalepunkt 42 ikke ansesoppfylt dersom
den registrerteikke har reell valgfrihet, eller ikke er i standtil å nekte å gi eller
trekke tilbake et samtykkeuten at det er til skadefor vedkommende.Det følger
videre av fortalepunkt 43 at et samtykkeikke bør utgjøre et gyldig rettslig
grunnlag for behandlingdersomdet er en klar skjevhet mellom den registrerteog
den behandlingsansvarlige,særlig dersomden behandlingsansvarligeer en
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offentlig myndighet og det derfor er usannsynligat samtykketer gitt frivillig med
hensyntil alle omstendighetersom kjennetegnerden bestemtesituasjonen.
Etter artikkel 7 nr. 3 skal den registrerteha rett til å trekke tilbake sitt samtykketil
enhvertid. D en registrerteskal opplysesom dette før det gis samtykke,og det skal
værelike enkelt å trekke tilbake som å gi samtykke.Videre følger det av artikkel
7 nr. 4 at det ved vurderingenav om et samtykkeer gitt frivillig skal tas størst
mulig hensyntil blant annet «om oppfyllelse av en avtale, herunderom yting av en
tjeneste,er gjort betinget av samtykketil behandlingav personopplysningersom
ikke er nødvendig for å oppfylle nevnteavtale»,jf. ogsåfortalepunkt 43. Videre
følger det av fortalepunkt 43 at samtykkeikke skal antaså væregitt frivillig
dersomdet ikke er mulig å gi separatsamtykketil forskjellige behandlingsaktivi teter, når dette er hensiktsmessig(appropriate)i det enkelte tilfellet. På dette
punktet medførerforordningen trolig en viss innstrammingsammenlignetmed
gjeldenderett. Det er imidlertid noe uklart hvor langt kravet til separatsamtykke
rekker.
Kravet til spesifikt samtykkeinnebærerat det må gis samtykketil alle behandlingsaktiviteter som utføresfor sammeformål, og at det gis samtykketil alle
formålenedersombehandlingenhar flere formål, jf. fortalepunkt 32. Samtykket til
behandlingav personopplysningerskal videre skilles fra andreforhold, jf. artikkel
7 nr. 2. Det følger av fortalepunkt 33 at kravet til spesifikt samtykkeer noe lempeligere ved behandlingfor vitenskapeligeforskningsformål, fordi det i slike tilfeller
ofte ikke er fullt mulig å identifisere formålet med behandlingenav opplysningene
på innsamlingstidspunktet.I slike tilfeller kan det derfor gis samtykke til visse
områderinnen vitenskapelig forskning når dette er i overensstemmelsemed etiske
standarder.Det skal likevel væremulig å samtykkebare til visse forskningsområdereller deler av forskningsprosjekter, i det omfang formålet tillater det.
Kravet til informert samtykkeinnebæreretter fortalepunkt 42 at den registrerte
minst kjenner den behandlingsansvarligesidentitet og formålenemed
behandlingenav personopplysningene.Videre følger det av artikkel 7 nr. 2 at en
anmodningom samtykkeskal værei en forståelig og lett tilgjengelig form og
formulert på et klart og enkelt språk. Dersomden inngår i en størretekst, skal
anmodningenom samtykkeleggesfrem på en måte som gjør at den tydelig kan
skilles fra andreforhold, jf. arti kkel 7 nr. 2.
Kravet om at samtykketskal væreen utvetydig viljesytring og en erklæring eller
en tydelig bekreftelsesvarertil dagenskrav om uttrykkelig samtykke.I henhold til
fortalepunkt 32 kan dette innebæreå krysseav i en boks under et besøkpå et
nettsted,velge tekniske innstillinger for informasjonssamfunnstjenester
eller en
annenerklæring, eller handling som tydelig viser at den registrertegodtar den
foreslåttebehandlingenav personopplysninger.Det følger videre av fortalepunkt
32 at taushet, forhåndsavkryssedebokser eller inaktivitet ikke bør være
tilstrekkelig. Den behandlingsansvarligeskal kunne påvise at den registrertehar
gitt samtykke,jf. artikkel 7 nr. 1.
9.3 Departementets vurdering
Regleneom samtykkevil gjelde som norsk lov gjennom at forordningen
inkorporeresi personopplysningsloven.Disse artiklene åpnerikke for å fastsette
generelle nasjonaleregler om samtykkeog omtalesderfor ikke nærmereher.
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Artikkel 8 om barnssamtykkeved bruk av informasjonssamfunnstjenester
omtales
nærmereunder i punkt 32.3.2.

10 Behandling av personopplysningerom straffedommer og
lovovertredelser
10.1 Gjeldende rett
Personopplysningsloven§ 10 bestemmerat et fullstendig register over straffedommer bare kan føres under kontroll av en offentlig myndighet. Det følger av
personopplysningsloven§ 2 nr. 8 at opplysningerom at en personhar vært
mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, regnessom sensitive
personopplysninger.
10.2 Forordningen
A rtikkel 10 bestemmerat behandlingav personopplysningerom straffedommerog
lovovertredelsereller tilknyttede sikkerhetstiltak på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bare skal utføresunder en offentlig myndighets kontroll eller dersombehandlingen
er tillatt i henhold til unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett som sikrer
egnetvern av de registrertesrettigheter og friheter. Videre fastsetterartikkel 10 at
alle omfattenderegistre over straffedommerbare må føres under en offentlig
myndighetskontroll.
Etter forordningen regnesikke opplysningerom at en personhar vært mistenkt,
siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling som sensitive personopplysninger.
Dette er en endring i forhold til personopplysningsloven§ 2 nr. 8. Slike opplysninger er likevel på flere punkter undergitt en særskilt regulering i forordningen.
Etter artikkel 6 nr. 4 skal det ved vurderingenav om en behandlinger (u)forenlig
med det opprinnelige for målet leggesvekt på om behandlingengjelder slike
opplysningersom nevnt i artikkel 10. Hvorvidt det behandlesslike opplysninger
som nevnt i artikkel 10, har ogsåbetydning ved fastleggelseav pliktene etter
artikkel 27 (utpeking av representanti Unionen), artikkel 30 (protokollføring av
behandlingsaktiviteter),artikkel 35 (vurdering av personvernkonsekvenser)og
artikkel 37 (utpeking av personvernrådgiver).
10.3 Departementets vurdering
Forordningenartikkel 10 kommer til anvendelseved behandlingav personopplysninger «om straffedommerog lovovertredelsereller tilknyttede sikkerhetstiltak».
Det er ikke uten videre klart ut fra ordlyden hvilke opplysningersom omfattes.
Eksempelviskan det reisesspørsmålom bare fellende straffedommeromfattes,
eller om ogsåfrifinnende dommer omfattes.Endelig er det ikke uten videre klart
hva som ligger i begrepet«tilknyttede sikkerhetstiltak»,men departementetlegger
til grunn at straffeprosessuelleavgjørelserunder etterforskningenav straffbare
forhold vil omfattes.
Behandling av slike personopplysningermå som ellers skje med grunnlag i et
behandlingsgrunnlag,jf. forordningen artikkel 6 nr. 1. Det følger videre av artikkel
10 at behandlingenav slike personopplysningersom utgangspunktbarekan
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utføres under en offentlig myndighetskontroll . Artikkel 10 åpnerlikevel for at de
opplysningskategorier som er nevnt i artikkel 10, kan behandlesogsåuten at
behandlingener under en offentlig myndighetskontroll der behandlingener tillatt
i henhold til nasjonal rett eller unionsretten,såfremt de registrertesrettigheter der
er sikret et egnetvern av deresrettigheter og friheter.
En rekke bestemmelseri gjeldendenorsk rett gir i dag hjemmel for å behandle
opplysningerom straffedommermv. Departementetber om høringsinstansenes
syn
på om artikkel 10 medførerbehov for å gi supplerendebestemmelserhvor det
åpnesfor behandlingav slike opplysninger.
Videre følger det av artikkel 10 at alle omfattenderegistre over straffedommermå
føres under en offentlig myndighetskontroll. Dennebestemmelsenåpnerikke for
nasjonaleunntak og tilsvarer någjeldendepersonopplysningslov§ 10.

11 Behandling som ikke krever identifikasjon
11.1 Gjeldende rett
Personopplysningsloveninneholderingen bestemmelsersom nærmereregulerer
den behandlingsansvarliges
plikter i tilfeller hvor den behandlingsansvarlige
behandlerpersonopplysningerfor formål som ikke nødvendiggjørat de(n)
registrertekan identifiseres, herundertilfeller der den behandlingsansvarligeikke
er i standtil å identifisere de(n) registrerte.
11.2 Forordningen
Artikkel 11 nr. 1 bestemmerat dersomformålenemed den behandlingsansvarliges
behandlingav personopplysningerikke krever eller ikke lenger krever at den
behandlingsansvarligekan identifisere en registrert, skal den
behandlingsansvarligeikke ha plikt til å bevare,innhenteeller behandleytterligere
opplysningerfor å identifisere den registrerteutelukkendemed det formål å
oppfylle kravene i denneforordning.
Videre er det bestemti forordningen artikkel 11 nr. 2 at dersomden behandlingsansvarligei tilfeller nevnt i 11 nr. 1 kan påviseat vedkommendeikke er i standtil
å identifisere den registrerte,skal den behandlingsansvarlige,dersomdet er mulig,
informere den registrerteom dette. I slike tilfeller får artikkel 15 til 20 ikke
anvendelse,bortsett fra når den registrertefor å utøve sine rettigheter i henholdtil
disseartikler gir ytterligere opplysningersom gjør det mulig å identifisere
vedkommende.
11.3 Departementets vurdering
Artikkel 11 er ny i forhold til personopplysningsloven.Bestemmelsenvil gjelde
som norsk lov gjennomat forordningen inkorporeresi personopplysningsloven.
Artikkel 11 åpnerikke for å fastsettenasjonale supplerendebestemmelserog
omtalesderfor ikke nærmereher.
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12 Den registrertes rettigheter
12.1 Gjeldende rett
Generelt
Den registrertesrettigheter etter personopplysningslovenfølger av lovens kapittel
III og IV. I kapittel III finnes regler om innsyn og i nformasjon,menskapittel IV
gir regler om andrerettigheter for den registrerte.Den registrertesrettigheter og
databehandlerens
plikter må seesi sammenhengmed vilkårene for og grunnkravenetil behandlingav personopplysninger,jf. lovens kapittel II. Innsyns- og
informasjonsrettigheteneskal gjøre den registrertei standtil å kontrollere om disse
kraveneer tilfredsstilt, mensandrebestemmelsermer direkte knyt ter segtil lovens
grunnkrav, for eksempelplikten til korrigering av mangelfulle opplysninger.
Innsyns- og informasjonsrettigheter
Kapittel III om innsyn og informasjon er bygget opp slik at de enkelte rettighetene
fremgår av §§ 18 til 22, med visse nærmerepresiseringerog unntak, mensdet i
§ 23 er gitt visse generelleunntak fra innsyns- og informasjonsrettighetene.
Rettentil innsyn følger av § 18, der første ledd gir en rett for enhvertil å få
generell informasjon fra en behandlingsansvarligom behandlingenav personopplysninger.Annet ledd gir rett til mer utfyllende informasjon dersom den som
ber om innsyn er registrert. Den registrertekan videre etter tredje ledd kreve en
utdyping av informasjonenenhverhar krav på etter første ledd.
Innsynsrettighetenefor den som er registrert, gjelder ikke når
personopplysningenebehandlesutelukkende for historiske, statistiskeeller
vitenskapeligeformål og behandlingenikke får noen direkt e betydning for den
registrerte,jf. § 18 fjerde ledd.
Informasjonsrettighetenefølger av §§ 19 til 21. I §§ 19 og 20 er det regler om den
behandlingsansvar
liges plikt til å gi informasjon til den registrerteved innsamling
av opplysninger.Informasjonenskal gis av eget tiltak. Loven sondrermellom
tilfellene der det samlesinn opplysningerfra den registrerte,jf. § 19, og der
opplysningenesamlesinn fra andre, jf. § 20. I førstnevntetilfelle er det bare
dersomden registrertealleredekjenner til informasjonen, at varsling kan unnlates,
jf. § 19 annetledd. Dersomopplysningenesamlesinn fra andre,har den registrerte
heller ikke krav på varsel dersomin nsamlingeneller formidlingen er uttrykkelig
fastsatti lov eller varsling er umulig eller uforholdsmessigvanskelig, jf. annet
ledd. Personopplysningsloven§ 21 påleggerden behandlingsansvarligeen infor masjonsplikt ved henvendelsereller avgjørelsersom retter seg mot den registrerte
på grunnlag av personprofiler.
Endelig har den registrerteetter § 22 rett til informasjon om regelinnholdeti datamaskinprogrammersom ligger til grunn for avgjørelsersom fullt ut er basertpå
automatisertbehandlingav personopplysninger.
Personopplysningsloven§ 23 første ledd oppstiller visse generelleunntak fra
innsynsrettigheteneog informasjonspliktenei §§ 18 til 22. Etter bokstava
omfattesikke opplysningersom vil kunne skaderikets sikkerhet, landetsforsvar
eller forholdet til fremmedemakter eller internasjonaleorganisasjonerdersomde
44

blir kjent. Bokstavb gjør unntak for opplysningersom det er påkrevd å hemmeligholde av hensyntil forebygging, etterforskning,avsløring og rettslig forfølgning
av straffbare handlinger. Bokstavc gjelder opplysningersom det må ansesutil rådelig at den registrertefår kjennskaptil, av hensyntil vedkommendeshelseeller
forholdet til personersom står vedkommendenær. Opplysningenekan likevel
gjøreskjent for en representantfor den registrertenår ikke særligegrunner taler
mot, jf. annet ledd. Etter første ledd bokstavd er det videre unntak for taushetsplikt i medhold av lov. Etter bokstave omfattesheller ikke opplysningersom utelukkende finnes i tekst som er utarbeidetfor den interne saksforberedelseog som
heller ikke er utlevert til andre.Endelig følger det av bokstavf at innsyns- og
informasjonsrettigheteneikke omfatter opplysningersom det det vil værei strid
med åpenbareog grunnleggendeprivate eller offentlige interesserå informere om,
herunderhensynettil den registrerte selv. Ytterligere unntak og vilkår kan
fastsettesi forskrift, jf. § 23 siste ledd.
I personopplysningsloven§ 24 er det regler om hvordaninformasjon skal gis. I §
17 er det fastsattforbud mot å kreve vederlagfor å gi informasjon eller for å
etterkommeandrekrav fra den registrerte.Videre er den behandlingsansvarlige
etter § 16 pålagt å svareuten ugrunnetopphold og senestinnen 30 dagerpå
henvendelserom innsyn eller andrerettigheter.Gjennomføring kan utsettesetter
annetledd dersomsærlige forhold gjør det umulig å svarepå henvendelsen.
Andre rettigheter for den registrerte
Lovens kapittel IV inneholder visse andrerettigheter for den registrerte.
Etter § 25 første ledd er den enkelte gitt rett til at fullt automatiserteavgjørelser
som nevnt i § 22 overprøvesav en fysisk person.Retten gjelder ikke dersomden
registrertespersonverninteresser
varetaspå tilstrekkelig måte og avgjørelsener
hjemlet i lov eller knytter seg til oppfyllelse av kontrakt.
Personopplysningsloven§ 27 gjelder retting av mangelfulle opplysninger.Etter
første ledd skal den behandlingsansvarligeav eget tiltak eller på den registrertes
begjæringrette personopplysningersom er uriktige, ufullstendige eller som det
ikke er adgangtil å behandle.Videre skal den behandlingsansvarligeom mulig å
sørgefor at feilen ikke får betydning for den registrerte,f or eksempelved varsling
til mottagereav opplysningene.Ufullstendige eller uriktige opplysningersom kan
ha betydning som dokumentasjon, skal som hovedregelrettes ved at
opplysningenemarkeresog suppleresmed korrekte opplysninger,jf. annetledd.
Datatilsynet kan imidlertid påleggesletting eller sperring, jf. tredje ledd.
Personopplysningsloven§ 28 oppstiller et forbud mot å lagre unødvendigepersonopplysninger. Etter første ledd skal personopplysningerikke lagres lenger enn det
som er nødvendigfor å gjennomføreformålet med behandlingen, og de skal slettes
med mindre arkivloven eller annenlov påleggeroppbevaring.Etter annetledd kan
opplysningenelikev el lagresfor historiske, statistiskeeller vitenskapeligeformål
dersomsamfunnetsinteressei lagringen klart overstiger ulempenefor den enkelte.
Tredje ledd gir den registrerteen rett til å få slettet «sterkt belastende»
opplysningerom seg selv dersom dette ikke strider mot annenlov og er forsvarlig
ut fra en samletvurdering av blant annetandresbehov for dokumentasjon,
hensynettil den registrerte,kulturhistoriske hensynog de ressurser
gjennomføringenav kravet forutsetter.Datatilsynet kan treffe vedtak om at retten
til sletting går foran reglenei arkivloven §§ 9 og 18, jf. fjerde ledd.
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12.2 Forordningen
Generelt
Den registrertesrettigheter etter forordningen følger av forordningen kapittel III.
Bestemmelseneinnebærer i stor grad en videreføring av dagensrettstilstand.
Samtidig medførerforordningen en presiseringog utdyping av flere av
rettighetene,og noen nye rettigheter er kommet til. Endelig er det noen av
rettighetenei personopplysningslovensom mangler en klar parallell i
forordningen. På sammemåte som etter gjeldendelov må rettigheteneseesi
sammenhengmed de generelleprinsippenefor databehandling,jf. forordningen
kapittel II.
A rtikkel 12 gir visse generelleregler om gjennomføringenav den registrertes
rettigheter. Bestemmelsenstiller blant annetkrav om forståelig og lett tilgjengelig
informasjon og kommunikasjon.Videre plikter den behandlingsansvarlige,på
sammemåte som etter gjeldenderett, som hovedregelå svarepå henvendelserom
rettigheter innen én måned, jf. artikkel 12 nr. 3. Fristen kan forlengesmed
ytterligere to månederved behov. Utøvelseav rettigheteneskal væregratis, jf.
artikkel 12 nr. 5, med unntak for åpenbartgrunnløseeller overdrevnekrav.
De enkelte rettighetenefølger av artikkel 13 ti l 22, jf. oversiktennedenfor.Ved
siden av de presiseringerog unntak som forordningen oppstiller i de enkelte
rettighetsbestemmelsene
, gir artikkel 23 på nærmerevilkår adgangtil å fastsette
unntak fra rettighetenei nasjonalrett.
Innsyns- og informasj onsrettighetene
Innsyns- og informasjonsrettigheteneer regulert i artikkel 13 til 15. Artikkel 13 gir
regler om informasjon som skal gis når det samlesinn opplysningerfra registrerte.
Bestemmelsenviderefører i stor grad dagensregler i personopplysningsloven §§
19, 21 og 22, men med noe mer utfyllende krav til informasjon. Videre skal det
etter forordningen artikkel 13 nr. 3 gis informasjon ogsåved formålsendring.
Artikkel 13 oppstiller bare ett unntak fra informasjonsplikten,nemlig for de
ti lfellene der den registrertealleredehar informasjonen,jf. artikkel 13 nr. 4.
Artikkel 14 regulererinformasjonspliktennår opplysningeneikke samlesinn fra
den registrerte.Ogsåpå dette punktet innebærerforordningen en viss presisering
og utdyping av informasjonspliktensammenlignet med gjeldenderett.
Unntaksreglenesvareri de vesentligetil dagensunntaksregler,med unntak fra
informasjonspliktendersomden registrertealleredehar informasjonenjf. artikkel
14 nr. 5 bokstav a, dersomdet er umulig eller uforholdsmessigvanskelig å gi
informasjon, jf. artikkel 14 nr. 5 bokstav b, og dersominnsamlingeneller
formidlingen er uttrykkelig fastsatti lov, jf. artikkel 14 nr. 5 bokstav c. Etter
forordningensregel gjøresdet i tillegg unntak for opplysninger underlagt
taushetsplikt,jf. artikkel 14 nr. 5 bokstav d. Etter gjeldenderett gjelder unntak for
opplysningerunderlagt lovbestemttaushetspliktetter den generelleunntaksregelen
i personopplysningsloven§ 23, jf. første ledd bokstav d.
Innsynsretten reguleresav forordningen artikkel 15. Forordningenskiller seg på
dette punktet fra gjeldendepersonopplysningslovved at den ikke oppstiller noen
regel om innsynsrettfor enhver,slik det i dag er etter personopplysningsloven§ 18
første ledd. Forordningen artikkel 15 gir bare innsynsrettfor den registrerte.
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Regleneom den registrertesinnsynsrettvil, på sammemåte som de øvrige
informasjonsreglene,i det vesentligeværeen videreføring av gjeldende
rettstilstandmed noen utvidelser. Forordningenartikkel 15 har ikke noe særskilt
unntak for behandlingtil historiske, statistiskeeller vitenskapeligeformål
tilsvarendepersonopplysningsloven§ 18 siste ledd.
Korrigering , sletting og begrensningav behandling
A rtikkel 16 gir rett til korrigering av uri ktige personopplysningerog mangelfulle
personopplysninger.Bestemmelsenviderefører i det vesentligegjeldenderett etter
personopplysningsloven§ 27. Forordningenhar imidlertid ingen nærmere
regulering av hvordan korrigeringen skal skje, slik det finnes i personopplysnings
lovens bestemmelse
.
A rtikkel 17 regulererretten til sletting, ogsåkalt «retten til å bli glemt».
Bestemmelsengir den registrerterett til sletting av personopplysningerpå en
rekke ulike grunnlag, jf. artikkel 17 nr. 1 bokstav a ti l f. Regelener imidlertid i
stor grad knyttet til om vilkårene for behandlingav personopplysningeneer
oppfylt, og medførerderfor først og fremst en tydeliggjøring og ingen vesentlig
utvidelse av plikten til sletting. Retten til sletting av sterkt belastende
personopplysningeretter personopplysningsloven§ 28 tredje ledd har ingen klar
parallell i forordningen.
En ny regel i forordningen sammenlignet med gjeldendenorsk rett er at
behandlingsansvarligesom har offentliggjort opplysningeneskal treffe rimelige
tiltak for å underretteandrebehandlingsansvarligesom behandler
personopplysningeneom at den registrertehar bedt om sletting, jf. artikkel 17 nr.
2. Sammenmed sletteplikten utgjør dette den såkalte«rettentil å bli glemt».
A rtikkel 17 nr. 3 gjør en rekke unntak fra retten til sletting, blant annetfor
utøvelsenav ytrings- og informasjonsfrihet og for behandlingfor arkivformål,
vitenskapeligog historisk forskning og for statistikk, jf. artikkel 17 nr. 3 bokstav a
og d.
En ny rettighet sammenlignet med gjeldendenorsk rett er retten til begrensningav
behandling,jf. artikkel 18 nr. 1. Begrensningav behandlinger i artikkel 4 nr. 3
definert som «merking av lagredepersonopplysningermed det som mål å begrense
behandlingenav dissei framti den».Retten inntrer dersoma) opplysningenes
riktighet er omtvistet, b) behandlingener ulovlig og den registrertemotsetterseg
sletting av personopplysningeneog i stedetanmoderom begrensning,c) behandling ikke lenger er nødvendig,men opplysningenetrengsfor å fastsette,gjøre
gjeldendeeller forsvare et rettskrav, eller d) den registrertehar protestertmot
videre behandlingi medhold av artikkel 21, i påventeav en avgjørelseav om
videre behandlingkan skje. Opplysningenekan bare behandlesfor visse formål
som er nærmereangitt i artikkel 18 nr. 2.
Artikkel 19 inneholder regler om underrettelsespliktved korrigering, sletting og
begrensningav behandlingetter artikkel 16 til 18. Den behandlingsansvarligeskal
selv sørgefor å underretteenhver mottager som opplysningeneer videreformidlet
til om at korrigering, sletting eller begrensninger utført (med mindre dette viser
seguforholdsmessigvanskelig), og på den registrertesoppfordring opplyseham
eller henneom hvem dissemottagerne er.
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Retten til dataportabilitet
Regeleni forordningen artikkel 20 nr. 1 om rett til dataportabiliteter en ny
rettighet. Hvis behandlingenbasererseg på kontrakt eller samtykke,har den
registrerterett til å motta opplysningerom segselv som han eller hun selv h ar gitt
til den behandlingsansvarligeog å overføre dissetil andre.Opplysningeneskal
værei et strukturert, alminnelig anvendtog maskinleseligformat. Etter artikkel 20
nr. 2 har den registrerterett til å få overført personopplysningenedirekte fra en
behandlingsansvarligtil en anneni den utstrekningdet er teknisk mulig.
Etter artikkel 20 nr. 3 gjelder retten til dataportabilitetikke behandlingsom er
nødvendigfor å utføre en oppgavei allmennhetensinteresseeller utøve offentlig
myndighet. Det f ølger av artikkel 20 nr. 4 at retten til dataportabilitetikke skal
krenke andresrettigheter eller frihetsrettigheter.
Artikkel 29-gruppenvedtok 5. april 2017 dokumentet«Guidelineson the right to
data portability», som omhandlertolkningen og implementeringen av retten til
dataportabilitetetter forordningen artikkel 20.9
Retten til å protestere
Artikkel 21 gir den registrerteen rett til å protesteremot behandlingav
personopplysninger.Retten gjelder der behandlingenforetas på grunnlag av
artikkel 6 nr. 1 bokstav e eller f, herunderved profilering basertpå disse
bestemmelsene.Når den registrerte protesterer,plikter den behandlingsansvarlige
å stoppebehandlingenav personopplysningene,med mindre den
behandlingsansvarligekan påvisetvingendelegitime grunner for behandlingen
som veier tyngre enn den registrertesinteresser,rettigheter og friheter, eller
behandlingener nødvendigfor å fastsette,gjøre gjeldendeeller forsvare rettskrav.
Etter artikkel 21 nr. 2 og 3 har den registrerteen særlig rett til å protesteremot
behandlingav personopplysningersom behandlesmed henblikk på direkte
markedsføring,og den behandlingsansvarligeplikter da å stoppebehandlingen.
Etter artikkel 21 nr. 6 har den registrerterett til å protestereogsånår
personopplysningenebehandlesfor vitenskapeligeeller historiske
forskningsformål eller for statistiske formål, med mindre behandlingener
nødvendigfor å utføre en oppgavei allmennhetensinteresse.
Automatiserte individuelle avgjørelser
Artikkel 22 nr. 1 gir den registrerterett til ikke å væregjenstandfor en avgjørelse
som utelukkendeer basertpå automatisertbehandling,herunderprofilering, når
avgjørelsenhar rettsvirkning eller i betydelig grad påvirker vedkommende.
Regelener i stor grad en videreføring av personopplysningsloven§ 25, jf. § 22.
Artikkel 22 nr. 2 bokstav a til c gjør unntak fra hovedregelenved a) behandlingi
forbindelse med en avtale mellom den registrerteog den behandlingsansvarlige,b)
dersombehandlingener hjemlet i nasjonalrett eller c) dersombehandlingener
basertpå samtykke.Etter artikkel 22 nr. 3 skal den registrerte i tilfellene nr. 2
bokstav a og b ha rett til blant annetmenneskeliginngripen fra den
behandlingsansvarlige,til å uttrykke sine synspunkterog til å motsetteseg
avgjørelsen.Endelig følger det av artikkel 22 nr. 4 at avgjørelsenenevnt i nr. 2
ik ke kan bygge på sensitive personopplysninger,med mindre det foreligger
9
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samtykkeetter artikkel 9 nr. 2 bokstav a eller behandlingener nødvendigav
hensyntil viktige samfunnsinteresseretter artikkel 9 nr. 2 bokstav g og det er
innført egnedetiltak for å verne den registrertesrettigheter, friheter og berettigede
interesser.
Adgangentil å fastsetteunntak fra rettighetene i nasjonal rett
Forordningenartikkel 23 gir hjemmel for unionsrettenog medlemslandenes
nasjonalerett til å fastsetteytterligere begrensningeri den registrertesrettigheter
etter artik kel 12 til 22 og artikkel 34, samt artikkel 5 i den utstrekning bestemmelseneder tilsvarer rettigheteneog forpliktelsene i artikkel 12 til 22. Begrensningene
må overholdedet vesentligeinnholdet i de grunnleggenderettigheteneog frihetene
og værenødvendigeog forholdsmessigetiltak i et demokratisksamfunnav hensyn
til et av formålenei artikkel 23 nr. 1 bokstav a til j.
Etter artikkel 23 nr. 2 skal lovgivning som begrenserden registrertesr ettigheter,
«når det er relevant, minst inneholdesærligebestemmelser
» om formålenemed
behandlingeneller kategorier av behandling,kategorieneav personopplysninger,
omfangetav begrensningenesom er innført, garantienefor å inngå misbruk eller
ulovlig tilgang eller overføring, spesifiseringav den behandlingsansvarligeeller
kategorieneav behandlingsansvarlige,lagringsperioderog gjeldendegarantier,
risikoene for de registrertesrettigheter og friheter og de registrertesrett til å bli
underrettetom begrensningen.
12.3 Departementets vurderinger
Generelt
Den registrertesrettigheter i artiklene 12 til 22 vil gjelde som norsk lov gjennom
at forordningen inkorporeresi personopplysningsloven
. Disse artikle ne åpnerikke
for å fastsettenasjonalesupplerendebestemmelserog omtalesikke nærmereher.
Artikkel 23 åpnerimidlertid for at medlemsstatenepå nærmerevilkår kan
begrenserettighetenei artiklene 12 til 22. Slike begrensningerkan gjøresi den
generellepersonopplysningsloveneller i særlovgivningen.Under i punkt 12.3.2 og
12.3.3 diskuterer departementetom slike unntak bør gis i den generelle
personopplysningsloven.Når det gjelder særlovgivningen, vises det til omtalen
under i kapittel 36.
Unntak fra retten til informasjon og innsyn
Departementetgår inn for å videreføre gjeldenderett om begrensingeri
innsynsrettenog informasjonspliktenså langt forordningen åpnerfor dette, se
lovutkastet§ 13.
Departementetforeslår på dennebakgrunn å videreføre unntaketfor opplysninger
av betydning for rikets sikkerhet, landetsforsvar eller forholdet til fremmede
makter eller internasjonaleorganisasjoner.For å tilpasseunntakettil de tilsvarende
reglenei offentleglova foreslår departementetat personopplysningslovens
unntaksregelknytter segdirekte til vilkårene i offentleglova §§ 20 og 21, på
sammemåte som unntaksregelenfra retten til partsinnsyni forvaltningsloven § 19
første ledd bokstav a. Unntakenefor opplysningersom det må antasutilrådelig at
den registrerte får kjennskaptil, som i medhold av lov er underlagttaushetsplikt
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eller som det vil værei strid med åpenbareog grunnleggendeprivate eller
offentlige interesserå informere om, foreslåsvidereført uendret. Unntakenemå
etter departementetsvurdering ansessom proporsjonalebegrensningeri retten til
informasjon og innsyn.
Unntaket for opplysningeri interne dokumentersom i dag finnes i
personopplysningsloven§ 23 f ørsteledd bokstav e, vil det etter departementets
syn derimot ikke væreadgangtil å videreføre med grunnlag i forordningen
artikkel 23. Denneunntaksregelener – i motsetningtil de øvrige – ikke knyttet til
arten av opplysningeneeller til hva disseskal brukestil, men utelukkendetil hvor
opplysningenefinnes. Etter departementetsoppfatning vil en slik begrensningi
mangetilfeller kunne favne videre enn det som kan ansessom nødvendigog
proporsjonalt, jf. artikkel 23 nr. 1. Departementetunderstreker at innsynsretten
kun omfatter opplysninger,og den registrertehar derfor ikke krav på innsyn i
dokumentersom sådanne.Det vises til kapittel 29 om forholdet mellom
forordningen og innsynsreglenei offentleglova.
Når det fastsettesunntak fra retten til informasjon og innsyn av generell karakter,
blir det etter departementetsvurdering ikke relevant å gi nærmerebestemmelser
om alle de forholdene som nevnesi artikkel 23 nr. 2. Den foreslåttebestemmelsen
i lovutkastet § 13 regulererimidlertid omfangetav begrensningene,jf. artikkel 23
nr. 2 bokstav c og kravet om skriftlig begrunnelsetar sikte på å motvirke misbruk
av unntakene,jf. bokstav d, og å sikre at den registrerteblir underrettet,jf. bokstav
h.
Departementetforeslår å videreføre adgangentil å gi forskrifter med ytterligere
unntak fra informasjons- og innsynsrettighetene,se siste ledd i lovutkastet § 13. I
stedetfor å gjøre unntak kan begrensningeneetter artikkel 23 nr. 1 ogsåfastsettes
som nærmerevilkår for bruk av informasjons- og innsynsretten.
Unntak fra de øvrige rettighetene (korrigering , sletting, begrensningav
behandling, dataportabilitet, retten til å protestere og retten til ikke å
være gjenstand for automatiserte individuelle avgjørelser)
Departementethar vurdert om det er behov for å fastsetteunntak i nasjonalrett
ogsåfra de øvrige rettighetenei artikkel 16 til 22 om korrigering, sletting,
begrensningav behandling,dataportabilitet,retten til å protestereog retten til ikke
å væregjenstandfor automatiserteindividuelle avgjørelser,men foreslår ingen
konkrete lovbestemmelserom dette.
Det besom høringsinstansenes
syn på om og eventuelt i hvilken utstrekning det er
behov for å fastsetteslike unntaksregleri nasjonalrett. Unntak fra den registrertes
rettigheter ved behandlingfor forsknings-, arkiv- og statistikkformål behandles
under i kapittel 28.

13 Behandlingsansvarligog databehandler
13.1 Innledning
Etter personopplysningsloven§ 2 nr. 4 er behandlingsansvarligden som
bestemmerformålet med behandlingenav personopplysningerog hvilke hjelpemidler som skal brukes. Den behandlingsansvarligehar ansvaretfor at personopp50

lysninger behandlesi samsvarmed personopplysningslovenog personopplysningsforskriften. Databehandlerer den som behandleropplysningerpå vegneav
den behandlingsansvarlige,jf. § 2 nr. 5. Definisjonene av behandlingsansvarligog
databehandlervidereføresi forordningen, jf. artikkel 4 nr. 7 og 8.
Forordningenkapittel IV har overskriften «Behandlingsansvarligog databehandler»og inneholder en rekke til dels ulikeartedebestemmelsersom særlig tar
sikte på å sikre at behandlingenav personopplysningerforegår på en måte som
sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivåog at forordningensøvrige regler overholdes.Reglenehar dels materiell og dels prosessuellkarakter. Kapittelet har blant
annet regler om internkontroll, innebygd personvern,bruk av databehandlere,
representasjonfor behandlingsansvarligesom ikke er etablert i EU/EØS,
samarbeidmed tilsynsmyndigheten,rapporteringav brudd på
personopplysningssikkerheten
og protokoll føring. Videre inneholder kapittelet
bestemmelserom den behandlingsansvarliges plikt til å rådføre segmed
tilsynsmyndighetenog treffe tiltak før det i gangsettesbehandlingersom kan
innebæreen høy risiko for personvernet,plikt for bestemtebehandlingsansv
arlige
til å ha personvernrådgiverog personvernrådgiverensstilling og oppgaver,samt
om atferdsnormerog sertifiseringsordningerpå personvernområdet.
Regleneom personvernrådgiverog forhåndsgodkjennelser(konsesjon)behandles
særskilt under i henholdsviskapittel 14 og 15.
13.2 Internko ntroll, innebygget personvern og personvern som
standardinnstilling
Gjeldende rett
Personopplysningsloven§ 14 og personopplysningsforskriftenkapittel 3 gir regler
om internkontroll. Etter personopplysningsloven§ 14 første ledd skal den
behandlingsansvar
lige «etablereog holde vedlike planlagteog systematisketiltak
som er nødvendigefor å oppfylle kravenei eller i medhold av denneloven,
herunder sikre personopplysningenes
kvalitet». En rekke ulike tiltak kan være
aktuelle i denneforbindelse, men en sentral del av internkontrollen vil ofte væreå
etablererutiner for oppfyllelse av pliktene og rettigheteneetter loven. Den
behandlingsansvarligeskal dokumenteretiltakene, og dokumentasjonenskal være
tilgjengelig for medarbeiderehos den behandlingsans
varlige og hos databehandleren,samt for Datatilsynet og Personvernnemnda,
jf. § 14 annetledd.
I henhold til forskriften § 3-1 første ledd skal tiltakene tilpassesvirksomhetensart,
aktiviteter og størrelse,og det skal leggessærlig vekt på etterlevelsen av kravene
til informasjonssikkerheti personopplysningsloven§ 13. Kravene om tiltak er
konkretisert i forskriften § 3-1 annetledd, som stiller krav om den behandlingsansvarligeblant annetskal sørgefor kjennskaptil gjeldenderegler og tilstrekkelig
og oppdatertdokumentasjonfor gjennomføringav rutiner. Tredje ledd bokstav a
til f gir en ikke uttømmendeoversikt over plikter og rettigheter den behandlingsansvarligeskal ha rutiner for, blant annetinnhenting og kontroll av samtykke,
vurdering av formål med behandlingog oppfyllelse av begjæringen om innsyn og
informasjon.
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Forordningen
Forordningeninneholderingen bestemmelsesom helt tilsvarer personopplysningslov en § 14 og de tilhørende forskriftsreglene. Artikkel 24 om den
behandlingsansvar
liges ansvarfastsetterimidlertid en noksålik forpliktelse til å
gjennomføre«egnedetekniske og organisatorisketiltak », jf. artikkel 24 nr. 1.
Tiltakene skal både «sikre» og «påvise» at behandlingenutføres i samsvarmed
forordningensregler. Det skal tas hensyntil «behandlingensart, omfang, formål
og sammenhengenden utføres i, samt risikoene av varierendesannsynlighets- og
alvorlighetsgradfor fysiske personersrettigheter og friheter». Etter artikkel 24 nr.
2 skal tiltakene omfatte «iverksetting av retningslinjer for vern av
personopplysninger»dersomdette står i forhold til behandlingsaktivitetene.
Overholdelseav godkjenteatferdsnormereller sertifiseringsmekanismerkan
brukessom en faktor for å påvise at forpliktelsene overholdes,jf. artikk el 24 nr. 3.
Plikten etter artikkel 24 må seesi sammenhengmed andreregler som påleggerden
behandlingsansvarligeå treffe egnedetekniske og organisatorisketiltak, blant
annetregleneom innebygd personvernog personvernsom standardinnstilling,jf.
artikkel 25. Personopplysningslovenog -forskriften har i dag ingen regler som
tilsvarer forordningensbestemmelserom innebyggetpersonverneller personvern
som standardinnstilling.Plikten til å sørgefor innebygdpersonvernfølger av
artikkel 25 nr. 1, som bestemmerat den behandlingsansvarligeskal gjennomføre
egnedetekniske og organisatorisketiltak «bådepå tidspunktet for fastsettelseav
midlene som skal brukesi forbindelse med behandlingen,og på tid spunktetfor
selve behandlingen».Kravet om tilta k alleredefra tidspunktet for fastsettelseav
midlene som skal benyttes,innebærerat det ved utvikling av løsningerfor
behandlingav personopplysninger må byggesinn personverntiltakfra begynnelsen
av, slik at personvernetblir en integrert del. Det skal tas hensyntil «den tekniske
utviklingen, gjennomføringskostnadene,
behandlingensart, omfang, formål og
sammenhengen
den utføres i, samt risikoene av varierendesannsynlighets- og
alvorlighetsgradfor fysiske personersrettigheter og friheter som behandlingen
medfører». Pseudonymiseringog dataminimeringer nevnt som eksemplerpå
tiltak. Pseudonymiseringer i artikkel 4 nr. 5 definert som «behandlingav
personopplysningerpå en slik måte at personopplysningeneikke lenger kan
knyttes til en bestemtregistrert uten bruk av tilleggsopplysninger,forutsatt at
nevntetilleggsopplysningerlagres atskilt og omfattesav tekniske og
organisatorisketiltak som sikrer at personopplysningeneikke kan knyttes til en
identifisert eller identifiserbar fysisk person».Prinsippet om dataminimering
følger av artikkel 5 nr. 1 bokstav c.
Personvernsom standardinnstillinginnebærerat den behandlingsansvarligeskal
gjennomføreegnedetekniske og organisatorisketiltak for å sikre at det «som
standard»bare behandlespersonopplysningersom er nødvendigefor hvert
spesifikke formål. Forpliktelsen gjelder mengdenpersonopplysninger,omfangetav
behandling,lagringstid og tilgjengeligheten av personopplysningene.Det er særlig
nevnt i artikkel 25 nr. 2 at tiltakene skal sikre at personopplysningersom standard
ikke gjørestilgjengelige for et ubegrensetantall personeruten den registrertes
medvirkning.
Etter artikkel 25 nr. 3 kan en godkjent sertifiseringsmekanismei henholdtil
artikkel 42 brukessom en faktor for å påvise at kravenetil innebyggetpersonvern
og personvernsom standardinnstillinger oppfylt.
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Den behandlingsansvarligeeller den behandlingsansvarligesrepresentantskal
videre føre protokoll over behandlingsaktivitetersom utføres under deresansvar,
jf. forordningen artikkel 30 nr. 1. Dette er nye forpliktelser i forhold til gjeldende
norsk rett. I artikkel 30 nr. 1 bokstav a til g er det listet opp hva den
behandlingsansvarliges
protokoll skal inneholde.Artikkel 30 nr. 2 fastsetterat
ogsådatabehandlereneller dennesrepresentantskal f øre protokoll, og angir i
bokstav a til d hva denneskal inneholde.Plikten til å føre protokoll gjelder som
utgangspunktikke for foretak eller organisasjonermed færre enn 250 ansatte,jf.
artikkel 30 nr. 5. Bestemmelsenekommer imidlertid til anvendelseogsåfor slike
foretak eller organisasjonerdersombehandlingentrolig vil medføreen risiko for
«de registrertesrettigheter og friheter», behandlingenikke bare skjer
«leilighetsvis», eller dersomdet behandlessensitive opplysninger eller
opplysningerom straffedommerog lovovertredelsernevnt i artikkel 10.
Departementetsvurdering
Forordningenåpnerikke for at det kan fastsettesgenerelleregler om internkontroll
i nasjonalrett. Det er derfor ikke adgangtil å gi eller opprettholdelov - og eller
forskriftsbestemmelsersom konkretisererkravenetil internkontrolltiltak, slik det i
dag finnes i personopplysningsforskriften kapittel 3. Heller ikke regleneom
innebyggetpersonverneller personvernsom standardinnstillingåpner etter
departementetsvurdering for ytterligere regulering i nasjonalrett.
Departementetforeslår på dennebakgrunningen nasjonalebestemmelserom
internkontroll, innebyggetpersonverneller personvernsom standardinnstilling.
13.3 Felles behandlingsansvarlige
Gjeldende rett
Personopplysningslovenog personopplysningsforskriftenhar i dag ikke egne
bestemmelserom delt behandlingsansvar.Det er likevel lagt til grunn at det er
mulig å dele behandlingsansvaret
mellom flere, noe som kan være praktisk når
flere har ansvarfor ulike deler av én og sammebehandling.
Forordningen
Etter forordningen artikkel 26 nr. 1 ansesdet å foreligge delt behandlingsansvar
når to eller flere i fellesskapfastsetterformålenemed og midlene for behandling
av personopplysninger.De behandlingsansvarligeskal fastsettedelingen av
rettigheter og plikter etter forordningen ved hjelp av en ordning seg imellom.
Dette gjelder likevel ikke dersomslik deling av ansvareter fastsatti unionsretten
eller landenesnasjonale rett. Informasjon om det vesentligeinnholdet i ordningen
om deling av behandlingsansvaretskal gjørestilgjengelig for de registrerte,jf.
artikkel 26 nr. 2.
Departementetsvurdering
Forordningenåpnerfor at det kan fastsettesnærmereregler om ansvarsfordelingen
mellom felles behandlingsansvarligei nasjonalrett. Departementetanserdet
imidlertid ikke hensiktsmessigå gi generellebestemmelserom dette. Dersomdet
viser seg å værebehov for regler om delt behandlingsansvarpå konkrete områder,
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antar departementetat dette trolig best kan reguleresi særlovgivningfor dette
området.
13.4 Databehandler og databehandleravtaler
Gjeldende rett
Bruk av databehandlereer regulert i personopplysningsloven§ 15. Av denne
bestemmelsenfølger at avtaler om bruk av databehandlerskal gjøresskriftlig, og
at databehandlerenikke kan behandlepersonopplysningerpå annenmåte enn det
som fremgår av avtalen mellom databehandlerog behandlingsansvarlig.
Opplysningenekan heller ikke uten slik avtale overlatestil noen andre for lagring
eller bearbeidelse
.
Databehandlerenhar etter personopplysningsloven§ 13 en selvstendigplikt til å
oppfylle kravenetil tilfredsstillende informasjonssikkerhetog dokumentasjonav
dette. Det følger videre av § 15 annetledd at det skal fr emgåav avtalenmellom
behandlingsansvarligog databehandlerat databehandlerenplikter å iverksette de
sikringstiltakenesom fremgår av personopplysningsloven§ 13.
Forordningen
Databehandlerer i forordningen artikkel 4 nr. 8 definert som «en fysisk eller
juridisk person,offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annetorgan som
behandlerpersonopplysningerpå vegneav den behandlingsansvarlige
». Dette er
en videreføring av gjeldenderett.
Forordningenfastsetterlangt mer detaljerteregler om databehandlereenn
gjeldendelov. Den mest sentralebestemmelsenom databehandlereer artikkel 28.
Artikkel 28 nr. 1 stiller krav om at den behandlingsansvarligebare kan bruke databehandleresom gir tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføreegnede
tekniske og organisatorisketiltak som sikrer at behandlingenoppfyller kravene
forordningen og vern av den registrertesrettigheter. Etter artikkel 28 nr. 2 kan
databehandlerenikke engasjereen annendatabehandleruten tillatelse fra den
behandlingsansvarl
ige.
Artikkel 28 nr. 3 stiller krav om at behandlingsom utføres av en behandlingsansvarlig, skal væreunderlagten avtale eller et annetrettslig dokumenti henhold
til unionsretteneller nasjonalrett. Dennebestemmelsener en videreføring av
gjeldendelov § 15, men gir mer detaljerteregler. Avtalen skal fastsettehensikten
med og varighetenav behandlingen,behandlingensformål og art, typen personopplysninger og kategorier av registrertesamt den behandlingsansvarliges
ret tigheter og plikter. I til legg skal avtalen stille krav om det som fremgår av oppregningen i artikkel 28 nr. 3 bokstav a til h. Her er det blant annetslått fast at
databehandlerenbare skal behandlepersonopplysningerpå dokumenterte
instrukser fra den behandlingsansvarlige,med mindre nasjonalrett eller
unionsrettenpåleggerbehandling,jf. bokstav a. Av artikkel 28 nr. 3 bokstav g
fremgår det at databehandleravtalen
skal spesifisereat databehandleren,etter
beslutning fra den behandlingsansvarlige,skal slette eller tilbakelevere
personopplysningernår databehandleroppdraget
er gjennomført. Ogsåkopier av
opplysningerskal slettes.Krav om sletting eller tilbakelevering gjelder likevel
ikke dersomlagringsplikt er pålagt enteni unionsretteneller i nasjonalrett.
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Departemente
t er ikke kjent med regler om lagringsplikt som retter segdirekte mot
databehandlere.Avtalen kan bygge helt eller delvis på en standardavtalei henhold
til artikkel 28 nr. 6 til 8.
Artikkel 29 videreførerpersonopplysningsloven§ 15 første ledd og slår fast at de
som utfører oppdragpå vegneav den behandlingsansvarligeeller databehandleren,
skal behandlepersonopplysningerbare etter instruks fra den behandlingsansvarlige. Bestemmelsenføyer til at dette gjelder for så vidt ikke noe annetfølger av
unionsretteneller nasjonalrett.
Ved siden av mer detaljerteregler om databehandleravtalerpåleggerforordningen
kapittel IV databehandlerenflere selvstendigeplikter enn etter gjeldenderett.
Databehandlerenhar blant annetplikt til å protokollføre behandlingsaktiviteter,jf.
artikkel 30 nr. 2, plikt til å samarbeidemed tilsynsmyndigheten,jf. artikkel 31, og
plikt til å underretteden behandlingsansvarligeom brudd på
personopplysningssikkerheten
, jf. artikkel 33 nr. 2. Videre har databehandlerepå
nærmerevilkår en selvstendigplikt til å utpekepersonvernrådgiver,jf. den
nærmereomtalen av artikkel 37 under i kapittel 14. På sammemåte som etter
gjeldenderett har databehandlerenen selvstendigplikt til å overholderegleneom
sikkerhet ved behandlingen,jf. artikkel 32.
Departementetsvurdering
Etter departementetsvurdering gir artikkel 28 nr. 3 adgangtil å fastsettenasjonale
regler som nærmereregulererforholdet mellom den behandlingsansvarligeog
databehandlerenog databehandlerens
plikter. Etter departementetsvurdering er det
imidlertid ikke hensiktsmessigå gi generelleregler om dette. Departementeter av
den oppfatning at forhol det mellom den behandlingsansvarligeog databehandleren
er godt egnetfor å reguleresi avtale mellom de to partene,og at det ikke er behov
for nærmereregulering enn det som følger av forordningen artikkel 28.
Store databehandleresom for eksempelAlti nn og andrefelleskomponentervil
behandlestore mengderpersonopplysninger.Det sammegjelder
felleskomponenteneEnhetsregisteret,Folkeregisteretog Matrikkelen. Bruk av
Altinn er i sterk vekst bådehva gjelder datavolumer,antall tilknyttede offentlige
virksomheterog antallet elektroniskesluttbrukertjenester.Altinn og andrefelles
plattformer reiser flere spørsmål,herundergrenseoppgangen
mellom hvem som er
databehandlerog hvem som er behandlingsansvarligfor opplysningenesom
formidles gjennom portalen. Datatilsynet har god dialog med
Brønnøysundregistrene
med tanke på ivaretakelseav den registrertesrettigheter,
samtykkeerklæringerog å bygge personverninn i videreutviklingen av
Altinnplattformen.
13.5 Sikkerhet ved behandlingen
Gjeldende rett
Personopplysningsloven§ 13 og -forskriften kapittel 2 regulerersikring av
personopplysninger.Etter personopplysningsloven§ 13 første ledd skal den
behandlingsansvarligeog databehandleren«gjennom planlagteog systematiske
tiltak sørgefor tilfredsstillende informasjonssikkerhetmed hensyntil
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konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandlingav personopplysninger». Informasjonssystemetog informasjonssikkerhetstiltakskal dokumenteres,
og dokumentasjonenskal væretilgjengelig for tilsynsmyndighetene,jf. § 13 annet
ledd. Kravene til tilfredsstillende informasjonssikkerhet er utdypet i forskriften
kapittel 2.
Forordningen
Forordningensregler om informasjonssikkerhetfølger av artikkel 32.
Bestemmelsenfastslår at bådeden behandlingsansvar
lige og databehandleren
plikter å «gjennomføreegnedetekniske og organisatorisketiltak for å oppnået
sikkerhetsnivåsom er egneti forhold til risikoen», jf. nr. 1. Eksemplerpå slike
tiltak fremgår av bokstav a til d. En angivelseav sentraleelementeri
risikovurderingenfølger av artikkel 32 nr. 2. Overholdelseav godkjente
atferdsnormeretter artikkel 40 eller en godkjent sertifiseringsmekanismeetter
artikkel 42 kan brukessom en faktor for å påvise at kravene ti l
informasjonssikkerheter oppfylt, jf. artikkel 32 nr. 3. Etter artikkel 32 nr. 4 skal
den behandlingsansvarligeog databehandlerensikre at enhver som handler på
vegneav den behandlingsansva
rlige eller databehandlerenbare behandler
opplysningeretter i nstruks fra den behandlingsansvarlige,men mindre
unionsretteneller medlemsstatenes
rett påleggeren plikt til behandling.
Departementetsvurdering
A rtikkel 32 åpnerikke for å fastsettegenerellenasjonalebestemmelserog
personopplysningsforskriftenkapittel 2 kan derfor ikke videreføres.Etter
departementetsvurdering vil imidlertid anvendelseav reglenei artikkel 32 trolig
langt på vei gi sammeresultat som gjeldenderegler slik de er formulert i
personopplysningsloven§ 13 og personopplysningsforskriften kapittel 2.
13.6 Underretning av tilsynsmyndigheten og den registrere ved brudd på
personopplysningssikkerheten
Gjeldende rett
Etter personopplysningsforskriften§ 2-6 tredje ledd skal Datatilsynet varslesved
sikkerhetsbruddog bruk av informasjonssystem i strid med fastlagterutiner
dersomdette har ført til «uautorisertutlevering av personopplysningerhvor
konfidensialitet er nødvendig». Derimot oppstiller verken personopplysningsloven
eller -forskriften plikt til å varsle den registrerteom brudd på sikkerheten.
Tilbydere av adgangtil elektronisk kommunikasjonsnetteller -tjenestersom
omfattesav ekomloven,har plikt til å varsle abonnentereller brukere ved særlig
risiko for brudd på sikkerheten,sikkerhetsbruddsom har skadeteller ødelagt
lagrede data, eller sikkerhetsbruddsom har «krenketpersonvernet»til abonnent
eller bruker, jf. ekomloven§ 2-7 annetledd. Varsling i sistnevntetilfelle er ikke
nødvendigdersomtilbyderen dokumentereroverfor tilsynsmyndigheten(Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet) at det er gjennomført tilfredsstillende tekniske
beskyttelsestiltakfor dataenesom er omfattet, jf. tredje ledd. Varsling av abonnent
eller bruker må skje uten opphold og senestinnen 24 timer. Tilsynsmyndigheten
skal varslesstraks ved særlig ri siko for brudd på sikkerhetenog ved sikkerhetsbrudd som har krenket personvernet,jf. fjerde ledd.
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Forordningen
Forordningenartikkel 33 og 34 gir regler om varsling av henholdsvistilsynsmyndighetenog den registrerteved «brudd på personopplysningssik
kerheten».
Brudd på personopplysningssikkerheten
er i artikkel 4 nr. 12 definert som «et
brudd på sikkerhetensom fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap,
endring, ulovlig spredningav eller tilgang til personopplysningersom er overført,
lagret eller på annenmåte behandlet».
Etter artikkel 33 nr. 1 skal den behandlingsansvarligemelde brudd på
personopplysningssikkerheten
til tilsynsmyndighetenuten ugrunnetopphold etter å
ha fått kjennskaptil det, eller innen 72 timer når dette er mulig. Plikten gjelder
ikke dersomdet er «lite trolig at bruddet vil medføreen risiko for fysiske
personersrettigheter og friheter». Bestemmelseninnebæreren viss utvidelse av
plikten til å varsle om brudd på sikkerhetensammenlignetmed personopplysningsforskriften§ 2-6 tredje ledd, ettersomdet etter forordningen ikke er nødvendigat
sikkerhetsbruddethar ført til noen utlevering av opplysninger.Forordningenstiller
ogsåmer utfyllende krav til meldingensinnhold, jf. artikkel 33 nr. 3 bokstav a til
d.
Databehandlereplikter ved brudd på personopplysningssikkerheten
å varsle
behandlingsansvarliguten opphold, jf. artikkel 33 nr. 2. Den
behandlingsansvarligeskal dokumentereethvert brudd på
personopplysningssikkerheten
, herunderde faktiske forhold r undt bruddet,
virkningene av det og hvilke tiltak som er truffet for å utbedredet, jf. artikkel 33
nr. 5.
Artikkel 34 fastsetteren plikt til å varsle også den registrerte om brudd på
personopplysningssikkerheten
. En slik regel finnes som nevnt ikke i gj eldende
personopplysningslov.Varslingsplikten inntrer når det er «sannsynligat bruddet
på personopplysningssikkerheten
vil medføreen høy risiko for fysiske personers
rettigheter og friheter», jf. artikkel 34 nr. 1. Terskelener dermedhøyereenn for
varsling av tilsynsmyndigheten.Kravene til innholdet i underretningenfølger av
artikkel 34 nr. 2.
Artikkel 34 nr. 3 fastsettertre unntak fra plikten til å underretteden registrerte.
Plikten gjelder for det første ikke dersomden behandlingsansvarligehar
gjennomført sikkerhetstiltak og anvendtdissepå personopplysningenesom er
rammet – særlig tiltak som gjør personopplysningeneuleselige,slik som
kryptering, jf. bokstav a. For det andregjelder plikten ikke dersomden
behandlingsansvarligehar truffet etterfølgendetiltak som «sikrer at det er lite
trolig at den høye risikoen for de registrertesrettigheter og fr iheter nevnt i nr. 1 vil
oppstå»,jf. bokstav b. Varsling er for det tredje ikke påkrevd dersomdet krever
«uforholdsmessigstor innsats»,jf. bokstav c. I så fall skal allmennheten
underrettes,eller det skal treffes et lignende tiltak som sikrer underretningav de
registrertepå en like effektiv måte.
Departementetsvurdering
Forordningenåpnerikke for at det fastsettesnasjonalelovbestemmelser om
varsling av tilsynsmyndighetenved brudd på personopplysningssikkerheten
utover
forordningensregler. Departementetforeslår derfor ingen bestemmelserom dette.
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Med hensyntil varsling av den registrerteåpnerderimot artikkel 23 for at det
gjøres unntak i sammeutstrekning som fra den registrertesrettigheter etter kapittel
III, se nærmereunder i punkt 12.2.7 om artikkel 23. Etter departementetssyn er
det behov for å gjøre visse unntak fra plikten til å varsle den registrerte,for å
unngåat slikt varsel vil røpe opplysningersom det er av samfunnsmessig
betydning å hemmeligholdeog som etter lovutkastet § 13 er unntatt fra innsynsog informasjonsretten.Dette gjelder særlig i tilfeller der det er av vesentlig
betydning at den registrerteikke får kjennskaptil at det behandlesopplysninger
om ham eller henne,for eksempelder dette er påkrevd å hemmeligholdeav hensyn
til etterforskningenav en straffbar handling. Ogsånår den registrerteer kjent med
at han eller hun er registrert, kan en nærmerebeskrivelseav arten av bruddet på
personopplysningssikkerheten
, slik artikkel 34 nr. 2 krever, røpe opplysninger som
bør hemmeligholdesav hensyntil rikets sikkerhet eller som må hemmeligholdes
på grunnlag av en lovbestemttaushetsplikt.
Departementetforeslår på dennebakgrunnat plikten til underretningetter artikkel
34 ikke bør gjelde i den utstrekning slik underretning vil røpe opplysningersom er
av betydning for Norgesutenrikspolitiske interessereller nasjonaleforsvars- og
sikkerhetsinteresserog som kan unntasoffentlighet etter offentleglova §§ 20 og
21, opplysningersom er det er påkrevd å hemmeligholdeav hensyntil forebygging, etterforskning,avsløring og rettslig forfølgning av straffbarehandlinger
og opplysningersom i lov eller medhold av lov gjelder taushetspliktfor, se
lovutkastet § 13 fjerde ledd.
Det besom høringsinstansenes
syn på behovet for og rekkeviddenav en slik
unntaksregel,særlig om unntaksregelenbør værebegrensettil de tilfeller der den
registrerteikke er kjent med at det behandlespersonopplysningerom ham eller
henne.
13.7 Vurdering av personvernkonsekvenser
Gjeldende rett
Det gjeldendepersonvernregelverketinneholderingen bestemmelsersom pålegger
de behandlingsansvarligeen plikt til å gjøre en generell vurdering av personvernkonsekvenserfør behandlingiverksettes.Personopplysningsforskriften§ 2 -4
påleggerbehandlingsansv
arlige å foreta en risikovurdering for å kartlegge
sannsynlighetenfor og konsekvenseneav eventuellesikkerhetsbrudd,men plikten
er begrensettil informasjonssikkerhetsområdet.
Vurdering av personvernkonsekvenserkan ogsåværeaktuelt i forbindelse med utredningenav statlige
tiltak i tråd med utredningsinstruksen.
Forordningen
Personvernforordningenartikkel 35 nr. 1 bestemmerat den behandlingsansvarlige
på nærmerevilkår har plikt til å foreta en vurdering av personvernkonsekvenser
før behandlingenbegynner. Plikten inntrer når det er «trolig at en type behandling,
særlig ved bruk av ny teknologi og idet det tas hensyntil behandlingensart,
omfang, formål og sammenhengenden utføres i, vil medføreen høy risiko for
fysiske personersrettigheter og fri heter».
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Artikkel 35 nr. 3 angir visse tilfeller der vurdering av personvernkonsekvenser
«særlig»er nødvendig.Dette gjelder «systematiske og omfattendevurderinger av
personligeaspekterved fysiske personer» som er basertpå automatisert
behandling,herunder profilering, når vurderingenedannergrunnlag for avgjørelser
som har rettsvirkninger for den registrerteeller på lignende måte påvirker den
registrertei betydelig grad, jf. bokstav a, behandlingi «stor skala»av sensitive
opplysningereller opplysninger om straffedommerog lovovertredelser, jf. bokstav
b, og «systematiskovervåking i stor skala»av et offentlig tilgjengelig område,jf.
bokstav c. Etter artikkel 35 nr. 4 skal tilsynsmyndighetenutarbeideog
offentliggjøre en liste over hvilke typer av behandlingsom krever vurdering av
personvernkonsekvenser.
Tilsynsmyndighetenkan ogsåangi hvilke typer
behandlingersom ikke krever slik vurdering, jf. artikkel 35 nr. 5.
K ravenetil innholdet i vurderingenfølger av artikkel 35 nr. 7 bokstav a til d.
Vurderingen skal minst inneholdeen systematiskbeskrivelseav behandlingsaktivitetene og formålenemed dem, en vurdering av om behandlingsaktiviteteneer
nødvendigeog forholdsmessige,en vurdering av risikoen for de registrertes
rettigheter og friheter og tiltakene for å håndtererisikoen. I vurderingenskal det
hensyntil overholdelseav godkjenteatferdsnormer,jf. artikkel 35 nr. 8. Etter
artikkel 35 nr. 9 plikter den behandlingsansvarligepå nærmerevilkår å innhente
synspunkterfra de registrerteeller deresrepresentanter.
Artikkel 35 nr. 10 angir et unntak fra plikten til vurdering av personvernkonsekvenserfor visse lovregulerte behandlinger.Etter dennebestemmelse
n
gjelder plikten ikke dersombehandlingener lovregulert, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav
c og e, rettsgrunnlagetregulererde spesifikke behandlingsaktiviteteneog det
alleredeer gjort en generell konsekvensvurderingi forbindelsemed vedtakelsenav
det rettslige grunnlaget(kumulative vilkår) . Bestemmelsenåpnerfor at
medlemsstatenekan fastsettei nasjonalrett at det likevel skal gjøres en
konsekvensvurdering.
Departementetsvurdering
Forordningensbestemmelserom vurdering av personvernkonsekvenseråpneri
liten grad for regulering i nasjonalrett. Et spørsmåler imidlertid om det bør
påleggesen plikt til vurdering av personvernkonsekvenser
ogsåi de tilfeller som
omfattesav unntaksregeleni artikkel 35 nr. 10. Ettersomdette unntaket bare
kommer til anvendelsenår rettsgrunnlagetfor behandlingeninneholder en
spesifikk regulering av de ulike behandlingsaktivitetene,foreslår departementet
ingen generell regel om konsekvensutredningi dissetilfellene. Departementet
antar at unntaket har en nokså sneverrekkevidde,ettersomde lovregulerte
behandlingenesjelden er underlagtspesifikke regler om behandlingsaktivitetene.
For de tilfellene der spesifikke regler finnes, og personvernkonsekvensene
allerede
er vurdert, anserdepartementet det ikke som nødvendigå innføre en generell regel
om konsekvensutredning
. Det kan likevel hevdesat en slik bestemmelsevil være
hensiktsmessigfor å unngåat den behandlingsansvarligemå ta stilling til
rekkeviddenav unntaketi artikkel 35 nr. 10. Det besom høringsinstansenes
syn på
om det bør væreplikt til vurdering av personvernkonsekvenser
ogsåi de tilfeller
som omfattesav unntaksregeleni artikkel 35 nr. 10, herunderom dette kan være
hensiktsmessigfor å unngå eventuelleuklare grensedragningsspørsmålknyttet til
rekkeviddenav unntaksregeleni artikkel 35 nr. 10.
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13.8 Forhåndsdrøftinger med tilsynsmyndigheten
Gjeldende rett
Gjeldendepersonopplysningslovoppstiller ingen plikt for den behandlingsansvarligetil å rådføre segmed Datatilsynet før behandlingpåbegynnes.
Forhåndsdrøftinger vil imidlertid kunne skje ved søknadom konsesjon, som etter
gjeldenderett i visse tilfeller er obligatorisk, eller med grunnlag i Datatilsynets
veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.
Forordningen
Dersom en vurdering av personvernkonsekvenser
etter forordningen artikkel 35
tilsier at behandlingen«vil medføreen høy risiko dersomden behandlingsansvarligeikke treffer tiltak for å redusererisikoen», plikter den behandlingsansvarligeå «rådføresegmed tilsynsmyndigheten»før behandling,jf. artikkel
36 nr. 1. Dette medførerat Datatilsynet vil måtte gjennomføreforhåndsdrøftingeri
alle tilfeller der behandlingenkan medføreen høy risiko for personvernet, og
dermedkunne legge føringer for hvilke risikoreduserendetiltak som skal settesi
verk. Hvilken i nformasjon den behandlingsansvarligeskal fremleggefor tilsynsmyndigheten,følger av artikkel 36 nr. 3 bokstav a til h, og inkluderer blant annet
formåleneog midlene for den planlagtebehandlingenog vurderingenav personvernkonsekvenser.Dersomtilsynsmyndighetenmenerat den planlagtebehandlingen vil værei strid med forordningen, skal tilsynsmyndighetengi skriftlige råd,
jf. artikkel 36 nr. 2. Tilsynsmyndighetenkan ogsåutøve myndighet i samsvar med
artikkel 58, for eksempelved å vedta et forbud mot behandlingeneller pålegge
vilkår for behandlingen.Skriftlige råd skal som hovedregelgis innen åtte uker fra
anmodningenom forhåndsdrøftingerer mottatt. Fristen kan forlengesmed seks
uker ved kompleksebehandlinger.
Etter artikkel 36 nr. 4 plikter medlemsstateneå rådføre segmed
tilsynsmyndighetenved utarbeiding av lover og forskrifter som er knyttet til
behandlingav personopplysninger.
Departementetsvurdering
Forordningensplikt til for håndsdrøftinger med Datatilsynet beskrevetover i punkt
13.8.2 kan på mangemåter erstatteog forsterke de konsultasjonersom etter
gjeldenderett kan finne sted mellom Datatilsynet og den behandlingsansvarligei
sakerom konsesjon.
Forordningenåpnerikke for at nasjonaleregler om plikten til forhåndsdrøftelse
etter artikkel 36 kan begrenses.Artikkel 36 nr. 5 gir imidlertid medlemstatene
adgangti l å fastsetteytterligere plikt til forhåndsdrøftinger dersomopplysningene
behandlestil utførelse av en oppgavei allmennhetensinteresse.
Etter departementetssyn er det vanskelig i dag å overskuehvordanplikten til
forhåndsdrøftelsevil utvikle segog om det er nødvendigå utvide plikten til å
gjelde andreområder.Det kan ogsåværenødvendigeller hensiktsmessigå
presiserenærmerehvilke type behandlingersom krever forhåndsdrøftinger.
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Departementetforeslår på dennebakgrunnen forskriftshjemmel som kan brukestil
nærmereregulering av plikten til forhåndsdrøftinger, se lovutkastet § 11.
Adgangenetter artikkel 36 nr. 5 til å gi regler i nasjonalrett om krav til forhåndsgodkjenning (konsesjon)fra tilsynsmyndighetendrøftes under i kapittel 15.
13.9 Atferdsnormer
Gjeldende rett
Etter personopplysningsloven§ 42 tredje ledd nr. 6 skal Datatilsynet «bistå i
utarbeidelseav bransjeviseadferdsnormer».Slike bransjenormerer utarbeidetpå
flere områder,ogsåmed bistand fra Datatilsynet. Brudd på normenevil ikke i seg
selv kunne føre til offentligrettslige reaksjoner,men normeneer et hjelpemiddel til
etterlevelseav regelverketog godt personverni en bransje.
Forordningen
Etter forordningen artikkel 40 nr. 1 skal medlemsstatene,tilsynsmyndighetene,
Personvernrådetog Kommisjonen oppmuntretil at det utarbeidesatferdsnormer
som skal bidra til riktig anvendelseav forordningen, jf. ogsåartikkel 57 nr. 1
bokstav m om tilsynsmyndighetensoppgaver.Det skal tas hensyntil de særlige
forholdene i de forskjellige behandlingssektorene
og de særligebehovenetil svært
små,små og mellomstorebedrifter. I henhold til artikkel 40 nr. 2 kan
«sammenslutningerog andreorganersom representererkategorier av
behandlingsansvarligeeller databehandlere
», utarbeideatferdsnormer,eller endre
eller utvide omfangetav slike regler for nærmere å angi anvendelsenav
forordningen. I artikkel 40 nr. 2 bokstav a til k er det listet opp en rekke eksempler
på hva slike normer kan dreie segom. Normenekan væresværtomfattende,eller
regulerekun en smal behandlingsformeller bruk av en spesiell type teknologi. Det
kan for eksempelutarbeidesnormer for pseudonymiseringeller avvikshåndtering.
Etter artikkel 40 nr. 5 skal sammenslutningerog organersom har til hensikt å
utarbeideatferdsnormereller endreeller utvide eksisterendeatferdsnormer,
fremleggeutkast og utkast til endringereller utvidelser for tilsynsmyndigheten.
Tilsynsmyndighetenskal avgi uttalelse om hvorvidt utkastetoppfyller
forordningenskrav, og skal godkjenneutkastet dersomden finner at de inneholder
tilstrekkelige og nødvendigegarantier.
Kontroll med om godkjenteatferdsnormeroverholdes,kan etter artikkel 41 nr. 1
utføres av et organ med et «egnetnivå av dybdekunnskapom temaetfor
atferdsnormeneog som er akkreditert for dette formål av vedkommende
tilsynsmyndighet». Vilkårene for akkreditering av et slikt organ følger av artikkel
41 nr. 2, som blant annetstiller krav om uavhengighetog fremgangsmåterog
rutiner for behandlingav klager på overtredelserav atferdsnormene.
Organetskontrollvirksomhet vil værebegrenset til de som frivillig har sluttet seg
til normeneog ordningen.Forordningenpåleggeringen behandlingsansvarlige
eller databehandlerenoen plikt til å slutte segtil atferdsnormereller kontroll ordninger. Atferdsnormeneskal etter artikkel 40 nr. 4 i nneholdemekanismersom
gjør det mulig for organetå utføre obligatorisk tilsyn med at atferdsnormene
overholdesav behandlingsansvarligeog databehandleresom har sluttet segtil
dem. Organetskontroll med overholdelsenav atferdsnormenemå altså fastsettes i
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atferdsnormene,og den behandlingsansvarligeeller databehandlerenmå dermed
slutte seg til kontrollordningen som ledd i tilslutningen til atferdsnormene.
I henhold til artikkel 41 nr. 4 skal kontrollorganet «underforutsetning av
nødvendigegarantier, treffe egnedetiltak i tilfelle en behandlingsansvarligeller
databehandlerikke overholder atferdsnormene,herundersuspendereeller utelukke
den berørtebehandlingsansvarligeeller databehandlerenfra atferdsnormene».
Forordningengir ikke kontrollorg anenenoen kompetansetil å ilegge sanksjoner,
påleggeerstatningsplikteller lignende. Tiltakene som organetkan treffe, må
fastsettesi atferdsnormene.
Det er presiserti artikkel 40 nr. 1 at kontrollorganenestilsyn med overholdelsenav
bransjenormeneikke berørertilsynsmyndighetensoppgaverog kompetansetil å
føre tilsyn med overholdelsenav forordningensregler. Organenekan ikke føre
kontroll med behandlingutført av offentlige myndigheterog organer,jf. artikkel
41 nr. 6.
Tilsynsmyndighetensk ompetansetil å vedta påleggeller sanksjonerknytter seg
bare til overtredelserav forordningensregler, jf. artikkel 58 nr. 2 og 83 nr. 1 og nr.
4 til 6. Datatilsynet kan derfor ikke vedta påleggeller sanksjonerdirekte for brudd
på atferdsregler.Ogsåerstatningsansvaretetter artikkel 82 knytter seg til overtredelser av forordningen,jf. artikkel 82 nr. 1. I flere bestemmelserer det imidlertid
fastsattat overholdelseav godkjenteatferdsreglerkan brukes som en faktor for å
påviseat forpliktelsene etter forordningen overholdes,se artikkel 24 nr. 3 om den
behandlingsansvarliges
plikter, artikkel 28 nr. 5 jf. 1 og 4 om krav til databehandlere,artikkel 32 nr. 3 jf. 1 om sikkerhet ved behandlingenog artikkel 46 nr. 2
bokstav e om garantierved overføring av personopplysningertil tredjestater eller
internasjonaleorganisasjoneruten særlig godkjenningfra tilsynsmyndigheten.
Videre følger det av artikkel 83 nr. 2 bokstav j at det skal tas hensyntil
overholdelseav godkjente atferdsnormerved avgjørelsenav om det skal ilegges
overtredelsesgebyrog gebyretsstørrelse.
Departementetsvurdering
Departementetser på atferdsnormer som en god måte å sikre etterlevelseav
regelverket.Dette gjelder særlig i bransjersom er relativ t oversiktlige, har en sterk
bransjeorganisasjonog en ikke ubetydelig grad av indre selvjustis. Departementet
menervidere det er et særlig behov for å utarbeidenormer som kan komme mindre
virksomhetertil gode,slik forordningen legger opp til. Datatilsynet har erfaring
med at mindre virksomheteri størregrad enn store finner det utfordrendeå
etterleveregelverket.
Datatilsynetsakkreditering av kontrollorganer kan etter departementetsoppfatning
skje direkte med grunnlag i forordningen artikkel 41 nr. 2. Det foreslåsderfor
ingen lovbestemmelseom dette.
13.10 Sertifiseringsordninger
Gjeldende rett
Gjeldendenorsk personvernregelverkinneholder ingen bestemmelserom
sertifiseringsordningerpå personvernområdet.
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Forordningen
Etter f orordningenartikkel 42 skal landeneoppmuntretil ordninger med personvernsertifisering.Sertifisering skal i samsvarmed artikkel 42 nr. 5 foretas av et
akkreditert sertifiseringsorganeller av tilsynsmyndigheten.Kriteriene for
sertifiseringenskal være godkjent av tilsynsmyndigheteneller Personvernrådet.
Ogsåbehandlingsansvarligeeller databehandleresom ikke er omfattet av forord ningen, kan sertifiseres,for å påvise at det foreligger nødvendigegarantieri
forbindelse med overføring til tredjestater eller internasjonaleorganisasjoner,jf.
artikkel 42 nr. 2.
Etter artikkel 43 nr. 1 skal sertifiseringsorganerha et egnetnivå av dybdekunnskap
om personvern.De skal dessutenværeakkreditert av entenden nasjonaletilsynsmyndigheteneller av det nasjonale akkrediteringsorganetutpekt i samsvarmed
forordning 765/2008om akkrediterings- og markedstilsynskravi forbindelsemed
markedsføringav produkter. Akkrediteringen skal gjøresi henholdtil EN-ISO/IEC
17065/2012og tilleggskrav fastsattav det nasjonale tilsynsorganetmed kompetanseetter personvernforordningenartikkel 55 og 56.
Det er presiserti artikkel 42 nr. 4 at en sertifisering ikke begrenseransvaretfor å
oppfylle kravenei forordningen eller oppgaveneog kompetansentil tilsynsmyndigheten. På sammemåte som overholdelseav atferdsnormer, kan sertifisering
brukessom en faktor for å påvise at forordningensregler etterleves,jf. artikkel 24
nr. 3, 25 nr. 3, 28 nr. 5 og 32 nr. 3.
Departementetsvurdering
Hvordan sertifiseringsordningerskal fungere, er ikke inngåendebeskreveti
forordningen, men departementetlegger til grunn at det dreier segom ulike
ordninger eller systemersom den behandlingsansvarligekan kontrolleres og
godkjennesetter. At en behandlingsansvarligeller databehand
ler er personvernsertifisert, vil innebæreat de er vurdert og godkjent etter et systemsom dokumentererat de behandlerpersonopplysningeri samsvarmed fastsattekriterier.
Sertifiseringsorganerskal akkrediteresentenav tilsynsmyndighetenmed kompetanseetter forordningen artikkel 55 eller 56, eller av et akkrediteringsorganutpekt
i samsvarmed forordning 765/2008.Denneforordningen er gjennomført i Norge
ved lov om det frie varebyttei EØS (EØS-vareloven) § 2. EØS-vareloven§ 3
første ledd utpeker Norsk akkreditering som nasjonaltakkrediteringsorgani
Norge. Både Datatilsynet, Norsk akkreditering eller beggei fellesskap kan derfor
akkrediteresertifiseringsorganersom skal sertifisere i samsvarmed
personvernforordningen.I tillegg gjelder akkreditering av sertifiseringsorganer
foretatt av akkrediteringsorganeri andreEU-/EØS-land.
Det følger av forordningen artikkel 43 nr. 1 at landeneskal sikre at sertifiseringsorganerakkrediteresav ententilsynsmyndigheteneller akkrediteringsorganet.Det
er etter departementetsvurdering ikke nødvendigmed lovbestemmelserom dette
utover forordningensregler.
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14 Personvernrådgiver
14.1 Gjeldende rett
Det eksistereri dag ingen plikt i norsk rett til å ha personvernombud.Den
gjeldendeordningenmed personvernombuder basertpå frivillighet for den
behandlingsansvarligeog er åpenfor behandlingsansvarligei bådeprivat og
offentlig sektor.
Behandlingsansvarligesom oppnevnerpersonvernombud,får etter gjeldenderett
enkelte administrative fordeler. For det første medføreroppnevningav personvernombudat det kan gjøresunntak fra den behandlingsansvarligesmeldeplikt til
Datatilsynet, jf. personopplysningsforskriften§ 7-12. For det andreer behandling
av personopplysningeri forbindelse med et forskningsprosjektpå nærmerevilkår
unntatt fra konsesjonspliktdersomprosjekteter tilrådd av personvernombud
, jf .
personopplysningsforskriften§ 7-27.
Personvernombudets
oppgaverfremgår av personopplysningsforskriften § 7-12.
Det følger av § 7-12 at personvernombudetskal sikre at den behandlingsansvarlige
følger personopplysningslovenmed forskrift , og det er særskilt bestemtat personvernombudetskal føre en oversikt over opplysningenesom nevnt i personopplysningsloven § 32. Det følger videre av forskriften § 7-12 at personvernombudet skal
væreuavhengig,men bestemmelsenkonkretisererikke nærmerehva som ligger i
kravet til uavhengighet.
Personvernregelverketinneholderikke egneregler om taushetspliktfor personvernombudet,men ellers gjeldenderegler om taushetspliktvil kunne komme til
anvendelse.For eksempelvil et personvernombudfor et offentlig organ være
underlagtforvaltningslovenstaushetspliktsbestemmelser,
menset ombud i pr ivat
sektor vil kunne væreunderlagtlovbestemttaushetsplikti kraft av
sektorlovgivningenfor det aktuelle rettsområdet.I tillegg vil avtalebestemt
taushetspliktkunne væreaktuelt.
Ordningenmed personvernombuder formalisert gjennom regulering i polit i registerloven,jf. § 63. Personvernombuder der benevntpersonvernrådgiver.
Ordningenmed personvernrådgivervidereføresmed enkelte endringeri direktivet
om behandlingav personopplysningeri straffesakskjedensom gjennomføresi
politiregisterloven med tilhørende forskrifter – se omtalen over i punkt 2.7.1.
14.2 Forordningen
Forordningensregler om personvernrådgivereinnebæreren betydelig utvidelse av
ordningensammenlignet med gjeldendenorsk rett. Om begrepetpersonvernrådgiver vises det til punkt 14.3.1 under.
Behandlingsansvarligeog databehandlerefår på nærmerevilkår en plikt til å
utpekepersonvernrådgiver.Videre oppstiller forordningen detaljerteregler om
personvernrådgiverens
oppgaverog uavhengigeposisjon.
Artikkel 37 nr. 1 påleggerden behandlingsansvarligeog databehandlerenen plikt
til å utpeke personvernrådgivernår vilkårene i bokstav a til c er oppfylt, det vil si
når behandlingenutføres av en offentlig myndighet eller et offentlig organ, jf.
bokstav a, når virksomhetenbestårav behandlingsaktivitetersom på grunn av sin
art, omfang eller formål krever regelmessigeller systematiskmonitorering av
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registrertei stor skala, jf. bokstav b, og i tilfeller der den behandlingsansvarliges
hovedvirksomhetbeståri behandlingi stor skala av sensitiveopplysningereller
opplysninger om straffedommerog lovovertredelser, jf. bokstav c.
Det følger av artikkel 37 nr. 4 at det i nasjonalrett kan fastsettesen plikt til å
oppnevnepersonvernrådgiverogsåi andretilfeller enn de som følger av artikkel
37 nr. 1. Videre følger det av artikkel 37 nr. 4 at behandlingsansvarligeog
databehandleresom ikke har plikt til å utpekepersonvernrådgiver,likevel har
adgangtil dette.
Artikkel 37 nr. 2 bestemmerat et konsernkan oppnevneén personvernrådgiver
forutsatt at alle virksomhetenehar enkel tilgang til vedkommende.Videre
bestemmerartikkel 37 nr. 3 at offentlige myndighetereller offentlige organerkan
oppnevneén personvernrådgiverunder hensyntil deresorganisasjonsstrukturog
størrelse.Artikkel 37 nr. 6 bestemmerat personvernrådgiveren kan væreansatthos
den behandlingsansvarligeeller databehandlereneller utføre sine oppgaverpå
grunnlag av en tjenesteavtale.
Den som utpekestil personvernrådgiver,må innehavisse faglige kvalifikasjoner.
Artikkel 37 nr. 5 bestemmerat personvernrådgiverenskal utpekespå grunnlag av
faglige kvalifikasjoner og særlig på grunnlag av dybdekunnskapom personvernlovgivningen, samt evne til å utføre oppgavenesom følger av forordningen
artikkel 39.
Artikkel 38 inneholderbestemmelserom personvernrådg
iverens stilling. Den
behandlingsansvarligeog databehandlerenskal sikre at personvernrådgiverenpå
riktig måte og til rett tid involveres i alle spørsmålsom gjelder vern av
personopplysninger
, og at personvernrådgiverenskal ha de ressursersom er
nødvendigefor å utføre sine pålagteoppgaver.Personvernrådgiverenskal ikke
motta instrukserom utførelsenav sine oppgaverog skal ikke kunne avskjediges
eller straffes av den behandlingsansvarligeeller databehandlerenfor å utføre sine
oppgaver.Personvernrådgiverenskal rapporteredirekte til det høyeste
ledelsesnivåethos den behandlingsansvarligeeller databehandleren.
Artikkel 38 nr. 4 bestemmerat de registrertekan kontakte personvernrådgiveren
angåendealle spørsmålom behandlingav derespersonopplysninger,og om
utøvelsenav de rettighetenede har i henhold til forordningen.
Artikkel 38 nr. 5 bestemmerat personvernrådgiverenskal værebundetav
taushetsplikteller en plikt til fortrolig behandlingav opplysningerved utførelsen
av sine oppgaver, i samsvarmed unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett.
Det følger av artikkel 38 nr. 6 at personvernrådgiverenogsåkan utføre andre
oppgaverog ha andreplikter, såfremtdette ikke fører til interessekonflikt.
Artikkel 39 påleggerpersonvernrådgiverenen rekke oppgaver.Etter artikkel 39 nr.
1 bokstav a og b skal personvernrådgivereninformere og gi råd til virksomheten
om forpliktelsene som følger av forordningen og annet
personopplysningsregelverkog kontrollere overholdelsenav personvernregelverketog eventueltinternt regelverk. Personvernrådgiverenskal også
gjennomføreholdningsskapendetiltak og opplæringav personelletsom er
involvert i behandlingsaktivitetene.Etter artikkel 39 nr. 1 bokstav c skal
personvernrådgiverenpå anmodning gi råd om vurderingenav
personvernkonsekvenser
og kontrollere gjennomføringenav den i henhold til
artikkel 35. Artikkel 39 nr. 1 bokstav d og e bestemmerat personvernrådgiveren
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skal samarbeidemed tilsynsmyndighetenog fungeresom kontaktpunkt for
tilsynsmyndighetenved spørsmålom behandlingen,herunderforhåndsdrøftingene
nevnt i artikkel 36, og ved behov rådføre segmed tilsynsmyndighetenom
eventuelleandrespørsmål.
Personvernrådgiverener omtalt ogsåi en rekke av forordningensøvrige artikler.
Etter artikkel 35 nr. 2 skal den behandlingsansvarligerådføre segmed personvernrådgivereni forbindelse med vurdering av personvernkonsekvenser. Etter artikkel
33 og 34 skal meldinger om brudd på personopplysningssikkerheten
inneholde
kontaktopplysningenetil personvernrådgiveren.Etter artikkel 30 nr. 1 bokstav a
og 30 nr. 2 bokstav a skal personvernrådgiverens
navn og kontaktdetaljerfremgå
av protokollene over behandlingsaktiviteter. Etter artikkel 13 nr. 1 bokstav b og 14
nr. 1 bokstav b skal kontaktopplysningenetil personvernrådgivereninngå i
opplysningenesom gis til den registrerte.Etter artikkel 47 nr. 2 bokstav h skal
bindendevirksomhetsreglerangi oppgavene til personvernrådgiveren.
Den såkalteArtikkel 29-gruppenvedtok 5. april 2017 retningslinjene«Guidelines
on Data Protection Officers (‘ DPOs’)»10. Der behandlesblant annetspørsmål
knyttet til vilkårene for oppnevnelseav personvernrådgivere,samt til rådgiverens
posisjon og oppgaver.
14.3 Departementets vurdering
Generelt om ordningen med personvernrådgiver
Forordningeninnebærerat ordningenmed personvernrådgiverutvides vesentlig i
forhold til gjeldendenorsk rett. Forordningensbestemmelserom personvernrådgiverensoppnevning,stilling og oppgaverer detaljerteog åpneri liten grad for
nasjonaletilpasninger. Departementetknytter likevel noen k ommentarertil
personvernrådgiverens
rolle i offentlig sektor, se under i punkt 14.3.2. På enkelte
områderåpnerforordningensregler om personvernrådgiver for nasjonale
særregler,og departementetvurderer under i punkt 14.3.3 til 14.3.5 om og hvordan
denneadgangenbør benyttes.
Departementethar i den norske oversettelsenav forordningen valgt å benytte
begrepetpersonvernrådgiveri stedetfor personvernombud.Dermedbenyttes
sammebegrep i den norske oversettelsenav forordningen og den norske oversettelsenav direktivet om behandlingav personopplysningeri straffesakskjeden,
som er nærmerebehandletover i punkt 2.7.1. Departementetbemerkerat den
danskeversjonenav forordningen benytter begrepet«databeskyttelsesrådgiver»,
mensden svenskeversjonenbenytter begrepet«dataskyddsombud».I den engelske
versjonenbenyttes«data protection officer».
Personvernrådgiver i offentlig sektor
I relasjon til offentlig sektor reiser forordningensregler om personvernrådgiverto
hovedspørsmål.For det første hvilke offentlige organersom har plikt til å utpeke
personvernrådgiverog for det andrei hvilken utstrekning de offentlige organene
som omfattesav plikten har adgangtil å ha felles personvernrådgiver.

10

http://ec.europa.eu/newsroom/document.
cfm?doc_id=44100
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Behandlingsansvarligeog databehandlerehar plikt til å utnevnepersonvernrådgiver når «behandlingenutføres av en offentlig myndighet eller et offentlig
organ»,jf. artikkel 37 nr. 1 bokstav a. Forordningengir ingen nærmeredefinisjon
av «offentlig myndighet» eller «offentlig organ».Etter departementetsvurdering
tilsier en alminnelig språklig forståelseav forordningen at de organer som
omfattesav offentleglova § 2 første ledd bokstav a, må ha personvernrådgiver,
mensrettssubjektenei offentleglova § 2 første ledd bokstav b til d faller utenfor.
En nærmereomtale av hvilke organersom vil omfattesetter en slik forståelsegis i
Justis- og beredskapsdepartementets
Rettleiar til offentleglova kapittel 3.11
Artikkel 37 nr. 3 bestemmerat dersomden behandlingsansvarligeeller
databehandlerener en offentlig myndighet eller et offentlig organ, «kan det
utpekesén personvernrådgive
r for flere av nevntemyndighetereller organer,idet
det tas hensyntil deresorganisasjonsstrukturog størrelse».Bestemmelsen
fastsetteringen nærmereangitt grensefor hvor mangeorganermv. som kan ha
felles personvernrådgiver.Etter departementetsvurdering må adgangenfor
offentlige organertil å ha felles personvernrådgiverbero på en funksjonell
betraktning, slik at det avgjørendeblir om delingen er forenlig med utførelsenav
de oppgavenepersonvernrådgiverener pålagt i forordningen. Det må foretas en
grundig vurdering av om personvernrådgiverens
oppgaverstår i fare for å bli så
omfattendeat de ikke kan utføres av én enkelt personvernrådgiver.Er oppgavene
samletsett håndterbarefor én rådgiver, kan flere organerdele personvernrådgiver.
Departementetlegger til grunn at artikkel 37 nr. 6, som åpnerfor at
personvernrådgiverenbådekan væreansatteller utføre sine oppgaverpå grunnlag
av en tjenesteavtale,gjelder for bådeoffentlige og private rettssubjekter.
Utvidelse av plikten til å utpeke personvernrådgiver?
Artikkel 37 nr. 4 åpnerfor at det i nasjonalrett kan fastsettesregler som pålegger
behandlingsansvarligeog databehandlereå utpekepersonvernrådgiveri andre
tilfeller enn dem artikkel 37 nr. 1 gir anvisning på.
Etter departemente
ts vurdering bør det ikke på nåværendetidspunkt gis nasjonale
regler som genereltutvider plikten til å utpekepersonvernrådgiverutover det som
følger av artikkel 37 nr. 1. Departementetviser i denneforbindelse til at artikkel
37 nr. 1 medførerat ordningen alleredefavner noksåvidt. Videre viser
departementettil at det ligger et noksåstort tolkningsrom i artikkel 37 nr. 1.
Særlig gjelder dette vilkårene i artikkel 37 nr. 1 bokstav b og c, og spesielthva
som skal regnessom «regelmessigog systematisk monitorering i stor skala».Det
totale nedslagsfeltetfor plikten til å oppnevnepersonvernrådgiveretter
forordningen, det vil si eksakt hvilke typer virksomheterog antallet virksomheter
som er omfattet, er på dennebakgrunnikke klart. På dennebakgrunn mener
departementetat man bør se hen til eventuell utvikling av felleseuropeiskpraksis
på områdetfør det vurderesnasjonalutvidelse av ordningen.
Dersomdet skulle bli aktuelt å utvide plikten til å ha personvernrådgiver,bør
regleneom dette etter departementetsvurdering fastsettesi forskrift.
Departementetforeslår derfor en forskriftshjemmel hvor Kongen gis adgangtil å
fastsetteat plikten til å utpekepersonvernrådgiver skal omfatte andre
11

https://www.regjeringen.no/contentassets/3a11886db3604e9d9a049e872564467d/rettleiar_offentleglo
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behandlingsansvarligeog databehandlereenn det som omfattesav forordningen
artikkel 37 nr. 1, se lovutkastet § 16.
Når det spesieltgjelder behandlingav sensitivepersonopplysningeri forbindelse
med forskning mv., vises det til behandlingenover i punkt 8.3.6 hvor
departementethar foreslått at utpeking og tilrådning fra personvernrådgiverskal
væreet vilkår for behandlingi medhold av lovutkastet § 6.
Utvidelse av personvernrådgiverensoppgaver?
Det følger av forordningen artikkel 39 nr. 1 at personvernrådgiverenminst skal ha
de opplistedeoppgavene.Bestemmelsenåpneretter ordlyden for at personvernrådgiverenkan ha flere oppgaverenn det forordningen som et minimum krever.
Slike oppgavervil for eksempelkunne følge av personvernrådgiverens
avtale med
den behandlingsansvarlige.Departementeter i tvil om bestemmelsenåpnerfor å
påleggepersonvernrådgivere ytterligere plikter ved nasjonallovgivning, men kan
uansettikke se at det på det nåværendetidspunkt ved lov er nødvendigå pålegge
personvernrådgivereflere plikter enn pliktene som alleredefølger av artikkel 39.
Departementetgår på dennebakgrunninn for at det ikke fastsettesbestemmelser
om ytterligere oppgaverog plikter for personvernrådgivere.
Personvernrådgiverenstaushetsplikt
Artikkel 38 nr. 5 bestemmerat personvernrådgiverenskal værebundetav
«taushetsplikteller en plikt til fortrolig behandlingav opplysningerved utførelse
av sine oppgaveri samsvarmed unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonale
rett». Etter departementetsvurdering oppstiller forordningen her en plikt for
nasjonalemyndighetertil å sørgefor at personvernrådgivereer underlagt
taushetsplikti nasjonalrett.
Det finnes i norsk rett ingen taushetspliktbestemmelsersom retter segspesieltmot
personvernrådgivere.I praksis vil mangepersonvernrådgivereværeunderlagt
lovfestet taushetspliktom noenspersonligeforhold de under tjenestenfår
kunnskapom i kraft av forvaltningslovenstaushetspliktsbestemmelsereller annen
yrkes- eller sektorspesifikklovgivning, for eksempelfinansforetaksloven. Mange
personvernrådgiverevil dessutenha bestemmelserom taushetsplikti sin arbeidseller tjenesteavtale.
Som følge av plikten i artikkel 38 nr. 5 til å sørgefor at personvernrådgivereer
underlagttaushetsplikt,foreslår departementeten taushetsbestemmelse
som er
bygget over sammelest som taushetspliktsbestemmelsen
i forvaltningsloven § 13,
se lovutkastet § 15. Brudd på bestemmelsenvil kunne innebæreat straffelovens
bestemmelserom brudd på taushetspliktkommer til anvendelse,jf. straffeloven
§§ 209 og 210.
Taushetspliktenomfatter i likhet med forvaltningsloven § 13 opplysningerom
personligeforhold og ulike typer næringsrelaterteopplysningersom det er av
konkurranse- eller næringsmessigbetydning å hemmeligholde.I tillegg er det
presisertat taushetspliktenomfatter informasjon om informasjonssikkerhet og
ulike sikringstiltak, samt enkeltpersonersvarsling om overtredelserav loven.
Taushetsplikten er på dette områdetden sammesom for tilsynsmyndighetene.
Taushetspliktengjelder ogsåetter at personvernrådgiverenhar avsluttet tjenesten
eller arbeidet.
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Taushetspliktener ikke til hinder for at personvernrådgiverenskal kunne utføre
sine lovpålagteoppgaver,eller ved samtykkefra den opplysningenegjelder.
Departementetber særlig om høringsinstansenes
syn på forslaget til
taushetspliktsbestemmelse.

15 Melde- og konsesjonsplikt
15.1 Gjeldende rett
Gjeldendebestemmelserom konsesjons- og meldeplikt finnes i personopplysningsloven kapittel VI. Det følger av § 31 at den behandlingsansvarligeskal
gi melding til Datatilsynet før det behandlespersonopplysningermed elektroniske
hjelpemidler eller opprettesmanuelle personregistresom inneholdersensitive
personopplysninger.Unntak fra meldeplikten kan fastsettesi forskrift. I personopplysningsforskriftenkapittel 7 II er det gitt en rekke unntak fra meldeplikten for
spesifikke typer behandlingav personopplysninger. Det er ogsågitt hjemmel for
Datatilsynet til å samtykketil unntak fra meldeplikt dersomden behandlingsansvarligehar utpekt et uavhengigpersonvernombud.
Etter personopplysningsloven§ 33 første ledd krevesdet i utgangspunktet
konsesjonfor å behandlesensitive personopplysninger.Konsesjonspliktengjelder
ikke dersompersonopplysningeneer avgitt uoppfordret.Den gjelder heller ikke
for behandlingav personopplysningeri organ for stat eller kommunenår
behandlingenhar hjemmel i egenlov. Loven § 31 siste ledd fastsetterat Kongen
kan gi forskrift om at visse behandlingsmåtereller behandlingsansvarligeskal
væreunderlagt konsesjonspliktog § 33 siste ledd fastsetterat det kan gi s forskrift
om andreunntak fra konsesjonsplikten.I personopplysningsforskriften kapittel 7 I
er det gitt bestemmelserom utvidet konsesjonspliktfor behandlingav
personopplysningeri telesektoren,forsikringsbransjenog i bank- og
finansinstitusjoner.I kapittel 7 III er det gitt unntak fra bådekonsesjons- og
meldeplikt for en rekke spesifikke behandlingsmåter.I kapittel 7 IV er det gitt
ytterligere unntak fra konsesjonsplikten, men dissebehandlingeneer underlagt
meldeplikt. Det følger videre av personopplysningsloven§ 33 annetledd og
forskriften § 7-4 at Datatilsynet kan beslutteat enkelte behandlingsmåtersom er
unntatt fra konsesjonsplikt etter enkelte bestemmelseri forskriften, likevel skal
underleggeskonsesjons- eller meldeplikt.
Datatilsynetsbehandlingav konsesjonssøknader
er en forhåndskontroll av om
søkerensplanlagtedatabehandlingeroppfyller regelverketskrav, og utgjør i
utgangspunkte
t ikke et selvstendigbehandlingsgrunnlag.Behandling av sensitive
personopplysningermå alltid ha et behandlingsgrunnlagi samsvarmed personopplysningsloven§§ 8 og 9. Unntaket er personopplysningsloven§ 9 tredje ledd,
som fastsetterat Datatilsynet kan bestemmeat sensitiveopplysninger kan
behandlesi andretilfeller enn det som er tillatt etter § 9 første og annet ledd når
viktige samfunnsinteressertilsi er det.
I personopplysningsloven§ 34 oppstilles det visse retningslinjer for Datatilsynets
vurdering av om konsesjonskal gis. Tilsynet skal foreta en konkret vurdering av
om behandlingenvil medføreeventuelleulemper for den registrerte, og om
problemene kan fjernes ved at det stilles vilkår for behandlingeni medhold av
personopplysningsloven§ 35.
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Den behandlingsansvarligehar rett til på forhånd å få avklart av Datatilsynet om
en behandlingvil kreve konsesjoneller ikke, jf. personopplysningsloven§ 33
fjerde ledd. Både forhåndsavgjørelserog konsesjonsvedtaker enkeltvedtaksom
kan påklagestil Personvernnemnda.
På grunn av det store antallet konsesjonssøknader
har Datatilsynet på en rekke
områderutarbeidetstandardkonsesjoner
som setter visse generelle vilkår. Disse
trer i stedetfor individuelt utarbeidedekonsesjoner.Eksemplerpå slike
konsesjonerer kredittopplysningskonsesjonen,
forsikringskonsesjonenog
bankkonsesjonen.I sakerder det benyttesstandardkonsesjon
, er den reelle
saksbehandlin
gen i enkeltsakenebegrenset.
Datatilsynet fører en offentlig tilgjengelig oversikt over gitte konsesjoner.12 I 2016
behandletDatatilsynet til sammen297 konsesjonssøknader.
203 av disseble
innvilget , mens90 gjaldt endringsvedtak.Fire søknaderble avslått. De fleste nye
konsesjonssøknader
gjelder forskning eller opprettelseav registre innen
13
helsesektoren.
15.2 Forordningen
Forordningenavskaffer ordningenmed meldeplikt som følger av 95-direktivet
artikkel 18 og som er gjennomførti norsk rett i personopplysningsloven §§ 31 og
32. Forordningenlegger heller ikke opp til at behandlingerskal
forhåndsgodkjennesav tilsynsmyndighetene.Tilsynsmyndigheteneskontroll skal
som hovedregelforegå som etterkontroll. Tilsynsmyndighetenegis ogsåen
sterkereveiledningsrolle, blant annet gjennomplikten til å foreta
forhåndsdrøftinger. Videre skal tilsynsmyndighetenegodkjenneatferdsnormer.
Samtidig skjerpespliktene til den behandlingsansvarligeog databehandlerfor å
sikre at behandlingener i samsvarmed forordningen. Eksemplerpå dette er
skjerpet plikt til internkontroll, risikovurderinger og utredning av
personvernkonsekvenser
og plikt for visse virksomhetertil å ha
personvernrådgiver.Den behandlingsansvarlige
s og databehandler
ens plikter er
nærmerebeskrevetover i kapittel 13.
Artikkel 36 nr. 5 åpnerfor at medlemsstatenekan fastsettenasjonaleregler som
påleggerforhåndsdrøftinger og forhåndsgodkjenning (konsesjon)fra
tilsynsmyndighetenenår behandlingenforetas som ledd i utførelsenav en oppgave
i allmennhetensinteresse.Sosial trygghet og folkehelse nevnesspesieltsom
områderav allmenn interesse.
Videre åpnerf orordningenartikkel 9 nr. 4 for at medlemsstatenekan
«opprettholdeeller innføre ytterligere vilkår, herunderbegrensninger,med hensyn
til behandlingav genetiskeopplysninger,biometriske opplysningereller
helseopplysninger»
. Departementetlegger til grunn at dennebestemmelsenåpner
for å påleggekonsesjonspliktfor behandlingav dennetype opplysninger.Artikkel
9 nr. 4 inneholder,i motsetningtil artikkel 36 nr. 5, ikke et krav om at
behandlingenav opplysningenemå skje for et visst formål. Bestemmelsensynes
såledeså hjemle en videre rett til å videreføre konsesjonspliktfor behandlingav de
tre angitte opplysningskategorieneenn det artikkel 36 nr. 5 gjør.
12

Seliste medeksemplerpå konsesjonersomgis av Datatilsynether:
www.datatilsynet.no/Regelverk/Konsesjoner/
13
Datatilsynetsårsmeldingfor 2016,s. 13.
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15.3 Departementets vurderinger
Meldeplikt
Som nevnt over avskaffer forordningen meldeplikten som i dag følger av
personopplysningsloven§§ 31 og 32. Disse reglenevil derfor ikke bli videreført.
Konsesjon
Bør konsesjonspliktenvidereføres?
Spørsmåletom hvorvidt adgangentil å fastsettenasjonaleregler om forhåndsgodkjennelse (konsesjon)bør utnyttes til å videreføre en ordning med
konsesjonsplikti norsk rett, må vurderesut ifra en rekke forhold, herunderfordeler
og ulemper ved konsesjonspliktsom reguleringsform,mulige alternative
virkemidler og i hvilken grad øvrige plikter i forordningen vil etterlevesi praksis.
En klar fordel ved dagenskonsesjonsordninger at det etablereskontakt mellom
Datatilsynet og den behandlingsansvarligeog at sakenpresenteresfor Datatilsynet.
Dennekontaktengir grunnlag for å formidle regelinformasjontil de
konsesjonspliktigeog bidrar til å høynebevissthetsnivåetom personvernspørsmål
hos disse.De samledekonsesjonsvedtakene
vil utgjøre en del av grunnlagetfor
tilsynets prioriteri ng av arbeidsoppgaver,særlig i relasjon til kontroll, veiledning
og regelverk, og de vil sikre offentl ighet med hensyntil de behandlingersom
foretas.
Konsesjonsbehandlingen
muliggjør videre en individuell vurdering av den enkelte
behandlingog av om konsesjonskal gis. Ved at det kan stilles vilkår i
konsesjonen, gis tilsynsmyndighetenmulighet til å fastsettede vilkår som er best
egnettil å ivareta personvernetunder den enkelte behandling.Dette åpnerfor en
fleksibel og smidig regulering og gir forutberegnelighetfor den behandlingsansvarlige.Ettersomvurderingenav behandlingenskjer før behandlingenfinner
sted, hindres det dessutenat det oppstårskadeeller andreuheldige virkninger som
seneremå repareres.Dette vil værekostnadsbesparende
for den behandlingsansvarlige.
I dag gis en rekke konsesjonersom standardkonsesjoner
basertp å
egenerklæringer,uten at det foretas drøftelser med den behandlingsansvarlige,og
uten at Datatilsynet foretar individuelle vurderinger i særlig grad. Dette svekker
fordeleneved konsesjonsbehandling.I tillegg er konsesjonsbehandlingen
svært
ressurskrevendefor Datatilsynet.
Forordningenlegger i utgangspunktetikke opp til et systemhvor tilsynsmyndighetenskal gi forhåndsgodkjennelse.I stedetleggesdet opp til en rekke
alternative virkemidler for å sikre at regleneoverholdes.Det vises særlig t il
plikten til å foreta vurdering av personvernkonsekvenser
etter artikkel 35 og
plikten til å foreta forhåndsdrøftingermed tilsynsmyndighetenetter artikkel 36,
som departementetantar at vil gjelde for mangeav de behandlingersom i dag er
underlagtkonsesjonsplikt. Etter departementetssyn vil dissemekanismenegi et
vel så godt personopplysningsvern,ved at de behandlingsansvarligei størregrad
enn i dag vil måtte tenke gjennom hvilke personvernkonsekvenser
en behandling
vil ha og hvilke tiltak som må settesi verk for å avhjelpe risikoen for brudd på
regelverket.Samtidig vil plikten til forhåndsdrøftinger med Datatilsynet videreføre
de positive virkningene av konsesjonsbehandlingen.
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Som nevnt over gis ogsåen rekke konsesjoneri dag som konsesjoner med
standardvilkår.Dette gjelder for eksempelkonsesjonfor bankers,finansinstitusjoners,forsikringsselskapersog pensjonskassers
behandlingav personopplysninger. Departementetvil i dennesammenhengvise til bestemmelsenei
forordningen artikkel 40, som f astsetterat bransjenselv kan utarbeide
atferdsnormer.Slike atferdsnormer skal godkjennesav tilsynsmyndighetene,jf.
artikkel 40 nr. 5, og hvis de gjelder for behandlingeri flere medlemsstater,
foreleggesPersonvernrådet for uttalelse.Bransjene nevnt over har sterke
bransjeorganisasjoner,og etter departementetssyn ligger det derfor godt til rette
for at det utarbeidesatferdsnormerfor behandlingav personopplysningerpå dette
feltet. Dette vil etter departementetssyn kunne gi et vel så godt
personopplysningsvernsom dagensstandardkonsesjoner,
og gi aktørenesamme
forutberegnelighetfor at behandlingener i tråd med loven.
Det vises ogsåtil adgangentil, og til dels plikten til, å fastsettesærskilteregler i
lov eller forskrift etter artikkel 6 nr. 2 og 3 og 9 nr. 2 og 4, se kapittel 7 og 8. En
slik lov - eller forskriftsregulering vil kunne erstatteog utbygge vilkårene som er
gitt i standardkonsesjoner
i dag, og dermedgi sammepersonopplysningsvernog
sammeforutberegnelighetfor aktørene.
I lys av ovenståendevurderinger foreslår departementetat plikten til å innhente
forhåndsgodkjennelse(konsesjon)fra Datatilsynet ikke videreføres.Dette gjelder
ogsåfor behandlingav genetiskeopplysninger,biometriske opplysninger og
helseopplysninger, jf. forordningen artikkel 9 nr. 4. Ettersomdet hefter noe
usikkerhet om hvordan de alternative virkemidlene i forordningen vil virke i
praksis, foreslåsdet imidlertid å innføre en forskriftshjemmel som kan benyttestil
å gjeninnføre konsesjonspliktdersomdet skulle vise segat dette skulle være
nødvendigfor å sikre et tilstrekkelig personvern,se lovutkastet § 11. Dette er ment
som en sikkerhetsventilsom bare bør benyttesfor spesifikke
behandlingssituasjoner.Det vil dessutenværemulig å innføre konsesjonsplikti
særlovgivningen dersomdette ansesnødvendigpå et spesifikt område,for
eksempelnår det gjelder helseforskning.
Det besom høringsinstansenes
syn på dissespørsmålene
.
Særlig om personopplysningsloven§ 9 tredje ledd
Datatilsynet har gitt en rekke tillatelser med hjemmel i personopplysningsloven
§ 9 tredje ledd, som gir Datatilsynet kompetansetil å bestemmeat sensitive
personopplysningerkan behandles«ogsåi andretilfeller dersomviktige
samfunnsinteresser
tilsier det og det settesi verk tilt ak for å sikre den registrertes
interesser». I motsetningtil konsesjoneretter personopplysningsloven§ 33, som er
en forhåndsgodkjennelseav en behandlingsom har behandlingsgrunnlagi andre
bestemmelseri personopplysningsloven,utgjør tillatelser etter personopplysningsloven § 9 tredje ledd et selvstendigbehandlingsgrunnlagfor sensitive opplysninger. Slike tillatelser er aktuelle der det ikke finnes annetbehandlingsgrunnlagi
personopplysningsloveneller i særlovgivningen,til tross for at viktige samfunnsinteressertilsier behandling.Det er gitt tillatelser for blant annetbehandlingav
personopplysningeri antidopingarbeidetved treningssentre,fylkeskommunale
oppreisningsordninger og due diligence (bakgrunnsundersøkelser
av
samarbeidspartnere
med henblikk på å avdekkerisiko for korrupsjon). Det er også
gitt en del tillatelser knyttet til forskningsprosjekter,særlig knyttet til
samfunnsforskning.
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Personopplysningsloven§ 9 tredje ledd svareri en viss grad til forordningen
artikkel 9 nr. 2 bokstav g, som åpnerfor at nasjonallovgivning kan fastsetteat
sensitivepersonopplysningerkan behandlesnår det er nødvendigav hensyntil
viktige samfunnsinteresser.
Departementetforeslår at det for behandlingav
sensitivepersonopplysningersom baserersegpå unntaket i artikkel 9 nr. 2 bokstav
g, i utgangspunktet verken bør værenødvendigeller tilstrekkelig med tillatelse fra
Datatilsynet. Behandling av sensitive personopplysningersom er nødvendigav
hensyntil viktige samfunnsinteresser,
bør som den klare hovedregelenskje med
grunnlag i særlovgivningsom fastsetteregnedeog særligetiltak for å verne den
registrertesrettigheter og interesser.Dette kan innebæreat noen av de
behandlingenesom i dag kan få tillatelse etter personopplysningsloven§ 9 tredje
ledd, i fremtiden må ha grunnlag i særlovgivning,og at de vilkårene som er
fastsatti Datatilsynetskonsesjonermå fastsettessom lov - eller
forskriftsbestemmelser.Etter departementetssyn gir en godt tilpassetlovgivning
kombinert med de øvrige pliktene som forordningen stiller til den
behandlingsansvarligeog databehandleren
, et minst like godt personvernsom
dagensordning med tillatelse fra Datatilsynet.
Departementeter, som nevnt i punkt 8.3.3, likevel oppmerksompå at det kan
oppstået særlig og uforutsett behov for behandlingav sensitive personopplysninger som er nødvendigav hensyntil viktige samfunnsinteresser,
uten at det er
tilstrekkelig med tid til å forberedeog vedta lovgivning som regulerer
behandlingen.Det kan ogsåforekommebehandlingssituasjonersom er så unike at
det ikke vil værenaturlig å regulerebehandlingeni lov eller forskrift. Det foreslås
derfor at Datatilsynet som en sikkerhetsventilbør ha adgangtil å gi tillatelse til
behandlingav sensitivepersonopplysningernår det er nødvendigav hensyntil
viktige samfunnsinteresser.
Denneadgangenbør imidlertid etter departementets
syn væresnevrereenn i dag, og forbeholdt særligetilfeller. Det vises til
lov utkastet§ 7 første ledd.
Gjeldende konsesjoner– overgangsregler
Datatilsynet har gitt en rekke konsesjoneretter personopplysningslovenmed
forskrifter. Disse er gitt med varierendevarighet, men de fleste varer lenger enn til
forordningensikrafttredelsestidspunkt.Konsesjonenegir ikke bare tillatelse til en
behandling, men oppstiller ogsåen rekke vilkår for at behandlingenskal være
lovlig.
Forordningensfortalepunkt 171 fastslår at pågåendebehandlingav personopplysningermå værei tråd med forordningen når dennetrer i kraft. Siste
punktum åpnerimidlertid for at gjeldendetillatelser gitt av tilsynsmyndighetene
fortsetter å gjelde inntil de endres,oppheveseller erstattes.Departementettolker
dette slik at det er adgangtil å la gjeldendekonsesjonermed vilkår fortsette å
gjelde. Det er noe uklart om behandlingen likevel må værefullt i samsvarmed
forordningen når dennetrer i kraft.
Som nevnt over legger departementetopp til at konsesjonspliktenopphevesog
erstattesmed andremekanismer,herunderatferdsnormer og lov eller forskrift. Det
kan imidlertid i kke garanteresat slike regler er på plassved ikrafttredelsenav ny
personopplysningslov,og det kan dermedværegrunn til å la gjeldende
konsesjonerog tillatelser gjelde i en overgangsperiode.En overgangsregelkan
entenoverlate til Datatilsynet å vurdere når gjeldendekonsesjonerbør oppheves,
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eller det kan reguleresved lov at gjeldendekonsesjonerskal opphevesetter for
eksempelto år.
Departementetber om høringsinstansenes
syn på om det er behov for overgangsregler, om det bør fastsettesved lov at gjeldendekonsesjoneropphevesetter en
gitt periode og hvor lang en slik periode eventueltbør være.

16 Overføring av personopplysningertil tredje stater
16.1 Gjeldende rett
Personopplysningslovenkapittel V inneholder særskilteregler om overføring av
personopplysninger til utlandet. Hovedregelener etter § 29 første ledd første
punktum at personopplysningerbare kan overførestil statersom sikrer en
forsvarlig behandlingav personopplysningene.Stater som har gjennomført 95direktivet, oppfyller dette vil kåret, jf. annetpunktum. Bestemmelsengjennomfører
artikkel 25 nr. 1 i 95-direktivet. Verken personopplysningslovendirektivet gir
noen definisjon av overføring, men i praksis dreier det som flytting av eller tilgang
til personopplysningerpå tvers av landegrenser.
Bestemmelseni § 29 tillater at personopplysningerfritt kan overføresinnenfor
EU/EØS. Overføring av personopplysningertil land utenfor EU/EØS (tredjestater)
er betinget av at landet har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.
Kommisjonen kan if ølge artikkel 25 nr. 6 beslutteat en bestemttredjestat sikrer et
tilstrekkelig beskyttelsesnivåi henhold til artikkel 25 nr. 2. Kommisjonens
beslutningerom beskyttelsesnivåer rettsaktersom normalt må innlemmesi EØSavtalen gjennom en beslutning i EØS-komiteen.Imidlertid følger det av EØSkomiteensbeslutningsom innlemmer direktivet, at Kommisjonensbeslutninger
skal anvendesav EØS/EFTA-statenemed mindre de notifiserer Kommisjonen før
ikrafttredelsenav beslutningenom at man ikke ønskerå anvendeden. Det følger
av personopplysningsforskriften§ 6-1 at beslutningerom beskyttelsesnivåogså
skal gjelde for Norge. Når Kommisjonen har truffet slik beslutning,kan den
behandlingsansvarligeoverføre personopplysningertil mottagere i den aktuelle
staten i medholdav hovedregeleni personopplysningsloven§ 29 første ledd.
Personopplysningsloven§ 30 fastsetterbestemmelserom overføring til tredjestater
som ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.Etter første ledd kan
personopplysningeroverføresdersom den registrertehar gitt samtykke,det
foreligger en plikt etter folkerettslig avtale, eller dersomoverføringener nødvendig av en nærmereangitt grunn, for eksempelfor å oppfylle en avtale med den
registrerte,for å fastsetteeller gjøre gjeldendeet rettskrav mv. Etter annetledd
kan Datatilsynet tillate overføring selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt ,
dersomden behandlingsansvarligegir tilstrekkelige garantier for vern av den
registrertesrettigheter. Det kan settesvilkår for overføringen. I henhold til
forskriften § 6-3 kan overføringenogsåskje uten forhåndsgodkjenningfra
Datatilsynet dersommottageren av opplysningeneer en databehandlerog
grunnlagetfor overføringener EUs standardkontraktinntatt i
kommisjonsbeslutning2010/87/EU datert 5. februar 2010. Kommisjonen har
utarbeidetkontraktsvilkår for dette formålet, som etter direktivet artikkel 26 nr. 4
skal ansessom slike tilstrekkelige garantiersom nevnt i bestemmelsen.Standardkontraktenehar vært mye brukt av norske vir ksomheter og er mange
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sammenhengeranbefalt av Datatilsynet som et sikrere overføringsgrunnlagenn
unntakenei § 30 første ledd.
16.2 Forordningen
Kapittel V i forordningen inneholder regler om overføring av personopplysninger
til tredjestater og internasjonaleorganisasjoner.Forordningendefinerer ikke
nærmerehva som ligger i overføringsbegrepet.
Etter artikkel 44 kan overføring av personopplysningertil tredjestater eller
internasjonaleorganisasjonerbare finne sted dersomvilkårene i kapittel V er
oppfylt. Artikkel 44 presisererdessutenat de øvrige, alminnelige vilkårene for å
behandlepersonopplysningermå væretil stede.Regleneom overføring kommer
med andreord i tillegg til de alminnelige kravenesom forordningen stiller til
enhverbehandling.
Artikkel 45 gir regler om Kommisjonensbeslutningerom beskyttelsesnivå.
Artikkelen oppstiller en rekke momenterKommisjonen skal vektleggei
vurderingenav om beskyttelsesnivåeter tilfredsstillende. Videre slås det fast at
Kommisjonen kan godkjenne en tredjestat, et territorium eller en bestemtsektor i
en tredjestat. Det sammegjelder for internasjonaleorganisasjoner som definert i
forordningen artikkel 4 nr. 26. Foreligger det en beslutningom tilstrekkelig
beskyttelsesnivå
, kan opplysninger overføresuten forhåndsgodkjenningfra
nasjonaletilsynsmyndigheter.En rekke slike kommisjonsbeslutningereksisterer
alleredeetter 95-direktivet, og artikkel 45 nr. 9 slår fast at disseskal fortsette å
gjelde.
Etter artikkel 46 nr. 1 kan den behandlingsansvarligeeller databehandleren
overføre data til tredjestateruten at det foreligger en beslutningom
beskyttelsesnivådersomden behandlingsansvarligeeller databehandlerengir
«nødvendigegarantier»og de registrertehar «håndhevbarerettigheter og effektive
rettsmidler».
I artikkel 46 nr. 2 er det gitt nærmereregler om hvordan garantienekan sikres.
Garantienekan sikres ved hjelp av et rettslig bindendeog håndhevbartinstrument
mellom offentlige myndighetereller organer, standardkontrakter,bindende
virksomhetsregler(jf. artikkel 47), godkjenteatferdsnormer(jf. artikkel 40) eller
gjennom en godkjent sertifiseringsmekanisme(jf. artikkel 42).
Bindendevirksomhetsreglerer nærmereregulert i artikkel 47. Dette er
retningslinjer som gjelder internt i et konserneller en gruppeav foretak, jf.
artikkel 4 nr. 20. Artikkel 47 oppstiller en rekke krav som må væreoppfylt for at
det kompetentetilsynsorganetskal kunne godkjennevirksomhetsreglene.Kravene
kodifiserer stort sett Artikkel 29-gruppensarbeidsdokumenterog anbefalinger.
Godkjenningenskal skje i samsvarmed konsistensmekanismen
i artikkel 63.
Etter artikkel 46 nr. 3 kan nødvendigegarantierogsåsikres ved hjelp av
avtalevilkår mellom den behandlingsansvarligeeller databehandlerenog den
behandlingsansvarlige,databehandlereneller mottageren av personopplysningeri
tredjestateneller den internasjonaleorganisasjonen,eller ved administrative
ordninger mellom offentlige myndigheterog organer.I dissetilfellene krevesdet
imidlert id godkjenningfra tilsynsmyndigheten.Etter artikkel 46 nr. 4 skal
tilsynsmyndighetenanvendekonsistensmekanismen
etter artikkel 63.
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Artikkel 48 innfører en regel som slår fast at rettslige avgjørelseravsagtav
domstoler eller administrative myndigheter i tredjestater, bare kan utgjøre et
rettslig grunnlag for utlevering av personopplysningerså fremt de er basertpå en
internasjonalavtale.
Artikkel 49 tilsvarer langt på vei personopplysningsloven§ 30 første ledd. Etter
bestemmelsener overføring ti llatt ved samtykkeog etter nærmereangitte
nødvendighetsgrunner.
Artikkelen presisererat en overføring som ikke kan baseres
på et av vilkårene i artikkel 49 nr. 1 bokstavenea til g eller et av alternativenei
artikkel 45 og 46, bare kan finne sted dersom den ikke er gjentagende,bare gjelder
et begrensetantall registrerteog er «nødvendigav hensyntil de tvingende
berettigedeinteressenesom forfølges av den behandlingsansvarlige,og den
registrertesinteressereller rettigheter og friheter ikke går fo ran». Den
behandlingsansvarligemå dessutenha vurdert alle relevanteomstendigheterog må
gi nødvendigegarantierfor vern av opplysningene.Den behandlingsansvarlige
skal videre informere tilsynsmyndigheteneog den registrerteom overføringen.
I artikkel 50 er det gitt regler om internasjonalesamarbeidsmekanismer
for
håndhevelseav den europeiske personvernlovgivningen, gjensidig internasjonal
bistand, felles drøftelserog aktiviteter, samt utveksling og dokumentasjonav
informasjon om relevant lovgivning og praksis.
16.3 Departementets vurdering
Forordningenviderefører i hovedtrekkgjeldenderett. Regleneer imidlertid mer
utførlige og fastsettertydeligere enn 95-direktivet hvilke krav som må oppfylles
for å sikre de registrertespersonvernved overføringer.
Departementetforeslår å videreføre bestemmelseni personopplysningsforskriften
§ 6-1 om at Kommisjonensbeslutningerom tilstrekkelig beskyttelsesnivågjelder
for Norge med mindre reservasjonsadgangen
er benyttet, se lovutkastet § 10 første
ledd.
Artikke l 49 nr. 5 åpnerfor at det i nasjonalrett, av hensyntil viktige samfunnsinteresser, fastsettesnærmeregrenserfor overføring av sensitive personopplysninger til en tredjestateller en internasjonalorganisasjoni tilfeller hvor det ikke
foreligger en beslutningom beskyttelsesnivå.Slike bestemmelserfinnes ikke i den
gjeldendepersonopplysningsloveneller forskriften, og departementetforeslår ikke
å lovfeste slike begrensningerpå nåværendetidspunkt. Det foreslåsimidlertid at
Kongen skal kunne gi bestemmelserom dette i forskrift, se lovutkastet § 10 annet
ledd. For øvrig åpnerikke bestemmelsenei kapittel V for nasjonaletilpasninger
eller utfyllende regler.

17 Tilsynsmyndighetensorganisering
17.1 Gjeldende rett
Etter gjeldenderett er Datatilsynet og Personvernnemnda
tilsynsmyndighet.
Datatilsynetsvedtak kan påklagestil Personvernnemnda.
Personvernnemnda
behandlesunder i kapittel 19.
Personopplysningsloven§ 42 gir det rettslige grunnlagetfor Datatilsynet og
fastsetterhvilke oppgaverDatatilsynet har. Bestemmelsengjennomfører
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95-direktivet artikkel 28, samtidig som den tar hensyntil norsk forvaltningstradisjon og det faktum at Datatilsynet fra det ble etablert i 1981 har hatt både
tilsyns- og ombudsoppgaver.
Det følger av 95-direktivet at tilsynsmyndighetenskal værefullstendig uavhengig
når den utfører sine oppgaver.Datatilsynet er administrativt underlagt Kongen og
departementet,jf. personopplysningsloven§ 42 første ledd. Kompetansenetter
bestemmelsener delegerttil Kommunal- og moderniseringsdepartementet.Det
følger klart av bestemmelsenat Kongen og departementetikke kan gi instruks om
eller omgjøre Datatilsynetsutøving av myndighet i enkelttilfeller etter loven.
Datatilsynet ledesav en direktør som utnevnesav Kongen. Etter personopplysningsloven § 42 annetledd kan direktøren utnevnespå åremål.Den sittende
direktøren er utnevnt på åremåli samsvarmed de alminnelige regleneom åremåli
tjenestemannslovenmed forskrifter. Direktøren er en uavsetteligembetsmann.Det
er Kongen i statsrådsom er tilsettingsmyndighet,men departementetsom har
arbeidsgiveransvarfor direktøreni Datatilsynet. For å sikre direktørens
uavhengigheter lønnenikke knyttet til lederlønnssystemeti staten,men reguleresi
stedeti samsvarmed lønnsreguleringfor stortingsrepresentantene.
17.2 Forordningen
Det følger av forordningen artikkel 51 at hvert land skal oppretteen uavhengig
tilsynsmyndighet som skal ha ansvarfor å overvåkeanvendelseav forordningen i
sitt hjemland, samt bidra til enhetlig anvendelseav forordningen i hele EU/EØS.
Et land kan ha mer enn én tilsynsmyndighet. For eksempelhar Tyskland én
tilsynsmyndigheti hver forbundsstat. Det følger av flere av bestemmelsenei
kapittel VI avsnitt 1 at landeneskal eller kan vedta særskilteregler for
gjennomføringav forordningensbestemmelserom tilsynsmyndighetensansvarog
oppgaver.I henhold til artikkel 51 nr. 4 skal Kommisjonen notifiseres om slike
regler innen 25. mai 2018.
Etter artikkel 52 skal tilsynsmyndighetenopptre fullstendig uavhengignår den
utfører sine oppgaveretter forordningen. Medlemmeneav tilsynsmyndighetenskal
ikke kunne påvirkes utenfra, og skal verken be om eller ta imot instrukserfra
noen. De skal ogsåavståfra aktiviteter som er uforenlige med oppgaveni tilsynsmyndigheten,uavhengigav om aktivitetene er inntektsbringendeeller ikke.
Landenepåleggeså sørgefor at tilsynsmyndighetenehar de ressurserog den
bemanningden behøverfor å løse sine oppgaverpå en effektiv måte. Tilsynsmyndighetenskal tildeles et særskilt budsjett og underleggesrevisjon på en slik
måte at det ikke går ut over uavhengigheten.Prosedyrerfor dette fastsettesi
nasjonalrett. Videre skal medlemsstatenesørgefor at tilsynsmyndighetenansetter
på selvstendigbasisog at de ansatteutelukkendeskal stå under ledelseav
tilsynsmyndigheten.
Artikkel 53 fastslår at landeneskal fastsettenasjonaleregler som angir vilkår for
utnevning og avskjedigelseav medlemmerav tilsynsmyndigheten.Medlemmene
skal tilsettes gjennom en åpenprosess,og tilsettingsmyndighetskal være
parlamentet, regjeringen,statsoverhode
t eller et uavhengigorgan som i nasjonal
lovgivning er gitt i oppgaveå f oreståtilsettingen. Medlemmeneskal ha
kvalifikasjoner, kompetanseog erfaring, særlig om personvern,som gjør dem i
standtil å gjennomføresine oppgaverog utøve sin myndighet. Det skal fastsettes
nasjonaleregler om opphørav tilsettingsforholdet.
77

Etter artikkel 54 skal medlemslandenefastsetteregler om etableringav tilsynsmyndigheten.Regleneskal inneholdebestemmelserom medlemmeneskvalifika sjoner og forutsetningerfor oppdraget,regler om utnevnelse,funksjonsperiodeog
gjenoppnevning,samt regler om bierverv og roller som ikke er forenlige med
stillingen i tilsynsmyndighetenbådeunder og etter arbeidsforholdet,og endelig
regler om opphør av arbeidsforholdetog om taushetspliktfor medlemmerog
ansatteved tilsynsmyndigheten.
17.3 Departementets vurderinger
Tilsynsmyndigheten
Forordningengir landeneet visst handlingsrommed hensyntil organiseringav
tilsynsmyndigheten. Samtidig er tilsynsmyndighetensuavhengighetetter 95direktivet tolket sværtstrengt av EU-domstolen, se blant annetsak C-614/10 mot
Østerrike, C-518/07 mot Tyskland og C-288/12 mot Ungarn. Med bakgrunni blant
annetdissesakeneåpnetESA våren 2016 sak mot Norge for uriktig
gjennomføringav personverndirektivetsbestemmelserom tilsynsmyndighetens
uavhengighet. Etter dialog med ESA har Norge begrensetsin styring av
Datatilsynet til et minimum. I vurderingenav hvordandet handlingsrommet
forordningen gir til landeneskal benyttes,er det derfor nødvendigå se hen til
eksisterenderettspraksisetter direktivet, samt ESAs vurderinger av det norske
Datatilsynetsuavhengighet.
A rtikkel 51 påleggerlandeneå ha minst én tilsynsmyndighetpå
personvernområdet.Departementetforeslår å videreføre Datatilsynet som det
organetsom skal håndhevepersonvernregelver
ket og ivareta de oppgavene
forordningen påleggertilsynsmyndigheten, se lovutkastet § 17.
Det kan reisesspørsmålved om Personvernnemnda
skal ansessom en del av
tilsynsmyndigheteneller som et administrativ klageordningutenfor
tilsynsmyndighetensom i kke trenger følge forordningenskrav. Forordningen
åpnerfor at statenekan oppretteslike klageordninger,jf. forutsetningsvisartikkel
78 nr. 2. Departementeter under tvil kommet til at Personvernnemnda
skal anses
som et klageorgansom dermedikke trenger følge forordningenskrav. Imidlertid
anserdepartementetdet som nødvendigat ogsåPersonvernnemnda
er et uavhengig
organ. Det vil neppeværei tråd med intensjoneni forordningen at et vedtak fattet
av tilsynsmyndighetenkan overprøvesav et klageorgansom ikke er uavhengig.I
realitetenblir det derfor neppestor forskjell på om Personvernnemnda
ansessom
en del av tilsynsmyndigheteneller ikke.
I samsvarmed kravenei forordningen skal Datatilsynet fremdelesværeet faglig
uavhengigforvaltningsorgan. Departementetforeslår at Datatilsynet fortsatt skal
væreadministrativt underordnetKongen og departementet
, jf. lov utkastet § 17.
Stortinget skal fastsettede årlige budsjettenetil Datatilsynet etter forslag fra
departementet.Tilsynet skal tildeles et eget budsjett og underleggesfinansiell
kontroll på en slik måte at det ikke påvirker uavhengigheten.Departementetlegger
til grunn at praksis med et eget kapittel for Datatilsynet i statsbudsjettetog
Riksrevisjonenskontroll er i samsvarmed kravenei forordningen.
Forordningenartikkel 52 krever at tilsynsmyndighetenskal opptre fullstendig
uavhengignår den utfører sine oppgaverog bruker sin myndighet etter
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forordningen. Kongen og departementetkan derfor ikke på noen måte påvirke
Datatilsynetsmyndighetsutøvelse.Dette er en videreføring av gjeldendepraksis.
Departementetutstederi dag tildelingsbrev til Datatilsynet med angivelseav
regjeringensfellesføringer og andreadministrative krav til tilsyn et, men dette
legger ingen føringer for Datatilsynets utøvelseav de oppgaverog den myndighet
tilsynet er pålagt i personopplysningsloveneller særlovgivning.Gjennom
tildelingsbrevet stilles Stortingetsårlige bevilgning til disposisjonfor tilsynet.
Etter departementet
s vurdering ligger dette innenfor forordningenskrav til
uavhengighet,og det foreslås å videreføre dennepraksisen.Departementetanser
det ikke nødvendigå regelfesteordningennærmere.
I tillegg til at medlemsstateneskal sørgefor at tilsynsmyndighetenhar nødvendige
finansielle ressurser,skal de sørgefor nødvendigepersonalmessige,tekniske og
andrefysiske ressursersom står i forhold til pålagteoppgaver.Landeneskal også
sørgefor at tilsynsmyndighetenkan ansetteeget personalesom ikke kan instrueres
av andreenn tilsynsmyndighetensledelse.Det er direktøreni Datatilsynet som
ansetterog sier opp personaletog har instruksjonsmyndighetoverfor
tilsynsmyndighetensansatte.Disse fullmaktene er fastsatti økonomi- og
virksomhetsinstruksensom departementethar fastsattfor D atatilsynets
virksomhet. Departementetanserdet som tilstrekkelig at dennetype bestemmelser
er fastsatti instruks, og finner ikke grunn til å utarbeidenærmereregler om
ordningen.
Tilsetting av direktøren i Datatilsynet
I samsvarmed artikkel 53 skal det fastsettesnasjonaleregler om tilsetting av
medlemmerav tilsynsmyndigheten.I Norge vil dette væreDatatilsynetsdirektør.
Direktøren ansettesi dag av Kongen i statsråd,noe som er i tråd med forord ningen, jf. artikkel 53 nr. 1, og som foreslåsvid ereført, se lov utkastet§ 17 annet
ledd. Etter personopplysningsloven § 42 annet ledd kan Kongen bestemmeat
direktøren ansettespå åremål.Forskrift til lov om statenstjenestemennregulerer
tilsettingen. I henhold til forskriften § 3 nr. 2 er åremålsperiodennormalt seksår
med adgangtil én gjenoppnevning.
Forskriften § 3 nr. 1 bestemmerat åremålsstillingerikke skal nyttes når virksomheteni hovedsakhar kontrollerendefunksjoner overfor arbeids- eller næringsliv,
eller hvor det for øvrig er særlig viktig at lederenhar en uavhengigstilling.
Datatilsynet er et slikt organ med k ontrollerendefunksjoner overfor både
næringsliv og offentlig sektor der det er særlig viktig at direktøren har en
uavhengigstilling, jf. det som er sagt over om EU-domstolenstolkning av krav til
uavhengigheti 95-direktivet.
Forordningenartikkel 53 nr. 3 forutsetter imidlertid at medlemmerav tilsynsmyndighetenkan tilsettes på åremålmed adgangtil gjenoppnevnelse.Slike
åremålstilsettingereller oppnevningervurderesaltså ikke å værei strid med kravet
til uavhengighet.
Kommunal- og moderniseringsdepartementetuttaler i Prop. L 94 (2016–2017) om
lov om statensansattemv. (statsansatteloven)punkt 13.4.6 side 124 at det er
behov for å utrede bruk av åremåli tilsynsorganerog i organermed en særlig
uavhengigstilling . I den forbindelse kan det også vurderes nærmereforhold som
knytter seg til adgangentil gjentagelseav åremålsperiodenog varighetenav
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denne.Etter departementetssyn bør spørsmåletom Datatilsynetsleder fortsatt kan
utnevnespå åremål, og eventueltom åremåletslengde og adgangti l gjenoppnevning, vurderesi dennesammenheng
. Det foreslåsderfor å videreføre gjeldende
regel om at Datatilsynetsleder kan tilsettes på åremål.Det vises til lov utkastet
§ 17 annet ledd.
Direktøren bør fremdelesværeembetsmannog beskyttet av oppsigelsesverneti
Grunnloven § 22 annetledd.

18 Tilsynsmyndighetensoppgaver
18.1 Gjeldende rett
Datatilsynetsmyndighet etter det generellepersonvernregelverketer i dag regulert
i personopplysningsloven§ 42. I henhold til dennebestemmelsenskal Datatilsynet
blant annet føre tilsyn med etterlevelseav personvernregelverket,gi råd og
veiledning, holde segorientert om utviklingen på personvernområdetog delta i
den offentlige debattenom personvern,og gi uttalelseri spørsmålom behandling
av personopplysninger. I tillegg følger det av andrebestemmelseri loven at
Datatilsynet kan gi påleggeller tillatelser til behandlingsansvarligei forskjellige
saker,avgjøre konsesjonerog ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr,jf. loven
§§ 9, 12, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 44, 46 og 47.
Datatilsynet avgir årlige rapporterom sin virksomhet til Kongen, jf. personopplysningsloven§ 42 tredje ledd nr. 8. Årsmeldingenskal tilfredsstille kravenei
bestemmelserom økonomistyring i statenpunkt 1.5.1. Ut over dette står tilsynet
fritt til å beslutteinnretning og innhold i årsrapportene.
18.2 Forordningen
Tilsynsmyndighetenskompetansereguleresi artikkel 55. Hver tilsynsmyndigheter
kompetenti samsvarmed de plikter og fullmakter tilsynet er gitt etter
forordningen på sitt hjemlandsterritorium. Artikkel 55 bestemmerogsåat
tilsynsmyndigheteneikke skal ha kompetansetil å føre tilsyn med domstolenes
behandlingav personopplysningeri deresdømmendevirksomhet. I artikkel 56
regulereskompetansentil den ledendetilsynsmyndigheten i sakersom involverer
tilsynsmyndigheteni flere land. Det vises til punkt 22.3 for en nærmere
gjennomgåelseav dennebestemmelsen.
Artikk el 57 gir en oppregningav tilsynsmyndighetenesoppgaver.Det slås fast at
tilsynsmyndighetenskal føre tilsyn med og håndheveanvendelsenav
forordningen. Tilsyn smyndighetenskal videre blant annetha rådgivnings- og
informasjonsoppgaver
. I tillegg skal den vedta standardkontraktsvilkår, godkjenne
atferdsnormerog bindendevirksomhetsreglerog utarbeidekriterier for
akkrediterings- og sertifiseringsorganer.Det fastslåsat tilsynets tjenesterskal være
gratis for den registrerte.
Det følger at artikkel 58 nr. 1 bokstav f at tilsynsmyndighetenskal kunne behandle
klager fra de registrerte.Artikkel 77 fastsetterat enhverhar rett til å inngi klage til
tilsynsmyndigheten, og at tilsynsmyndighetenplikter å underretteklagerenom
forløpet av klagebehandlingenog utfallet av klagen. Artikkel 80 nr. 1 fastsetterat
den registrertekan la segrepresentereav en ideell organisasjonsom er aktive på
personvernområdet.
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Artikke l 58 gir nærmerebestemmelserom hvilken myndighet tilsynsmyndighetene
skal ha. Tilsynsmyndigheteneskal ha nærmeredefinert undersøkelsesmyndighet,
myndighet til å treffe korrigerendetiltak og til å godkjennevisse typer
behandlingersamt standardregler.
Artikkel 58 nr. 6 åpnerfor at medlemsstatenekan fastsettenasjonaleregler i
tillegg til det som fr emgår av artikkel 58 nr. 1 til 3. Det er en forutsetning at slike
regler ikke hindrer det internasjonalesamarbeidetsom er forutsatt i forordningen
kapi ttel VII.
Artikkel 59 bestemmerat hver tilsynsmyndighetskal utarbeideen årlig rapport.
Rapportenskal sendesnasjonalforsamlingen,regjeringenog andreorganer utpekt i
nasjonalrett, og skal inneholde en oversikt over de tiltak som er iverksatt med
grunnlag i forordningen artikkel 58 nr. 2 for å håndheveregelverket.Rapporten
skal gjørestilgjengelig for allmennheten,for K ommisjonenog Personvernrådet
.
18.3 Departementets vurderinger
En rekke av de oppgaverforordningen tillegger tilsynsmyndigheten, tilsv arer de
oppgaverDatatilsynet har i dag. Samtidig vil Datatilsynet få en rekke nye
oppgaveretter forordningen.Som nevnt over i kapittel 15 endresforhåndskontroll systemetved at konsesjons- og meldeplikten som hovedregelopphørerog erstattes
med utvidede plikter for den behandlingsansvarligetil å sørgefor at behandlingen
er i samsvarmed forordningen og nasjonallovgiving, gjennom blant annet
konsekvensutredninger,oppnevningav personvernrådgivermv. Tilsynsmyndighetenvil ha plikt til å inngå i forhåndsdrøftinger med den behandlingsansvarlige
når behandlingenmedførerhøy risiko, ha myndighet til å godkjenne
atferdsnormer, standardkontraktsv
ilkår mv. I tillegg skal tilsynsmyndigheten, som
i dag, føre tilsyn og behandleklager fra de registrerte.
A rtikkel 57 og 58 om tilsynsmyndighetenesoppgaverog myndighet vil gjelde
direkte som norsk rett ved at forordningen inkorporeresi personopplysningsloven
.
Artikkel 58 nr. 6 åpneri tillegg for at nasjonallovgivning kan gi
tilsynsmyndighetenmer omfattendemyndighet så l angt det ikke hindrer en
effektiv anvendelseav samarbeidsplikteneog ensartetanvendelsei kapittel VII.
Etter departementetssyn må forordningen forstås slik at Datatilsynet har samme
oppgaverog myndighet etter forordningen artikkel 57 og 58 uavhengigav om
behandlingenav personopplysningeneer regulert direkte av forordningen eller om
den er regulert i særlovi medhold av forordningen. Departementetser heller ingen
grunn til at personvernbestemmelser
i særlovgivningensom regulererbehandling
av personopplysningertil formål som faller utenfor EØS-avtalen, og derfor ikke er
omfattet av forordningen, ikke bør omfattesav Datatilsynetsmyndighet i artikkel
57 og 58 med mindre anneter særskilt fastsatt.Hovedregelenvil derfor væreat
Datatilsynet har den myndighet som fr emgår av forordningen artikkel 57 og 58 for
all behandlingav personopplysninger.
Forordningenartikkel 77 regulereradgangentil å inngi en klage til
tilsynsmyndigheten.Dennebestemmelsenmå suppleresav forvaltningslovens
alminnelige regler, og departementetlegger til grunn at artikkel 77 ikke endrer
gjeldenderett. Artikkel 80 fastsettersærligeregler for representasjon,ved at
partenkan la seg representereav en ideell organisasjon.Etter forvaltningsloven §
12 kan en part la segrepresentereav en ideell organisasjon,men bare dersomhan
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eller hun er medlem av organisasjonen.Forordningenstiller ikke krav om
medlemskap.Artikkel 80 nr. 1 medførerdermeden utvidelse av hvem som kan
representereklagerenoverfor Datatilsynet.
Datatilsynet leverer i dag årsrapporttil Kongen. Kongen legger hvert år rapportene
frem for Stortinget i en stortingsmelding. Departementetlegger til grunn at en
videreføring av dennepraksisener i samsvarmed kravenei forordningen artikkel
59. Rapportenblir på dennemåtengjort tilgjengelig for alle andresom ønskerå
lese den. Rapportenblir ogsåpublisert på regjeringensnettsider,jf. bestemmelser
om økonomistyring i statenpunkt 1.5.1. Datatilsynet kan dessutengjøre
årsrapportentilgjengelig via de informasjons- og distribusjonskanalertilsynet til
enhvertid benytter i sin v irksomhet. Departementetforeslår derfor at gjeldende
bestemmelsevidereføres.
Personopplysningsloven§ 44 siste ledd gir hjemmel til å fastsetteforskrifter om
dekning av Datatilsynetsutgifter ved kontroll , og § 47a fastsetterat et slikt krav er
tvangsgrunnlag for utlegg. Det er foreløpig ikke gitt slik forskrift. Etter
departementetssyn vil det ligge innenfor det nasjonalehandlingsrommetå
fastsetteregler om refusjon av utgifter til dekning av kontroller. Departementet
foreslår derfor at gjeldendef orskriftshjemmel videreføres, se lovutkastet § 17
tredje ledd.

19 Klage over Datatilsynets vedtak
19.1 Gjeldende rett
Personvernnemnda
er klageorganfor vedtak fattet av Datatilsynet, jf. personopplysningsloven§ 43. Nemndaer et uavhengigforvaltningsorganadministrativt
underlagt Kongen og departementet.
Personvernnemnda
bestårav syv medlemmermed personligevaramedlemmer.
Funksjonstiden for bådefaste medlemmerog varamedlemmerer fire år med
mulighet for én gjenoppnevning.Leder og nestlederoppnevnesav Stortinget,
mensde øvrige fem medlemmeneoppnevnesav Kongen. Det følger av Ot.prp. nr.
92 (1998–99) punkt 13.3.5.2side 92 at leder og nestlederbør ha juridisk
utdannelsepå masternivå.For øvrig er det ikke stilt formelle kompetansekravtil
medlemmene.Departementethar lagt vekt på at nemndaskal værebredt
sammensatt,og det har vært lagt vekt på å sikre at den særlig har arbeidsrettslig,
teknisk og medisinskkompetansei tillegg til personvernkompetanse
.
19.2 Forordningen
Etter forordningen skal nasjonalrett fastsetteat det skal væreadgangtil
domstolsprøvingav Datatilsynetsvedtak, jf. artikkel 58 nr. 4 og 78. For øvrig står
medlemsstatenefritt til å fastsetteandreklageordningerså lenge disseer i samsvar
med EUs charter.
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19.3 Departementets vurderinger
Personvernnemndasmyndighet
Personvernnemnda
ble opprettetda 95-direktivet ble gjennomført i norsk rett.
Formålet med opprettelsen var å flytte klagebehandlingenut av departementetfor
å sikre tilsynsmyndighetensuavhengighet. Departementetforeslår å videreføre
Personvernnemnda
som klageorganfor Datatilsynetsvedtak, jf. lovutkastet § 18.
Som i dag bør Personvernnemnda
fortsatt behandlealle klager over vedtak fattet
av den nasjonaletilsynsmyndighetenmed to unntak. For det første er det i enkelte
tilfeller fastsattsærligeklageordningeri særlov. Et eksempelpå dette er klage over
avslagpå innsyn etter offentleglova, som etter offentleglova § 32 første ledd første
punktum skal behandlesav nærmesteoverordnedeforvaltningsorgan.Klager over
Datatilsynetsavslag på begjæringom innsyn etter offentleglova skal derfor
fremdelesbehandlesav administrativt overordnetdepartement.
I sakersom berørerbehandlingsansvarligeeller registrertei flere EU -/EØS-land,
skal klager behandlesi samsvarmed de ordninger forordningen etablererfor å
sikre enhetlig etterlevelseav regelverket, jf. personvernforordningenartikkel 60 til
66. Dette medførerat tilsynsmyndigheteni det landet der den behandlingsansvarligehar sin hovedvirksomhetskal behandle en klage fra en registrert.
Tilsynsmyndighetensom skal avgjøresakenomtalessom den ledende
tilsynsmyndigheten,men tilsynsmyndighetenei alle berørteland skal delta i
saksbehandlingen.Dersomikke alle berørtetilsynsmyndigheterblir enige, skal
sakenforeleggesfor Det europeiske personvernråd
. En nærmerebeskrivelseav
denneordningen fremgår av kapittel 22.
Etter departementetssyn er det ikke hensiktsmessigat vedtak som er truffet av
Datatilsynet etter prosedyreni forordningen artikkel 60 til 66 kan påklagestil
Personvernnemnda.
I dissesakenevil det ha vært en bred internasjonalprosessi
forkant, og forordningenssaksbehandlingsregler
passeri dissetilfellene i kke for
en administrativ nasjonaloverprøving. Det er ogsåtvilsomt om en administrativ
klageadgangi dissetilfellene vil væretillatt etter forordningen. Departementet
foreslår derfor at slike vedtak ikke kan påklagestil Personvernnemnda
, se
lovutkastet § 18 annet ledd. Den behandlingsansvarligeog den registrertevil
imidlertid ha full adgangtil domstolsprøvingav vedtaket.
I personopplysningsloven§ 42 fjerde ledd siste punktum er det gitt en
bestemmelseom at avgjørelsersom Personvernnemnda
fatter med hjemmel i
personopplysningsloven§§ 27 og 28, det vil si om retting og sletting av
personopplysninger,skal kunne påklagesvidere til Kongen dersomavgjørelsen
gjelder personopplysningersom behandlesfor historiske formål. Bestemmelsen
har ikke vært benyttet siden den ble vedtatt i 2000. Bestemmelsenreiser også
spørsmålom Personvernnemndas
uavhengighet,og departementetforeslår ikke å
videreføre dennebestemmelsen.
Oppnevning av Personvernnemndas medlemmer
Etter personopplysningslovener ansvaretfor å oppnevnemedlemmerav
Personvernnemnda
delt mellom Stortinget og Kongen. Dennedelte
oppnevningskompetansenhar vist seg å skapepraktiske utfordringer i arbeidet
med å setteen sammengodt kvalifisert nemndmed tilstrekkelig kjønnsmessigog
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geografiskspredning.Nemndassammensetningfor så vidt gjelder kjønn, bosted
og kompetansemå seesunder ett for alle medlemmene, noe som er krevendenår
oppnevningener delt. Praksishittil har vært at Stortinget utpeker leder og
nestleder, hvoretter departementetlegger deresvalg til grunn når de øvrige
kandidaterskal utpekes.Dette legger strammeføringer for departementetsarbeid
med hensyntil kjønn og geografi, noe som kan tale for å legge oppnevningav alle
medlemmertil ett organ. Departementetf oreslårpå dennebakgrunnikke å
videreføre den delte oppnevningen,slik at alle Personvernnemndas
medlemmer
med vararepresentanter
, inkludert leder og nestleder, oppnevnesav Kongen, se
lovutkastet § 18 tredje ledd.
Medlemmertil klageorganersom det kan værenaturlig å sammenligne
Personvernnemnd
a med, herunderMarkedsrådet,Likestillings - og
diskrimineringsnemndaog Utlendingsnemnda,oppnevnesalle av Kongen. Dette
tilsier at nemndeneslegitimitet og uavhengighetansesvel ivaretatt gjennomen
slik ordning. Det besom høringsinstansenes
syn på forslaget.
Personvernnemnda
har i dag syv medlemmer.Dette er en relativt stor klagenemnd.
Samtidig gir det mulighet for en bredt sammensattnemndmed god og variert
kompetanse.Alle medlemmenehar et personlig varamedlemsom skal sikre at
nemndahar den nødvendigekompetansendersomdet faste medlemmetikke kan
delta i behandlingenav en sak. Varamedlemmeneer oppnevntfor samme
fireårsperiodesom de faste medlemmene.
Det er avgjørendeat nemndahar god juridisk og personvernfagligkompetanse.
Som klageorgani et forvaltningssystemer det dessutensværtviktig at nemndahar
god forvaltningsrettslig kompetanse.Dessutenvil det i mangesammenhengervære
en fordel om nemndahar medisinskog teknisk kompetanse.Departementetmener
samtidig at en nemndbeståendeav sju medlemmerkan væreen unødig stor
nemnd.Over tid kan det værekrevendeå finne tilstrekkelig mangepersonersom
har interessefor personvernog samtidig annennødvendigkompetanse, og tid til å
påta seg oppgavensom medlemi Personvernnemnda.
Dette vil væreenklere å
sikre dersomantallet nemndsmedlemmerreduseresnoe. Til sammenlikningsettes
Likestillings - og diskrimineringsnemndamed fire medlemmernår de behandler
saker,mensUNE kun er tre personerved behandlingav den enkelte sak.
Departementetber om høringsinstansenes
syn på om antallet medlemmeri nemnda
bør reduserestil fem. M edlemmenebør fremdelesoppnevnesfor fire år med
mulighet for én gjenoppnevning, slik at maksimal total funksjonstid vi l væreåtte
år. Det bør fremdelesoppnevnespersonligevaramedlemmer.Det vises til
lovutkastet § 18 tredje ledd.

20 Domstolsprøving
20.1 Oversikt
Forordningensbestemmelserom domstolsprøvingregulerertre situasjoner:(1)
retten til rettslig overprøving av tils ynsmyndighetensvedtak, (2) retten for en
registrert til å bringe den behandlingsansvarligeeller databehandlereninn for
retten for brudd på forordningensregler og (3) retten for Datatilsynet til å bringe
en sak inn for rettslig overprøving og til å delta i rettslige prosesser.
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20.2 Gjeldende rett
Etter gjeldenderett kan vedtak fra Datatilsynet og Personvernnemnda
bringes inn
for domstoleneetter tvisteloven § 1-3. Det er ogsåadgangfor en registrert til å
bringe en sak mot en behandlingsansvarligeller databehandlerdirekte inn for
domstoleneetter sammebestemmelse
. Tvisteloven § 1-4 første ledd gir foreninger
og stiftelser rett til å reise søksmåli eget navn om forhold som ligger innenfor
deresvirkeområdedersomforutsetningenei § 1-3 er oppfylt. Etter annet ledd kan
offentlige organermed oppgaveå fremme særskilteinteresserpå tilsvarendemåte
reise søksmålfor å ivareta disse.
20.3 Forordningen
Etter artikkel 58 nr. 4 skal landenesørgefor at det nasjonaleregelverket
inneholder bestemmelserom effektive klageordningerog ivaretakelseav de
registrertesrettssikkerhet.
Artikkel 78 nr. 1 gir enhverfysisk eller juridisk personrett til et effektivt
rettsmiddel overfor et bindendevedtak som gjelder dem. En sak mot
tilsynsmyndighetenskal anleggesi den stat der tilsynsmyndighetener etablert.
Dersomdet gjelder en sak hvor vedtakethar blitt truffet etter en uttalelseeller en
avgjørelsefra Personvernrådet,skal tilsynsmyndighetenfremleggeuttalelseneller
avgjørelsenfor domstolen.Etter artikk el 78 nr. 2 skal enhverregistrert ha rett til et
effektivt rettsmiddel dersomden kompetentetilsynsmyndighetenikke behandler
en klage eller ikke underretterden registrerteinnen tre månederom utfallet av
sakeneller om behandlingsforløpet.
Forordningen artikkel 79 omhandlerretten til et effektivt rettsmiddel overfor en
behandlingsansvarligeller databehandler.Det er der bestemtat sakenskal bringes
inn for domstolenei den statender den behandlingsansvarligeeller
databehandlerener etablert eller der den registrerteer bosatt.Dersomden
behandlingsansvarligeeller databehandlerener en offentlig myndighet, og saken
gjelder utøvelseav offentlig myndighet, kan sakenbare behandlesi den statender
den offentlige myndighetener etablert.
Artikkel 80 nr. 1 fastsetterat en registrert kan la seg representereav en ideell
organisasjoneller sammenslutningsom tilfredsstiller visse vilkår overfor
tilsynsmyndighetenog domstolene.
Artikkel 81 nr. 1 påleggeren domstol i en medlemsstatå informere en domstol i
en annenmedlemsstatdersomden har kunnskapom at det versereren sak om
sammesaksgjenstandmot sammebehandlingsansvarligeller databehandler.
Artikkel 81 nr. 2 åpnerfor at en domstol i disse tilfellene kan utsettesaken. I
henhold til artikkel 58 nr. 5 skal medlemsstatenefastsettei lov at
tilsynsmyndighetenhar myndighet til å opplyse rettshåndhevendemyndigheterom
overtredelserav forordningen. Der det er relevant, skal tilsynsmyndighetenvidere
ha myndighet til å innlede eller på annenmåte opptre i rettssaker.
20.4 Departementets vurderinger
Forordningenfastsetterat det skal væreadgangtil rettslig prøving av Datatilsynets
vedtak, jf. artikkel 78. Bestemmelse
n vil gjelde som norsk lov ved at forordningen
inkorporeres, men det må væreopp til den enkelte stat å fastleggede nærmere
reglenefor utøvelsenav dennerettigheten.Departementetlegger til grunn at de
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norskeregleneom adgangtil å prøve forvaltningsvedtakfor domstoleneoppfyller
forordningenskrav til et effektivt rettsmiddel overfor tilsynsmyndigheten.
I artikkel 79 krevesdet at de registrerteskal kunne bringe en behandlingsansvarlig
eller databehandlerinn for domstolenedersomde menerat deresrettigheter er
krenket. Ogsåher må det væreopp til den enkelte stat å fastleggen ærmereregler
for utøvelsenav rettigheten.Etter departementetssyn vil tvistelovensregler
oppfylle kravet til et effektivt rettsmiddel.
Artikkel 80 nr. 1 fastsetterat en part kan la segrepresentereoverfor
tilsynsmyndigheteneog domstoleneav en ideell organisasjoneller
sammenslutningsom tilfredsstiller visse vilkår. Bestemmelsenkan anvendes
direkte, men ogsådennemå forståsslik at organisasjoneneller sammenslutningen
må følge nasjonaleprosessregleri utøvelsenav rettigheten.
Tvisteloven § 1-4 første ledd gir foreninger og stiftelser rett til å reise søksmåli
eget navn. Tvisteloven § 3-3 fjerde ledd gir retten adgangtil å oppnevneenhver
skikket myndig personsom prosessfullmektig.En organisasjoneller forening med
oppgaveå fremme personverninteresservil videre kunne yte partshjelp etter
tvisteloven § 15-7. Departementetlegger til grunn at dissebestemmelseneer i tråd
med forordningen artikkel 80 nr. 1 og foreslår ikke ytterligere nasjonaleregler.
Etter artikkel 58 nr. 5 skal nasjonalrett fastsetteat tilsynsmyndighetenskal ha
adgangtil å opplyse rettshåndhevendemyndigheterom overtredelserav
forordningen. Tilsynsmyndighetenskal også,der det er relevant, ha anledningtil å
delta i en rettslig prosessfor å sikre etterlevelseav for ordningensbestemmelser.
Tvisteloven § 1-4 gir Datatilsynet mulighet til å reise sivil sak for domstolene.
Videre vil tvisteloven § 15-7 åpnefor at Datatilsynet kan gi partshjelp.
Departementetlegger til grunn at disseregleneer tilstrekkelig e til å oppfylle
forordningen artikkel 58 nr. 5.

21 Datatilsynets og Personvernnemndastaushetsplikt og tilgang til
opplysninger
21.1 Gjeldende rett
Personopplysningsloven§ 44 regulerer Datatilsynetsog Personvernnemndas
tilgang til opplysningerog adgangtil steder mv. De sammereglenegjelder for
Personvernnemnda
som for Datatilsynet, som med hjemmel i § 44 første kan ledd
kreve de opplysningersom trengs for at de kan gjennomføresine oppgaver.Etter
§ 44 tredje ledd, jf. første og annet ledd, gjelder dette ogsåtaushetsbelagte
opplysninger.
Personopplysningsloven§ 45 fastsettertaushetspliktfor ansatteog andresom
utfører tjenesterfor Datatilsynet eller Personvernnemnda
, ved at taushetsplikteni
forvaltningsloven § 13 flg. gjelder tilsvarende.Taushetsplikten omfatter også
opplysninger om sikkerhetstiltak.
21.2 Forordningen
Forordningenartikkel 54 nr. 2 påleggermedlemmeneav tilsynsmyndigheten
taushetsplikti samsvarmed nasjonalrett om opplysningerde får kjennskaptil i
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arbeidetsitt. Taushetspliktenskal særlig omfatte fysiske personersvarsling om
overtredelserav forordningensbestemmelser.
Etter artikkel 58 nr. 1 bokstav a, e og f kan tilsynsmyndighetenkreve tilgang til
alle opplysningereller alle stederder opplysningerfinnes når dette er nødvendig
f or utførelseav tilsynsmyndighetensoppgaver.
Etter artikkel 90 kan landenefastsettenasjonaleregler om tilsynsmyndighetens
tilgang til opplysningerunderlagt lovbestemttaushetsplikt, dersomslike regler er
nødvendigefor å forene retten til personvernmed bestemmelserom taushetsplikt.
Eventuelle nasjonaleregler skal kun omfatte tilgang til personopplysninger
innhenteteller mottatt som ledd i en aktivitet omfattet av den lovbestemte
taushetspliktenog skal meddelesKommisjonen.
21.3 Departementets vurderi nger
Etter forordningen artikkel 54 nr. 2 skal medlemsstatenefastsetteregler om
taushetspliktfor tilsynsmyndighetene.Det er ogsånødvendigå fastsette
bestemmelserom taushetspliktfor Personvernnemnda.Departementetforeslår å
videreføre reglenei personopplysningsloven§ 45.
Det følger av forordningen artikkel 54 nr. 2 siste punktum at taushetspliktenskal
omfatte opplysningerfra private om varsling om brudd på personvernreglene.
Etter offentleglova § 24 annet ledd kan det gjøresunntak fra innsynsretti melding,
tips eller liknende om lovbrudd fra private. Slike opplysningerkan det derfor
nektesinnsyn i. Det er likevel forskjell på adgangentil å unnta opplysningerfra
offentlighet på den enesiden og ivaretakelseav taushetspliktensom beskreveti
forordningen artikkel 54 nr. 2 på den andre.For å ivareta hensynettil varslereslik
forordningen forutsetter,foreslår departementetderfor å utvide taushetspliktsbestemmelsentil ogsåå gjelde for opplysninger om varsling. Det vises til
lovutkastet § 20 første ledd. Forvaltningslovensregler for unntak av taushetsplikt
vil, på sammemåte som i dag, komme til anvendelse.
Departementetforeslår ikke å videreføre bestemmelseni personopplysningsloven
§ 44 første l edd for så vidt gjelder Datatilsynetstilgang til opplysninger,fordi
dennetilgangen følger direkte av forordningen artikkel 58 nr. 1 bokstav a og e. For
så vidt gjelder Personvernnemndas
tilgang til opplysninger,foreslår departementet
å videreføre personopplysningsloven§ 44 første ledd ved å la
personvernforordningenartikkel 58 nr. 1 bokstav a og e gjelde tilsvarendefor
Personvernnemnda
, se lovutkastet § 19 annet ledd.
Datatilsynetsrett til å kreve adgangtil stederhvor det finnes personopplysninger
og mv., jf. personopplysningsloven§ 44 annetledd, følger direkte av
forordningen, jf. artikkel 58 nr. 1 bokstav f. Personopplysningsloven§ 44 annet
ledd foreslåsderfor ikke videreført.
Departementetforeslår å videreføre regeleni personopplysningsloven § 44 tredje
ledd om at tilgangen til opplysningereller stedergjelder uten hinder av
taushetsplikt,se lovutkastet § 19 første og annet ledd.
Bestemmelsen
e om tilgang til opplysningermå som i dag lesesmed de
begrensningersom følger av forbudet mot selvinkriminering i den europeiske
menneskerettskonvensjon.
Datatilsynet vil dermedha begrensetrett til å kreve
opplysningeri sakerom overtredelsesgebyreller andreadministrative sanksjoner.
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Videre vil det foreligge begrensningerfor bruk av tidlige re innhentede
opplysningeri dissesakene.Det vises til Prop. 62 L (2015–2016) side 134–139
om rekkeviddenav forbudet mot selvinkriminering.

22 Europeisk tilsynssamarbeid og konsistensmekanismen
22.1 Innledning
Forordningenlegger opp til et utvidet europeisksamarbeidog fastsettertil dels
detaljerteregler for hvordandette samarbeidetskal foregå. Det oppretteset
Personvernrådhvor alle nasjonaletilsynsmyndigheterskal værerepresentertved
lederen,og det leggesopp til mekanismersom skal benyttesdersom en behandling
av personopplysningerhar virkninger i flere EU -stater.
22.2 Det europeiske personvernråd (EDPB)
I henhold til 95-direktivet er det oppretteten arbeidsgruppebeståendeav
representanterfor EU-landenesnasjonaledatatilsyn, den såkalteA rtikkel 29gruppen. Artikkel 29-gruppenshovedoppgaveer å gi råd og informasjon til
Kommisjonen,men den kan ogsåutarbeideanbefalingerpå eget initiativ. Det
følger av tilpasningstekstentil 95-direktivet at EFTA-statenestilsynsmyndigheter
har rett til å delta i A rtikkel 29-gruppensom observatøruten stemmerett.
Datatilsynet deltar i gruppenpå vegneav Norge.
Forordningenfastsetterat det skal oppretteset europeiskpersonvernråd, i den
engelskeversjonenkalt EuropeanData ProtectionBoard ( i det følgendeomtalt
som EDPB), jf. artikkel 68 til 76. EDPB vil væreet eget rettssubjektog skal bestå
av representanterfra de nasjonaletilsynsmyndigheterog EUs datatilsyn (EDPS).
Kommisjonen skal ha rett til å delta i EDPBs møter uten stemmerett.EDPB skal
assisteres av et sekretariatstilt til rådighet av EUs datatilsyn.
EDPB kan sespå som en videreføring av A rtikkel 29-gruppen, men har fått
vesentlig utvidede oppgaver.EDPB skal gi råd til Kommisjonen i
personvernspørsmål,
gi retningslinjer, anbefalingerog «bestpractices»til
medlemsstatenes
tilsynsmyndigheterog arbeidefor effektivt samarbeidmellom
tilsynsmyndighetene.Uttalelser og retningslinjer fra EDPB er ikke bindende,men
det er grunn til å anta at uttalelsenei praksis vil bli tillagt stor vekt. EDPB skal
utarbeideen årlig rapport.
EDPB spiller ogsåen sentral rolle i den såkaltekonsistensmekanismen,
og vil i
den forbindelse ogsåha kompetansetil å treffe bindendeavgjørelser.
Konsistensmekanismen
omtalesnedenfor.
22.3 Kompetanse til og samarbeid mellom de nasjonale tilsynsmyndighetene
Gjeldende rett
Etter 95-direktiv et har hver stats tilsynsmyndighetkompetansetil å utøve tilsyn og
fatte vedtak overfor behandlingav personopplysningersom skjer på eget
territorium. Andre lands tilsynsmyndigheterkan anmodeom at kompetent
tilsynsmyndighetutøver sin myndighet, og det foreligger en pl ikt for
tilsynsmyndighetenetil å samarbeide,herunderutveksle nødvendiginformasjon.
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Personopplysningsloven§ 45 annet ledd fastsetterat Datatilsynet og Personvernnemndakan utveksle opplysningermed utenlandsketilsynsmyndigheteruten
hinder av taushetsplikten når det er nødvendigfor å kunne treffe vedtak som et
ledd i tilsynsvirksomheten.
Forordningen
Ogsåetter forordningen er utgangspunktetat hver statstilsynsmyndighetskal
utøve den myndighet de er tillagt etter forordningen på eget territorium , jf. artikkel
55 nr. 1. Ved forordningen innføres samtidig en ordning der bedrifter som er
etablert i flere EU-land, eller dersomde bare er etablert i ett EU -land men like
fullt utøver grenseoverskridendebehandlingav personopplysninger,bare behøver
å forholde segtil én tilsynsmyndighet (ettstedsmekanismen
), jf. artikkel 56.
Formålet med ordningener å redusereadministrative byrder for selskapersom
operereri flere EU-land, ved at de kan forholde segtil én tilsynsmyndighet.
Der en databehandlerell er behandlingsansvarliger etablert i flere medlemsland,
eller utøver grensegrense
overskridendebehandlingav personopplysninger,er
hovedregelenat tilsynsmyndigheteni det landet der databehandlereneller
behandlingsansvarligehar sin hovedvirksomhethar kompetansetil å føre tilsyn
med virksomheten.Dennetilsynsmyndighetenkalles den ledendetilsynsmyndigheten.Det kan dermedoppståsituasjonerder det behandlespersonopplysningeri
Norge, men der en utenlandsktilsynsmyndighethar kompetansetil å føre tilsyn
med behandlingenav personopplysningene.Det kan ogsåoppståsituasjonerder
Datatilsynet i Norge er kompetenttil å føre tilsyn med behandlingav personopplysningersom foretasi andreEØS-land.
Ordningengjelder ikke for offentlige myndigheter eller for private hvor
behandlingener nødvendigfor å oppfylle en rettslig forpliktelse , eller der
behandlingener nødvendigfor å utføre en oppgavei offentlighetensinteresseeller
utøve offentlig myndighet, jf. artikkel 55 nr. 2. Den gjelder i utgangspunktetheller
ikke hvis behandlingenav personopplysningerbare skjer i én medlemsstateller i
vesentlig grad påvirker registrertebare i en medlemsstat,jf. artikkel 56 nr. 2.
Forordningenkapittel VII avsnitt 1 har bestemmelsersom regulerersamarbeid
mellom tilsynsorganer.Artikkel 60 regulerersamarbeidetmellom den ledende
tilsynsmyndighetenog andretilsynsmyndigheteri sakerder flere EØS-staterer
berørt. Det fastsettesat den ledendetilsynsmyndighetenskal samarbeidemed de
andreberørtetil synsmyndigheteneog bestrebesegpå å oppnåenighet om et
vedtak. Andre berørtetilsynsmyndigheterer forpliktet til å yte gjensidig bistand.
Forordningenhar detaljerte bestemmelserom foreleggelseav utkast til vedtak,
inkludert tidsfrister. Når alle berørte tilsynsorganerer enige om et vedtak eller det
ikke er kommet innsigelserinnen fristen, treffer den ledendetilsynsmyndighet en
beslutning og meddelerdennetil den behandlingsansvarliges
eller
databehandlerens
sentraladministrasjon
, som plikter å gjennomførede nødvendige
tiltak for å overholdebeslutningeni alle medlemsstaterde har virksomhet.
Beslutningenskal ogsåmeddelesde berørtetilsynsmyndighetene,som blir bundet
av beslutningen,og til EDPB. Tilsynsmyndigheteni den stat der klagen er i nngitt,
meddelerbeslutningentil klageren.Det er gitt egneregler om
beslutningsmyndighetog meddelelsei de tilfellene en klage helt eller delvis skal
avvises.
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Dersomden ledendetilsynsmyndighetenikke etterkommeren innsigelsefra en
annentilsynsmyndighet, skal sakenleggesfr em for EDPB gjennom
konsistensmekanismen
, jf. under i punkt 22.4.
Artikkel 61 regulererplikten til å yte gjensidig bistand mellom nasjonale
tilsynsmyndigheterog gir anvisning på hvilke prosedyrerog frister som gjelder.
Alle tilsynsmyndigheterer forpliktet til å yte gjensidig bistand etter anmodning,
med mindre de ikke har kompetansetil å gjennomførede tiltak de er bedt om å
iverksette eller å etterkommeanmodningenvil værei strid med forordningen, EU lovgivningen eller nasjonalrett. Dersom en tilsynsmyndighetikke underretterden
anmodendetilsynsmyndighetom resultateneeller tiltakene som er truffet for å
besvareanmodningeninnen en måned,kan den anmodendetilsynsmyndighet
iverksette midlertidige tiltak på sitt territorium , og sakenskal foreleggesEDPB for
en bindendeavgjørelse.
Artikkel 62 gir regler for felles aktiviteter, herunderfelles undersøkelserog f elles
håndhevingstiltak.Artikkelen fastsetterbestemmelserom rett til deltakelse,de
forskjellige tilsynsmyndigheteneskompetanseog erstatningsansvar.Dersom en
behandlingsansvarligeller databehandlerhar virksomhet i flere stater eller
virksomheteni vesentlig grad berøreret betydelig antall registrertei flere
medlemsstater,skal tilsynsmyndighetenei alle berørtemedlemsstaterha rett til å
delta. Hvilken myndighet som kan utøvesav deltakernei aktivitetene avgjøresav
vertsstatenslovgivning.
Forordningenartikkel 62 nr. 3 åpnerfor at et lands tilsynsmyndighet(vertslandet),
i samsvarmed bestemmelseri nasjonalrett, og med godkjenningfra et annetland
(avgiverlandet),kan gi myndighet, herunderundersøkelseskompetanse,
til
medlemmereller ansatte i andrelands tilsynsmyndighet til utførelse av felles
oppgaver.De ansattefra avgiverlandetskal i dissetilfellene i utgangspunktetvære
underlagtlovgivningen i vertslandet,men forordningen åpnerfor at vertslandet
kan tillate at ansatteved avgiverlandetstilsynsmyndighetskal kunne utøve sine
undersøkelsesoppgaver
i samsvarmed avgiverlandetsrett. Dette skal i så fall skje
under veiledning og tilstedeværelseav representanterfor vertslandets
tilsynsmyndighet.
22.4 Konsistensmekanismen
For å bidra ti l en ensartetanvendelseav forordningen er det oppretteten
konsistensmekanisme
hvor EDPB er gitt en sentral rolle, jf. artikkel 64 til 67.
Artikkel 64 påleggernasjonaletilsynsmyndigheterå foreleggevisse typer tiltak for
EDPB. Blant annetskal vedtak med lister over hvilke behandlingsaktivitetersom
omfattesav kravet om personvernkonsekvensutredning,
godkjenning av kriterier
for akkreditering, godkjenning av avtalevilkår for overføring av opplysningertil
tredjestater og godkjenning av konsernreglerforeleggesEDPB. I tillegg kan
Kommisjonen og nasjonaletilsynsmyndigheteranmodeom uttalelse ved spørsmål
av allmenn interesseog saker som har ringvirkninger i mer enn én medlemsstat.
EDPB må behandlesakeninnen visse frister. I periodensakenbehandlesi EDPB
kan ikke de nasjonaletilsynsmyndighetertreffe vedtak i saken.Uttalelsenfra
EDPB er i utgangspunktetikke bindende,men de nasjonaletilsynsmyndigheterer
pålagt å ta størstmulig hensyntil uttalelsen.De nasjonaletilsy nsmyndigheteneer
dessutenpålagt å informere EDPB dersomde ikke følger uttalelsenog EDPB vil
da ha anledningtil å treffe bindendeavgjørelsei saken.
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Artikkel 65 fastsetterat EDPB skal kunne fatte avgjørelserdersomen ledende
nasjonaltilsynsmyndighet ikke følger en innsigelsefra en annenberørt nasjonal
tilsynsmyndighet, dersomdet er uenighetom hvilken nasjonaltilsynsmyndighet
som har kompetansetil å behandlesaken,eller dersomen nasjonaltilsynsmyndighet ikke anmoderom eller ikke følger en uttalelsegitt i medholdav
artikkel 64. Det fastsettesogsåsaksbehandlingsregler,
inkludert tidsfrister for
behandlingav dissesakene.De nasjonaletilsynsmyndighetenekan ikke fatte
avgjørelseri dissesakenemenssakener til behandlingi EDPB, og avgjørelseneer
bindendefor de nasjonaletilsynsmyndighetene.
I artikkel 66 gis det anvisning på en hasteprosedyre,dersomdet anseså væreet
akutt behov for å treffe tiltak. I dissetilfellene kan den nasjonaletilsynsmyndighetentreffe midlertidig vedtak og ogsåanmodeom at EDPB treffer en
hastebeslutningi saken.
22.5 Departementets vurdering
Departementetanserdet som en fordel at det er opprettetmekanismerfor
samarbeidmellom tilsynsmyndighetenefor å bidra til en ensartetpraksis i hele
EU/EØS. Det er viktig at det norskeDatatilsynet får delta i mekanismen, og
norskemyndighetervil arbeidefor en tilpasningsteksttil forordningen som sikrer
dette.
For at samarbeidsmekanismen
skal bli effektiv, er det viktig at Datatilsynet får
anledningtil å samarbeidemed tilsynsmyndighetenei andreland uten hinder av
taushetsplikten.Departementetvil derfor foreslå å videreførepersonopplysningsloven § 45 annet ledd som fastslår at Datatilsynet og Personvernnemnda
kan gi
opplysningertil utenlandsketilsynsmyndigheteruten hinder av taushetspliktennår
dette er nødvendigfor å kunne treffe vedtak som ledd i tilsynsvirksomheten, se
lovutkastet § 20 annet ledd.
Departementetfinner ikke grunn til å fastsetteregler for at andrelands tilsynsmyndigheterkan utøve myndighet på norsk territorium etter artikkel 62 nr. 3 nå.
Det ansessom tilstrekkelig at ansattefra andrelands tilsynsmyndigheterkan være
til stedev ed tilsynsaktiviteter sammenmed det norske Datatilsynet, men uten å ha
myndighet på norsk territorium. Etter departementetvurdering vil det når
forordningen har vært i kraft noen tid og man har fått erfaring med hvordan
samarbeidsmekanismene
fungerer, fo religge et bedregrunnlag for å vurdere
behovetfor regler om overføring av myndighet til representanterfor utenlandske
tilsynsmyndigheter.

23 Overtredelsesgebyr
23.1 Gjeldende rett
Personopplysningsloven§ 46 har bestemmelserom overtredelsesgebyr.
Datatilsynet kan ilegge overtredelsesgebyrfor overtredelserav personopplysningsloveneller forskriften med et beløp inntil ti gangerfolketrygdens
grunnbeløp.1. mai 2016 tilsvarte dette et maksimumsbeløppå 925 760 kroner.
Fysiske personerkan bare ilegges overtredelsesgebyrfor forsettlige eller
uaktsommeovertredelser.Foretak kan ikke ilegges overtredelsesgebyr dersom
overtredelsenskyldes forhold utenfor foretaketskontroll.
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Personopplysningsloven§ 46 annetledd angir momenterdet skal leggesvekt på i
vurderingen av om det skal ilegges overtredelsesgebyrog ved utmålingenav
gebyretsstørrelse.Det skal leggesvekt på er overtredelsensalvor, gradenav
skyld, om overtredelsenkunne vært forebygget,om overtredelsener begått for å
fremme overtrederensinteresser, om overtrederenhar eller kunne oppnådd
fordeler, om det foreligger gjentakelse,om det er ilagt andrereaksjonersom følge
av overtredelsenog overtrederensøkonomiskeevne.
Tredje ledd fastsetterat oppfyllelsesfristener fire uker fra vedtaketom
overtredelsesgebyrer endelig. I motsetningtil hovedregelenved domstolsprøving
av forvaltningsvedtakkan domstoleneprøve alle sider av saken.
Ved lov 27. mai 2016 nr. 15 ble det vedtatt nye bestemmelserom administrative
sanksjoneri forvaltningsloven, jf. §§ 43 til 50. L oven trer i kraft 1. juli 2017.
Reglenegjelder for administrative sanksjonersom ansessom straff etter den
europeiskemenneskerettskonvensjon.
Bestemmelsenegir ikke selv hjemmel for
overtredelsesgebyreller andreadministrativesanksjoner, men gir enkelte felles
regler når særlovgivningenfastsetterslik hjemmel. Blant annetgis det regler om
hvilke momentersom kan tillegges vekt i vurderingenav om det skal gis
overtredelsesgebyrog utmålingen, jf. §§ 44 og 46, samordningav sanksjoner i de
tilfellene lovgivningen åpnerbådefor straff og administrative sanksjoner,plikt til
å orientereom taushetsrettmv., plikt til å underretteom sakensutfall og
domstolenskompetanseved prøving av vedtak om administrative sanksjoner.
23.2 Forordning en
Forordningenartikkel 83 regulererovertredelsesgebyr.Artikkel 83 nr. 1 fastslår at
de nasjonaletilsynsmyndigheterskal sikre at overtredelsesgebyri den enkelte sak
skal værevirkningsfulle, stå i forhold til overtredelsenog virke avskrekkende.
Artikkel 83 nr. 2 angir momenterdet skal leggesvekt på i vurderingenav om det
skal ilegges overtredelsesgebyrog ved utmålingenav gebyretsstørrelse.Det skal
leggesvekt på karakteren,alvorlighetsgradenog varighetenav overtredelsen,om
overtredelsen er begåttforsettlig eller uaktsomt,eventuelletiltak som er truffet for
å begrenseskaden,gradenav ansvarunder hensyntagentil de tekniske og organisatorisketiltak som er gjennomført, eventuelletidligere relevanteovertredelser,
gradenav samarbeid med tilsynsmyndigheten,hvilke kategorier av personopplysninger som påvirkes av overtredelsen,på hvilken måte tilsynsmyndighetenfikk
kjennskaptil overtredelsen,om tidligere advarsler,irettesettelsereller påleggfra
tilsynsmyndigheteni sammesakskomplekser fulgt og om godkjenteatferdsregler
eller godkjentesertifiseringsmekanismerer overholdt. Det fremgår at opplistingen
ikke er uttømmendeog at det ogsåkan leggesvekt på andremomenter,herunder
om overtrederenhar hatt økonomiskefordeler ved overtredelsen.
Artikkel 83 nr. 4 fastslår at overtredelserav behandlingsansvarligog
databehandlersforpliktelser etter forordningen artikkel 8 (barnssamtykke),
artikkel 11 (behandlingsom ikke krever identifikasjon), artikkel 25 til 39 om deres
generelleforpliktelser, personopplysningssikkerhet,
personvernkonsekvensvurdering
og personvernrådgiver samt artikkel 42 og 43 om
sertifisering skal sanksjoneresmed et gebyr opptil 10 millioner euro, eller hvis det
er tale om foretak, opptil 2 % av den samledeglobale årsomsetningeni
forutgåenderegnskapsårhvis denneer høyere.Det sammegjelder for
sertifiseringsorganetsovertredelserav artikkel 42 og 43 og, dersomdet er
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opprettetet eget tilsynsorganfor å kontrollere overholdelseav atferdsnormer, for
dette organetsovertredelseav artikkel 41 nr. 4 om tiltak for å sikre at
behandlingsansvarligeller databehandleroverholder atferdsnormene.
Ved overtredelseav artikkel 5, 6, 7 og 9 om de grunnleggendeprinsippenefor
behandlingav personopplysninger, artikkel 12 til 22 om de registrertesrettigheter
eller artikkel 44 til 49 om overføring av personopplysningertil en mottager i en
tredjestat,kan det ilegges et overtredelsesgebyrpå opptil 20 millioner euro, eller
hvis det er et foretak, opp til 4 % av den samledeglobale årsomsetningeni
forutgåenderegnskapsårhvis denneer høyere.Det sammegjelder for overtredelse
av nasjonaleregler gitt i medhold av forordningen kapittel IX om særlige
behandlingssituasjoner,og dersomen behandlingsansvarligeller databehandler
ikke overholder et påleggfra tilsynsmyndighetengitt i medhold av artikkel 58 nr.
2 eller ikke gir tilgang etter artikkel 58 nr. 3.
Dersomdet gis overtredelsesgebyrfor flere overtredelser,skal overtredelsesgebyretikke overstigemaksimumsbeløpetfor den mest alvorlige overtredelsen,
artikkel 83 nr. 3.
Forordningenoverlater til medlemsstateneå fastsetteom overtredelsesgebyr skal
kunne ilegges offentlige myndigheterog organer,jf. artikkel 83 nr. 7. Det
overlatesogsåtil nasjonal rett å fastsetteprosessuellerettigheter, herunder
effektive rettsmidler og rett til en rettferdig rettergang,jf. 83 nr. 8.
23.3 Departementets vurderinger
Innledning
Som nevnt over gir personopplysningslovenhjemmel for Datatilsynet til å ilegge
overtredelsesgebyrfor brudd på personopplysningslovenog forskriften. Den
størsteendringenmed forordningensbestemmelserom overtredelsesgebyrer at
maksimumsbeløpethevesbetraktelig. Mens dagenslov har en øvre grensepå 10
G, fastsetterforordningen en øvre grensepå 20 millioner euro, eller hvis det
gjelder foretak, 4 % av den samledeglobale årsomsetningeni forutgående
regnskapsårhvis denneer høyere.
Dette reiser spørsmålom overtredelsesgebyretansessom straff etter Grunnloven
§ 96.
Det er ikke tvils omt at forordningensbestemmelserom administrative bøter har et
pønalt formål. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å klassifiseregebyret som
straff etter Grunnloven § 96, jf. Rt. 2014 s. 620 avsnitt 53, hvor Høyesterettuttaler
at «... en reaksjons straffeformål ikke i seg selv [er] nok til å bringe Grunnloven §
96 til anvendelse».
Et tungtveiendemomenti vurderingenav om gebyret skal ansessom straff er
hvordanlovgiver har klassifisert reaksjonen,selv om Grunnloven § 96 har en
kjerne som ogsålovgiver må respektere.
Administrative sanksjonerhar lang tradisjon i Norge og det er hjemler for å ilegge
slike gebyreri en lang rekke lover. Forordningenskrav om overtredelsesgebyr
skiller segikke vesentlig fra personopplysningslovensregler om
overtredelsesgebyr,og departementetlegger til grunn at beløpetsstørrelsealene
ikke kan gi grunnlag for å klassifiseregebyretsom straff i henhold til Grunnloven
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§ 96. Det vises i dennesammenhengogsåtil at det leggesopp til sterke
rettssikkerhetsgaran
tier, herundertil at domstolenekan prøve alle sider av saken,
ogsåforvaltningens skjønnsutøvelse.
Departementetfinner det likevel ikke tvilsomt at overtredelsesgebyreter omfattet
av straffebegrepeti den europeiskemenneskerettskonvensjon
og dermedav
rettssikkerhetsgarantiene
konvensjonenfastsetter.Det vises til Prop. 62 L (2015–
2016) om endringeri forvaltningsloven mv. punkt 4.3 side 28 for en beskrivelseav
disse.
Hvilke lovbrudd skal kunne sanksjoneresmed overtredelsesgebyr?
Som nevnt over inneholder gjeldendepersonopplysningslov§ 46 en hjemmel for
Datatilsynet til å ilegge overtredelsesgebyr.Datatilsynet har mulighet til å ilegge
overtredelsesgebyrfor enhverovertredelseav loven eller forskriften. I praksis har
Datatilsynet ilagt overtredelsesgebyrved grove overtredelserav
personopplysningloven,for eksempelder det er behandletpersonopplysningeruten
hjemmel eller ved grove mangler på informasjonssikkerheten,internkontroll og
rutiner.
I forordningen artikkel 83 gis Datatilsynet hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr
for overtredelseav de fleste materielle bestemmelsenei forordningen som gjelder
behandlingav personopplysninger.Unntaket er artikkel 10 om behandlingav
personopplysningerom straffedommerog lovovertredelser, og artik kel 24 som
påleggerden behandlingsansvarligeen generell plikt til å gjennomføreegnede
tekniske og organisatorisketiltak for å sikre og påvise at behandlingenutføres i
samsvarmed forordningen.
Datatilsynet har flere gangerilagt overtredelsesgebyrfo r overtredelseav
personopplysningsloven§ 14 om internkontroll. Det vises i dennesammenhengtil
Datatilsynetsvedtak mot enkelte kommunerog mot Justisdepartementet
30. april
2015. Forordningensparallell til personopplysningsloven§ 14 er artikkel 24, som
blant annetpåleggerden behandlingsansvarligeen generell plikt til å utarbeide
tekniske og organisatorisketiltak for å sikre og påvise at behandlingenutføres i
samsvarmed forordningensbestemmelser.Artikkel 25 og 32 fastsetteren plikt til
å utarbeide slike tekniske og organisatorisketiltak. Disse bestemmelseneer mer
presise,men har ikke sammerekkevidde.
Artikkel 10 gir regler om behandlingav personopplysningerom straffedommerog
lovovertredelsereller tilknyttede sikkerhetstiltak, og fastsetterat slik behandling
bare kan utføres under en offentlig myndighetskontroll eller dersomdet er tillatt i
henhold til EU-lovgivning eller nasjonalrett.
Det kan reisesspørsmålved om forordningen åpnerfor at nasjonalrett kan gi
hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyrfor brudd på forordningen artikkel 10 og
24.
Artikkel 83 gir ikke nasjonalthandlingsromtil å utelate visse bestemmelserfra
overtredelsesgebyr.Det følger imidlertid av artikkel 84 at medlemsstatenehar
adgangtil å fastsetteandresanksjonerfor overtredelseav bestemmelsersom ikke
er underlagt overtredelsesgebyretter artikkel 83.
Uttrykket «andre sanksjoner»(departementetsutheving) peker mot at nasjonalrett
ikke kan hjemle overtredelsesgebyri andretilfeller enn de som er nevnt i artikkel
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83. Artikkel 83 kan ogsåtolkes slik at oppregningenav artikler det kan ilegges
overtredelsesgebyrfor, er uttømmende.På den andresiden er formålet med
artikkel 84 å sikre at overtredelseav bestemmelsersom medlemsstatenemener
skal sanksjoneres,blir sanksjonert,og at medlemsstatenestår fritt til å velge
hvilken sanksjonsom er passende.Dette taler for at nasjonalrett kan utvide
adgangentil å ilegge overtredelsesgebyrtil andreartikler enn de som er nevnt i
artikkel 83. Det vises i dennesammenhengtil at det svenskeutvalget foreslår at
brudd på artikkel 10 skal kunne medføreovertredelsesgebyr,jf. SOU 2017:39 side
294.
Departementetlegger til grunn at forordningen åpnerfor at overtredelse av også
andreartikler kan sanksjoneresmed overtredelsesgebyr,og foreslår på denne
bakgrunnat artikkel 10 og 24 kan sanksjoneresmed overtredelsesgebyrog at
artikkel 83 nr. 4 gis tilsvarendeanvendelse,se lovutkastet § 21 første ledd.
Departementet ber om høringsinstansenes
syn på forslaget.
Overtredelsesgebyrved overtredelseav særlovgivningen
Som nevnt over i kapittel 18 legger departementet til grunn at Datatilsynet som
hovedregelvil kunne føre tilsyn med all behandlingav personopplysningersom
omfattesav virkeområdettil personvernforordningenog forslaget til ny
personopplysningslov.Dette innebærerat Datatilsynet ogsåkan føre ti lsyn med
overholdelsenav bestemmelseri særlovgivningsom spesifiserereller utfyller
forordningensgenerelleregler om behandlingen.Kompetansentil å ilegge
overtredelsesgebyretter forordningen artikkel 83 knytter seg likevel bare til
forordningensregler. Det betyr at Datatilsynet ikke kan benytte artikkel 83 til å
ilegge overtredelses
gebyr direkte for brudd på bestemmelseri særlovgivning.
Unntaket er nasjonalebestemmelsergitt med grunnlag i kapittel IX, for eksempel
om behandlingi arbeidsforhold,som kan sanksjoneresdirekte med grunnlagi
artikkel 83 nr. 5 bokstav d.
Annen særlovgivning om behandlingav personopplysningerenn den nevnt i
artikkel 83 nr. 5 bokstav d, kan likevel som utgangspunktikke anseså erstatte
forordningensregler, men bare å utfylle og presisereforordningen eller utgjøre et
supplerenderettsgrunnlagfor behandlingender dette er påkrevd,se over i kapittel
7 (om artikkel 6) og kapittel 8 (om artikkel 9). Dette innebærerat behandlinger
som er i strid med bestemmelseri særlovgivning,i mangetilfeller ogsåvil være
overtredelserav bestemmelseri forordningen. Etter en konkret vurdering vil det
for eksempelkunne fastslåsat det ikke foreligger behandlingsgrunnlageller at
behandlingenikke har skjedd i samsvarmed kravenei artikkel 5 nr. 1, slik disseer
presisert i særlovgivningeni tilknytning til bestemmelsersom utgjør supplerende
behandlingsgrunnlag etter artikkel 6 nr. 3. Når ogsåforordningen er overtrådt, kan
Datatilsynet ilegge overtredelsesgebyretter artikkel 83.
Etter departementetsvurdering vil det på dennebakgrunnofte væreunødvendigå
gi hjemmel for overtredelsesgebyri særloversom har bestemmelserom
behandlingav personopplysninger.Dersom det anseshensiktsmessigeller
nødvendigat særlovgivningenskal kunne sanksjoneresdirekte, er det i midlertid
adgangtil å fastsettei særlovgivningenat forordningen artikkel 83 skal gjelde
tilsvarendefor overtredelserav lovens bestemmelser.
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Skal Datatilsynet kunne ilegge offentlige myndigheter
overtredelsesgebyr?
Forordningenartikkel 83 nr. 7 overlater til nasjonalrett å fastsetteregler for
ileggelseav overtredelsesgebyroverfor offentlige myndigheterog organer.
Personopplysningslovenhar ingen særreglerfor ileggelse av overtredelsesgebyr
overfor offentlige myndighetereller organerog Datatilsynet har flere gangerilagt
statlige og kommunalemyndigheterovertredelsesgebyr.Etter departementetssyn
bør gjeldenderettstilstandvidereføres,se lovutkastet § 21 annet ledd.
Saksbehandlingsreglerved ileggelseav overtredelsesgebyr
Forordningenoverlater til nasjonalrett å fastsettesaksbehandlingsregler
for
ileggelseav overtredelsesgebyr.Etter gjeldenderett gjelder forvaltningslovens
regler om enkeltvedtakmed de tilpasninger som er gitt i personopplysningsloven.I
og med at gebyretansessom straff etter EMK, må reglenetolkes i lys av de krav
EMK stiller til saksbehandlingeni straffesaker.Det vises til Prop. 62 L (2015–
2016) om endringeri forvaltningsloven mv. punkt 4.3 side 28, der det gis en
nærmerebeskrivelseav EMKs krav til saksbehandlingeni slike saker.
Som nevnt over ble det ved lov 27. mai 2016 nr. 15 innført et nytt kapittel IX i
forvaltningsloven om administrative sanksjoner.Samtidig ble det vedtatt endringer
i straffeprosesslovensom regulererforholdet når en overtredelsebådekan straffes
og væregjenstandfor en administrativ sanksjon,og i tvangsfullbyrdelsesloven
som regulereradgangtil å ta utlegg og tvangsdekning.
Dersomdet fastsettesregler i særlovgivningen,vil dissegå foran. Det er imidlertid
forutsatt i for arbeidenetil endringslovenat det ikke bør fastsettessærreglerfor
administrative sanksjonersom fraviker forvaltningslovensregler med mindre det
foreligger særligegrunner for dette.
I forvaltningsloven §§ 44 og 46 gis det anvisning på hvilke momenterdet kan
leggesvekt på i vurderingenav om det skal ilegges overtredelsesgebyrog ved
utmålingenav gebyret.Mens § 44 tredje ledd gjelder utmålingenav gebyrets
størrelsemot fysiske personer,gjelder § 46 annet ledd utmåling av gebyrets
størrelsenår overtredelsesgebyrilegges foretak. Beggebestemmelseneer «kan»bestemmelser,det vil si at forvaltningsorganetikke har plikt til å legge vekt på
dissemomentene.Listen er heller ikke uttømmende.
Forordningenartikkel 83 nr. 2 fastsetteren momentlistesom tilsynsmyndigheten
skal ta i betraktning. Tilsynsmyndighetenhar altså en plikt til å vurdere disse
momentene.Imidlertid er heller ikke dennelisten uttømmende,slik at det er
anledningtil å vektleggeandremomenterenn de som er oppregnet.Momentenei
forordningen artikkel 83 og forvaltningsloven §§ 44 og 46 er til dels overlappende.
Forvaltningsloven angir imidlertid at det kan leggesvekt på økonomiskevne og,
når det gjelder foretak, om det blir ilagt andrereaksjoneroverfor foretaket eller
noen som har handlet på vegneav foretaket. Forordningentillater at det også
leggesvekt på slike momenter,jf. artikkel 83 nr. 2 bokstav k, og departementet
foreslår derfor ikke å fravike forvaltningslovensbestemmelserpå dette punktet.
Personopplysningslo
ven § 46 tredje ledd fastsetterat oppfyllelsesfristener fire
uker etter at vedtaketom overtredelsesgebyrer endelig. I henhold til
forvaltningsloven § 44 femte ledd er oppfyllelsesfristenfire uker etter at vedtaket
ble truffet, riktignok slik at lengre frist kan fastsettesi vedtaketeller senere.
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Spørsmåletom hvilket tidspunkt oppfyllelsesfristen skal regnesfra, er grundig
vurdert i forarbeidene,se Prop. 62 L (2015–2016) punkt 13.5 side 87–88 og punkt
23.5 side 146–147. Det fastslåsat EMK artikkel 6 nr. 1 og 2 i enkelte tilfeller kan
gi krav på utsatt iverksettelse,men at adgangentil å begjæreoppsettendevirkning
etter forvaltningsloven § 42, regleneom midlertidig forføyning i tvisteloven
kapittel 34 og adgangentil å fremme innsigelserunder t vangsfullbyrdelseetter
tvangsfullbyrdelseslovens regler om tvangsinndrivelsegir den nødvendige
adgangentil å utsetteiverksettelseni de tilfeller dette er nødvendigetter EMK.
Samtidig påpekesdet at ved sanksjonersom har et rent individual - og all mennpreventivt formål, vil den preventiveeffekten av sanksjoneni hovedsakbeståogså
om sanksjonenførst iverksettesetter endelig vedtak.
Bestemmelsenom overtredelsesgebyrhar et pønalt formål, og departementeter
ikke kjent med at bestemmelsenslik den lyder i dag har skapt problemerfor
inndrivelsen av overtredelsesgebyr,eller at sakerer blitt urettmessigtrenert.
Departementetforeslår derfor å videreføre personopplysningsloven§ 46, se
lov utkastet§ 22 første ledd.
Domstolsprøvingog inndriving av overtredelsesgebyr
Tradisjonelt har domstolenebegrensetprøvelsesmyndighetved prøving av
forvaltningsvedtak.Domstolenekan prøve det faktiske grunnlagetfor avgjørelsen,
rettsanvendelsen,saksbehandlingenog hvorvidt forvaltningens utøvelseav det fr ie
skjønn er innenfor hjemmelslovenog myndighetsmisbrukslæren.For
forvaltningsvedtakmed et pønalt formål er det imidlertid lagt til grunn at
domstoleneskal kunne prøve alle sider av saken,jf. ogsåpersonopplysningsloven
§ 46 tredje ledd. Det sammegjelder etter forvaltningsloven § 50. Departementet
foreslår ingen endringeri domstolenesprøvelsesadgang.
Selv om domstolenekan prøve alle sider av saken,følger det ikke automatiskat
domstolenekan avsi dom for hva vedtaketskal gå ut på (realitetsdom).
Hovedregelener derimot at domstolenekun avsier dom om gyldigheten av
vedtaket,og at forvaltningsorganetderettermå treffe nytt vedtak i saken.
Når retten først kan prøve alle sider av saken,kan det fr emstå som en unødvendig
forsinkelse at Datatilsynet skal måtte treffe et nytt vedtak. Den vedtaketgjelder,
vil normalt ha et ønskeom at sakenavgjøresså raskt som mulig. I enkelte
lovbestemmelserom overtredelsesgebyr,se for eksempelakvakulturloven § 30
femte ledd annetpunktum, fastsettesdet at r etten kan avsi dom for realitet i saken
dersomden finner det hensiktsmessigog forsvarlig.
Departementetforeslår at en lignende bestemmelsetas inn i personopplysnings
loven, se lovutkastet § 22 annet ledd. Bestemmelsenvil gi domstolenen adgang,
men ik ke en plikt, til å avsi dom for realiteteni saken.
Personopplysningsloven§ 47a fastsetterat overtredelsesgebyretter loven § 46 er
tvangsgrunnlagfor utlegg. Ved lov 27. mai 2016 nr. 15 ble det vedtatt endringeri
tvangsfullbyrdelseslovensom fastslår det samme.Bestemmelsenei tvangsfullbyrdelseslovenvil gjelde ogsåfor overtredelsesgebyretter personopplysningsloven,og det er dermedikke behov for særregulering.
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Foreldelse
Verken personopplysningsloveneller forordningen har regler om foreldelse av
adgangentil å ilegge overtredelsesgebyr.Dette er heller ikke regulert i
forvaltningslovensregler om administrative sanksjoner.I Prop. 62 L (2015–2016)
kapittel 29 side 171 uttaler departementetat foreldelsesfristerer
rettssikkerhetsgarantier,og vi ser i den sammenhengtil straffelovensbestemmelser
om foreldelse.Ogsåakvakulturloven § 30 sjette ledd og konkurranseloven§ 29
fjerde ledd har bestemmelserom foreldelseav adgangentil å ilegge
overtredelsesgebyr.
Departementetber om høringsinstansen
es syn på om det bør innføres en
foreldelsesfristfor adgangentil å ilegge overtredelsesgebyrog hvor lang dennei
så tilfelle bør være.
Når det gjelder foreldelseav selve overtredelsesgebyret,følger dette de
alminnelige reglenei foreldelsesloven,og det ansesikke nødvendigmed egne
regler om dette.

24 Administrativ inndragning
24.1 Gjeldende rett
Personopplysningslovenåpnerikke for administrativ inndragning i dag.
24.2 Forordningen
Forordningenhar ingen bestemmelserom administrativ inndragning, men artikkel
58 nr. 6 åpnerfor at tilsynsmyndighetenekan få utvidet kompetanse,herunderrett
til å ilegge administrative reaksjoner.
24.3 Departementets vurdering
Departementetønskerhøringsinstansenes
syn på om Datatilsynet bør gis adgangtil
administrativ inndragning.
Som det fr emgår av Prop. 62 L (2015–2016) punkt 32.4.2 side 184–186 taler gode
grunner for at et forvaltningsorgangis myndighet til administrativ inndragning når
det har adgangtil å ilegge overtredelsesgebyr.Det vises ogsåtil drøftelseni NOU
2003:15 Fra bot til bedring punkt 13.7 side 228–232. Dette vil gi Datatilsynet et
mer helhetlig reaksjonsregime og gjøre behovetfor straffesanksjoneringmindre.
Forutsetningenmå væreat det oppstilles tilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier.
En administrativ inndragning kan entengjelde inndragning av utbytte av
overtredelseneller inndragning av gjenstandsom har vært brukt ved overtredelsen,
er produsertved overtredelseneller har vært gjenstandfor overtredelsen.
Etter departementetssyn er det mindre grunn til å gi Datatilsynet hjemmel for
inndragning av utbytte. Det vil ofte værevanskelig å anslåhvilken økonomisk
fordel en virksomhet har hatt ved overtredelseav personopplysningsloven.I tillegg
vil Datatilsynet ha anledningtil å ileg ge overtredelsesgebyrog i den sammenheng
legge vekt på hvilken økonomiskfordel virksomhetenhar hatt av overtredelsen.
Departementetvurderer imidlertid om Datatilsynet skal gis hjemmel til å inndra
gjenstandersom har vært brukt ved overtredelsen,eller er produsertved eller har
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vært gjenstandfor overtredelsen,og ber om høringsinstansenes
syn på dette. En
slik bestemmelsevil for eksempelkunne brukestil å inndra kameraovervåkingsutstyr.
Inndragning regnesikke som straff etter Grunnloven § 96, og det er tvil om
inndragning alltid vil værestraff etter EMK, da inndragning bådekan ha et pønalt
formål og et preventivt formål for å forhindre videre overtredelser.Departementet
meneruansettat inndragning av gjenstanderer såpassinngripendeat dersom det
innføres en hjemmel for Datatilsynet til å foreta administrativ inndragning,må det
ogsåfastsettestilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier.Et vedtak om inndragning
bør derfor kunne prøvesfullt ut av domstoleneog bør ikke kunne tvangsfullbyrdes
f ør vedtaketer endelig. En eventuell lovbestemmelseom administrativ
inndragning av gjenstanderbør bygge på straffelovensbestemmelserom
inndragning.

25 Straffebestemmelser
25.1 Gjeldende rett
Personopplysningsloven§ 48 fastsetterat forsettlige eller grovt uaktsomme
overtredelserav angitte paragraferi loven kan straffes med bøter eller fengsel
inntil ett år.
25.2 Forordningen
Artikkel 84 overlater til nasjonalrett å fastsettestraffebestemmelser.
25.3 Departementets vurdering
Departementetvil reise spørsmålom straffebestemmelseni personopplysnings
loven bør oppheves.Det sammebør da gjelde for straffebestemmelseri
særlovgivningensom bygger på forordningen.
Forordningenartikkel 83, som er omtalt over, gir Datatilsynet kompetansetil å
ilegge gebyr for overtredelse av forordningensmaterielle bestemmelser.Gebyrene
Datatilsynet har anledningtil å ilegge er sværtmye høyereenn i dag.
Departementetvises ogsåtil vurderingenover av om Datatilsynet skal få adgang
til administrativ inndragning. Departementetlegger til grunn at dette
sanksjonsregimetvil ha den nødvendigeavskrekkendeeffekt, og at en
straffetrusseldermedikke vil ha ytterligere allmennpreventiveller individual preventiv effekt. Det vises ogsåtil at det i SOU 2017:39 punkt 18.6.4 side 294–
297 foreslåså opphevestraffesanksjonering av overtredelseav personvernforordningen.
Departementetviser videre til at enkelte overtredelserav personopplysningsloven
ogsåvil kunne væreovertredelserav bestemmelseri straffeloven, for eksempel
straffeloven § 266 om hensynsløsatferd, § 266a om alvorlig personforfølgelse,
§ 267 om krenkelseav privatlivets fred og §§ 209 til 211 om brudd på
taushetsplikt.Det vises videre til at mangeav forordningensbestemmelserer svært
skjønnspregedeog dermedlite egnetfor straffsanksjonering.

99

Departementetber om høringsinstansenes
syn på at brudd på personopplysningsloven ikke skal kunne medførestraff. Dersom en høringsinstansmenerstraffehjemmelenbør videreføres,ber departementetom innspill på hvilke ov ertredelser
som skal værestraffbare,og om en straffebestemmelseeventueltkan gjøresmer
generell og plasseresi straffeloven.

26 Tvangsmulkt
26.1 Gjeldende rett
Etter personopplysningsloven§ 47 kan Datatilsynet fastsetteen tvangsmulkt ved
påleggetter lovens § 12 (pålegg om bruk av identifikasjonsmidler), §§ 27 og 28
(påleggom sletting eller sperring av personopplysninger)og § 46 (påleggom at
behandlingav personopplysningerskal opphøreeller påleggom vilkår som må
oppfylles for at behandlingenskal være i samsvarmed personopplysningsloven).
26.2 Forordningen
Forordningenhar ingen bestemmelserom tvangsmulkt.
26.3 Departementets vurdering
Tvangsmulkt er ikke en administrativ sanksjon,men et fremoverrettettiltak som
har til formål å bidra til at plikter som føl ger av forordningen, blir etterlevet.
Forordningenartikkel 84 om adgangtil å fastsetteandresanksjonergir dermed
ikke hjemmel for nasjonalrett til å fastsetteregler om tvangsmulkt.
Departementetlegger imidlertid til grunn at nasjonaleregler om tvangsmulkt kan
fastsettesmed hjemmel i forordningen artikkel 58 nr. 6, som åpnerfor at nasjonal
lovgivning kan gi tilsynsmyndighetenemer omfattendemyndighet enn det som
fr emkommer i artikkelen.
Departementeter ikke kjent med at Datatilsynet har ilagt t vangsmulkt.Derimot er
det vanlig at det i vedtak om påleggopplysesom at tvangsmulkt kan ilegges
dersompåleggetikke oppfylles innen fristen. Det kan ikke sesbort fra at selve
trusselenom at tvangsmulkt kan fastsettes,er medvirkendetil at påleggoppfylles
raskere.
Etter departementetssyn er mulighetentil å ilegge tvangsmulkt et godt
virkemiddel for å sikre rettidig oppfyllelse av et pålegg.Det ansessom et mer
målrettet tiltak enn overtredelsesgebyrfor å sikre at ulovlige forhold rettesopp.
Departementetforeslår derfor at Datatilsynetsmulighet til å ilegge tvangsmulkt
videreføres, se lovutkastet § 23.
Personopplysningsloven§ 47 annetledd fastsetterat tvangsmulktenikke løper før
klagefristen er ute, eller dersomvedtaket blir påklaget,fra tidspunktet
Personvernnemnda
har fastsatt.
Etter departementetssyn er det ikke hensiktsmessigat en klage automatiskfører til
utsettelseav tidspunktet for når tvangsmulktenbegynnerå løpe. Dette kan
oppfordre til trenering av saken.I forvaltningsloven § 51, som gir enkelte
generelleregler om tvangsmulkt,er det ikke gitt spesialreglerom utsatt
iverksettelseeller oppsettendevirkning.
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Ovenfor drøfter departementetom klage på et vedtak om overtredelsesgebyrbør
gis oppsettendevirkning og anbefaler at klage på et slikt vedtak bør gis
oppsettendevirkning. I motsetningtil overtredelsesgebyrhar ikke tvangsmulkt et
pønalt formål. Departementetforeslår derfor at de alminnelige regleneom
iverksettelsestidspunktog oppsettendevirkning kommer til anvendelse.
Datatilsynet eller Personvernnemnda
vil uansettha anledningtil å fatte vedtak om
utsatt iverksettelseeller gi klagen oppsettendevirkning.

27 Erstatning
27.1 Gjeldende rett
Personopplysningsloven§ 49 fastsetterregler om erstatning.Det følger av første
ledd at den behandlingsansvarligeskal erstatteskadensom er oppståttsom følge
av at personopplysningerer behandleti strid med bestemmelseri eller i medhold
av loven, med mindre det godtgjøresat skadenikke skyldes feil eller forsømmelser
på den behandlingsansvarliges
side. Tredje ledd viser til at erstatningenskal
tilsvare det økonomisketapet den skadelidteer påført som en følge av
behandlingen og fastsetterat det ogsåkan betaleserstatningav ikke -økonomiskart
(oppreisning).
27.2 Forordningen
Forordningenhar noksådetaljerte bestemmelserom erstatningsansvari artikkel
82. Det fastsettesher at alle som har lidd skadesom følge av en overtredelseav
forordningen, har krav på erstatningfra den behandlingsansvarligeeller
databehan
dleren. Av fortalepunkt 146 fr emgår det at det sammegjelder for
overtredelseav delegerterettsaktereller gjennomføringsrettsakterKommisjonen
fastsettermed hjemmel i forordningen. Artikkel 82 nr. 2 fastsetterat den
behandlingsansvarligeer ansvarlig for skadesom er oppståttsom følge av brudd
på forordningen, mensdatabehandlerebare er ansvarlig for brudd på regler som
direkte henvenderseg til databehandlereeller dersomde har opptrådt i strid med
en lovlig instruks. Etter artikkel 82 nr. 3 skal en behandlingsansvarligeller
databehandlerfritas for ansvardersomdet godtgjøresat vedkommendeikke er
ansvarlig for hendelsensom førte til skaden.Artikkel 82 nr. 4 og 5 gir regler om
solidaransvarog regressrettnår flere behandlingsansvarligeeller bådeen
behandlingsansvarligog en databehandlerer erstatningsansvarligefor samme
skade.
27.3 Departementets vurdering
Forordningenåpnerikke for nasjonaletilpasninger, men bestemmelseneer i all
hovedsaki samsvarmed gjeldenderett. Hovedregeleni personopplysningsloven§
49 første ledd om at man er ansvarlig for en skademed mindre det godtgjøres at
skadenikke skyldes feil eller forsømmelse, er ogsåregeleni forordningen artikkel
82 nr. 3. Det er imidlertid nytt i forhold til gjeldenderett at ogsådatabehandleren
kan holdes ansvarlig.
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28 Behandling i journalistisk , akademisk, kunstnerisk eller litterær
virksomhet
28.1 Gjeldende rett
Etter personopplysningsloven§ 7 er lovens anvendelsesområde
begrensetnår det
gjelder «behandlingav personopplysningerutelukkendefor kunstneriske,litterære
eller journalistiske formål». For slik behandlinggjelder bare §§ 13 til 15
(informasjonssikkerhet,internkontroll og databehandlerens
rådighet over
personopplysninger)og §§ 36 til 41 (kameraovervåking),samt kapittel VI II om
tilsyn og sanksjoner.Bestemmelsenhar til formål hindre at
personopplysningsverneti for stor grad griper inn i ytringsfriheten, og
gjennomfører95-direktivet artikkel 9.
Begrepet«journalistiskeformål» er ikke begrensettil profesjonell journalistikk.
Unntaket omfatter enhverbehandlingav personopplysningermed utelukkende
journalistiske formål, og det er en konkret vurdering av hensiktenmed og arten av
behandlingensom er avgjørende.Bestemmelsenble endretved lov 20. april 2012
nr. 18 med sikte på en viss innsnevring av unntaketfor journalistiske formål slik
dette ble praktisert, jf. Prop. 47 L (2011–2012) punkt 4 side 10 flg. Etter
lovendringener det klargjort at det verken er nødvendigeller tilstrekkelig at
behandlingenrepresentereren opinionsdannendeytring, jf. Prop. 47 L (2011–
2012) punkt 4.6 side 13.
Unntaksregeleni personopplysningsloven§ 7 gjelder bare dersom
personopplysningene«utelukkende»behandlesfor kunstneriske,litterære eller
journalistiske formål. Loven kommer derfor til anvendelsepå vanlig måte når
behandlingendelvis har andreformål, f or eksempelreklamefor varer og tjenester.
Datatilsynet har kompetansetil å prøve i det enkelte tilfelle om unntaksregelen
kommer til anvendelse,jf. Prop. 47 L (2011–2012) punkt 4.6 side 13.
28.2 Forordningen
Etter forordningen artikkel 85 skal medlemsstatene«ved lov bringe retten til vern
av personopplysningeri henhold til denneforordning i samsvarmed retten til
ytrings- og informasjonsfrihet, herunderbehandlingsom finner sted i journalistisk
øyemedeller med henblikk på akademiske,kunstneriskeeller litterære ytringer ».
Medlemsstateneskal etter artikkel 85 nr. 2 gjøre unntak så langt det er nødvendig
fra kapittel II (prinsipper), kapittel III (den registrertesrettigheter), kapittel IV
(behandlingsansvarligog databehandler),kapittel V (overføring av personopplysningertil tredjestatereller internasjonaleorganisasjoner),kapittel VI
(uavhengigetilsynsmyndigheter),kapittel VII (samarbeidog ensartetanvendelse)
og kapittel IX (særligebehandlingssituasjoner).Forordningenpåleggerikke på
tilsvarendemåte at det gjøresunntak fra de alminnelige bestemmelsene(kapittel
I), regleneom rettsmidler, ansvarog sanksjoner(kapittel VIII) regleneom
delegerterettsakterog gjennomføringsrettsakter(kapittel X) eller
sluttbestemmelsene
(kapittel XI).
Forordningenartikkel 85 svareri det vesentligetil 95-direktivet artikkel 9, men
det er visse ulikheter. For det første nevnerforordningen – i motsetningtil
direktivet – også«akademiske»ytringer. Det er noe uklart hvilken rekkevidde
unntaksregelenhar på dette punktet. Uklarhetengjelder dels den nærmere
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forståelsenav «akademiske», og dels hva som skal til for at behandlingav
personopplysningerkan anseså være«med henblikk på» slike ytringer. I
forbindelse med det sistnevntekan det pekespå at det må trekkes en grensemot
behandlingav personopplysningeri forbindelse med forskning, selv om resultatene
av forskningen eventueltskal publiseres, og behandlingenderfor kan sies å
f oranledigeen akademiskytring. At forordningen skal gjelde for forskning er slått
fast i fortalepunkt 159 og 160, jf. også156, og adgangentil å gjøre unntak fra
forordningensregler for behandlingav personopplysningeri forbindelse med
forskning er regulert i forordningen artikkel 89, se nærmereunder i kapittel 31.
Ettersomdet ikke skal gjøres unntak fra personopplysningsverneti størregrad enn
det som er nødvendigav hensyntil ytrings- og informasjonsfriheten,jf. artikkel 85
nr. 2 og fortalepunkt 153, vil rekkeviddenav unntaksregelenmåtte bero på hvilke
krav regleneom ytrings- og informasjonsfrihet stiller, jf. Grunnloven § 100 og
EMK artikkel 10. Den nærmererekkeviddenav unntaketfor akademisk
ytringsfrihet må få sin avklaring gj ennompraksis. Når det gjelder journalistiske
formål, fremgår det av fortalepunkt 153 at begrepetskal tolkes bredt. Det er
imidlertid ingen holdepunkterfor at begrepethar en videre betydning i
forordningen enn etter gjeldenderett. Også«kunstneriske»og «litterære» ytringer
må antaså svaretil 95-direktivet artikkel 9 og gjeldendepersonopplysningslov
§ 7.
For det andrefremgår det ikke av ordlyden i for ordningen artikkel 85 at det bare er
behandlingav personopplysningersom utelukkendeforfølger et av de nevnte
formålenesom skal omfattesav unntaksregelen,slik det gjør i 95-direktivet
artikkel 9 og personopplysningsloven§ 7. Det følger imidlertid av fortalepunkt
153 at det skal fastsettesunntak for behandlingsom «utelukkendefinner sted i
journalistisk øyemedeller med henblikk på akademiske,kunstneriskeeller
litterære ytringer» (uthevet her). Det er derfor neppegrunn til å anta at
forordningen artikkel 85 medførernoen endring på dette punktet.
28.3 Departementets vurdering
Departementetforeslår i lovutkastet § 3 å videreføre gjeldenderett slik at
behandlingav personopplysningerfor kunstneriske,litterære og journalistiske
formål er unntatt fra størstepartenav forordningensregler. Videre foreslår
departementetat det gjørestilsvarendeunntak for akademiskeytringer.
Etter departementetsoppfatning bør det på sammemåte som etter gjeldenderett
angis i loven hvilke regler det skal gjøresunntak fra av hensyntil ytrings- og
informasjonsfriheten,fremfor at unntaksbestemmelsen
er «åpen»og gir anvisning
på en nærmerevurdering. Departementethar videre funnet at forordningen – på
sammemåte som 95-direktivet – ikke gjør det nødvendigå innta en generell
henvisning til ytrings- og informasjonsfriheteni lovteksten. Videre er det etter
departementetsoppfatning verken nødvendigeller hensiktsmessigå innta den
proporsjonalitetsvurderingenforordningen gir anvisning på i lovteksten.Det vises
til vurderingenav de tilsvarendespørsmåleneetter 95-direktivet i Prop. 47 L
(2011–2012) side punkt 4.6 side 13 og Ot.prp. nr. 92 (1998–99) punkt 11.6 side
79–81.
Når det gjelder hvilke av forordningensregler som skal gjelde i de nevnte
behandlingssituasjonene,
foreslår departementetå videreføre reglenesom i dag er
gitt anvendelseetter personopplysningsloven§ 7 så langt forordningen har
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tilsvarendebestemmelser
. Departementetgår derfor inn for at forordningensregler
om informasjonssikkerheti artikkel 32 gis anvendelsesom en videreføring av
personopplysningsloven§ 13. Videre foreslår departementetat forordningen
artikkel 24 om databehandlerens
ansvarfor å gjennomføretekniske og
organisatorisketiltak gis anvendelsesom en videreføring av regleneom
internkontroll i personopplysningsloven§ 14. I forlengelsenav dette bør også
forordningen artikkel 26 om ansvarsfordelingenmellom felles behandlingsansvarlige komme til anvendelse.
Etter bådeartikkel 24 nr. 3 og 32 nr. 3 kan tilslutning til godkjente atferdsnormer
etter artikkel 40 eller godkjentesertifiseringsmekanismeretter artikkel 42 bidra til
å dokumentereat kravenei bestemmelseneer oppfylt. Departementetgår derfor
inn for at ogsåregleneom atferdsnormer og sertifisering i artikkel 40 til 42 gis
anvendelse.Tilslutning til atferdsnormer eller sertifiseringsmekanismerer frivillig,
og vil i mangetilfeller kunne lette oppfyllelsen av de kravenesom stilles i artikkel
24 og 32.
Reglenei gjeldendepersonopplysningslov§ 15 første ledd om databehandlerens
rådighet over personopplysningerhar sitt motstykke dels i forordningen artikkel
28 og dels i artikkel 29. Departementetforeslår at dissebestemmelsenegis
anvendelse.
Etter gjeldendepersonopplysningslov§ 7 gjelder regleneom tilsyn i samme
utstrekning lovens materielle regler. Departementetforeslår å videføre rettstil standenpå dette punktet. Det understrekesat Datatilsynet kun vil kunne føre tilsyn
med overholdelsenav de reglenesom er gitt anvendelse,og tilgang til
opplysningerhos databehandlerenvil værebegrensettilsvarende.Datatilsynet vil
på sammemåte som etter gjeldenderett ha kompetansetil å prøve i enkeltsakerom
unntaksregele
n kommer til anvendelse.
Regleneom sanksjonerer ikke omfattet av de pålagteunntakenei artikkel 85 nr. 2.
Sanksjonsreglene,jf. forordningen kapittel VIII, vil derfor gjelde ved brudd på de
materielle reglenesom gis anvendelseved behandlingi journali stisk øyemedeller
med henblikk på akademiske,kunstneriskeeller litterære ytringer.

29 Offentlighet og innsyn
29.1 Gjeldende rett
Personopplysningsloven§ 6 første ledd slår fast at loven ikke begrenser
innsynsrettetter offentleglova, forvaltningsloven eller annen lovbestemtrett til
innsyn i personopplysninger.Så langt annenlovgivning gir innsynsretti
personopplysninger,er det dermedetter gjeldenderett ikke nødvendigå ta stilling
til om personopplysningslovensvilkår for behandlingav personopplysningen
e er
oppfylt.
Den praktiske betydningenav bestemmelsener begrenset,ettersomutlevering av
opplysningerpå bakgrunnav en lovfestet adgangtil dette uavhengigav § 6 første
ledd vil værei tråd med lovens generellevilkår for behandling,jf. personopplysningsloven§ 8 første ledd andrealternativ og § 9 første ledd bokstav b.
Bestemmelsenble innført «for helt å avskjæremulig tvil om forholdet til
offentlighets- og forvaltningsloven eller annenlovgivning som gir rett til innsyn»,
se Ot.prp. nr. 92 (1998–99) punkt 12.5 side 85.
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Etter personopplysningsloven§ 6 annetledd har den behandlingsansvarligeplikt
til å veilede den som ber om innsyn etter personopplysningslovenom annen
lovbestemtinnsynsrettsom gir tilgang til flere opplysningerenn det
personopplysningslovengir.
29.2 Forordningen
I forordningen er det, i motsetningtil i direktivet, uttrykkelig regulert hvordan
regleneom personopplysningsvernforholder segtil nasjonaleregler om innsyn i
offentlige dokumenter.Etter forordningen artikkel 86 kan personopplysninger
utleveresetter nasjonaleregler om allmennoffentlighet, og det er tilstrekkelig at
utleveringener «i samsvarmed» de nasjonalereglene.Ettersomartikkel 86 ikke
stiller andrekrav til utleveringenav personopplysningeneenn at den er «i samsvar
med» regleneom allmennoffentlighet, går forordningen på dette punktet noe
lenger i retning av offentlighet enn unntaksregeleni dagenslov. Mens
unntaksregeleni personopplysningsloven§ 6 første ledd kun gjelder ved
innsynsrett etter offentleglova, omfatter unntaketi forordningen artikkel 86 også
de tilfellene der offentleglova bare gir adgang, og ikke plikt , til å gi innsyn, jf.
offentleglova § 11 om meroffentlighet.
Forholdet til regleneom partsinnsyni forvaltningssakerog andrenasjonale
innsynsreglerer derimot ikke uttrykkelig regulert i forordningen. Når
innsynsrettener lovfestet, vil det imidlertid foreligge behandlingsgrunnlagetter
forordningensalminnelige regler, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e, jf. nr. 3 og
artikkel 9 nr. 2 bokstav g.
29.3 Departementets vurdering
Når forordningen artikkel 86 avklarer forholdet til offentleglova, og forordningen
vedtassom norsk lov, anserdepartementetdet som overflødig å lovfeste en
ytterligere presiseringav at forordningen ikke er til hinder for innsyn etter
offentleglova. Departementetforeslår derfor ingen lovregulering av forholdet til
offentleglova tilsvarendegjeldendepersonopplysningslov§ 6 første ledd.
Departementetunderstrekerat dette ikke medførernoen innskrenkning av
innsynsretten etter offentleglova sammenlignetmed dagensregler.
Ogsånår det gjelder forholdet til innsynsrettetter forvaltningsloven og annenlov,
anserdepartementetdet som unødvendigå videreføresærreguleringeni gjeldende
personopplysningslov§ 6. Lovfestet innsynsrettgir behandlingsgrunnlagetter
forordningensalminnelige regler, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e, jf. nr. 3 og
artikkel 9 nr. 2 bokstav g, og en slik lovbestemmelseblir dermeduten praktisk
betydning. Innsyn etter annenlov kan ogsåi en v iss utstrekningomfattesav
forordningen artikkel 86, for eksempelmiljøinformasjonslovensregler om rett til
miljøinformasjon hos offentlige organer.Når utøvelseav lovhjemlet innsynsretter
en tillatt behandlingav personopplysningeretter forordningensalminnelige regler,
er det etter departementetsoppfatning ikke grunn til å lovfeste noen ytterligere
presiseringav dette. Departementeter dessutenav den oppfatning at det vil gi best
samsvarmed forordningenssystemå anseslik behandlingsom omfattet av
forordningen, men tillatt, fremfor å ansebehandlingensom unntatt fra
forordningensregler. Dette representererformelt sett en endring i gjeldende
rettstilstand.Endringener imidlertid ikke ment å ha noen realitetsbetydningfor
rekkeviddenav innsynsrettenetter forvaltningsloven eller annenlov.
105

Departementetforeslår på dennebakgrunningen regulering av forholdet til annen
lovbestemtinnsynsrett.

30 Fødselsnummerog andre entydige identifikasjonsmidler
30.1 Gjeldende rett
Etter personopplysningsloven§ 12 første ledd kan fødselsnummerog andre
entydige identifikasjonsmidler bare benyttesnår det foreligger «saklig behov for
sikker identifisering og metodener nødvendigfor å oppnåslik identifisering».
Uttrykket «andreentydige identifikasjonsmidler» omfatter andrenasjonale
identifikasjonsnumreenn fødselsnummer,samt fingeravtrykk og andre
biometriske data. Bestemmelsengjennomfører95-direktivet artikkel 8 nr. 7.
Etter annetledd kan Datatilsynet påleggeen behandlingsansvarlig å benytte
fødselsnummereller annetentydig identifikasjonsmiddel hvis det er nødvendigfor
å sikre at personopplysningerhar «tilstrekkelig kvalitet», jf. annetledd. Tredje
ledd gir hjemmel til å fastsetteytterligere bestemmelserom bruk av
fødselsnummeri forskrift. Forskriftshjemmeleni loven § 12 siste ledd er benyttet,
og etter personopplysningsforskriften§ 10-2 skal postsendingersom inneholder
fødselsnummer væreutformet slik at nummeretikke er tilgjengelig for andreenn
adressaten.Til svarendegjelder sendingersom formidles ved hjelp av
telekommunikasjon. Dette er tolket slik at det ikke er adgangtil å sendefødselsnummeri vanlig, usikret e-post, eller i annenukryptert internettkommunikasjon.
Fødselsnummerer ikke en sensitiv personopplysning etter personopplysningsloven
§ 2 nr. 8, og er heller ikke en taushetsbelagtopplysning etter forvaltningsloven
§ 13. Heller ikke etter folkeregisterloven§ 13 er fødselsnummertaushetsbelagt,jf.
første ledd annetpunktum. Det er likevel et vil kår for å utlevere fødselsnummertil
private at opplysningeneer nødvendigefor å ivareta lovmessigeformål, jf. annet
ledd første punktum.
30.2 Forordningen
Etter forordningen artikkel 87 «kan» medlemsstatenefastsette«nærmeresærlige
vilkår for behandlingav et nasjonaltidentifikasjonsnummereller andregenerelle
identifikatorer». Nummereteller identifikatoren skal i så fall bare brukes sammen
med «nødvendigegarantier for den registrertesrettigheter og friheter » i henhold til
forordningen.
Bestemmelsenåpner for at det i nasjonalrett kan fastsettesnærmerevilkår for
bruk av fødselsnummerog andreidentifikasjonsnumre.Det er etter departementets
syn noe uklart hva som regnessom «andregenerelleidentifikatorer», særlig om
dette omfatter biometriske identifikasjonsmidler. Etter forordningen artikkel 9 nr.
1 regnesimidlertid «biometriske opplysningermed det formål å entydig
identifisere en fysisk person» som sensitive personopplysninger,og etter artikkel 9
nr. 4 kan det i nasjonalrett fastsetteseller opprettholdesnærmerevilkår for
behandlingav slike opplysninger.Forordningenåpnerdermedfor nasjonal
regulering av bådebruk av fødselsnummerog andreidentifikasjonsnumreog
biometriske opplysninger.
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30.3 Departementets vurdering
Fødselsnummerog andre identifikasjonsnumre
Departementetforeslår å videreføre gjeldenderett om vilkårene for behandlingav
fødselsnummerog andrenasjonaleidentifikasjonsnumre,for eksempelD-nummer
eller andre identifikasjonsnumresom tildeles utenlandskeborgere.Det foreslås at
det med grunnlag i forordningen artikkel 87 fastsettesen regel om at fødselsnummer og andreentydige identifikasjonsmidler bare kan benyttesnår det
foreligger saklig behov for sikker identifisering og bruken av identifikasjonsnummer er nødvendigfor å oppnåslik identifisering, se lovutkastet § 9.
Departementeter i imidlertid i tvil om hvorvidt det er behov for å videreføre
bestemmelseni forskriften § 10-2 om forsendelsersom inneholder fødselsnummer
eller annetidentifikasjonsnummer,eller om hensynenebak dennebestemmelsen
blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom forordningensalminnelige regler. Når det
gjelder postforsendelser,kan det vises forordningenskrav om at personopplysninger skal behandlespå en måte som sikrer tilfredsstillende si kkerhet for at
opplysningerikke kommer på avveie, jf. artikkel 5 nr. 1 bokstav f og 32, og at det
ikke skal behandlesopplysningeri størreutstrekningenn det som er nødvendigfor
formålet, jf. artikkel 5 nr. 1 bokstav c. Disse reglenegjør det etter departementets
syn klart at det ikke er adgangtil å la et fødselsnummerfremgå utenpåen
postforsendelseeller i mottagerfeltet i en vinduskonvolutt, på sammemåte som
andrepersonopplysninger som ikke er nødvendigefor at forsendelsenskal nå frem
til adressaten.Ogsånår det gjelder elektronisk kommunikasjon,kan det etter
departementetsoppfatning spørresom de alminnelige regleneom
informasjonssikkerhetvil væretilstrekkelige for å sørgefor at fødselsnumreikke
gjørestilgjengelige for uvedkommendetr edjepartergjennom usikret
kommunikasjon.
Det besom høringsinstansenes
syn på om det er behov for å videreføre forskriften
§ 10-12 om forsendelsersom inneholder fødselsnummereller andre
identifikasjonsnumre. Det besvidere om høringsinstansenes
syn på om det i
tilfelle vil værehensiktsmessigå angi mer spesifikt i lovtekstenhvilke krav som
stilles til elektronisk kommunikasjon,for eksempelat kommunikasjonenmå være
kryptert.
Andre entydige identifikasjonsmidler enn identifikasjonsnumre.
Biometriske opplysninger.
Personopplysningsloven§ 12 omfatter ogsåandreentydige identifikasjonsmidler
enn nasjonaleidentifikasjonsnumre.Dette dreier segi hovedsakom biometriske
opplysninger.I motsetningtil etter gjeldenderett regnesbehandlingav
biometriske opplysningermed det formål å entydig identifisere en fysisk person
som behandlingav sensitive personopplysningeretter forordningen artikkel 9 nr.
1. Bruken av biometriske opplysningertil identifikasjonsformål er dermedi
utgangspunktetforbudt, og kan bare skje i den utstrekning en av
unntaksbestemmelsene
i artikkel 9 nr. 2 åpnerfor dette, eventuelti kombinasjon
med nasjonalrett der dette er påkrevetetter artikkel 9 nr. 2. Artikkel 9 nr. 4 åpner
for at det kan fastsettesytterligere vilkår i nasjonal rett for behandlingav
biometriske opplysninger.
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Mens begrensningenei § 12 første ledd i gjeldendelov gjelder uavhengigav om
den registrertesamtykkertil behandlingen,vil det med grunnlag i forordningen
artikkel 9 nr. 2 bokstav a væreadgangt il å behandlebiometriskeopplysningertil
identifikasjonsformål i alle tilfeller der den registrertesamtykkertil dette. Dersom
det ikke fastsettesregler i nasjonalrett på grunn av artikkel 9 nr. 4, vil det derfor
etter departementetsvurdering skje en betydelig utvidelse av adgangentil å
behandlebiometriske opplysningertil identifikasjonsformål. En slik betydelig
utvidelse er etter departementetssyn ikke ønskelig uten en nærmereutredning. Det
foreslåsderfor at gjeldenderett etter § 12 første ledd inntil videre opprettholdes,
slik at biometrisk identifisering fremdelesvil værebetinget av saklig behov for
sikker identifisering og at metodener nødvendigfor å oppnåslik identifisering, se
lovutkastet § 9.
Det besom høringsinstansenes
syn på om vilkårene for slik behandlingbør
fastsettesi nasjonalesærreglereller om forordningensalminnelige regler for
behandlingav sensitiveopplysningeralenebør gjelde.
Datatilsynets kompetansetil å påleggebruk av fødselsnummerog andre
entydige identifikasjonsmidler. Forskriftshjemmel.
Personopplysningsloven§ 12 annetledd gir Datatilsynet kompetansetil å pålegge
bruk av fødselsnummerog andreentydige identifikasjonsmidler for å «sikre at
personopplysningenehar tilstrekkelig kvalitet ». Departementetforeslår at denne
bestemmelsenikke videreføres.DersomDatatilsynet i enkeltsakermenerat det er
nødvendigat det benyttesentydige identifikasjonsmidler for å overholdeforord ningenskrav, kan Datatilsynet gi veiledning om dette eller påleggmed grunnlag i
forordningen artikkel 58 nr. 2 bokstav d. Etter departementetssyn er denne
bestemmelsenderfor overflødig.
Departementetforeslår derimot at adgangentil å gi forskrifter om bruk av
fødselsnummerog andreentydige identifikasjonsmidler videreføres,se lovutkastet
§ 9 andre ledd.

31 Særregler ved behandling for arkivformål i allmennhetens
interesse,vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske
formål
31.1 Gjeldende rett
Personopplysningslovenog personopplysningsforskriftenhar visse særreglerfor
behandlingav personopplysningerfor historiske, statistiskeeller vitenskapelige
formål. Særreglenegjelder dels de grunnleggendevilkårene for å behandle
personopplysningerog dels den registrertesrettigheter.
Etter personopplysningsloven§ 9 første ledd bokstav h kan sensitive
personopplysningerbehandlesnår det er «nødvendigfor historiske, statistiskeeller
vitenskapeligeformål, og samfunnetsinteressei at behandlingenfinner sted klart
overstiger ulempeneden kan medførefor den enkelte». Behandling i forbindelse
med forskningsprosjekterer ogsåsom hovedregelunntatt fra konsesjonsplikt
dersomprosjektet er tilrådd av personvernombud,jf. personopplysningsforskriften
§ 7-27 første ledd. Videre følger det av § 11 annetledd at historiske, statistiske
eller vitenskapeligeformål ikke ansesuforenlige med det opprinnelige formålet
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med innsamlingenav opplysningenedersomsamfunnetsinteressei at
behandlingenfinner sted k lart overstigerulempenden kan medførefor den
enkelte. I forlengelsenav personopplysningsloven§ 11 annetledd gjør
personopplysningsloven§ 28 annetledd unntak fra sletteplikten for opplysninger
som lagres for slike formål, når samfunnetsinteressei lagringen av dem klart
overstiger ulempenfor den enkelte,jf. første punktum. Opplysningeneskal
imidlertid oppbevarespå en måte som ikke gjør det mulig å identifisere den
registrertelenger enn nødvendig,jf. annetpunktum.
I personopplysningsloven§ 28 første ledd annetpunktum er det presisertat
forbudet mot lagring av unødvendigepersonopplysningerikke gjelder opplysninger som skal «oppbevaresi henhold til arkivloven eller annenlovgiv ning».
Rettentil sletting av sterkt belastedeopplysninger, jf. personopplysningsloven
§ 28 tredje ledd, kan imidlertid etter vedtak fra Datatilsynet gå foran arkiv lovas
regler om kassasjonog råderettover arkiv, jf. personopplysningsloven§ 28 fjerde
ledd. Ogsåetter krav om retting av mangelfulle personopplysninger kan Datatilsynet på nærmerevilkår bestemmeat opplysningeneskal slettes,og vedtaket går
foran arkivlovas regler, jf. personopplysningsloven§ 27 tredje ledd siste punktum.
Etter personopplysningsloven§ 18 siste ledd gjelder ikke den registrertes
innsynsrettdersompersonopplysningene«behandlesutelukkendefor historiske,
statistiskeeller vitenskapeligeformål og behandlingenikke får noen direkt e
betydning for den registrerte».Ogsåpersonopplysningsloven§ 20 annetledd
bokstav b, som gjør unntak fra informasjonspliktennår varsling er «umulig eller
uforholdsmessigvanskelig»,er av betydning i denneforbindelse.
31.2 Forordningen
I forordningen er behandlingfor arkiv, forskning og statistikk bare i liten grad
særregulert.Det finnes imidlertid noen særreglerog unntak, og det er i tillegg en
viss adgangtil å fastsettenasjonaleregler om dette. En sentral bestemmelsei
denneforbindelse er artikkel 89, som gir nærmereregler om «garantierog unntak»
ved behandlingav personopplysningerfor «arkivformål i allmennhetensinteresse,
for formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiske
formål». Bestemmelsenhar ingen parallell i nåværendelov eller i 95-direktivet.
Etter artikkel 89 nr. 1 skal behandlingmed dissefor måleneomfattesav
«nødvendigegarantier»i samsvarmed forordningen, herundertekniske og
organisatorisketiltak for å sikre dataminimering,samt pseudonymiseringog
anonymiseringdersomformålenemed behandlingenkan oppnåsmed slike tiltak. I
artikkel 89 nr. 2 og 3 åpnesdet for at det i unionsretteni nasjonalrett fastsettes
unntak fra visse av forordningensregler om den registrertesrettigheter.
Bestemmelsenskiller mellom behandlingfor forskning og statistikk på den ene
side og behandlingfor arkiv formål i allmennhetensinteressepå den andre.
Unntak for behandlingfor forskning og statistikk reguleresav artikkel 89 nr. 2.
Bestemmelsenåpnerfor at det i nasjonalrett gjøresunntak fra artikkel 15 (rett til
innsyn), 16 (rett til korrigering), 18 ( rett til begrensningav behandling)og 21
(innsigelsesrett).Unntakenemå fastsettesmed forbehold for kravenei artikkel 89
nr. 1, og kan gjelde i den grad rettighetenetrolig «vil gjøre det umulig eller i
alvorlig grad vil hindre oppfyllelsen» av formålene med behandlingen,og slike
unntak er «nødvendig»for å oppfylle formålet.
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Artikkel 89 nr. 3 åpnerfor unntak i nasjonalrett for behandlingfor arkivformål i
allmennhetensinteresse,på sammevilkår som i nr. 2. Det kan gjøresunntak fra de
sammebestemmelsenesom etter nr. 2, og i tillegg fra artikkel 19
(underretningspliktfor korrigering, sletting og begrensningav behandling)og 20
(rett til dataportabilitet).
Artikkel 89 nr. 4 regulerertilfellene der behandlingenhar andreformål i tillegg til
arkiv, forskning og statistikk. I slike tilfeller kommer unntakenebare til
anvendelsepå behandlingenfor arkiv, forskning og statistikk.
Ved siden av artikkel 89 har forordningen enkeltespredteunntak eller særregler
for arkiv, forskning og statistikk. I artikkel 5 nr. 1 bokstav b er det presisertat
viderebehandlingav personopplysningerfor disseformålenei samsvarmed
artikkel 89 nr. 1 ikke skal ansessom uforenlige med de opprinnelige formålene
med innsamlingenav opplysninger.Tilsvarendeer det presisert i artikkel 5 nr. 1
bokstav e om prinsippet om lagringsbegrensningat opplysningerkan lagres for
arkiv, forskning og statistikk i samsvarmed artikkel 89 nr. 1 dersomdet
gjennomføresegnedetekniske og organisatorisketiltak. Bestemmelseneinnebærer
i det vesentligeen videreføring av gjeldenderett etter §§ 11 annetledd og 28 annet
ledd i dagenslov.
Videre gir artikkel 9 nr. 2 bokstav j adgangtil å behandlesensitive
personopplysningernår dette er nødvendigfor arkivformål i allmennhetens
interesse eller for forskning og statistikk i samsvarmed artikkel 89 nr. 1 og
behandlingenhar grunnlagi unionsretteneller i nasjonalrett. Når det i nasjonal
rett gis grunnlag for behandlingav sensitive opplysningerfor disseformålene,skal
det sikres «egnede og særligetiltak for å verne den registrertesgrunnleggende
rettigheter og interesser». Se nærmereover i punkt 8.3 om artikkel 9 og kravenetil
det nasjonalehjemmelsgrunnlaget.
Endelig er det ved behandlingav personopplysningerfor arkiv, forskning og
statistikk gjort unntak fra visse av den registrertes rettigheter. Etter artikkel 14 nr.
5 bokstav b gjelder ikke informasjonsplikteni bestemmelsendersomdet vil være
umulig eller kreve en uforholdsmessiginnsatså gi informasjon, og behandlingfor
arkiv, forskning og statistikk er særskilt nevnt. Bestemmelsenviderefører på dette
punktet dagens§ 20 annetledd bokstav b, men arkiv, forskning og statistikk er
ikke særskilt nevnt i dagenslov. Artikkel 14 nr. 5 bokstav b gjør videre unntak for
informasjonspliktennår informasjonenvil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil
hindre oppfyllelsen av formålenemed behandlingfor arkiv, forskning og statistikk
i samsvarmed artikkel 89 nr. 1. Dette unntaketer nytt sammenlignetmed
gjeldendelov.
Artikkel 17 nr. 3 bokstav d gjør på sammevilkår som i artikkel 14 nr. 5 bokstav b
unntak fra retten til sletting. Den registrertehar altså ikke krav på sletting dersom
dette vil umuliggjøre eller i alvorlig grad hindre oppfyllelsen av formålenemed
behandlingfor arkiv, forskning og statistikk i samsvarmed artikkel 89 nr. 1. Det
kan videre nevnesat den registrerteheller ikke har rett til sletting dersom
behandlingener nødvendigfor å oppfylle en rettslig forpliktelse etter unionsretten
eller nasjonalrett eller for å utføre en oppgavei allmennhetensinteresse,jf .
artikkel 17 nr. 3 bokstav b. Dette innebærerat arkivlovas regler om kassasjonog
innskrenketråderettpå sammemåte som i dag vil gå foran retten til sletting, jf. §
28 første ledd i dagenslov. I motsetningtil gjeldendelov gir forordningen ingen
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kompetansefor Datatilsynet til å fatte vedtak om sletting som går foran
arkivlovgivningen, sml. gjeldende§ 27 tredje ledd og § 28 fjerde ledd.
Etter artikkel 21 nr. 6 er innsigelsesrettenbegrensetved behandlingfor
vitenskapeligeog historiske forskningsformål og statistikk. Ved slik behandling
gjelder ikke retten til å protestereså lenge behandlingener i allmennhetens
interesse.
Regeleni gjeldendelov § 18 siste ledd om at den registrertesinnsynsrettikke
gjelder når personopplysningenebehandlesutelukkendefor historiske, statistiske
eller vitenskapeligeformål og behandlingenikke får noen direkte betydning for
den registrerte, har ingen parallell i forordningen.
31.3 Departementets vurdering
Forordningenåpnerpå noen områderfor nasjonaleregler om behandling av
personopplysningerfor arkiv -, forsknings- og statistikkformål. For det første
overlater forordningen til nasjonalrett å gi regler som åpnerfor behandlingav
sensitiveopplysningertil disseformålene,og det skal i den forbindelse fastsettes
egnedeog særligetiltak for å verne den registrertesrettigheter og interesser,jf.
artikkel 9 nr. 2 bokstav j. Dennebestemmelsener omtalt over i kapittel 8 og
omtalesikke nærmereher. Forordningenåpnertrolig ogsåfor at det fastsettes
nasjonaleregler om forskning som kan danneet behandlingsgrunnlagetter artikkel
6, dersomdette ansessom nødvendig,se nærmereomtale av dette under punkt
7.1.3. Videre kan det i en viss utstrekning gjøresunntak fra den registrertes
rettigheter.Spørsmåleti det følgendeer om det i tillegg til de begrensningenesom
er drøftet i punkt 12.3 over bør fastsettesytterligere unntak fra den registrertes
rettigheter ved behandlingfor arkiv -, forsknings- og statistikkformål.
Departementetforeslår å benytte adgangeni artikkel 89 nr. 2 og 3 til å fastsette
nasjonaleregler som gjør unntak fra den registrertesrettigheter ved behandlingfor
arkivformål i allmennhetensinteresse,forskningsformål og statistiskeformål, se
lovutkastet § 14. For behandlingfor forskningsformål og statistiskeformål foreslår
departementetat det i tråd med artikkel 89 nr. 2 gjøres unntak fra artikkel 15 (rett
til innsyn), 16 (rett til korrigering), 18 (rett til begrensningav behandling)og 21
(innsigelsesrett).For behandlingfor arkivformål i allmennhetensinteresseforeslår
departementetat det i tillegg gjøres unntak fra artikkel 19 (underretningspliktfor
korrigering, sletting og begrensningav behandling)og 20 (rett til dataportabilitet),
i tråd med artikkel 89 nr. 3. Etter departementetssyn bør vilkårene i den nasjonale
unntaksregelenligge tett opp til vilkårene i artikkel 89, slik at det gjøresunntak i
den utstrekning rettighetenevil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre
oppfyllelsen av formålenemed behandlingen.Dette vil ogsåværetilsvarende
vilkår som alleredefølger direkte av forordningen artikkel 14 nr. 5 bokstav b og
17 nr. 3 bokstav d om unntak fra henholdsvisretten til informasjon og retten til
sletting.
Det bes om høringsinstansenes
syn på behovetfor en unntaksbestemmelser
som
bygger på artikkel 89 nr. 2 og 3, og om slike bestemmelseri så fall bør utformes
mer kasuistisk.
Forordningensregler om den registrertesinnsynsretthar ingen
unntaksbestemmelse
til svarendegjeldendelov § 18 siste ledd, som gjør unntak fra
den registrertesinnsynsrettnår personopplysningenebehandlesutelukkendefor
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historiske, statistiskeeller vitenskapeligeformål og behandlingenikke får noen
direkte betydning for den registrerte. Et unntak fra forordningen artikkel 15 med
grunnlag i artikkel 89 nr. 2 og 3 vil ikke omfatte alle innsynsbegjæringersom i dag
omfattesav § 18 siste ledd. Det synesimidlertid ikke å væreholdepunkterfor at
artikkel 89 nr. 2 og 3 utgjør en uttømmende regulering av adgangentil å fastsette
unntak i nasjonalrett fra den registrertesrettigheter ved behandlingfor arkiv,
forskning og statistikk. Det fremgår av fortalepunkt 156 at det i nasjonalrett kan
fastsettes«spesifikasjonerog unntak med hensyntil informasjonskraveneog retten
til korrigering, sletting, til å bli glemt, til begrensningav behandling,til
dataportabilitetog til å protesterei forbindelse med behandlingav
personopplysningerfor arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål k nyttet
til vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiskeformål ». Her åpnes
det for å fastsetteunntak ogsåfra de rettighetenesom ikke er listet opp i artikkel
89 nr. 2 og 3. Departementetlegger derfor til grunn at artikkel 89 bare supplerer
den alminnelige adgangentil å fastsetteunntak fra den registrertesrettigheter etter
artikkel 23. Departementetforeslår derfor å videreføre unntaksregeleni § 18 siste
ledd i gjeldendelov med grunnlag i forordningen artikkel 23, se lovutkastet § 14
tredje ledd. I nnsynsrettved behandlingfor arkivformål, forskningsformål og
statistiskeformål vil kunne medføreen betydelig arbeidsbyrde,som kan være
uforholdsmessigdersombehandlingenverken får rettsvirkninger eller direkte
faktiske virkninger fo r den registrerte.Både arkiv, forskning og statistikk har
vesentlig betydning for samfunnet,og departementetlegger derfor til grunn at
hensynettil å sikre gode rammevilkår for slik virksomhet må ansessom et viktig
mål av generell samfunnsinteresse
i t råd med artikkel 23 nr. 1 bokstav e. Som
følge av kravet om proporsjonaliteti artikkel 23 nr. 1 foreslår departementet
imidlertid at det bare bør væreet tilleggsvilkår at det vil kreve en uforholdsmessig
stor innsatså gi innsyn.

32 Behandling av barns personopplysninger
32.1 Gjeldende rett
Utgangspunktetetter gjeldenderett er at barn og voksne har sammerettigheter
etter personopplysningsloven.Gjennom personopplysningsloven § 11 tredje ledd
er barnspersonopplysningerlikevel gitt et særlig vern. Det er der bestemtat
opplysningeneikke skal behandlespå en måte som er uforsvarlig av hensyntil
barnetsbeste.Med barn menespersonerunder 18 år, jf. spesialmerknadenetil § 11
i Prop. 47 L (2011–2012) side 41. Før vedtakelsenav dennebestemmelsen
inneholdt personopplysningsloveningen egnebestemmelserom behandlingav
barnspersonopplysninger.Bestemmelsenble vedtatt for å styrke mindreåriges
rettsstilling ved behandlingav personopplysningerog innebærerbådeet forbud og
en forpliktelse til å ta ekstrahensyn ved håndteringav personopplysningersom
gjelder barn. Departementeter ikke kjent med rettspraksishvor bestemmelsenhar
kommet til anvendelse.
Departementetbemerkerat behandlingav barnspersonopplysningerreiser særlige
problemstillinger ikke bare i forholdet til den behandlingsansvarlige,men ogsåi
forholdet til barnetsforeldre (som i seg selv kan væreen behandlingsansvarlig).Et
eget spørsmåli denneforbindelseer barnsadgangtil selv å samtykketil
behandlingav egnepersonopplysninger.For en nærmereomtale av gjeldenderett
for så vidt gjelder behandlingav barnspersonopplysninger,viser departementettil
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behandlingeni Prop. 47 L (2011–2012) kapittel 5 side 14–18 om mindreåriges
personvern.
32.2 Forordningen
Generelleregler om behandling av barns personopplysninger
Forordningeninneholder enkelte spredteartikler og fortalepunkter om behandling
av barnspersonopplysninger,men gir ingen samlet enhetlig regulering av temaet.
Forordningeninneholder heller ingen definisjon av hvem som skal regnessom
barn i forordningensforstand.
Artikkel 6 nr. 1 bokstav f fastsetterat det skal tas særlig hensyntil om den
registrerteer et barn ved fastleggelsenav om vilkårene i dette
behandlingsgrunnlageter oppfylt. A rtikkel 8 er en egenbestemmelseom barns
samtykkei forbindelse med informasjonssamfunnstjenestersom omtalesnærmere
under i punkt 32.2.2. I artikkel 12 er det fastsattat den behandlingsansvarligeskal
treffe egnedetiltak for å fr emleggefor den registrerteinformasjon og
kommunikasjonom behandlingenpå en kort fattet, åpen, forståelig og lett
tilgjengelig måte og på et klart og enkelt språk, især når det gjelder opplysninger
som spesifikt er rettet mot et barn. Artikkel 40 fastslår at sammenslutningerog
andreorganersom representererkategorier av behandlingsansvarligeeller
databehandlerekan utarbeideatferdsnormer om informasjonensom gis til barn, og
vern av barn, samt måtensamtykkefra de personersom har foreldreansvarfor
barn, innhentespå. Artikkel 57 nr. 1 bokstav b fastslår at Datatilsynet i sitt arbeid
skal vie særlig oppmerksomhettil aktiviteter rettet spesieltmot barn.
Behandling av barnspersonopplysningerer ogsåvist til en rekke stederi fortalen.
Fortalepunkt 38 fastslår at barnspersonopplysningerpå genereltgrunnlag fortjener
et særlig vern, ettersombarn kan væremindre bevisst på aktuelle risikoer, konsekvenserog garantiersamt på de rettigheter de har når det gjelder behandlingav
personopplysninger.Videre bestemmerfortalepunkt 38 at et slikt særlig vern
særlig bør få anvendelsepå bruk av barnspersonopplysningerfor markedsføringsformål eller for å opprettepersonlighets- eller brukerprofiler samt på innsamling
av personopplysningerom barn når de bruker tjenestersom tilbys direkte til barn. I
sammefortalepunkt gis det uttrykk for at samtykkefra den som har foreldreansvaretikke bør værenødvendigi forbi ndelsemed forebyggings- eller rådgivningstjenestersom tilbys direkte til barn. Fortalepunkt58 slår fast at all infor masjon
og kommunikasjon,dersombehandlingengjelder barn, bør væreformulert på et
klart og enkelt språk som barnetlett kan forstå, jf. artikkel 12. Fortalepunkt65 slår
fast at retten til å få slettet sine personopplysninger(på nærmerebestemtevilkår)
er særlig relevant når den registrertehar gitt sitt samtykkesom barn og ikke har
fullstendig kjennskaptil risikoene forbundet med behandlingen,og senereønskerå
fjerne slike personopplysninger,særlig på internett. Fortalepunkt71 gir uttrykk for
at barn ikke bør væregjenstandfor automatiserteavgjørelser,jf. artikkel 22.
Videre er barn omtalt som en sårbargruppeav registrerte i fortalepunkt 75.
Særlig om barns samtykke ved informasjonssamfunnstjenester
Forordningenartikkel 8 nr. 1 bestemmerat barn må væreminst 16 år for at
samtykkeskal kunne utgjøre behandlingsgrunnlagved tilbud av informasjonssamfunnstjenesterdirekte til et barn. Dersombarnet er under 16 år, er
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behandlingenlovlig bare dersomog i den utstrekningsamtykkeer gitt eller
godkjent av den som har foreldreansvarfor barnet. Etter artikkel 8 nr. 1 kan
medlemslandeneved lov likevel fastsetteen lavere aldersgrenseenn 16 år,
forutsatt at den ikke er lavere enn 13 år.
Begrepetinformasjonssamfunnstjenester
er definert i forordningen artikkel 4 nr.
25 som en tjenestesom definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav b i europaparlaments
- og
rådsdirektiv (EU) 2015/1535.Direktivet foreligger ikke i norsk oversettelse,men i
den engelskespråkversjonenlyder definisjonen som følger: «‘service’ meansany
Information Society service, that is to say, any service normally provided for
remuneration,at a distance,by electronic meansand at the individual requestof a
recipient of services.» I den norske oversettelsenav e-handelsdirektivet
2001/31/EFheter det blant annetat definisjonen av informasjonssamfunnstjenester
«omfatter enhvertjenestesom ytes, vanligvis mot vederlag, over avstandved bruk
av elektronisk utstyr for behandling(herunderdigital komprimering) og lagring av
data, på individuell anmodningfra en tjenestemottaker»(fortalepunkt 17).14
Definisjonen er ytterligere utypet i fortalepunkt 18, hvor det blant annet heter:
«Informasjonssamfunnstjenester
er ikke begrensetutelukkendetil tjenestersom
fører til direktekoplet kontraktsinngåelse,men i den grad de utgjør en form for
økonomiskvirksomhet omfatter de ogsåtjenesterder vederlagetikke ytes av dem
som mottar dem, f or eksempeltjenestersom går ut på å tilby direktekoplet
informasjon eller direktekopledekommersiellemeddelelser,eller som leverer
verktøy for søking etter, tilgang til og gjenfinning av data.»
Departementetlegger på dennebakgrunntil grunn at definisjonen blant annetvil
omfatte sosialemedier.
Artikkel 8 nr. 2 bestemmerat den behandlingsansvarligeskal treffe rimelige tiltak
for å kontrollere at samtykkeer gitt eller godkjent av den som har foreldreansvar
for barnet,idet det tas hensyn til tilgjengelig teknologi.
Det er presiserti artikkel 8 nr. 3 at artikkel 8 nr. 1 ikke påvirker medlemsstatenes
alminnelige avtalerett, for eksempelreglenefor gyldigheten, utformingen eller
virkningen av en avtale som gjelder et barn.
32.3 Departementets vurdering
Generelleregler om behandling av barns personopplysninger
Forordningen gir ingen definisjon av hvem som skal regnessom barn i
forordningensforstand,med unntak av artikkel 8 som kommenteresnærmere
under i punkt 32.3.2. Kommisjonensopprinnelige forslag til ny personvernforordning definerte barn som personerunder 18 år, se Kommisjonensforslag til
artikkel 4 nr. 18, men definisjonen gjenfinnesikke i den vedtatteforordningen.
Departementetantar at en personikke lenger er et barn i forordningensforstand
når vedkommendehar fylt 18 år. Dette er i overensstemmelse
med utgangspunktet
i FNs konvensjonom barnetsrettigheter av 20. november 1989 artikkel 1 som
gjelder som norsk rett, jf. menneskerettsloven§ 3.
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Forordningenutpeker barn som en særskilt sårbargruppesom fortjener et særskilt
vern, jf. fortalepunkt 38. Videre inneholder forordningen enkelte spredteartikler
og fortalepunkter der barn er nevnt særskilt, se gjennomgåelsenover i punkt
32.2.1. Med unntak av artikkel 8 som behandlesnærmereunder i punkt 32.3.2 kan
departementetikke se at forordningen åpnerfor å fastsettenasjonaleregler om
behandlingav barnspersonopplysningermed et helt generelt virkeområde.
Etter departementetsvurdering åpnerforordningen dermedikke for å videreføre
den någjeldendebestemmelseni personopplysningsloven§ 11 tredje ledd.
Departementetunderstrekerat selv om bestemmelseni § 11 tredje ledd ikke
videreføres,må behandlingav barnspersonopplysningerfremdelesskje i samsvar
med forordningensgenerellebestemmelser.Departementetbemerkeri denne
sammenhengat det ved vurderingenav om artikkel 6 nr. 1 bokstav f gir
behandlingsgrunnlag, særlig skal tas hensynti l om den registrerteer et barn.
Særligespørsmåloppstårder behandlingenav barnspersonopplysningerskjer på
grunnlag av samtykke, og samtykketer avgitt av foreldrene på barnetsvegne.
Foreldrenepubliserer for eksempelopplysningerom barnetpå inter nett basertpå
et samtykkeforeldrene selv har avgitt på barnetsvegne. Den någjeldende
bestemmelseni personopplysningsloven§ 11 tredje ledd gjelder ogsåi denne
situasjonen,og gir Datatilsynet kompetansetil å påleggesletting ved klare tilfeller
av overtramp og misbruk av barnspersonopplysninger,for eksempelder foreldre
publiserer opplysningerom barnetsom gjelder en pågåendebarnefordelingssak
eller barnevernssak,jf. Prop. 47 L (2011-2012) punkt 5.6 side 17–18.
Forordningengir ikke Datatilsynet en klar hjemmel til å gripe inn i dissetilfellene,
slik personopplysningsloven§ 11 tredje ledd gjør i dag. Hvorvidt Datatilsynet etter
forordningen vil kunne gripe inn i en sak der foreldre på en uforsvarlig måte
behandlerbarnsopplysninger,må etter departementetssyn vurdereskonkret i det
enkelte tilfellet.
Personopplysningsregelverketsupplerespå dette punkt av de alminnelige reglenei
blant annetbarneloven.I henholdtil barneloven§ 31 først ledd skal foreldreneetter
hvert som barnetblir i standtil å dannesegegnesynspunkt,hørehva barnethar å si
før de tar avgjørelseom personligeforhold for barnet.I henholdtil barneloven§ 31
annetledd skal barn som er fylt syv og yngrebarn som er i standtil å dannesegegne
synspunkter,få informasjonog mulighettil å si sin meningfør det blir tatt avgjørelser
om personligeforhold. Barnetsmeningskal bli vektlagt etteralderog modning,og
når barneter fylt 12 år, skal det leggesstor vekt på hva barnetmener.Forordningen
medføreretterdepartementetsvurderingingen endringeri dissereglene.
Særlig om barns samtykke ved informasjonssamfunnstjenester
Som nevnt over i punkt 32.2.2 åpner f orordningenartikkel 8 for at medlemslandeneved lov fastsetter aldersgrensen for når et barnssamtykke(uten
foreldrenessamtykke)skal kunne utgjøre behandlingsgrunnlagved tilbud av
informasjonssamfunnstjenesterdirekte til et barn. Grensenkan ik ke værelavere
enn 13 år.
Departementetmenerdet i norsk rett bør fastsettesat aldersgrensenetter artikkel 8
nr. 1 skal være13 år. Departementetforeslår å fastsettealdersgrensenved lov, se
lovutkastet § 8.
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Etter departementetsvurdering ivaretar en aldersgrensepå 13 år i størstgrad
hensynettil barnetsselvbestemmelsesrett
. Spørsmåletom hvilken aldergrensesom
burde gjelde for barnssamtykkeved informasjonssamfunnstjenester
ble
kommentertav flere høringsinstanserunder høringenav Kommisjonens forslag til
forordning i 2012. Datatilsynet uttalte at forslaget om at barn under 13 år ikke kan
samtykketil nettsamfunnuten foreldre eller vergessamtykkeer i tråd med
gjeldendepraksis i Datatilsynet. Forbrukerrådet uttalte at terskelenpå 13 år i
utgangspunktetansessom hensiktsmessig.Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementetga uttrykk for at det kunne stilles spørsmålved om aldergrensener
for lav. Forbrukerombudetuttalte at en aldersgrensepå 13 år er for lavt med tanke
på at man da forutsetter at et barn fra 13 år skal kunne forstå fullt ut hva det vil
innebæreå gi samtykketil innhenting og behandlingav personopplysninger.
Barneombudetuttalte i relasjon til artikkel 8 at det ikke er hensiktsmessigat barn
går direkte fra ikke å ha samtykkekompetanse
til å ha samtykkekompetanse
uten
en form for gradvis opptrappingeller utvikling. Medietilsynet ga uttrykk for at det
er viktig å fremme god informasjon og veiledning til foreldre til alle mindreårige
under 18 år, og ikke fravike grunnprinsippet om foreldresamtykkeved inngåelse
av avtaler ved opprettelseav brukerprofiler i kommersielleinformasjonstjenester.
Artikkel 8 nr. 1 henviserkun til artikkel 6 nr. 1, og ikke til artikkel 9 som
inneholder nærmereregler om samtykketil behandling av sensitive
personopplysninger.Det oppstårderfor spørsmålom aldersgrenseni artikkel 8 og
adgangentil å fastsetteen lavere aldersgrensei nasjonalrett ogsågjelder for
samtykketil behandlingav sensitivepersonopplysninger,jf. forordningen artikkel
9 nr. 2 bokstav a. Departementetkan ikke se at forordningen positivt regulerer
spørsmåletog legger som følge av dette til grunn at bestemmelsenei artikkel 8 må
forstås slik at den ikke gjelder samtykketil behandlingav sensitive
personopplysninger, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav a.

33 Kredittopplysningsvirksomhet
Kredittopplysningsvirksomheter virksomhet som beståri å belyseenkeltpersoner
og virksomhetersbetalingsevneog -vilje. I gjeldenderett finnes det rettslige
grunnlagetfor å fastsette nærmerebestemmelserom behandlingav personopplysningeri kredittopplysningsvirksomheti personopplysningsloven§ 3 fjerde
ledd annet punktum. I medhold av dennebestemmelsener kredittopplysningsvirksomhet i dag regulert i personopplysningsforskriften kapittel 4 og konsesjoner
fra Datatilsynet med hjemmel i personopplysningsloven§§ 34 og 35, jf.
personopplysningsforskriften§ 4-5.
Forordningeninneholderingen særskiltebestemmelserom kredittopplysningsvirksomhet. Forordningensgenerellebestemmelser gjelder imidlertid ogsåfor
behandlingav personopplysningeri kredittopplysningsvirksomhet.Etter
departementetsforeløpige syn vil det trolig ogsåunder forordningen væreet behov
for en mer detaljert regulering av kredittopplysningsvirksomhet. En slik regulering
kan tas inn i lov eller forskrift, i den grad forordningen åpnerfor dette. Det kan
ogsåtenkesat nærmereregler fastsettesi atferdsnormer,se nærmereom dette
under punkt 13.9. Da regulering av kredittopplysningsvirksomhetreiser en rekke
særligespørsmål,utover generellespørsmålom behandlingav personopplysninger,vil departementetkomme tilbake til spørsmåletom hvordan
kredittopplysningsvirksomhetbør reguleres.
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34 Kameraovervåking
34.1 Gjeldende rett
Personopplysningslovenkapittel VII og personopplysningsforskriftenkapittel 8
inneholder særligebestemmelserom kameraovervåking.Disse bestemmelsene
utfyller personopplysningslovensog forskriftens alminnelige regler. 95-direktivet
har ikke egnebestemmelserom kameraovervåking.
K ameraovervåkinger i personopplysnings
loven § 36 første ledd første punktum
definert som «vedvarendeeller regelmessiggjentatt personovervåkingved hjelp av
fjernbetjent eller automatiskvirkende overvåkingskameraeller annetlignende
utstyr som er fastmontert». Etter annetpunktum ansesovervåking både «med og
uten mulighet for opptak av lyd - og bildemateriale» som kameraovervåking. Det
følger av definisjonen at k ameraovervåkingsreglene
kun gjelder kameraersom er
fastmonterte. Bruk av for eksempeldroner, mobile og håndholdtekameraerfaller
dermedutenfor reglene.K ameraer som er fastmontert på noe som bevegerseg, for
eksempelen bil, faller ogsåutenfor reglene.Behandling av personopplysninger
med slike midler vil likevel måtte følge personopplysnings
lovens alminnelige
regler.
Etter personopplysningsloven§ 36 første ledd tredje punktum er bruk av
kamerautstyrsom lett kan forvekslesmed en ekte kameraløsning– såkalte
«dummy-kameraer»– ogsåansettsom kameraovervåkingetter loven. Dette
innebærerat bruk av slike kameraerikke kan finne sted uten at vilkårene for bruk
av ekte kameraløsningværeoppfylt. Hvis det ved bruk av slikt kamerautstyrreelt
sett ikke skjer noen behandlingav personopplysninger,herunderbilde- eller
lydopptak, så vil de av personopplysningslovensregler som aleneretter seg mot
selve behandlingenikke komme til anvendelse,jf. spesialmerknadenetil § 36 i
Prop. 47 L (2011–2012).
Personopplysningsloven§ 37 oppstiller en del generelleregler om kameraovervåking. Det følger av dennebestemmelsenat personopplysingslovengjel der i sin
helhet for all type kameraovervåking,men med de presiseringersom følger av
kapittel VII i loven. Bestemmelsenangir ogsånærmerehva som menesmed
berettiget interesseetter behandlingsgrunnlageti loven § 8 bokstav f og når
kameraovervåkingenskal ansessom behandlingav sensitivepersonopplysninger.
Bestemmelsenslår videre fast at kameraovervåkingsom må antaså ha vesentlig
betydning for forebygging og oppklaring av straffbarehandlinger, er tillatt selv om
vilkårene i § 9 første ledd bokstav a til h (behandlingsgrunnlagfor sensitive
personopplysninger)ikke er oppfylt, og at det i slike tilfeller heller ikke gjelder
konsesjonspliktetter § 33.
Loven §§ 38 og 38a oppstiller tilleggsvilkår ved overvåking av stederder en
begrensetkrets personerferdesjevnlig og stedersom er tilgjengelig for
allmenheten,slik som strenderog parker. I § 39 er det fastsatttilleggsvilkår for
utlevering av opptak gjort ved kameraovervåking,mensdet i § 40 er fastsattat det
ved kameraovervåkingpå offentlig sted mv. skal varslesved skilting eller liknende
om at overvåking finner sted.
I personopplysningsforskriften§ 8-3 er det gitt særreglerfor politiets bruk av
opptak og unntak fra den registrertesrett til innsyn i opplysningersom politiet er i
besittelseav. Forskriften § 8- 4 setterspesifikke tidsfrister for sletting av opptak.
117

Opptak skal som hovedregel slettesså snart det ikke lenger er behov for
oppbevaring,men senestsyv dageretter at opptakene er gjort, jf. 8-4 annetledd.
Fra dette gjelder unntak der det må antasat politiet vil få behov for opptakene,
hvor fristen forlengestil 30 dager.Videre kan opptak gjort i post- og banklokaler
oppbevareri inntil 3 måneder, jf. § 8-4 tredje ledd. Med hjemmel i
personopplysningsforskriften§ 8-4 sjette kan Datatilsynet gjøre unntak fra
slettebestemmelsene
i § 8-4 annetog tredje ledd dersomdet foreligger et særlig
behov for oppbevaringi lengre tid .
34.2 Forordningen
Forordningen inneholderikke særligebestemmelserom kameraovervåking.
Behandling av personopplysningersom skjer ved kameraovervåkingfølger dermed
forordningensalminnelige regler.
Fortalen inneholder kun én merknadsom gir direkte anvisning på hvordan
forordningensalminnelige regler skal tolkes i relasjon til kameraovervåking.I
fortalepunkt 91 heter det at vilkårene for å ha plikt til å gjennomførevurdering av
personvernkonsekvenservil væreoppfylt «ved overvåking i stor skala av offentlig
tilgjengelige steder,særlig ved bruk av optoelektronisk utstyr».
Som ved annenbehandlingav personopplysningerfaller behandlingtil rent
personligeformål utenfor, jf. artikkel 2 nr. 2 bokstav c. Kameraovervåkingav
eksempelvisprivat hus og hagevil dermedfalle utenfor forordningens
virkeområde.
34.3 Departementets vurdering
I hvilken utstrekning åpner forordningen for nasjonalesærregler om
kameraovervåking?
Personopplysningslovenog -forskriften inneholderi dag detaljertebestemmelser
om kameraovervåking,mensforordningen ikke inneholder noen tilsvar ende
bestemmelser.
Som nevnt over i punkt 7.2 åpnerforordningen artikkel 6 nr. 2 og 3 for å fastsette
nasjonaleutfyllende regler der behandlingenbygger på artikkel 6 nr. 1 bokstav c
eller e. På dette grunnlag vil det eksempelviskunne fastsettesnærmereregler om
kameraovervåking som utføres av offentlige myndigheter.Artikkel 6 nr. 2 og 3
åpneri en viss utstrekning ogsåfor å regulereprivate aktørersbehandlingav
personopplysninger,men kun i den utstrekningbehandlingener nødvendigfor
slike formål som er angitt i artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e. Etter departementets
vurdering åpnerartikkel 6 nr. 1 bokstav c og e ikke for å fastsettenasjonale
bestemmelserom kameraovervåkingmed et helt genereltanvendelsesområde,
slik
som de gjeldendegenerellekameraovervåkings
reglenei personopplysnings
loven
og forskriften. Departementet foreslår derfor ikke å videreføre disse
bestemmelsene.
Departementetber likevel om høringsinstansenssyn på om det bør fastsettes
nærmereregler om kameraovervåkinginnenfor handlingsrommeti artikkel 6
trekker opp. Departementetber særlig om høringsinstansenessyn på om det bør
fastsettesforbud mot kameraovervåkingi undervisningstidenpå skoler og
barnehageri den utstrekning forordningen åpnerfor dette. Departementetviser til
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at det ble fremmet forslag om et slikt forbud i Dokument 8:113 S (2015–2016).
Forslagetble ikke vedtatt, men departementetvarslet i forbindelse med
stortingsbehandlingenat det ville tas til nærmerevurdering i forbindelsemed
gjennomføringav personvernforordningen.
Videre ber departementetom høringsinstansenes
syn på om det er behov for regler
som tillater , dvs. oppheverforbudet mot behandlingav sensitive
personopplysningeri artikkel 9 nr. 1 ved kameraovervåkning.Et slikt behov vil
gjøre seggjeldendei den utstrekning kameraovervåkninganseså utgjøre
behandlingav sensitivepersonopplysninger.I gjeldendepersonopplysningslov§
37 fjerde ledd er det bestemtat kameraovervåkingkun skal ansessom behandling
av sensitivepersonopplysningerder slike utgjør en vesentlig del av opplysningene
som overvåkingenomfatter. Bestemmelsenble innført for å avklare når
kameraovervåkingskal ansessom behandlingav sensitivepersonopplysninger,se
nærmerei Prop.47L (2011–2012) punkt 7.4.5. Forordningenåpner etter
departementetsvurdering ikke for å videreføre en slik bestemmelse i nasjonalrett,
men departementetkan ikke utelukke at en tolkning av forordningensartikkel 6 og
9 vil lede til sammeeller tilnærmet sammeresultat. Departementetviser i den
forbindelse til at det i den svenskeutredningenom kameraovervåkningog
for holdet til forordningen er lagt til grunn at forbudet i artikkel 9 nr. 1 bare vil
gjelde i tilfeller hvor kameraovervåkningenskjer kun på grunn av de registrertes
rasemessigeeller etnisk opprinnelsem.v., se SOU 2017:55 punkt 7.1.1 side 120.
Forordningenartikkel 88 åpnerfor at medlemsstateneved lov kan fastsette
nærmereregler for behandlingav personopplysningeri forbindelsemed
ansettelsesforhold
. Med grunnlag i dennebestemmelsenvil det i norsk rett kunne
gis nasjonaleregler om kameraovervåkingpå arbeidsplasser.Departementet
foreslår at det gis slike nasjonalebestemmelser,se punkt 34.3.2 under.
Departementetforeslår ogsåå videreføre en bestemmelsesom gjør bruk av såkalte
«dummy-kameraer» betinget av at det foreligger behandlingsgrunnlagetter
forordningen artikkel 6 nr. 1, se punkt 34.3.3 under.
Departementetsforslag til bestemmelserom kameraovervåkingpå arbeidsplassog
bruk av uekte kameraovervåkingsutstyrer i høringsutkastether inntatt i et separat
lovutkast og ikke som en del av forslaget til ny personopplysningslov. Bakgrunnen
for dette er at den nærmereplasseringenav dissereglenevurderes.
Kameraovervåking på arbeidsplasserhvor arbeidstakere ferdes jevnlig
Forordningenartikkel 88 åpnersom omtalt over for å fastsettenasjonaleregler om
behandlingav personopplysningeri forbindelsemed ansettelsesforhold.Etter
departementetsvurdering bør dette benyttestil å gi nasjonaleregler om
kameraovervåkingi ansettelsesforhold.Kameraovervåkingpå arbeidsplasservil
gjerne finne sted i lokaler hvor arbeidstakere regelmessigferdes eller oppholder
segstore deler av arbeidsdagen
. Å væregjenstandfor kontinuerlig overvåking
utgjør i segselv et inngrep i den enkelte ansattesprivatliv og integritet, og det vil
for den enkelte i praksis væreumulig å unnslippe overvåkingen.Departementets
forslag til regler om kameraovervåkingpå arbeidsplasserer inntatt i lovutkastet
kapittel 1 §§ 1 til 6. De foreslåttebestemmelseneer ingen uttømmenderegulering
av kameraovervåking på arbeidsplass,men gjelder i tillegg til forordningens
generelleregler om behandlingen.
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Den gjeldendedefinisjonen av kameraovervåkingi personopplysingsloven§ 36
foreslåsvidereført, se lovutkastet § 1 annetledd.
Gjeldendepersonopplysningslov § 38 oppstiller nærmerevilkår for at kameraovervåking kan finne sted på stederhvor en begrensetkrets av personerferdes
jevnlig, typisk på arbeidsplasser.Etter dennebestemmelsener kameraovervåking
på slike stederbare tillatt dersomdet det ut fra virksomhetener behov for å
forebyggeat farlige situasjoneroppstårog ivareta hensynettil ansatteseller andres
sikkerhet eller det for øvrig er et særskilt behov for overvåkingen.Departementet
foreslår å videreføredennebestemmelsenfor arbeidsplasser,se lovutkastet § 2.
Departementetmener det bør gis en bestemmelseom varslingsplikt, se lovutkastet
§ 3. Bestemmelsenviderefører gjeldendepersonopplysningslov§ 40 og fastsetter
at det ved skilting eller på annenmåte skal gjørestydelig at stedetblir overvåket,
at overvåkingeneventueltin kluderer lydopptak og hvem som er behandlingsansvarlig.
Videre menerdepartementetat det bør gis en bestemmelseom utlevering av
opptak gjort ved kameraovervåking, se lovutkastet § 4. Bestemmelsener en
videreføring av bestemmelseni gjeldendepersonopplysningslov § 39.
Etter departementetsvurdering bør det ogsågis en bestemmelsesom fastsetter
konkrete slettefrister for opptak gjort ved kameraovervåking, se lovutkastet § 5.
Bestemmelsener en videreføring av gjeldendepersonopplysningsforskrift § 8- 4
med enkelte innholdsmessigeendringer.Førsteledd viderefører hovedregelenom
at opptak skal slettessenestsyv dageretter at opptaket er gjort. Etter annet
punktum kan opptaketlikevel lagresinntil 30 dagerdersomdet er sannsynligat
opptaketvil bli utlevert til politiet i forbindelsemed etterforskning av straffbare
handlinger eller ulykker.
Annet ledd gjelder opptak gjort på utsalgsstedersom benytter betalingskort eller i
post- eller banklokaler og fastsetterat slike opptak skal slettessenestinnen tre
måneder.Dette innebæreren utvidet lagringsadgangi forhold til første ledd. For så
vidt gjelder utsalgsstederannetenn post- og banklokaler,er dette en utvidelse i
forhold til gjeldenderett, hvor lagringen følger hovedregelenom syv dager.
Bakgrunnenfor at departementetforeslår å utvide slettefristenfor dissetilfellene,
er at det gjerne tar lenger tid enn én uke før misbruk av identifikasjon og
kredittkort oppdages,med den følge at kameraopptakenepå oppdagelses
tidspunktet vil kunne være slettet.
Tredje ledd er en videreføring av gjeldenderett og bestemmerat sletteplikten etter
første og annet ledd ikke gjelder f or opptak som politiet er i besittelseav, for
opptak som kan væreav betydning for rikets eller dets alliertes sikkerhet,
forholdet til fremmedemakter og andrevitale nasjonalesikkerhetsinteresser,eller
hvor den som er avbildet samtykkeri at opptakeneoppbevareslenger.
Fjelde ledd videreførergjeldenderett og bestemmerat dersomdet foreligger et
særlig behov for oppbevaring i lengre tid enn i første og annet ledd, kan
Datatilsynet gjøre unntak fra dissebestemmelsene.
Departementetforeslår å videreføre en forskriftshjemmel hvoretter Kongen kan gi
nærmerebestemmelserom kameraovervåkingpå arbeidsplass, se lovutkastet § 6.
Departementetber om høringsinstansenes
syn på forslaget til bestemmelserom
kameraovervåkingav arbeidsplasser.
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Bruk av uekte overvåkingskameraer
Etter departementetsvurdering faller bruk av uekte kamerautstyrsom lett kan
forveksles med en ekte kameraløsning – såkalte«dummy-kameraer»– utenfor
forordningensvirkeområde,jf. at det ved bruk av slike kameraerikke finner sted
en reell behandlingav personopplysninger.På dette områdetkan det derfor
utformes nasjonaleregler uhindret av forordningen. Selv om det ved bruk av
«dummy-kameraene
» ikke finner sted en reell behandlingav personopplysninger
kan inngrepet i personvernetopplevessom stort. Følelsenav å bli overvåketer i
segselv integritetskrenkendeog dermedegnettil å medføreendringer i adferd.
Departementetber om høringsinstansenes
syn på forslaget til bestemmelsenom
uekte overvåkingskameraer
, se utkast til bestemmelserom kameraovervåking
kapittel 2 § 7.
Retten til informasjon ved kameraovervåking
Det er noe uklart hvordan forordningensregler om rett til informasjon, jf. artikkel
12, 13 og 14, skal tolkes og anvendesved kameraovervåking, herunderhvordan
informasjonenskal gis. Departementetantar at informasjonsforpliktelsenei alle
fall delvis kan oppfylles ved hjelp av skilting eller lignende. Det leggestil grunn at
dissespørsmålenevil måtte få sin avklaring gjennompraksis.

35 Arbeidsgivers innsyn i e-postkassemv.
Gjeldende rett
Personopplysningsforskriftenkapittel 9 inneholder bestemmelsersom fastsetter
vilkår og f remgangsmåtefor arbeidsgiversinnsyn i e-postkasseog annetelektronisk lagret materialesamt regler om sletting av slikt materialeved arbeidsforholdets opphør.Bestemmelsenehar ingen parallell i 95-direktivet.
Forordningen
Forordningeninneholderikk e særskiltebestemmelsersom tilsvarer bestemmelsene
i personopplysningsforskriftenkapittel 9. Arbeidsgiversinnsynsretti arbeidstakers
e-postkasseog annetelektronisk lagret materialevil derfor væreunderlagt
forordningensalminnelige regler.
Departementets vurdering
Personopplysningsforskrifteninneholder i dag detaljertebestemmelserom
arbeidsgiversinnsyn i e-postkassemv., mensforordningen ikke inneholder noen
tilsvarendebestemmelser.
Etter departementetsvurdering åpnerforordningen artikkel 88 for at de gjeldende
norskereglenei hovedsakkan videreføres.Etter artikkel 88 kan medlemslandene
ved lov fastsettenærmereregler om behandlingav arbeidstakerespersonopplysninger i forbindelsemed ansettelsesforhold.Departementetforeslår at de
gjeldendereglenei personopplysnings
forskriften kapittel 9 bør videreføresi norsk
rett, men med visse innholdsmessigeendringersom fremgår under.
Etter departementetssyn taler flere gode grunner for å videreføre de norske
bestemmelseneom arbeidsgiversinnsyn i e-postkassemv. Bestemmelseneskaper
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forutberegnelighetfor bådearbeidstakerog arbeidsgivermed hensyntil når, og
eventuelthvordan,arbeidsgiverkan foreta innsyn. Før innføringen av
bestemmelsenei 2009 var arbeidsgiversinnsynsretti arbeidstakers e-postkasse
mv. fullt ut regulert av de generellebestemmelsenei personopplysningsloven.Det
var uklart hvor grensenfor lovlig innsyn i arbeidstakerse-postkassegikk, og
Datatilsynet haddei løpet av relativt kort tid en rekke sakerom temaettil
behandling.Alternativet til å videreførebestemmelsenei personopplysningsforskriften kapittel 9 ville væreå la arbeidsgivers innsynsrettreguleresav de
generellebestemmelsenei forordningen. Departementetmenerdette ville gi
mindre grad av forutberegnelighetfor de involverte.
Departementetsforslag til nasjonaleregler. er inntatt i et separatutkast til
bestemmelserom arbeidsgiversinnsyn i e-postkassem.v. Grunnentil dette er at
den nærmereplasseringenav reglenevurderes.
Departementetforeslår at personopplysningsforskriften§ 9-1 femte ledd ikke
videreføres,da departementetikke kan se at artikkel 88 åpnerfor nasjonal
særreguleringav universitetersog høyskolersinnsyn i studenterse-postkasseeller
for organisasjonersog foreningersinn syn i frivilliges og tillitsvalgtes e-postkasse.
Forslagettil § 1 første ledd regulererkapittelets virkeområde.Bestemmelsener
ment å videreførepersonopplysningsforskriften§ 9-1 første og annet ledd, men er
justert for å gjøre bestemmelsenenklere til gjengelig. Forslagettil § 1 første ledd
bokstavc er nytt. Bestemmelsener, sammenmed § 2 syvendeledd, ment å erstatte
personopplysningsforskriften§ 9-2 annet ledd, som må oppdateresi lys av at
forskriften § 7-11 ikke videreføres.Bestemmelseninnebærer at innsyn i
aktivitetslogg vil måtte følge regleneom innsyn i arbeidstakerse-postkassemv.
Forslagettil § 1 annet ledd er en videreføring av personopplysningsforskriften§ 91 annetledd tredje punktum. Ordlyden «som arbeidstakerhar slettet fra områdene»
foreslåsikke videreført. Departementetser ikke noen grunn til at det må værekrav
om at arbeidstakerhar slettet opplysningene.Forslagettil § 1 tredje ledd
viderefører forskriften § 9-1 tredje ledd.
Forslagettil § 2 første ledd er en videreføring av personopplysningsforskriften§
9-2 første ledd om vilkårene for innsyn.
Forslagettil § 3 første ledd er en videreføring av personopplysningsforskriften§
9-3 første ledd første og annet punktum. Annet ledd er en videreføring av
personopplysningsforskriften§ 9-3 første ledd tredje punktum. Tredje ledd er en
videreføring av personopplysningsforskriften§ 9-3 annet ledd. Departementet
foreslår å legge til «eller uten at arbeidstakervar tilstede» i bestemmelsensførste
punktum. Arbeidstaker bør ha krav på sammetype informasjon selv om
vedkommendehar valgt ikke å væretil stedeunder gjennomføringenav innsynet
eller ikke haddeanledningtil det, for eksempelpå grunn av sykdom. Fjerde og
femteledd er en videreføring av personopplysningsforskriften § 9-3 tredje og
fjerde ledd. Sjetteledd er ment å videreføre personopplysningsforskriften§ 9-3
femte ledd, men bestemmelsener omformulert for å få klarere frem at innsyn bare
kan skje i den utstrekning det er nødvendigfor formålet med in nsynet. Syvende
ledd er nytt. Bestemmelseninnebærerat det ikke er påkrevd å følge
prosedyreregleneved innsyn i aktivitetslogger dersomformålet med innsynet er å
administrerevirksomhetensdatanettverkeller avdekkesikkerhetsbrudd i
nettverket, og innsynet ikke er rettet mot én eller flere konkrete ansatte.
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Forslagettil § 4 er en videreføring av personopplysningsforskriften§ 9 -4 første
punktum. Departementetforeslår at bestemmelsendelesopp i to ledd for å
tydeliggjøre at tidsfristen «rimelig tid » kun knytter segtil slettingen av innholdet i
e-postkassenmv. E-postkassenmv. skal i tråd med gjeldendepraksis fra
Datatilsynet avsluttesstraks arbeidsforholdetopphører.Det er etter departementets
syn ikke nødvendigå fastsetteat ogsåden alminnelige sletteplikten etter
forordningen artikkel 17 gjelder.
Forslagettil § 5 er en videreføring av personopplysningsforskriften§ 9-1 tredje
ledd. Ordlyden omfatter ogsåsituasjonerder behandlingenskjer ved hjelp av en
databehandler.Det er derfor etter departementetssyn unødvendigå videreføre
personopplysningsforskriften§ 9-1 fjerde ledd om at reglenegjelder tilsvarende
der behandlingenskjer ved hjelp av databehandler
.
Departementetber om høringsinstansenes
synspunkterpå utkastettil bestemmelser
om arbeidsgiversinnsyn i e-postkassemv. Departementetber særlig om
høringsinstansenes
synspunkterpå at bestemmelseneogsågjelder for innsyn i
aktivitetslogg, jf. forslaget til § 1 første ledd bokstav c og § 3 syvendeledd.

36 Tilpasninger i særlovgivningensom følge av forordningen
Lov- og forskriftsbestemmelserom behandlingav personopplysningerfinnes også
i særlovgivningen.Gjennomføringav personvernforordningengjør det nødvendig
med en rekke tilpasninger i slike bestemmelser.Som følge av at forordningen på
mangepunkter i det vesentligeviderefører gjeldenderett, og særlig de
grunnleggenderegleneog prinsippenefor behandling,er det imidlertid mange
bestemmelsersom etter departementetssyn kan videreføresuendret.
Bestemmelseneom behandlingav personopplysningeri særlovgivningen faller i
flere ulike kategorier.En første kategori er bestemmelsersom av pedagogiske
grunner henvisertil og/eller gjengir reglene i gjeldendepersonopplysningslov.I
slike bestemmelserer det bare nødvendigmed tekniske tilpasninger. Henvisninger
til personopplysningslovenav 2000 må endresslik at det henvisestil de relevante
artiklene i forordningeneller eventuellenasjonalelovbestemmelseri den nye
personopplysningsloven.Ogsåbestemmelseri særlovgivningensom gjengir
bestemmelseri personopplysningslovenav 2000, entenordrett eller i omskrevet
form, må endresfor å tilpassesforordningen eller eventuellenye nasjonale
lovbestemmelseri den nye personopplysningsloven. Forordningensfortalepunkt 8
åpnerfor at det i tilknytning til nasjonale bestemmelsersom presiserereller
begrenserforordningensregler, kan innarbeides«elementerfra» forordningen når
det er nødvendigfor sammenhengen
eller av pedagogiskegrunner. Ettersom
forordninger skal gjennomføres «som sådan»i nasjonalrett, jf. EØS-avtalen
artikkel 7 (a), legger departementetimidlertid til grunn at det ikke er anledningtil
å gjengi forordningensgenerelleregler i omskrevetform i særlovgivningen.
Bestemmelseri særlovgivningensom gjengir regler i gjeldendelov som blir avløst
av forordningen, for eksempelregleneom samtykkeeller internkontroll, må
dermedendresslik at det er ordlyden i forordningen som gjengis ordrett, eller
opphevesog eventuelterstattesmed henvisningertil de aktuelle bestemmelsenei
forordningen. Etter departementetssyn bør bestemmelsenefortrinnsvis oppheves
eller erstattesmed henvisninger.
Andre bestemmelseri særlovgivningener regler som gir lovgrunnlag for
behandling av personopplysningerpå et bestemtområde.Slike bestemmelserkan
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angi når og hvordan opplysningerkan behandles,hvilke typer opplysningersom
kan behandlesog for hvilke formål, hvem opplysningenekan utleverestil eller
lagringstid mv. Så langt slike bestemmelserbare gir lovgrunnlag for behandlingog
i den forbindelse eventuellepresiserenderegler for hvordan behandlingenskal
foregå, vil bestemmelsenei de fleste tilfeller kunne videreføresuendret,jf.
f orordningenartikkel 6 nr. 2 og 3, som åpnerfor at lovbestemterettsgrunnlagfor
behandlingkan inneholdenærmerebestemmelse
r om vilkårene for behandlingog
bestemmelsersom i den forbindelse tilpasser og spesifisereranvendelsenav
reglenei forordningen. Se punkt 7.2 over om hvilke nasjonaleregler som kan
fastsettesmed grunnlag i artikkel 6 nr. 2 og 3. Bestemmelsersom går utover det
som kan ansessom presiseringerog tilpasninger etter artikkel 6 nr. 2 og 3, må
ansessom unntak og særreguleringersom tilhører nestek ategori, jf. nedenfor.
Dersombestemmelseneåpnerfor behandlingav sensitivepersonopplysninger, må
det i tillegg vurderesom det i tilstrekkelig grad er fastsatt nødvendigegarantier
eller egnedeog særligetiltak for å verne den registrertesrettigheter og inter esser
der dette er påkrevd, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav b, g, i og j og punkt 8.3 over .
Den siste kategorien av bestemmelseri særlovgivningener de som eventueltgjør
unntak fra en eller flere av personopplysningslovensalminnelige regler på et
bestemtområde.Mange av bestemmelsenei dennekategorien gjør unntak fra
personopplysningslovensregler om konsesjonspliktfor nærmerebestemte
behandlinger,se for eksempelluftfartsloven § 12-14 og åndsverkloven§ 56a. Så
langt konsesjonsordningenikke videreføresmed forordningen, kan disse
unntaksbestemm
elseneoppheves.Dette gjelder ogsåbestemmelseni
helseforskningsloven§ 33 første ledd annetpunktum om at forhåndsgodkjenning
fra den regionalekomiteen for medisinskog helsefaglig forskningsetikk trer i
stedetfor konsesjonetter personopplysningslove
n.
Bestemmelsersom må ansessom unntak fra regler som videreføresi forordningen,
f or eksempelom den registrertesrettigheter eller internkontroll, må det vurderes
nærmereom forordningen åpnerfor å opprettholde.Departementetunderstrekerat
forordningen som et utgangspunkter totalharmoniserendeinnenfor sitt
virkeområde,slik at det verken kan fastsetteslempeligereeller strengerenasjonale
regler uten at det kan påviseset grunnlag for dette i forordningen. Slike grunnlag
finnes for eksempeli artikkel 23 om den registrertesrettigheter og artikkel 88 om
behandlingi forbindelse med ansettelsesforhold.Når forordningen gjennomføres,
vil den innenfor sitt virkeområdegå foran motstridendebestemmelseri
særlovgivningen,jf. EØS-loven § 2. Se ogsåbestemmelseni lovutkastet § 5.
Utenfor forordningensog EØS-avtalensvirkeområdestår Norge derimot fritt til å
gi avvikenderegler. Selv om forordningen gis generell anvendelseetter en
nasjonallovbestemmelse,det vil si anvendelseogsåutenfor EØS-avtalens
virkeområde,vil forordningen ikke ha noen forrang etter EØS-loven § 2 utenfor
EØS-avtalensvirkeområde.
Det besom høringsinstansenes
syn på om det er bestemmelseri særlovgivningen
som må ansessom unntak eller særreguleringersom forordningen ikke åpner for å
videreføre.
I tillegg til at det er nødvendigå tilpasseeksisterendebestemmelseri
særlovgivningen,kan det bli behov for å innføre nye bestemmelser for å sikre
tilstrekkelig behandlingsgrunnlagetter artikkel 6. Departementetviser til punkt
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7.1.3, der det besom høringsinstansenes
syn på om det er behov for å innføre nye
bestemmelseri særlovgivningenfor å sikre tilstrekkelig behandlingsgrunnlagfor
behandlingsom i dag baserersegpå personopplysingsloven§ 8 bokstav d og e, jf.
forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e. Det vises ogsåtil punkt 8.3.1, der det bes
om høringsinstansenes
syn om det må vedtasnye lovbestemmelsersom åpnerfor
behandlingav sensitivepersonopplysninger,og om eksisterender egler i
særlovgivningenom behandlingav sensitive personopplysningeri tilstrekkelig
grad sikrer nødvendigegarantier eller egnede og særligetiltak der dette er
påkrevd,jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav b, g, i og j.

37 Annet pågåendelovgivningsarbeid
På noen områderer ny særlovgivning under utarbeidelse.Departementeter i ferd
med å utarbeidebestemmelseri utlendingslovenog utlendingsforskriften, som vil
gi et klart behandlingsgrunnlagfor behandlingav personopplysningeri
utlendingsforvaltningen. Personopplysningerpå utlendingsfeltetbehandlessom
ledd i utøvelseav offentlig myndighet, og disseoppgavene er i all hovedsak
lovpålagte.Etter forordningen vil behandlingsgrunnlagetderfor følge av artikkel 6
nr. 1 bokstav c og e, med tilhørende lov - og forskriftshjemler i nasjonalrett, jf.
artikkel 6 nr. 3. Departementeter i ferd med å utarbeidebestemmelseri
utlendingslovenog forskriften som vil gi et klart behandlingsgrunnlagfor
behandlingav personopplysningeri utlendingsforvaltningen.Det vil ogsågis mer
utfyllende regler for behandlingen,slik artikkel 6 nr. 2 og 3 åpnerfor. Det tas sikte
på at regelverketsendespå høring høsten2017, og at lov - og forskriftsendringene
trer i kraft samtidig som forordningen. Departementeter ogsåi ferd med å
utarbeidebestemmelserom behandlingav personopplysningerpå
integreringsfeltet. Det tas sikte på at forslagenesendespå høring i løpet av
sommeren.
Departementeter videre i gang med en revisjon av bestemmelseneom behandling
av personopplysningeri straffegjennomføringsloven.Som nevnt i kapittel 4.3.2
omfattesikke behandlingav personopplysningerved straffegjennomføringog
varetekt av forordningenssaklige virkeområde,og det er foreslått at slik
behandlingav personopplysningerunntasfra lovens virkeområde.Dersomde
reviderte bestemmelseneom behandlingav personopplysninger vedtasog settesi
kraft senereenn den nye personopplysningsloven,vil departementetforeslå en
overgangsbestemmelse
som sikrer at den gjeldendepersonopplysningsloven
fortsetter å gjelde for behandlingav personopplysningeri forbindelse med
straffegjennomføringog varetekt inntil de nye lovbestemmelseneer vedtatt og satt
i kraft.
Som nevnt i kapittel 4.3.6 er Forsvarsdepartementet
i ferd med å revidere
etterretningstjenesteloven,
herunderutarbeideregler om behandlingav
personopplysningeri etterretningstjenestensvirksomhet. Etterretningstjenestens
virksomhet faller utenfor forordningenssaklige virkeområde,og det foreligger
særligehensynsom tilsier at Etterretningstjenestens
virksomhet reguleresi særlov
i stedetfor av forordningensbestemmelser. Det foreslåsderfor at
Etterretningstjenestens
behandlingav personopplysningerunntasfra lovens
virkeområde.Ogsåher vil man sørgefor overgangsreglersom lar den gjeldende
personopplysningslovengjelde inntil den reviderte etterretningstjenestelov
en er
vedtatt og satt i kraft.
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38 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningenvil, som følge av endredeforpliktelser, medføre enkelte nye
administrative byrder og økte økonomiskekostnaderfor norsk næringsliv og for
norskeoffentlige aktører som behandlerpersonopplysninger. Samtidig vil
forordningen medføre administrative forenklinger og spartekostnader,
eksempelvisved at dagensmelde- og konsesjonspliktsystemikke videreføres.
Videre er en intensjon med forordningen at det skal bli enklere for norskenæringslivsaktører å operereinternasjonalti EU/EØS med et harmoniserteuropeisk
regelsettog mulighetentil å forholde seg til én tilsynsmyndighet gjennom
ettstedsmekanismen
. I hvilken grad målet om et harmonisertregelverk faktisk nås,
vil likevel først vise segetter at forordningen og de nasjonale
gjennomføringsregelverkenehar virket en viss periode.
Forordningenviderefører i betydelig utstrekning det gjeldendepersonopplysningsregelverket.Selv der pliktene endresi noe grad, antar departementetat
dette ikke vil medførebetydeligeøkonomiskeeller administrative konsekvenser.
Samtidig oppstiller forordningen enkelte nye plikter som vil kunne medføre
administrative konsekvenserog økonomiskekostnader.Departementetnevner i
dennefor bindelseforordningen artikkel 37, som påleggerbehandlingsansvarlige
og databehandlereplikt til å utpeke personvernrådgiveri alle tilfeller hvor en
offentlig myndighet eller et offentlig organ forestår behandlingen.Private aktører
er ogsåpålagt å utpeke personvernrådgiverdersomde nærmerevilkårene for dette
i artikkel 37 er oppfylt, se punkt 14.2 for en nærmereredegjørelseav
forordningensregler om plikten til å utpeke personvernrådgiver.Antallet
personvernrådgiveresom må utpekes,er betydelig. For aktører som ikke allerede
har personvernrådgiver, men som er pålagt å ha dette etter forordningen, vil dette
utgjøre en ny økonomisk og administrativ kostnad.Departementetlegger til grunn
at kostnadenfor de offentlige aktørenevil kunne dekkesinnenfor gjeldende
budsjettrammer.Kostnadenevil kunne begrensesnoe, bådefor private og
offentlige aktører,ved at forordningen åpnerfor at flere aktører kan ha felles
personvernrådgiver.
Forordningenlegger opp til endringeri Datatilsynetsoppgaver.På den ene side vil
bortfall av konsesjons- og meldeplikt frigjøre ressurserfor Datatilsynet. På den
andresiden vil andrekontroll - og rådgivningsoppgaverøke. Departementenevil
utredede økonomiskeog administrative konsekvensenefor Datatilsynet nærmere.
Det at Datatilsynet får anledningti l å ilegge vesentligehøyere
overtredelsesgebyrer,
se nærmereom dette i kapittel 23, vil videre kunne få
konsekvenserfor bådeoffentlige og private virksomheter. De nærmere
konsekvenseneav dette beror imidlertid på hvilken praksis Datatilsynet vil legge
opp til på dette området.
Departementetber om høringsinstansenes
innspill på økonomiskeog
administrative konsekvensersom følge av forslagenei høringsnotatether.
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Utkast til lov om behandling av personopplysninger
(personopplysningsloven)
Kapittel 1. Gjennomføring av personvernforordningen
§ 1 Gjennomføringav personvernforordningen
EØS-avtalen vedlegg […] (forordning (EU) 2016/679av 27. april 2016 om
vern av fysiske personeri forbindelse med behandlingav personopplysningerog
om fri utveksling av slike opplysningersamt om opphevingav direktiv 95/46/EF
(generell personvernforordning)) gjelder som lov med de tilpasninger som følger
av vedlegg […] til EØS-avtalen og EØS-avtalen for øvrig.
Når det i loven her vises til personvernforordningen,menesgenerell
personvernforordningslik den er gjennomført i første ledd.
Kapittel 2. Lovens saklige og geografiske virkeområde
§ 2 Saklig virkeområde
Når ikke anneter bestemti eller i medhold av lov, gjelder bestemmelsenei
personvernforordningenog loven her tilsvarendeutenfor EØS-avtalens
virkeområde,med unntak av personvernforordningenkapittel VII.
Loven gjelder ikke for sakersom behandlesell er avgjøresi medhold av
rettspleielovene(domstolloven,straffeprosessloven,tvisteloven og
tvangsfullbyrdelseslovenmv.). Loven gjelder heller ikke for sakersom behandles
etter politiregisterloven eller lov om behandlingav personopplysningeri
kriminal omsorgen.
Kongen kan gi forskrift om at loven eller deler av den ikke skal gjelde for
bestemteinstitusjoner og saksområder.
§ 3 Forholdet til ytringsfriheten
For behandlingav personopplysningerutelukkendefor journalistiske
formål eller med henblikk på akademiske,kunstneriskeeller litterære ytringer
gjelder bare bestemmelsenei personvernforordningenartikkel 24, 26, 28, 29, 40
og 42, jf. personvernforordningenkapittel VI og VIII og kapittel 6 og 7 i lov en
her.
§ 4 Geografiskvirkeområde
Loven gjelder for Svalbardog Jan Mayen. Kongen kan i forskrift fastsette
særligeregler om behandlingav personopplysningerfor disseområdene.
§ 5 Forholdet til andre lover
Loven gjelder når ikke anneter bestemti eller i medhold av lov.
Bestemmelsenei personvernforordningenskal likevel i tilfelle konflikt gå foran
andrebestemmelsersom regulerersammeforhold, jf. EØS-loven § 2.
Kapittel 3. Utfyllende regler om behandling av personopplysninger
§ 6 Behandling av sensitivepersonopplysningerfor arkivformål i allm ennhetens
interesse,for formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller for
statistiskeformål
Forbudeti personvernforordningenartikkel 9 nr. 1 gjelder ikke i den
utstrekning behandlingener nødvendigfor arkivformål i allmennhetensint eresse,
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for vitenskapeligeeller historiske forskningsformål eller for statistiskeformål
dersomdet er fastsatti lov eller i medhold av lov at det er adgangtil slik
behandling, eller dersom
a) innhentingav samtykkeetter personvernforordningen
artikkel 9 nr. 2 bokstav
a er umulig eller uforholdsmessigvanskelig
b) samfunnetsinteressei at behandlingenfinner stedklart overstigerulempene
for den enkelte
c) denbehandlings
sansvarligesetteri verk egnedeog særligetiltak for å verne
denregistrertesgrunnlegge
nde rettigheterog interesserog
d) denbehandlingsansvarlige
har utpektpersonvernrådgiver
og
personvernrådg
iveren har tilrådd behandlingen
Førsteledd bokstav d gjelder tilsvarendenår opplysningersom omtalt i
personvernforordningen artikkel 9 nr. 1, behandlesfor vitenskapeligeeller
historiske forskningsformål på grunnlag av den registrertessamtykkeetter
personvernforordningenartikkel 9 nr. 2 bokstav a.
§ 7 Behandling av sensitivepersonopplysningersom er nødvendigav hensyntil
viktige samfunnsinteresser
Datatilsynet kan i særligetilfeller gjøre unntak fra forbudet i
personvernforordningenartikkel 9 nr. 1 for en eller flere spesifikke behandlinger
når behandlingener nødvendigav hensyntil viktige samfunnsinteresser.
Datatilsynet skal fastsettevilkår for å verne den registrertesgrunnleggende
rettigheter og interesser.
Kongen kan gi forskrift om unntak fra forbudet i personvernforordningen
artikkel 9 nr. 1 når det er nødvendigav hensyntil viktige samfunnsinteresser.
Det
skal i forskriften fastsettesegnedeog særligetiltak for å verne den registrertes
grunnleggenderettigheter og interesser.
§ 8 Barns samtykkei forbindelse medinformasjonssamfunnstje
nester
Aldersgrensenetter personvernforordningenartikkel 8 er 13 år.
§ 9 Bruk av fødselsnummerog andre entydigeidentifikasjonsmidler
Fødselsnummerog andreentydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i
behandlingennår det er saklig behov for sikker identifisering og metodener
nødvendigfor å oppnåslik identifisering.
Kongen kan gi forskrift med nærmerebestemmelserom bruk av
fødselsnummerog andreentydige identifikasjonsmidler.
§ 10 Overføring av personopplysningertil utlandet
Kommisjonensbeslutninger etter personvernforordningenartikkel 45
gjelder ogsåfor Norge i samsvarmed EØS-komiteensbeslutning nr. [ …], med
mindre reservasjonsadgangen
er benyttet.
Kongen kan gi forskrift med nærmerebestemmelserom overføring av
personopplysningertil utlandet.
§ 11 Forhåndsdrøftingerog forhåndsgodkjenning
Kongen kan gi forskrift med nærmerebestemmelserom når
behandlingsansvarligeskal rådføre segmed Datatilsynet og at det skal innhentes
forhåndsgodkjenningfra Datatilsynet.
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§ 12 Unntak fra formålsbegrensningenved lovpålagte tilsynsoppgaver
Formålsbegrensningen
i artikkel 5 nr. 1 bokstav b og artikkel 6 nr. 4 er ikke
til hinder for at offentlige myndighetersom har til oppgaveå håndheve
lovgivningen om arbeidsmiljø, trygd, skatter og avgifter, utveksler informasjon så
langt dette er nødvendigfor å utføre lovpålagtetilsynsoppgaver.
Kapittel 4. Den registrertes rettigheter
§ 13 Unntak fra retten til informasjon og innsyn og plikten til underretning om
brudd på personopplysningssikkerheten
Retten til informasjon og innsyn etter personvernforordningenartikkel 13,
14 og 15 omfatter ikke opplysningersom
a) er av betydningfor Norgesutenrikspolitiskeinteressereller nasjonaleforsvarsog sikkerhetsinteresser,
når slike opplysningerkan unntasetteroffentleglova
§§ 20 og 21
b) det er påkrevdå hemmeligholdeav hensyntil forebygging,etterforskning,
avsløringog rettslig forfølgning av straffbarehandlinger
c) det må ansesutilrådelig at denregistrertefår kjennskaptil av hensyntil
vedkommendes
helseeller forholdettil personersom stårvedkommendenær
d) i lov eller i medholdav lov er underlagttaushetsplikt
e) det vil værei strid medåpenbareog grunnleggendeprivateeller offentlige
interesserå informereom, herunderhensynetti l denregistrerteselv
Opplysningersom nevnt i første ledd bokstav c kan på anmodninglikevel
gjøreskjent for en representantfor den registrertenår ikke særligegrunner taler
mot det.
Den som nekter å gi innsyn i medhold av første ledd, må begrunnedette
skriftlig og gi presis henvisningtil unntakshjemmelen.
Plikten til å underretteden registrerteom brudd på
personopplysningssikkerheten
etter personvernforordningenartikkel 34 gjelder
ikke i den utstrekning slik underretningvil røpe opplysningersom nevnt i første
ledd bokstav a, b og d.
Kongen kan gi forskrift om andreunntak fra og nærmerevilkår for
informasjonsplikt og innsynsrettog underretningom brudd på
personopplysningssikkerheten
.
§ 14 Unntak fra den registrertes rettigheter ved behandlingav personopplysninger
for arkivformål i allmennhetensinteresse,vitenskapeligeeller historiske
forskningsformålog statistiskeformål
Personvernforordningenartikkel 15, 16, 18, 19, 20 og 21 gjelder ikke for
behandlingav personopplysningerutelukkendefor arkivformål i allmennhetens
interesseså langt rettighetenevil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre at
målenemed behandlingen nås.
Personvernforordningenartikkel 15, 16, 18 og 21 gjelder ikke for
behandlingav personopplysningerutelukkendefor vitenskapeligeeller historiske
forskningsformål eller statistiskeformål så langt rettighetenevil gjøre det umulig
eller i alvorlig grad vil hindre at formålenemed behandlingennås.
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Retten til innsyn etter personvernforordningenartikkel 15 gjelder ikke for
behandlingsom utføresutelukkendefor arkivformål i allmennhetensinteresse,for
formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiskeformål
når behandlingenikke får noen direkte betydning for den registrerteog det vil
kreve uforholdsmessigstor innsatså gi innsyn.
Kapittel 5. Personvernrådgiver
§ 15 Personvernrådgiverenstaushetsplikt
Personvernrådgivereplikter å hindre at andrefår adgangeller kjennskaptil
det de i forbindelse med utførelsenav sine oppgaverfår vite om
a) noenspersonligeforhold
b) tekniskeinnretninger,produksjonsmetoder,
forretningsmessige
analyserog
beregningerog forretningshemmeligheterellersnår opplysningeneer av en
slik art at andrekan utnyttedem i sin egennæringsvirksomhet
c) sikkerhetstiltaketterpersonvernforordningen
artikkel 32 eller
d) enkeltpersoners
varsling om overtredelserav loven her
Taushetspliktengjelder i kke dersompersonvernrådgiverenfår samtykkefra
den opplysningenegjelder til å legge dem fr em, eller dette er nødvendigfor
gjennomføringav personvernrådgiverens
lovpålagteoppgaver.
Taushetspliktengjelder ogsåetter at personvernrådgiverenhar avsluttet
tjenesteneller arbeidet.Opplysningersom nevnt i denneparagrafkan heller ikke
utnyttes i egenvirksomhet eller i tjenesteeller arbeid for andre.
§ 16 Plikt til å utpekepersonvernrådgiver
Kongen kan gi forskrift med nærmerebestemmelserom plikt t il å utpeke
personvernrådgiver.
Kapittel 6. Tilsyn og klage
§ 17 Datatilsynet
Datatilsynet er tilsynsmyndighetetter forordningen artikkel 51 og er et
uavhengigforvaltningsorganadministrativt underordnetKongen og departementet.
Datatilsynet kan ikke instrueresom behandlingenav enkeltsakereller om den
faglige virksomhetenfor øvrig. Kongen og departementetkan ikke omgjøre
Datatilsynetsvedtak.
Datatilsynet ledes av en direktør som utnevnesav Kongen. Kongen kan
bestemmeat direktørenansettespå åremål.
Kongen kan gi forskrift med nærmerebestemmelserom dekning av
Datatilsynetsutgifter ved kontroll.
§ 18 Personvernnemnda
Personvernnemnda
er et uavhengigforvaltningsorganadministrativt
underordnetKongen og departementet.Nemndakan ikke instrueresom
behandlingenav enkeltsakereller om den faglige virksomhetenfor øvrig. Kongen
og departementetkan ikke omgjøre nemndasvedtak.
Personvernnemnda
avgjør klager over Datatilsynetsvedtak med mindre
anneter særskilt fastsatt.Datatilsynetsvedtak etter personvernforordningen
artikkel 60 til 66 kan ikke påklagestil Personvernnemnda.
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Personvernnemnda
har syv medlemmersom oppnevnesav Kongen for fire
år med adgangtil gjenoppnevningfor ytterligere fire år. Lederen og nestlederen
skal ha juridisk embetseksameneller mastergradi rettsvitenskap.Nemndas
medlemmerskal ha personligevaramedlemmer, som ogsåoppnevnesav Kongen.
Personvernnemnda
kan bestemmeat ledereneller nestlederensammenmed
to andrenemndsmedlemmerkan avgjøre klager som må avgjøresuten opphold.
Personvernnemnda
orientererårlig Kongen om sin virksomhet.
Søksmålom gyldighetenav Personvernnemndas
vedtak rettesmot staten
ved Personvernnemnda.
Kongen kan gi forskrift om Personvernnemndas
organiseringog
saksbehandling.
§ 19 Tilgang til opplysninger
Datatilsynetsundersøkelsesmyndighet
etter personvernforordningen
artikkel 58 nr. 1 gjelder uten hinder av taushetsplikt.
Personvernforordningenartikkel 58 nr. 1 bokstav a og e gjelder tilsvarende
for Personvernnemnda
og uten hinder av taushetsplikt.
Behandling av personopplysningersom er nødvendigav hensynettil rikets
eller alliertes sikkerhet, forholdet til fremmedemakter og andrevitale nasjonale
sikkerhetsinteresser,er unntatt fra personvernforordningenartikkel 58 nr. 1.
§ 20 Taushetsplikt
For ansattei Datatilsynet, medlemmerav Personvernnemnda
og andresom
utfører tjenesteeller arbeid for Datatilsynet og Personvernnemnda,
gjelder
bestemmelseneom taushetsplikti forvaltningsloven §§ 13 flg. Taushetsplikten
omfatter ogsåopplysningerom sikkerhetstiltak etter personvernforordningen
artikkel 32 og enkeltpersonersvarsling om overtredelserav loven her.
Datatilsynet og Personvernnemnda
kan uten hinder av taushetspliktenetter
første ledd gi opplysningertil utenlandsketilsynsmyndigheter når det er
nødvendigfor å treffe vedtak som ledd i tilsynsvirksomheten.
Kapittel 7. Sanksjoner og tvangsmulkt
§ 21 Overtredelsesgebyr
Personvernforordningenartikkel 83 nr. 4 gjelder tilsvarendefor
overtredelserav artikkel 10 og artikkel 24.
Datatilsynet kan ilegge offentlige myndigheterog organer
overtredelsesgebyr.
§ 22 Oppfyllelsesfrist og domstolsprøvingi saker om overtredelsesgebyr
Oppfyllelsesfristenfor overtredelsesgebyrer fire uker fra vedtaketer
endelig.
Retten kan prøve alle sider av sakerom overtredelsesgebyrog avsi dom for
realiteteni sakendersomden finner det hensiktsmessigog forsvarlig.
§ 23 Tvangsmulkt
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Ved påleggetter dennelov kan Datatilsynet fastsetteen tvangsmulkt som
løper for hver dag som går etter utløpet av den fristen som er satt for oppfylling av
pålegget,inntil påleggeter oppfylt.
Kapittel 8. Ikraftsetting og opphevelseav personopplysningsloven 2000
§ 24 Ikraftsetting mv.
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
Med virkning fra den tid loven trer i kraft, oppheveslov 14. april 2000 nr.
31 om behandlingav personopplysninger.
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Utkast til bestemmelserom kameraovervåking på arbeidsplassog
bruk av uekte kameraovervåkingsutstyr
Kapittel 1. Kameraovervåking på arbeidsplass
§ 1 Virkeområde
Kapittelet her gjelder for kameraovervåkingpå arbeidsplass.
Med kameraovervåkingmenesvedvarendeeller regelmessiggjentatt
personovervåkingved hjelp av fjernbetjent eller automatiskvirkende
overvåkingskameraeller annetlignende utstyr som er fastmontert. Som
kameraovervåkingansesbådeovervåking med og uten mulighet for opptak av lyd og bildemateriale.Det sammegjelder utstyr som lett kan forveksles med en ekte
kameraløsning.
§ 2 Kameraovervåkingav sted på arbeidsplasshvor en begrensetkrets av
personerferdesjevnlig
Kameraovervåkingav sted på arbeidsplasshvor en begrensetkrets av
personerferdesjevnlig, er bare tillatt dersomdet ut fra virksomhetener behov for
å forebyggeat farlige situasjoneroppstårog ivareta hensynettil ansattesell er
andressikkerhet eller det for øvrig er et særskilt behov for overvåkingen.
§ 3 Varsel om at overvåkingfinner sted
Ved kameraovervåkingetter kapittelet her skal det ved skilting eller på
annenmåte gjørestydelig at stedetblir overvåket,at overvåkingen eventuelt
inkluderer lydopptak og hvem som er behandlingsansvarlig.
§ 4 Utlevering av opptak gjort ved kameraovervåking
Personopplysningersom er innsamletved kameraovervåkingetter kapittelet
her, kan bare utleverestil andreenn den behandlingsansv
arlige dersom
a) den som er avbildet, samtykker
b) utleveringenskjer til politiet ved etterforskning av straffbarehandlinger
eller ulykker, og lovbestemttaushetspliktikke er til hinder for utleveringen eller
c) det ellers følger av lov at utlevering kan skje
§ 5 Sletting av opptak gjort ved kameraovervåking
Opptak skal slettessenestén uke etter at opptakeneer gjort. Hvis det er
sannsynligat opptaketvil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning
av straffbarehandlinger eller ulykk er, kan opptakeneoppbevaresinntil 30 dager.
Opptak gjort på utsalgsstedersom benytter betalingskort, eller i post- eller
banklokaler,skal slettessenesttre månederetter at opptakeneer gjort.
Sletteplikten etter første og annet ledd gjelder ikke
a) for opptak som politiet er i besittelseav
b) for opptak som kan væreav betydning for rikets eller dets alliertes
sikkerhet, forholdet til fremmedemakter og andrevitale nasjonale
sikkerhetsinteressereller
c) hvor den som er avbildet, samtykkeri at opptakeneoppbevareslenger
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Dersom det foreligger et særlig behov for oppbevaringi lengre tid enn i
første og annet ledd, kan Datatilsynet gjøre unntak fra dissebestemmelsene.
§ 6 Forskrifter
Kongen kan ved forskrift gi nærmerebestemmelserom kameraovervåking
på arbeidsplass.
Kapittel 2. Bruk av uekte kameraovervåkingsutstyr
§ 7 Bruk av uektekameraovervåkingsutstyr
Utstyr som lett kan forvekslesmed et ekte fjernbetjent eller automatisk
virkende overvåkingskameraeller annetlignende utstyr som er f astmontert,kan
kun benyttesder bruken oppfyller et av vilkårene i personvernforordningen
artikkel 6 nr. 1.
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Utkast til bestemmelserom arbeidsgiversinnsyn i e-postkassem.v.
§ 1 Virkeområde
Kapittelet her gjelder arbeidsgiversrett til innsyn i opplysningerlagret i
a) e-postkassesom arbeidsgiverhar stilt til arbeidstakersdisposisjontil
bruk i arbeidet
b) arbeidstakerspersonligeområderi virksomhetensdatanettverkeller
annetelektronisk utstyr som arbeidsgiverhar stilt til arbeidstakersd isposisjon til
bruk i arbeidetog
c) aktivitetslogger i virksomhetensdatanettverk
Bestemmelsenegjelder tilsvarendefor innsyn i opplysningernevnt i første
ledd som finnes på sikkerhetskopiereller tilsvarende.
Kapittelet her gjelder nåværendeog tidlige re arbeidstakere,samt andresom
utfører eller har utført arbeid for arbeidsgiver.
§ 2 Vilkår for innsyn
Arbeidsgiver har bare rett til innsyn i opplysningernevnt i § 1 første ledd
a) når det er nødvendigfor å ivareta den daglige driften eller andre
berettigedeinteresserved virksomheteneller
b) ved begrunnetmistankeom at arbeidstakersbruk av e-postkasseeller
annetelektronisk utstyr medførergrovt brudd på de plikter som følger av
arbeidsforholdeteller kan gi grunnlag for oppsigelseeller avskjed
§ 3 Prosedyrer ved innsyn
Arbeidstakerskal så langt som mulig varslesog få anledningtil å uttale seg
før arbeidsgivergjennomførerinnsyn. I varseletskal arbeidsgiverbegrunne
hvorfor vilkårene for innsyn anseså væreoppfylt og orientereom arbeidstakers
rettigheter etter dennebestemmelsen.
Arbeidstakerskal så langt som mulig gis anledningtil å væretil stedeunder
gjennomføringenav innsyn og har rett til å la segbistå av tillitsvalgt eller annen
representant.
Er innsyn foretatt uten forutgående varsel eller uten at arbeidstakervar til
stede,skal arbeidstakergis skriftlig underretningom dette så snart innsyn er
gjennomført.Underretningenskal, i tillegg til opplysningenenevnt i første ledd
annetpunktum, inneholdeopplysningerom hvilken metodefor innsyn som ble
benyttet, hvilke e-postereller andredokumentersom ble åpnetsamt resultatetav
innsynet.
Unntakenefra rett til informasjon i personopplysningsloven§ 13 gjelder
tilsvarende.
Innsyn må gjennomførespå en slik måte at opplysningeneså langt som
mulig ikke endresog at frembrakte opplysningerkan etterprøves.
Åpnede e-poster,dokumentereller tilsvarendesom det viser segat ikke er
nødvendigeeller relevantefor formålet med innsynet, skal straks lukkes.
Eventuelle kopier skal slettes.
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Bestemmelsengjelder ikke ved innsyn i aktivitetslogger når formålet med
innsynet er å administrerevirksomhetensdatanettverkeller å avdekkeeller
oppklare sikkerhetsbruddi nettverket,og innsynet ikke er rettet mot én eller flere
konkrete ansatte.
§ 4 Sletting av opplysninger ved opphør av arbeidsforholdet
Arbeidstakerse-postkasseskal avsluttesved arbeidsforholdetsopphør.
Opplysningernevnt i § 1 første ledd bokstav a og b som ikke er nødvendig
for den daglige driften av virksomheten, skal slettesinnen rimelig tid etter
arbeidsforholdetsopphør.
§ 5 Adgang til å fravike bestemmelsene
Det er ikke adgangtil å fastsetteinstruks eller inngå avtale som fraviker
bestemmelsenei kapittelet her til ugunstfor arbeidstaker.
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REGULATION (EU) 2016/679OF THE EUROPEANPARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the
protectionof naturalpersonswith regardto theprocessingof personaldataandon the freemovementof suchdata,andrepealing
Directive 95/46/EC(GeneralDataProtectionRegulation)

2

EUROPAPARLAMENTS - OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/679
av 27. april 2016
om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri
utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (generell
personvernforordning)
EUROPAPARLAMENTETOG RÅDET FOR DEN EUROPEISKEUNION HAR —

underhenvisningtil traktatenom Den europeiske unionsvirkemåte,særligartikkel 16,

underhenvisningtil forslagfra Europakommisjonen,

etteroversendingav utkasttil regelverksakttil de nasjonaleparlamentene,

underhenvisningtil uttalelsefra Den europeiskeøkonomiskeog sosialekomité(1),

2
underhenvisningtil uttalelsefra Regionkomiteen(
),

3
etterden ordinæreregelverksprosessen(
) og

ut fra følgendebetraktninger:

1)

Vern av fysiske personeri forbindelsemedbehandlingav personopplysninger
er en grunnleggenderettighet.I artikkel 8 nr. 1 i
Den europeiskeunions pakt om grunnleggenderettigheter(heretterkalt «pakten»)og i artikkel 16 nr. 1 i traktatenom Den
europeiskeunionsvirkemåte(TEUV) er det fastsattat enhverpersonhar rett til vern av personopplysninger
om vedkommende
selv.

2)

Prinsippeneog reglenefor vern av fysiske personeri forbindelsemed behandlingav personopplysninger
som gjelder dem selv,
bør, uavhengigav nevntepersonersstatsborgerskap
eller bosted,respekterederesgrunnleggenderettigheterog friheter, særlig
rettentil vern av personopplysninger.
Hensiktenmeddenneforordning er å bidra til å skapeet områdemed frihet, sikkerhetog
rettferdighetsamt en økonomiskunion og å bidra til økonomiskog sosial framgang,til å oppnåen styrking og tilnærming av
økonomienei det indre markedog til fysiskepersonersvelferd.

3)

Europaparlaments
- og rådsdirektiv 95/46/EF(4) har som formål å harmoniserevernet av fysiske personersgrunnleggende
rettigheter og friheter i forbindelse med behandlingsaktivitetersamt å sikre fri flyt av personopplysningermellom
medlemsstatene.

(1)
(2)
(3)
(4)

EUT C 229 av 31.7.2012,s. 90.
EUT C 391 av 18.12.2012,s. 127.
Europaparlamentets
holdning av 12. mars2014 (ennåikke offentliggjort i EUT) og Rådetsholdningved førstebehandlingav 8. april 2016 (ennåikke offentliggjort i
EUT). Europaparlamentets
holdningav 14. april 2016.
Europaparlaments
- og rådsdirektiv95/46/EFav 24. oktober1995om vern av fysiskepersoneri forbindelsemedbehandlingav personopplysninger
og om fri utveksling
av slike opplysninger(EFT L 281 av 23.11.1995,s. 31).

3

4)

Behandlingav personopplysninger
bør ha som formål å tjene menneskeheten.
Rettentil vern av personopplysninger
er ikke en
absoluttrettighet;denmåsesi sammenheng
meddenfunksjondenhar i samfunnet,og veiesmot andregrunnleggenderettigheter
i samsvarmed forholdsmessighetsprinsippet.
Denne forordning overholder alle grunnleggenderettigheter og de friheter og
prinsipper som er anerkjenti pakten,slik de er nedfelt i traktatene,særlig med hensyntil privatliv og familieliv, hjem og
kommunikasjon,vern av personopplysninger,
tanke-, tros- og religionsfrihet, ytrings- og informasjonsfrihet,frihet til å drive
næringsvirksomhet,
rettentil effektiv prøving og rettferdigrettergangsamtkul turelt, religiøstog språkligmangfold.

5)

Den økonomiskeog sosialeintegrasjonsom er oppnåddsom følge av det indre markedsvirkemåte,har ført til en betydeligøkt
flyt av personopplysningerover landegrensene.Utvekslingen av personopplysningermellom offentlige og private aktører,
herunderfysiskepersoner,sammenslutninger
og foretak,i Unionenhar økt. Nasjonalemyndigheteri medlemsstatene
oppfordres
i unionsrettentil å samarbeideog utvekslepersonopplysninger
for å kunneutføresitt arbeideller utføreoppgaverpå vegneav en
myndigheti en annenmedlemsstat.

6)

Den rasketeknologiskeutviklingen samtglobaliseringenhar skaptnye utfordringermedhensyntil vern av personopplysninger.
Omfangetav innsamlingenog utvekslingenav personopplysninge
r har økt betraktelig.Teknologiengjør det mulig for både
private selskaperog offentlige myndigheterå benytte seg av personopplysningeri sitt arbeid i et helt nytt omfang. Fysiske
personergjør i stadigstørregradpersonopplysninger
offentlig tilgjengelig, ogsåglobalt.Teknologienhar endretbådeøkonomien
og det sosialeliv og bør ytterligerefremmeden frie flyt av personopplysninger
i Unionenog overføringav dissetil tredjestater
og internasjonaleorganisasjoner,
samtidigsomdet sikreset høyt nivå for vern av personopplysningene.

7)

Denneutviklingen kreveren sterkog mer sammenhengende
rammefor vern av personopplysninger
i Unionenstøttetav en streng
håndhevingav reglene,ettersomdet er viktig å skapeden nødvendigetillit som vil gjøre at den digitale økonomienkan utvikle
seg i det indre marked. Fysiske personerbør ha kontroll over egne personopplysninger.Rettssikkerhetenog den praktiske
sikkerhetenfor fysiskepersoner,markedsdeltakere
og offentlige myndigheterbør styrkes.

8)

Når det i denneforordningfastsettesat det kan innførespresiseringereller begrensninger
av densreglergjennommedlemstatenes
nasjonalerett, kan medlemsstatene,i den grad det er nødvendigav hensyn til sammenhengenog for å gjøre nasjonale
bestemmelser
forståeligefor de personerde får anvendelsepå, innarbeideelementerfra denneforordning i sin nasjonalerett.

9)

Måleneog prinsippenei direktiv 95/46/EFer fremdelesgyldige,mendet har ikke hindreten fragmentertgjennomføringav vernet
av personopplysningeri Unionen,rettsligusikkerheteller en utbredtallmennoppfatningom at det fremdeleser betydeligerisikoer
forbundetmedvernetav fysiskepersoner,særligi forbindelsemedaktiviteterpå internett.Forskjelleri nivåetfor vern av fysiske
personersrettigheterog friheter,særligrettentil vernav personopplysninger,
i forbindelsemedbehandlingav personopplysning
er
i medlemsstatene
kan hindre den frie flyt av personopplysningeri Unionen. Disse forskjellenekan derfor væretil hinder for
utøvelsenav økonomiskvirksomhetpå EU-plan, føre til konkurransevridningog hindre myndighetenei å ivareta sitt ansvari
henholdtil unionsretten.En slik forskjell i beskyttelsesnivå
skyldesforskjellig gjennomføringog anvendelseav direktiv 95/46/EF.

10) For å sikre et ensartetog høyt nivå for vern av fysiskepersonerog fjerne hindringenefor flyten av personopplysninger
i Unionen
bør nivåetfor vern av fysiskepersonersrettigheterog friheter i forbindelsemedbehandlingav slike opplysningerværedet samme
i alle medlemsstater.
Det bør sikresat reglenefor vern av fysiske personersgrunnleggenderettigheterog friheter i forbindelse
med behandlingav personopplysninger
anvendespå en ensartetog enhetligmåtei hele Unionen.Når det gjelder behandling av
personopplysningerfor å oppfylle en rettslig forpliktelse, utføre en oppgavei allmennhetensinteresseeller utøve offentlig
myndighet som den behandlingsansvarligeer pålagt, bør medlemsstatenekunne opprettholde eller innføre nasjonale
bestemmelse
r for nærmereå presisereanvendelsenav reglenei denneforordning.Sammenmeddet alminneligeog tverrgående
regelverketfor vern av personopplysninger
somgjennomførerdirektiv 95/46/EF,har medlemsstatene
flere sektorspesifikkelover
på områdersomkrever merspesifikkebestemmelser.
Denneforordninggir ogsåmedlemsstatene
handlingsromtil å fastsetteegne
regler, herunderfor behandlingav særligekategorierav personopplysninger(«sensitiveopplysninger»).I denneforbindelse
utelukker denne forordning ikke at det i medlemsstatenes
nasjonalerett fastsettesnærmereomstendigheterfor spesifikke
situasjonerder personopplysninger
behandles,herundermer nøyaktigevilkår for når behandlingav personopplysninger
er lovli g.
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11) For å sikreet effektivt v ernav personopplysninger
i heleUnionenkrevesdet en styrkingog en nærmerefastsettelseav rettighetene
til de registrerteog pliktene til dem som behandlerog treffer avgjørelserom behandlingav personopplysninger,
samtat det i
medlemsstatene
finnesdensammemyndighettil å føretilsyn medog sikreoverholdelseav reglenefor vernav personopplysninger
og de sammesanksjoneneved overtredelser.

12) Ved artikkel 16 nr. 2 i TEUV gis Europaparlamentet
og Rådet fullmakt til å fastsetteregler for vern av fysiske personeri
forbindelsemedbehandlingav personopplysninger
samtregler for fri utvekslingav personopplysninger.

13) For å sikre et ensartetnivå for vern av fysiskepersoneri heleUnionenog hindreat forskjeller hemmerden frie utvekslingen av
personopplysningeri det indre marked er det behov for en forordning for å skape rettssikkerhetog gjennomsiktighetfor
markedsdeltakere,
herundersværtsmå,små og mellomstorebedrifter, og som vil gi fysiske personeri alle medlemsstaterdet
sammenivået av rettslig bindenderettigheterog plikter, og behandlingsansvarlige
og databehandlere
det sammeansvaret,for å
sikre et ensartettilsyn medbehandlingenav personopplysninger
og de sammesanksjonenei alle medlemsstater
samtet effektivt
samarbeidmellom tilsynsmyndighetene
i forskjellige medlemsstater.
For å sikre et velfungerendeindre markedkrevesdet at den
frie utvekslingenav personopplysninger
i Unionen ikke begrenseseller forbys av årsakerknyttet til vern av fysiske personeri
forbindelsemed behandlingav personopplysninger.
For å ta høydefor densærligesituasjonentil sværtsmå,småog mellomstore
bedrifterinneholderdenneforordninget unntakfor organisasjoner
medfærreenn250ansattemedhensyntil føring av protokoller.
Videre oppfordres Unionensinstitusjonerog organersamt medlemsstatene
og derestilsynsmyndighetertil å ta høydefor de
særligebehovenetil sværtsmå,småog mellomstorebedrifter ved anvendelsenav denneforordning.Definisjonenav begrepene
sværtsmå,småog mellomstorebedrifter bør byggepå artikkel 2 i vedleggettil kommisjonsrekommandasjon
2003/361/EF(5).

14) Det vern som denneforordning gir i forbindelsemedbehandlingav personopplysninger,
bør få anvendelsepå fysiskepersoner,
uavhengigav deresstatsborgerskapeller bosted.Denneforordningomfatterikke behandlingav personopplysninger
som gjelder
juridiske personer,og særlig foretak etablert som juridiske personer, herunder den juridiske personensnavn, form og
kontaktopplysninger.

15) For å unngåat det oppståren alvorlig risiko for at bestemmelsene
omgåsbør vernetav fysiskepersonerværeteknologisknøytralt
og ikke avhengeav teknikkenesom benyttes.Vernet av fysiske personerbør få anvendelsepå automatisertbehandlingav
personopplysninger
samtmanuellbehandlingdersompersonopplysningene
inngåri eller skal inngåi et register.Saksmapper
eller
samlinger av saksmappersamt deres forsider som ikke er strukturert etter bestemtekriterier, bør ikke omfattes av denne
forordningsvirkeområde.

16) Denne forordning får ikke anvendelsepå spørsmålom vern av grunnleggenderettigheter og friheter eller fri flyt av
personopplysninger
knyttet til aktiviteter som ikke omfattesav unionsretten,f.eks. aktiviteter som gjelder nasjonalsikkerhet.
Denneforordning får ikke anvendelsepå medlemsstatenes
behandlingav personopplysninger
når detteutføresi forbindelsemed
aktiviteterknyttet til Unionensfelles utenriks- og sikkerhetspolitikk.

17) Europaparlaments
- og rådsforordning(EF) nr. 45/2001(6) får anvendelse på behandlingav personopplysninger
som utføresav
Unionensinstitusjoner,organer,kontorerog byråer.Forordning(EF) nr. 45/2001og andreEU-rettsaktersom får anvendelsepå
nevntebehandlingav personopplysninger,
bør tilpassesprinsippeneog reglenefastsatti denneforordning og anvendesi lys av
denneforordning.For å sikre en sterkog sammenhengende
rammefor vern av personopplysninger
i Unionenbør de nødvendige
tilpasningerav forordning (EF) nr. 45/2001gjøresetter at denneforordning er vedtatt,slik at de får anvendelsesamtidig som
denneforordning.

18) Denneforordning får ikke anvendelsepå behandlingav personopplysninger
som en fysisk personutføreri forbindelsemedrent
personligeeller familiemessigeaktiviteter,og somderfor ikk e er knyttet til en yrkes- eller forretningsvirksomhet.Personligeeller
familiemessigeaktiviteter kan omfatte korrespondanseog føring av adresselistereller aktiviteter på sosiale nettverk samt
aktiviteter på internett i forbindelsemed slike aktiviteter. Denneforordning får imidlertid anvendelsepå behandlingsansvarlige
(5)
(6)

Kommisjonsrekommandasjon
av 6. mai 2003 om definisjonenav sværtsmå,småog mellomstorebedrifter(C(2003)1422)(EFT L 124 av 20.5.2003,s. 36).
Europaparlaments
- og rådsforordning(EF) nr. 45/2001av 18. desember2000 om personverni forbindelsemed behandlingav personopplysningeri Fellesskapets
institusjonerog organerog om fri utvekslingav slike opplysninger(EFT L 8 av 12.1.2001,s. 1).
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eller databehandlere
som stiller til rådighetmidler til behandlingav personopplysninger
i forbindelsemed slike personligeeller
familiemessigeaktiviteter.

19) Vern av fysiske personer i forbindelsemed vedkommendemyndighetersbehandlingav personopplysninger
med henblikk på å
forebygge,etterforske,avsløreeller straffeforfølgestraffbareforhold eller iverksettestrafferettsligesanksjoner,herunder vern
mot og forebyggingav trusler mot den offentlige sikkerhetsamtfri utvekslingav nevnteopplysninger,omfattesav en spesifikk
EU-rettsakt.Denneforordning bør derfor ikke få anvendelsepå behandlingsaktiviteter
som utføresfor nevnteformål. Offentlige
myndighetersbehandlingav personopplysninger
i henholdtil denneforordningbør, når behandlingenutføresfor nevnteformål,
imidlertid omfattesav en mer spesifikk EU-rettsakt, nærmerebestemteuropaparlaments
- og rådsdirektiv (EU) 2016/680(7).
Medlemsstatene
kan overlateoppgaver som ikke nødvendigvisutføresfor å forebygge,etterforske,avsløreeller straffeforfølge
straffbareforhold eller iverksettestrafferettsligesanksjoner,herundervern mot og forebyggingav trusler mot den offentli ge
sikkerhet,til vedkommendemyndigheter som definerti direktiv (EU) 2016/680,slik at behandlingenav personopplysninger
for
slike andreformål, i den graddetteomfattesav unionsretten,omfattesav denneforordning.

Med hensyn til nevnte vedkommendemyndighetersbehandlingav personopplysningerfor formål som omfattes av denne
forordning, bør medlemsstatene
kunne opprettholdeeller innføre mer spesifikke bestemmelserfor å tilpasseanvendelsenav
reglenei denneforordning.I nevntebestemmelser
kan det fastsettesmer spesifikke krav til nevntevedkommendemyndigheters
behandlingav personopplysninger
for slike andreformål, idet det tas hensyntil den enkeltemedlemsstatsforfatningsmessige,
organisatoriskeog administrativestruktur. Når behandlingav personopplysninger
utført av private organeromfattesav denne
forordning,bør det i denneforordningfastsettesen mulighet for at medlemsstatene
på særligevilkår ved lov kan begrensevi sse
forpliktelserog rettigheterdersomnevntebegrensningutgjør et nødvendigog forholdsmessig tiltak i et demokratisksamfunnfor
å sikre særlige viktige interesser, herunder den offentlige sikkerhet samt forebygging, etterforskning, avsløring eller
straffeforfølgingav straffbareforhold eller iverksettingav strafferettsligesanksjoner,herunder vernmot og forebyggingav trusler
mot den offentlige sikkerhet. Dette er f.eks. relevant i forbindelse med bekjempelseav hvitvasking av penger eller
kriminaltekniskelaboratoriersvirksomhet.

20) Selv om denneforordningblant annetfår anvendelsepå domstolersog andrerettshåndhevende
myndighetersvirksomhet,kan det
i unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett angishvilke prosesserog framgangsmåter
for behandlingsomfår anvendelse
på behandlingav personopplysninger
som utføresav domstoler og andrerettshåndhevende
myndigheter.Tilsynsmyndighetenes
kompetansebør ikke omfattedomstolersbehandlingav personopplysninger
når detteutføresinnenfor rammenav domstolenes
domsmyndighet,for å sikre domstolenesuavhengighetnår de utførersine juridiske oppgaver,herundernår de treffer avgjørelser.
Det bør være mulig å overlate tilsynet med slike databehandlingsaktiviteter
til særskilteorganer innenfor medlemsstatens
rettssystemsom særligbør sikre at reglenei denneforordning overholdes,øke bevissthetentil medlemmeneav domstolvesenet
om de forpliktelserde har i henholdtil denneforordning,og håndtereklageri forbindelsemednevntedatabehandlingsaktivit
eter.

21) Denneforordningberørerikke anvendelsen
av europaparlaments
- og rådsdirektiv 2000/31/EF(8), særligreglenefor tjenesteytende
mellommennsansvari artikkel 12–15 i nevntedirektiv. Formåletmed nevntedirektiv er å bidra til at det indre markedfungerer
på en tilfredsstillendemåteved å sikre fri bevegelighetfor informasjonssamfunnstjenester
mellom medlemsstatene.

22) Enhver behandling av personopplysningersom utføres i forbindelse med aktivitetene i en virksomhet tilhørende en
behandlingsansvarlig
eller databehandler
i Unionen,bør utføresi samsvarmeddenneforordning,uavhengigav om behandlingen
finner stedi Unioneneller ikke. En virksomhetinnebæreren effektiv og faktisk utøvelseav aktivitet gjennomen stabil struktur.
En slik struktursrettsligeform, entendet dreier segom en filial eller et datterforetakmed statussom juridisk person,er ikke av
avgjørendebetydningi denneforbindelse.

23) For å sikre at fysiske personer ikke fratas det vern de har rett til i henhold til denne forordning, bør behandling av
personopplysninger
om registrertesombefinnersegi Unionen,og somutføresav en behandlingsansvarlig
eller en databehandler
som ikke er etablerti Unionen,omfattesav denneforordning dersombehandlingsaktivitetene
er knyttet til tilbud av varer eller

(7)

(8)

Europaparlaments
- og rådsdirektiv (EU) 2016/680av 27. april 2016 om vern av fysiske personeri forbindelsemed vedkommendemyndighetersbehandling av
personopplysninger
medhenblikk på å forebygge,etterforske,avsløreeller straffeforfølgestraffbareforhold eller iverksettestrafferettsligesanksjoner,om fri utveksling
av slike opplysningerog om opphevingav Rådetsrammebeslutning
2008/977/JIS(se side89 i denneEUT).
Europaparlaments
- og rådsdirektiv2000/31/EFav 8. j uni 2000 om visse rettslige aspekterved informasjonssamfunnstjenester,
særligelektroniskhandel,i det indre
marked(«Direktivet om elektroniskhandel»)(EFT L 178 av 17.7.2000,s. 1).

6

tjenestertil nevnte registrerte,uansettom det kreves betaling eller ikke. For å avgjøreom nevntebehandlingsansvarlig
eller
databehandler
tilbyr varereller tjenestertil registrertesombefinnersegi Unionen,bør det bringespå det reneom det er åpenbart
at den behandlingsansvarlige
eller databehandler
en har til hensikt å tilby tjenestertil registrertei én eller flere medlemsstater
i
Unionen.Selv om tilgang til den behandlingsansvarliges,
databehandlerens
eller en mellommannsnettstedi Unionen,til en epostadresseeller til andre kontaktopplysninge
r, eller bruk av et språk som vanligvis benyttes i tredjestatender den
behandlingsansvarlige
er etablert,ikke er tilstrekkelig til å fastslåen slik hensikt,kan faktorersombruk av et språkeller en valuta
som vanligvis benyttesi én eller flere medlemsstater,sammenmed en mulighet til å bestille varer og tjenesterpå nevnteandre
språk,eller omtale av kunder eller brukeresom befinnersegi Unionen,gjøre det åpenbartat den behandlingsansvarlige
har t il
hensiktå tilby varereller tjenestertil registrertei Unionen.

24) Behandlingav personopplysninger
om registrertesom befinnersegi Unionen,og som utføresav en behandlingsansvarlig
eller
databehandlersom ikke er etablert i Unionen, bør også omfattes av denne forordning dersom behandlingener knyttet til
monitoreringav de registrertesatferd,sålangt atferdenfinner stedi Unionen.For å fastslåom en behandlingsaktivitetkan anses
som monitoreringav de registrertesatferd bør det bringespå det rene om det skjer sporing av fysiske personerpå internett,
herunderen mulig påfølgendebruk av teknikker for behandlingav personopplysninger
som innebærerprofilering av en fysisk
person,særlig med det formål å treffe avgjørelserom vedkommendeeller analysereeller forutsi vedkommendespersonlige
preferanser,atferdeller holdninger.

25) Dersom medlemsstatens
nasjonalerett får anvendelsei kraft av folkeretten, bør denneforordning også få anvendelsepå en
behandlingsansvarlig
som ikke er etablerti Unionen,f.eks.ved en medlemsstats
diplomatiskestasjonereller konsulater.

26) Prinsippeneom vern av personopplysninger
bør få anvendelsepå enhveropplysningom en identifiserteller identifiserbarfysi sk
person.Personopplysninger
somer blitt pseudonymisert,
og somkan knyttestil en fysisk personvedhjelp av tilleggsopplysninger,
bør ansessomopplysningerom en identifiserbarfysisk person.Når det skal fastslåsom en fysisk personer identifiserbar,bør det
tashensyntil alle midler som det medrimelighetkan tenkesat den behandlingsansvarlige
eller en annenpersonkan ta i bruk for
å identifiserevedkommendedirekte eller indirekte, f.eks. utpeking.For å fastslåom midler medrimelighet kan tenkeså bli tatt
bruk for å identifisereden fysiske personenbør det tas hensyntil alle objektive faktorer, f.eks. kostnadenefor og tiden som er
nødvendigfor å foreta identifikasjonen,idet det tas hensyntil teknologiensom er tilgjengelig på behandlingstidspunktet,
samt
denteknologiskeutvikling. Prinsippeneom vern av personopplysninger
bør derfor ikke få anvendelsepå anonymeopplysninger,
nærmerebestemtopplysningersomikke kan knyttestil en identifiserteller identifiserbarfysisk person,eller personopplysn
inger
som er blitt anonymisertpå en slik måte at den registrerteikke lenger kan identifiseres.Denneforordning gjelder derfor ikke
behandlingav slike anonymeopplysninger,herunderfor statistiskeformål eller forskningsformål.

27) Denne forordning får ikke anvendelsepå personopplysningerom avdødepersoner.Medlemsstatenekan fastsetteregler for
behandlingav personopplysninger
om avdødepersoner.

28) Pseudonymisering
av personopplysninger
kan redusererisikoenefor de berørteregistrerteog bidra til at behandlingsansvarlig
e
og databehandlere
kan oppfylle sine forpliktelser med hensyntil vern av personopplysninger.
Hensiktenmed den uttrykkelige
innføringenav «pseudonymisering»
i denneforordninger ikke å utelukkeandretiltak for vern av personopplysninger.

29) For å skape insitamenter til bruk av pseudonymiseringi forbindelse med behandling av personopplysningerbør
pseudonymiseringstiltak
som samtidigtillater en generellanalyse,væremulig hos den sammebehandlingsansvarlige
når denne
har truffet de tekniskeog organisatorisketiltak som er nødvendigefor å sikre at denneforordning gjennomføresmed tankepå
den berørtebehandlingen,og at tilleggsopplysningersom gjør det mulig å knytte personopplysningene
til en bestemtregistrert,
lagresatskilt. Den behandlingsansvarlige
sombehandlerpersonopplysningene,
bør angi de autorisertepersonenehos densamme
behandlingsansvarlige.

30) Fysiske personerkan knyttes til online-identifikatorer via utstyr, programmer,verktøy og protokoller, f.eks. IP-adresser,
informasjonskapslereller andreidentifikatorer,f.eks. radiofrekvensidentif
ikasjonsmerker.Dette kan etterlatespor som særligi
kombinasjonmedentydigeidentifikatorerog andreopplysningersomservernemottar,kanbrukestil å oppretteprofiler for fy siske
personerog identifiseredem.
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31) Offentlige myndighetersom får utlevert personopplysninger
i samsvarmed en rettslig forpliktelsei forbindelsemedutøvelseav
sitt offentlige oppdrag, f.eks. skatte- og tollmyndigheter, enheter som driver økonomisk etterforskning, uavhengige
forvaltningsmyndighetereller finansmarkedsmyndig
heter med ansvarfor reguleringav og tilsyn med verdipapirmarkeder,bør
ikke ansessommottakeredersomde mottarpersonopplysninger
somer nødvendigefor å utføreen bestemtgranskningav allmenn
interessei samsvarmedunionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett. Offentlige myndighetersanmodningerom utlevering
av informasjon bør alltid være skriftlige, begrunnedeog leilighetsvise og bør ikke gjelde et helt register eller føre til
sammenkoplingav registre.Nevnte offentlige myndighetersbehandling av personopplysninger
bør overholdegjeldenderegler
for vern av personopplysninger
i samsvarmedformålet medbehandlingen.

32) Samtykkebør gis i form av en tydelig bekreftelseder den registrertepå en frivillig, spesifikk,informert og utvetydigmåte gir sitt
samtykketil behandlingav vedkommendes
personopplysninger,
f.eks.i form av en skriftlig, herunderelektronisk,eller en muntlig
erklæring. Dette kan innebære å krysse av i en boks under et besøk på et nettsted, velge tekniske innstillinger for
informasjonssamfunnstjenester
eller en annenerklæringeller handling som i denneforbindelsetydelig viser at den registrerte
godtarden foreslåttebehandlingenav vedkommendes
personopplysninger.
Taushet,forhåndsavkryssede
boksereller inaktivitet
bør derfor ikke utgjøre et samtykke.Et samtykkebør omfattealle behandlingsaktivitetersom utføresmed henblikk på samme
formål. Dersomdet er flere formål med behandlingen,bør det gis samtykketil alle. Dersomden registrertessamtykkeskal gis
etter en elektronisk anmodning,må anmodningenvære tydelig, kortfattet og ikke unødig forstyrre bruken av den tjenesten
samtykketgjelder.

33) For formål knyttet til vitenskapeligforskning er det ofte ikke mulig fullt ut å identifisere formålet med behandlingenav
personopplysninger
på tidspunktetfor innsamlingenav opplysningene.De registrertebør derfor kunnegi sitt samtykketil visse
områderinnen vitenskapeligforskning når detteer i samsvarmed anerkjenteetiskestandarderfor vitenskapeligforskning. De
registrertebør ha mulighet til å gi sitt samtykkebaretil visseforskningsområdereller deler av forskningsprosjekteri det omfang
det tilsiktedeformålettillater det.

34) Genetiskeopplysninger bør defineressom personopplysningerom en fysisk personsnedarvede eller ervervedegenetiske
egenskaper
somforeliggeretteranalyseringav en biologisk prøvefra nevntefysiskeperson,særligen kromosomanalyse
eller en
DNA - eller RNA-analyse,eller analyseringav andreelementersom gjør det mulig å innhentetil svarendeopplysninger.

35) Personopplysninger
om helse bør omfatte alle opplysningerom den registrerteshelsetilstandsom avdekkerden registrertes
tidligere, nåværendeeller fremtidige fysiske eller psykiskehelsetilstand.Dette omfatteropplysningerom den fysiske personen
innsamletunderregistreringav vedkommendemedhenblikk påeller underyting av helsetjenester,
somnevnti europaparlaments
og rådsdirektiv2011/24/EU(9), til denaktuellefysiskepersonen;et tall, symboleller kjennetegnsomtildeles en fysisk personfor
på en entydig måteå identifiserevedkommendefor helseformål;opplysningersom stammerfra testereller undersøkelser
av en
kroppsdeleller en kroppssubstans,
herunderfra genetiskeopplysningerog biologiske prøver; og enhver opplysning om den
registrertemed hensyntil f.eks. sykdom, funksjonshemning,sykdomsrisiko,sykehistorie,klinisk behandlingeller fysiologisk
eller biomedisinsktilstanduavhengigav hvor dettestammerfra, f.eks.fra en legeeller annethelsepersonell,
et sykehus,medisinsk
utstyr eller in vitro-diagnostikk.

36) En behandlingsansvarligs
hovedvirksomheti Unionen bør være det sted der vedkommendehar sin hovedadministrasjoni
Unionen,med mindre det treffes beslutningerom formål og midler i forbindelsemed behandlingenav personopplysninger
i en
annen av den behandlingsansvarligesvirksomheter i Unionen; da skal nevnte andre virksomhet anses for å være
hovedvirksomheten.
En behandlingsansvarligs
hovedvirksomheti Unionenbør fastslåsut fra objektivekriterier og bør innebære
en effektiv og faktisk utøvelseav ledelsesaktivitetersom munnerut i de viktigste avgjørelsenemed hensyntil formålet med og
midlenefor behandlingengjennomen stabil struktur.Dettekriteriet bør ikke avhengeav om behandlingenav personopplysninge
r
utførespå nevntested. Det forhold at det finnes og benyttestekniske midler og teknologieri forbindelsemed behandlingav
personopplysningereller behandlingsaktiviteter,utgjør i seg selv ikke en hovedvirksomhet,og er derfor ikke avgjørendefor
kriteriet om hovedvirksomhet. Databehandlerenshovedvirksomhet bør være det sted der vedkommende har sin
hovedadministrasjon
i Unionen,eller dersomvedkommendeikke har en hovedadministrasjon
i Unionen,det stedder de fleste
behandlingsaktivitetene
finner sted i Unionen.I tilfeller som omfatter både den behandlingsansvarlige
og databehandleren,
bør
(9)

Europaparlaments
- og rådsdirektiv2011/24/EUav 9. mars2011 om anvendelseav pasientrettigheter
ved helsetjenesterover landegrensene
(EUT L 88 av 4.4.2011,s.
45).
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vedkommendeledendetilsynsmyndighetfortsattværetilsynsmyndigheteni medlemsstaten
der denbehandlingsansvarlige
har sin
hovedvirksomhet,mens databehandlerenstilsynsmyndighetbør anses for å være en berørt tilsynsmyndighet,og denne
tilsynsmyndighetbør delta i framgangsmåtenfor samarbeidfastsatt i denne forordning. Under alle omstendigheterbør
tilsynsmyndighetene
i medlemsstaten
eller medlemsstatene
der databehandleren
har én eller flere virksomheter, ikke ansesfor å
væreberørtetilsynsmyndigheterdersomutkastettil avgjørelsebare gjelder den behandlingsansvarlige.
Dersombehandlingen
utføres av et konsern,bør hovedvirksomhetentil det foretaketsom utøver kontroll, ansessom konsernetshovedvirksomhet,
bortsettfra når formåletmedbehandlingenog midlenesom skal brukes,fastsettesav et annetforetak.

37) Et konsernbør omfatteet foretak som utøverkontroll, og detskontrollerteforetak,der foretaketsom utøver kontroll, bør v ære
det foretak somkan utøveen dominerendeinnflytelsepå de andreforetakene,f.eks.i kraft av eiendomsrett,økonomiskdeltaking
eller reglenedet er underlagt,eller myndighetentil å få gjennomførtregler for vern av personopplysninger.Et foretak som
kontrollerer behandlingenav personopplysninger
i tilknyttede foretak,bør sammenmeddisseforetak ansessom et konsern.

38) Barnspersonopplysninger
fortjener et særligvern, ettersombarn kan væremindrebevisstepå aktuellerisikoer, konsekvenserog
garantiersamt på de rettigheterde harnårdetgjelderbehandlingav personopplysninger.
Et slikt særligvernbørisærfå anvendelse
på bruk av barnspersonopplysninger
for markedsføringsformåleller for å opprettepersonlighets
- eller brukerprofiler samtpå
innsamling av personopplysningerom barn når de bruker tjenestersom tilbys direkte til barn. Samtykke fra den som har
foreldreansvaret,
bør ikke værenødvendigi forbindelsemedforebyggings- eller rådgivningstjenester
somtilbys direktetil barn.

39) Enhverbehandling av personopplysninger
bør værelovlig og rettferdig. For fysiske personerbør det framgåklart og tydelig at
personopplysninger
om dem samlesinn, benyttes,konsultereseller på annenmåtebehandles,og i hvilket omfangde behandles
eller vil bli behandlet.Prinsippetom gjennomsiktighetkreverat all informasjonog kommunikasjoni forbindelsemedbehandling
av nevntepersonopplysninger
er lett tilgjengelig og lettfattelig, og at språketsom brukes,er klart og enkelt. Prinsippetgjelder
særliginformasjontil de registrerteom identitetentil denbehandlingsansvarlige
og formålenemedbehandlingensamtytterligere
informasjonfor å sikreen rettferdigog gjennomsiktigbehandlingfor de berørtefysiskepersonersamtderesrett til å få bekreftelse
på og bli underrettetom de personopplysninger
som gjelderdem,sombehandles.Fysiskepersonerbør gjøresoppmerksomme
på
risikoer, regler, garantierog rettigheteri forbindelsemed behandlingav personopplysninger,
og på hvilken måtede kan utøve
sine rettigheteri forbindelsemed nevntebehandling.De særligeformålenemed behandlingenav personopplysningene
bør især
væreberettigede,uttrykkelig angitt og fastsattnår personopplysningene
samlesinn. Personopplysningene
bør væreadekvate,
relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandlesfor. Dette krever særlig at det sikres at
personopplysningene
ikke lagres lenger enn det som er strengt nødvendig.Personopplysningerbør behandlesbare dersom
formålet med behandlingenikke med rimelighet kan oppfylles på annenmåte.For å sikre at personopplysningene
ikke lagres
lenger enn nødvendigbør den behandlingsansvarlige
fastsettefrister for sletting eller for regelmessiggjennomgåelse.Ethvert
rimelig tiltak bør treffes for å sikre at uriktige personopplysninger
korrigereseller slettes.Personopplysninger
bør behandlespå
en måtesom gir tilstrekkelig sikkerhetog fortrolighet, herunderfor å hindre ulovlig tilgang til eller bruk av personopplys
ninger
og utstyretsom brukesi forbindelsemed behandlingen.

40) For at behandlingenskal kunne ansessom lovlig bør personopplysningerbehandlespå grunnlag av den berørteregistrertes
samtykkeeller et annet berettigetgrunnlagsom er fastsattved lov, enten i denneforordning eller i en annenbestemmelsei
unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett som nevnt i denneforordning, herunderbehovetfor å oppfylle den rettslige
forpliktelsensompåhvilerdenbehandlingsansvarlige,
eller behovetfor å oppfylle en avtalesomden registrerteer part i, eller for
å treffe tiltak på anmodningfra denregistrertefør en avtaleinngåelse
.

41) Når det i denneforordning vises til et rettslig grunnlageller et lovgivningsmessigtiltak, krever dette ikke nødvendigvisen
regelverksaktvedtatt av et parlament, med forbehold for kravene fastsatt i henhold til forfatningsordningeni den berørte
medlemsstat.Nevnterettsligegrunnlageller lovgivningsmessigetiltak bør imidlertid væretydelig og presist,og anvendelsenav
det bør være forutsigbar for personersom omfattesav det, i samsvarmed rettspraksisentil Den europeiskeunions domstol
(«Domstolen»)og Den europeiskemenneskerettighetsdomstol.

42) Dersombehandlingener basertpå den registrertessamtykke,bør den behandlingsansvarlige
kunnepåviseat den registrertehar
gitt samtykketil behandlingen.Særligi forbindelsemedskriftlige erklæringerom andreforhold bør det foreligge garantierfor å
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sikre at den registrerteer kjent med at samtykkeer gitt, og omfangetav det. I samsvarmed rådsdirektiv93/13/EØF(10) bør det
foreliggeen samtykkeerklæringsomden behandlingsansvarlige
på forhåndhar utarbeideti en forståeligog lett tilgjengelig f orm
og formulert på et klart og enkeltspråk,og somikke bør inneholdeurimeligevilkår. For å sikre at samtykketer informert bør den
registrerteminst kjenne den behandlingsansvarliges
identitet og formålenemed behandlingensom personopplysningene
skal
brukestil. Samtykketskal ikke ansessom frivillig dersomden registrerteikke har en reell valgfrihet, eller ikk e er i standtil å
nekteå gi eller trekketilbake et samtykkeutenat det er til skadefor vedkommende.

43) For å sikre at et samtykkegis frivillig bør det ikke utgjøreet gyldig rettslig grunnlagfor behandlingav personopplysninge
r i et
bestemttilfell e dersom det er en klar skjevhet mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige,
særlig dersom den
behandlingsansvarlige
er en offentlig myndighetog det derfor er usannsynligat samtykketer gitt frivillig med hensyntil alle
omstendigheter
som kjennetegnerdenbestemtesituasjonen.Samtykketantaså ikke væregitt frivillig dersomdet ikke er mulig å
gi separatsamtykkefor forskjellige behandlingsaktiviteter,selv om det er hensiktsmessigi det enkeltetilfellet, eller dersom
oppfyllelsenav en avtale, herunderyting av en tjeneste,avhengerav samtykket,til trossfor at et slikt samtykkeikke er nødvendig
for å oppfylle avtalen.

44) Behandlingenbør ansessom lovlig når den er nødvendigi forbindelsemed en avtale,eller når det foreligger en hensikt om å
inngåen avtale.

45) Dersom behandlingenutføres i samsvarmed en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige,
eller dersom
behandlingener nødvendigfor å utføre en oppgavei allmennhetensinteresseeller utøveoffentlig myndighet, bør behandlingen
ha rettslig grunnlag i unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett. Ved denne forordning kreves det ikke en særlig
lovbestemmelsefor hver enkelt behandling.En lov kan være tilstrekkelig som grunnlagfor flere behandlingsaktivitet
er som
byggerpå en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige,
eller dersombehandlingener nødvendigfor å utføre
en oppgave i allmennhetensinteresseeller utøve offentlig myndighet. Formålet med behandlingenbør også fastsettesi
unionsretteneller i medlemsstatenes
nasjonalerett. Videre kan nevnterettsligegrunnlagpresiseredenneforordningsallmenne
vilkår for lovlig behandlingav personopplysninger,
fastsettespesifikasjonerfor å fastslåhvem den behandlingsansvarlige
er,
hvilken typepersonopplysninger
somskal behandles,de berørteregistrerte,hvilke enheterpersonopplysningene
kan utleverestil,
formålsbegrensninger,
hvor lenge opplysningenekan lagres og andre tiltak for å sikre lovlig og rettferdig behandling.I
unionsretten eller medlemsstatenes
nasjonalerett bør det ogsåfastsettesom den behandlingsansvarlige
somutfører en oppgavei
allmennhetensinteresseeller utøver offentlig myndighet,bør væreen offentlig myndigheteller en annenfysisk eller juridisk
personunderlagt offentlig rett eller, dersomdet er i allmennhetensinteresse,herunderfor helseformålsom folkehelseog sosial
trygghetog forvaltning av helsetjenester,
privatrett,f.eks.en yrkessammenslutning.

46) Behandlingenav personopplysningerbør ogsåanses som lovlig dersomden er nødvendigfor å verne en interessesom er av
avgjørendebetydningfor den registrerteseller en annenfysisk personsliv. Behandlingav personopplysninger
som er basertpå
en annenfysisk personsvitale interesser,bør i prinsippet barefinne steddersomdet er åpenbartat behandlingenikke kan baseres
på et annetrettsliggrunnlag.Noentyperbehandlingkantjenebådeviktige samfunnsinteresser
og denregistrertesvitale int eresser,
f.eks. når behandlingener nødvendigav humanitæreårsaker,herunderfor å overvåkeepidemierog spredningav dem, eller i
humanitærenødssituasjoner,
særligi forbindelsemednaturkatastroferog menneskeskapte
katastrofer.

47) De berettigedeinteressenetil en behandlingsansvarlig,
herunderde berettigedeinteressenetil en behandlingsansvarlig
som
personopplysninger
kan utleverestil, eller til en tredjepart,kan utgjøre et rettslig grunnlagfor behandlingen,forutsatt at den
registrertesinteressereller grunnleggenderettigheterog friheter ikke går foran, idet det tas hensyntil de registrertesri melige
forventningerpå grunnlagav forholdet mellom dem og den behandlingsansvarlige.
Det kan f.eks. foreligge en slik berettiget
interessenår det er et relevant og passendeforhold mellom den registrerteog den behandlingsansvarlige,
f.eks. dersomden
registrerteer kundeav den behandlingsansvarlige
eller i vedkommendestjeneste.En berettigetinteressekrever i alle tilfel ler en
nøye vurdering, herunderav om en registrertpå tidspunktetfor og i forbindelsemed innsamlingav personopplysninger
med
rimelighetkan forventeat dissebehandlesfor nevnteformål. Den registrertesinteresserog grunnleggenderettigheterkan særlig
gå f oran den behandlingsansvarliges
interesserdersompersonopplysningene
behandlesunderomstendigheterder de registrerte
medrimelighetforventerat opplysningeneikke viderebehandles.
Ettersomdet er opp til lovgiverenved lov å fastsettedet rettslige
grunnlaget for offentlige myndighetersbehandling av personopplysninger,bør nevnte rettslige grunnlag ikke gjelde for
(10) Rådsdirektiv93/13/EØFav 5. april 1993 om urimeligevilkår i forbrukeravtaler(EFT L 95 av 21.4.1993,s. 29).
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behandlingsom offentlige myndigheterutfører i forbindelse med utførelse av de oppgavenede er tillagt. Behandling av
personopplysningersom er strengt nødvendigfor å forebyggebedrageri,utgjør også en berettigetinteressefor den berørte
behandlingsansvarlige.
Behandlingav personopplysningeri forbindelsemed direkte markedsføringkan ansesfor å være en
berettigetinteresse.

48) Behandlingsansvarligesom er en del av et konsern,eller institusjonersom er tilknyttet et sentraltorgan,kan ha en berettiget
interesseav å overførepersonopplysninger
internt i konsernetmedhenblikk påinterneadministrativeformål, herunderbehandling
av kunderseller arbeidstakeres
personopplysninger.
De allmenneprinsippenefor overføringav personopplysninger
i et konsern
til et foretaki en tredjestatpåvirkesikke.

49) Behandling av personopplysningeri det omfang som er strengt nødvendig og forholdsmessig for å sikre nett- og
informasjonssikkerheten,
det vil si et nettseller informasjonssystems
evnetil, på et bestemtsikkerhetsnivå,å ståimot uti lsiktede
hendelsereller ulovlige eller skadeligehandlingersom svekkertilgjengeligheten,autentisiteten
, integritetenog fortrolighetentil
lagredeeller overførtepersonopplysninger,
samtsikkerheteni beslektedetjenestersom tilbys av eller er gjort tilgjengelige via
nevnte nett og systemer,av offentlige myndigheter,enheterfor IT -beredskap(CERT), enheter for IT -sikkerhetshendelser
(CSIRT),leverandørerav elektroniskekommunikasjonsnett
og -tjenesterog leverandørerav sikkerhetsteknologier
og -tjenester,
utgjør en berettiget interessefor den berørte behandlingsansvarlige.
Dette kan f.eks. omfatte å hindre ulovlig tilgang til
elektroniskekommunikasjonsnettog spredningav skadeligekoder og å stoppe«tjenestenektangrep»
og skadepå datasystemer
og elektroniskekommunikasjonssystemer.

50) Behandlingav personopplysninger
for andreformål enn de formål personopplysningene
opprinneligble samletinn for, bør bare
væretillatt dersombehandlingener forenlig med formålenesom personopplysningene
opprinneligble samletinn for. I et slikt
tilfelle krevesdet ikke et annetrettslig grunnlagenn det som lig ger til grunn for innsamlingenav personopplysninger.
Dersom
behandlingener nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetensinteresseeller utøve offentlig myndighet som den
behandlingsansvarlige
er pålagt,kan det i unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett fastsettesog angis nærmerehvilke
oppgaverog formål viderebehandlingbør ansessom forenlig og lovlig for. Viderebehandlingfor arkivformål i allmennhetens
interesse,for formål knyttet til vitenskapeligeller historiskforskningeller for statistiskeformål bør ansessomforenligeog lovlige
behandlingsaktiviteter.Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningersom er fastsatt i unionsretteneller
medlemsstatenes
nasjonalerett, kan også utgjøre et rettslig grunnlag for viderebehandling.For å fastslå om formålet med
viderebehandlingener forenlig med formålet som personopplysningeneopprinnelig ble samlet inn for, bør den
behandlingsansvarlige,
etterå ha oppfylt alle krav for å sikre at den opprinneligebehandlingener lovli g, blant annetta hensyntil
enhver forbindelse mellom disse formålene og formålene med den tiltenkte viderebehandlingen,i hvilken sammenheng
personopplysningene
er blitt samletinn, særlig de registrertesrimelige forventningerpå grunnlagav forholdet de har til den
behandlingsansvarlige
med hensyntil viderebrukav opplysningene,personopplysningenes
art, konsekvensene
av den tiltenkte
viderebehandlingen for de registrerte, og om både de opprinnelige behandlingsaktivitetene og de tiltenkte
viderebehandl
ingsaktiviteteneomfattesav nødvendigegarantier.

Når denregistrertehar gitt samtykkeeller behandlingener basertpå unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett somutgjør
et nødvendigog forholdsmessigtiltak i et demokratisksamfunn for særlig å verne viktige samfunnsmessige
mål, bør den
behandlingsansvarlige
kunneviderebehandlepersonopplysningene
uavhengigav om formåleneer forenlige.I alle tilfeller bør det
sikres at prinsippenefastsatti denneforordning, og særlig informasjonentil de registrerteom nevnte andre formål og om
vedkommendesrettigheter, herunderretten til å protestere,anvendes.Dersom den behandlingsansvarlige
avdekker mulige
straffbarehandlingereller trusler mot den offentlige sikkerhetog overførerrelevantepersonopplysningeri enkeltståendeeller
flere tilfeller som gjelder sammestraffbarehandlingeller trusler mot den offentlige sikkerhet,til en vedkommendemyndighet,
bør dette ansesfor å værei den behandlingsansvarliges
berettigedeinteresse.En slik overføring i den behandlingsansvarliges
berettigedeinteresseeller viderebehandlingav personopplysninger
bør væreforbudt dersombehandlingenikke er forenlig med
en rettslig, yrkesmessigeller annenbindendetaushetsplikt.

51) Personopplysninger
som av natur er særligsensitivemed hensyntil grunnleggenderettigheterog friheter, fortjener et særskilt
vern, ettersomsammenhengen
de behandlesi, kan skapebetydeligerisikoer for de grunnleggenderettigheterog friheter. Slike
personopplysningerbør omfattepersonopplysninger
som avdekkerrasemessigeller etnisk opprinnelse,idet brukenav begrepet
«rasemessig
opprinnelse»i denneforordningikke innebærerat Unionengodtarteoriersomsøkerå fastslåat detfinnesforskjellige
menneskeraser.Behandling av fotografier bør ikke systematisk anses som behandling av særlige kategorier av
personopplysninger,
ettersomfotografier omfattesav definisjonenav biometriskeopplysningerbarenår de behandlesved hjelp
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av et særskilttekniskmiddel somgjør det mulig entydigå identifisereeller autentisereen fysisk person.Slike personopplysninger
bør ikke behandles,medmindrebehandlingener tillatt i særligetilfeller fastsatti denneforordning,idet det tashensynt il at det i
medlemssta
tenesnasjonalerett kan fastsettessærligebestemmelserom vern av personopplysninger
med henblikk på å tilpasse
anvendelsenav reglenei denneforordning for å oppfylle en rettslig forpliktelseeller utføreen oppgavei allmennhetensint eresse
eller utøve offentlig myndighetsomden behandlingsansvarlige
er pålagt.I tillegg til de særligekravenetil slik behandlingbør de
allmenneprinsippeneog de andrereglenei denneforordningfå anvendelse,særlignår det gjeldervilkårenefor lovlig behandling.
Unntakfra det allmenneforbudetmot å behandlenevntesærligekategorierav personopplysninger
bør fastsettesuttrykkelig, blant
annetdersomden registrertegir sitt uttrykkeligesamtykke,eller for å oppfylle særligebehov,særlignår behandlingenutføres i
forbindelse med visse sammenslutningers
eller stiftelsers rettmessigevirksomhet hvis formål er å gjøre det mulig å utøve
grunnleggendefriheter.

52) Unntak fra forbudetmot å behandlesærligekategorierav personopplysninger
bør ogsåtillates når detteer fastsatti unionsretten
eller medlemsstatenes
nasjonalerett, og det omfattesav nødvendigegarantiersom sikrer vern av personopplysninger
og andre
grunnleggende
rettigheternår detteer i allmennhetens
interesse,særligbehandlingav personopplysning
er på områdetarbeidsrett,
sosialrett,herunderpensjoner,og med henblikk på helsesikkerhet,-overvåkingog -varsling, forebyggingav eller kontroll med
smittsommesykdommerog andrealvorlige helsetrusler.Et slikt unntakkan gis for helseformål,herunder på områdetfolkehelse
og helsetjenesteforvaltning,
særligfor å sikre kvalitet og kostnadseffektiviteti framgangsmåtene
som brukesved behandlingav
krav om ytelser og tjenesteri sykeforsikringssystemet,
eller for arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til
vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål. Et unntak bør også tillate behandling av slike
personopplysningerdersomdette er nødvendigfor å fastsette,gjøre gjeldendeeller forsvare rettskrav, uansettom det skjer
innenforrammenav en rettergangeller en administrativeller utenrettsligprosedyre.

53) Særligekategorierav personopplysninger
som fortjener et sterkerevern, bør barebehandlesfor helserelaterteformål når det er
nødvendigfor å oppfylle nevnte formål til fordel for fysiske personerog samfunnetsom helhet, særlig i forbindelsemed
forvaltning av helse- eller sosialtjenesterog -systemer,herunder forvaltningens og sentrale nasjonale helsemyndigheters
behandlingav slike opplysningermedhenblikk påkvalitetskontroll,forvaltningsinformasjonog denallmennenasjonaleog lokale
overvåking av helse- og sosialsystemet,og for å sikre kontinuitet innen helse- og sosialtjenesterog helsetjenesterover
landegrensene
eller i forbindelsemedhelsesikkerhet,-overvåkingog -varslingeller for arkivformål i allmennhetens
interesse,for
formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål, på grunnlag av unionsretten eller
medlemsstatenes
nasjonalerett som må oppfylle et mål i allmennhetensinteresse,samt for studier på områdetfolkehelsesom
utføresi allmennhetensinteresse.Ved denneforordning bør det derfor fastsettesharmonisertevilkår for behandlingav særlige
kategorierav personopplysninger
om helsefor å oppfylle særligebehov,isærnår behandlingenav nevnteopplysningerutføres
for vissehelserelaterte
formål av personersomer underlagtlovfestettaushetsplikt.I unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonale
rett bør det fastsettessærligeog egnedetiltak for vern av fysiske personersgrunnleggenderettigheterog personopplysninger.
Medlemsstatene
bør kunneopprettholdeeller innføre ytterligerevilkår, herunderbegrensninger,med hensyntil behandlingav
genetiskeopplysninger,biometriskeopplysningerell er helseopplysninger.Dette bør imidlertid ikke hindre den frie flyten av
personopplysninger
i Unionennår nevntevilkår får anvendelsepå grenseoverskridende
behandlingav nevnteopplysninger.

54) Allmenne folkehelsehensyngjør at det kan være nødvendigå behandlesærligekategorierav personopplysningeruten den
registrertessamtykke.En slik behandlingbør være underlagtegnedeog særligetiltak som sikrer vern av fysiske personers
rettigheterog friheter. I denneforbindelsebør «folkehelse»tolkes i henhold til europaparlaments
- og rådsforordning(EF) nr.
1338/2008(11), nærmere bestemt alle faktorer knyttet til helse, nærmere bestemt helsestatus,herunder sykelighet og
funksjonshemning,faktorer som har innvirkning på denne helsestatusen,behov for helsetjenester, ressurseravsatt til
helsetjenester,
yting av og allmenntilgang til helsetjenester,
utgifter til og finansieringav helsetjenester
samtdødsårsak
er. En slik
behandlingav helseopplysninger
i allmennhetensinteressebør ikke føre til at personopplysningerbehandlesfor andreformål av
tredjeparter,f.eks.arbeidsgivere,forsikringsselskaper
eller banker.

55) Offentlige myndighetersbehandling av personopplysningermed henblikk på å nå målene til offisielt anerkjentereligiøse
sammenslutninger
som er fastsattved forfatningsretteneller ved folkeretten,utføresogsåi allmennhetensinteresse.

(11) Europaparlaments
- og rådsforordning(EF) nr. 1338/2008av 16. desember2008 om fellesskapsstatistikker
over folkehelseog helseog sikkerhetpå arbeidsplassen
(EUT L 354 av 31.12.2008,s. 70).
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56) Dersomdet i forbindelsemed valgaktiviteter i en medlemsstat,for å sikre at det demokratiskesystemetfungerer,kreves at
politiske partier samler inn personopplysningerom forskjellige personerspolitiske oppfatninger,kan behandling av slike
opplysningerværetillatt av hensyntil allmennhetens
interesse,forutsattat det foreliggernødvendigegarantier.

57) Dersompersonopplysningene
som behandlesav en behandlingsansvarlig,
ikke gjør det mulig for den behandlingsansvarlige
å
identifisereen fysisk person,bør denbehandlingsansvarlige
ikke ha plikt til å innhenteytterligereopplysningerfor å identifisere
den registrerteutelukkendemed det formål å overholde bestemmelsene
i denneforordning. Den behandlingsansvarlige
bør
imidlertid ikke nekteå ta imot flere opplysningersomden registrertegir medhenblikk på å utøvesine rettigheter.Identifi kasjon
bør omfatte digital identifikasjon av den registrerte, f.eks. ved hjelp av en autentiseringsmekanisme,
f.eks. de samme
legitimasjonsopplysningersom den registrertebruker for å logge seg inn på den nettbasertetjenestensom tilbys av den
behandlingsansvarlige.

58) Prinsippetom gjennomsiktighetkreverat all informasjonsomer rettetmot allmennheteneller denregistrerte,skal værekortfattet,
lett tilgjengelig og enkel å forstå, at det skal benytteset klart og enkeltspråkog ved behovvisualisering.Slik informasjon kan,
når den er rettet mot allmennheten, gis elektronisk,f.eks. på et nettsted.Dette er særlig relevanti situasjonerder det økende
antalletaktørersamtde komplekseteknologienesom brukes,gjør det vanskeligfor den registrerteå vite og forstå om, av hvem
og for hvilket formål vedkommendespersonopplysninger
samlesinn, f.eks.i forbindelsemednettreklame.Ettersombarnfortjener
et særligvern, bør all informasjonog kommunikasjon,dersombehandlingengjelder barn, væreformulert på et klart og enkelt
språksombarnetlett kan forstå.

59) Det bør fastsettesnærmereregler for å sikre at den registrertepå en enkel måte kan utøve sine rettigheteri henholdtil denne
forordning,herundermekanismerfor å anmodeom og, dersomdet er relevant,kostnadsfrittfå innsyn i personopplysninger
og få
korrigert eller slettet disse, samt utøve retten til å protestere.Den behandlingsansvarlige
bør også gjøre det mulig å inngi
anmodningerelektronisk,særligdersompersonopplysninger
behandleselektronisk.Den behandlingsansvarlige
bør ha plikt til å
svarepå anmodningerfra denregistrerteutenugrunnetopphold,og senestinnenén måned,samtå begrunnesitt svardersomden
behandlingsansvarlige
ikke akterå imøtekommenevnteanmodninger.

60) Prinsippeneom rettferdig og gjennomsiktigbehandlingkrever at den registrerteinformeresom at behandlingenskjer samtom
formåletmedden.Den behandlingsansvarlige
bør gi denregistrerteeventuellytterligereinformasjonsomer nødvendigfor å sikre
en rettferdig og gjennomsiktig behandling, idet det tas hensyn til de særlige omstendighetenerundt behandlingenav
personopplysningene
og sammenhengen
den skjer i. Den registrertebør dessuteninformeresom forekomstenav profilering og
konsekvensene
av dette. Dersompersonopplysningene
samlesinn fra den registrerte, bør den registrerteogsåinformeresom
hvorvidt vedkommendehar plikt til å gi personopplysningene,
og om konsekvensene
dersomde ikke gis. Nevnte informasjon
kan gis sammenmedstandardiserte
ikoner, slik at det gis en oversiktover den tiltenkte behandlingenpå en lett synlig, forståelig
og lettlestmåte.Dersomikonenepresenteres
elektronisk,bør de væremaskinleselige.

61) Informasjoneni forbindelsemedbehandlingenav personopplysninger
bør gis den registrertepå tidspunktetfor innsamlingenav
personopplysninger
fra vedkommendeeller, dersompersonopplysningene
innhentesfra en annenkilde, innen en rimelig frist,
avhengigav de aktuelleomstendighetene.
Dersompersonopplysninger
rettmessigkan utleverestil en annenmottaker,bør den
registrerte informeresførstegangpersonopplysningene
utleverestil nevntemottaker.Dersomden behandlingsansvarlige
akterå
behandlepersonopplysningene
for et annet formål enn det de ble samlet inn for, bør den behandlingsansvarlige
før nevnte
viderebehandlinggi den registrerteinformasjonom nevnteandreformål og annennødvendiginformasjon.Dersomdet ikke er
mulig å informereden registrerteom personopplysningenes
opprinnelsefordi det er brukt forskjellige kilder, bør det gis generell
informasjon.

62) Det er imidlertid ikke nødvendigå påleggeen plikt til å informere dersomden registrertealleredehar informasjonen,dersom
registreringeller utleveringav personopplysninger
er uttrykkelig fastsattved lov, eller dersomdet viser segå væreumulig eller
vil kreveen uforholdsmessigstor innsatså informeredenregistrerte.Det sistnevntekan særligværetilfellet dersombehandlingen
utføresfor arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiske
formål. I denneforbindelsebør det tas hensyntil antall registrerte,hvor gamleopplysningeneer, og eventuellegarantiersom er
vedtatt.
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63) En registrertbør ha rett til å få innsyni personopplysninger
somer samletinn om vedkommende,og t il på en enkel måteog med
rimelige intervaller å utøve denneretten for å forvisse seg om og kontrollere at behandlingener lovlig. Dette omfatter de
registrertes rett til å få innsyn i egne helseopplysninger,f.eks. opplysninger i egen pasientjournal om diagnoser,
undersøkelsesresultater,
behandlende
legesvurderingerog enhverbehandlingsomer gitt, eller enhverintervensjonsomer utført.
Alle registrertebør derfor ha rett til å kjenne til og bli informert om formålenemed behandlingenav personopplys
ninger, om
mulig om periodensompersonopplysningene
behandlesi, hvemmottakerneav personopplysningene
er, logikken somligger bak
en eventuellautomatiskbehandlingav personopplysningene,
og konsekvensene
av nevntebehandling,i det minstedersomden
er basertpå profilering. Dersomdet er mulig, bør den behandlingsansvarlige
kunnegi fjerntilgang til et sikkert systemder den
registrertekan få direkte tilgang til egne personopplysninger.Denne retten bør ikke krenke andresrettighetereller friheter,
herunder forretningshemmelighetereller immaterialretten,særlig opphavsrettensom programvarener beskyttet av. Disse
hensynenebør imidlertid ikke føre til at den registrertenektesinnsyn i alle opplysninger.Dersomden behandlingsansvarlige
behandleren stor mengdeopplysningerom den registrerte,bør den behandlingsansvarlige
før informasjonengis, kunneanmode
om at den registrertepresisererhvilke opplysningereller behandlingsaktiviteter
anmodningengjelder.

64) Den behandlingsansvarlige
bør treffe alle rimelige tiltak for å kontrollere identitetentil en registrertsom anmoderom innsyn,
særlig i forbindelse med nettjenesterog online-identifikatorer. En behandlingsansvarligbør ikke lagre personopplysninger
utelukkendefor å kunnesvarepå mulige anmodninger.

65) En registrert bør ha rett til å få korrigert sine personopplysningersamt ha «rett til å bli glemt» dersomlagring av nevnte
opplysningerer i strid med denneforordning,unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett som den behandlingsansvarlige
er underlagt. En registrert bør særlig ha rett til å få sine personopplysningerslettet og ikke lenger behandlet dersom
personopplysningene
ikke lengerer nødvendigefor de formål de er blitt samletinn eller behandletfor, dersomen registrerthar
trukket tilbake sitt samtykkeeller motsettersegbehandlingav vedkommendespersonopplysninger,
eller dersombehandlingen
av vedkommendespersonopplysninger
på annenmåteikke er i samsvarmed denneforordning. Dennerettener særligrelevant
når denregistrertehar gitt sitt samtykkesombarnog ikke har fullstendigkjennskaptil risikoeneforbundetmedbehandlingen,og
senereønskerå fjerne slike personopplysninger,særlig på internett. Den registrertebør kunne utøve denneretten selv om
vedkommen
de ikke lenger er et barn. Ytterligere lagring av personopplysningerbør imidlertid være lovlig dersom det er
nødvendigfor å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet,for å oppfylle en rettslig forpliktelse, utføre en oppgavei
allmennhetens
interesseeller utøveoffentlig myndighetsomdenbehandlingsansvarlige
er pålagt,av allmennefolkehelsehensyn,
for arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning,for statistiskeformål eller
for å fastsette, gjøregjeldendeeller forsvarerettskrav.

66) For å styrke retten til å bli glemt på internett bør retten til sletting også utvides, slik at en behandlingsansvarligsom har
offentliggjort personopplysningene,
har plikt til å underrettede behandlingsan
svarligesombehandlernevntepersonopplysninger,
om at alle lenker til eller kopier eller reproduksjonerav nevntepersonopplysninger
skal slettes.I den forbindelsebør nevnte
behandlingsansvarlig
treffe rimelige tiltak, idet det tas hensyntil tilgjengelig teknologi og de midler den behandlingsansvarlige
har til rådighet,herunderteknisketiltak, for å underrettede behandlingsansvarlige
som behandlerpersonopplysningene,
om den
registrertesanmodning.

67) Metodene for å begrensebehandlingenav personopplysninger kan blant annet innebæreat utvalgte opplysninger flyttes
midlertidig til et annetbehandlingssystem,
at utvalgtepersonopplysninger
gjøresutilgjengeligfor brukere,eller at offentliggjorte
opplysningerfjernes midlertidig fra et nettsted.I automatiserteregistrebør behandlingeni prinsippetbegrensesved hjelp av
tekniske midler som sikrer at personopplysningeneikke kan viderebehandlesog endres.Det faktum at behandlingenav
personopplysninger
er begrenset,bør væretydelig angitt i systemet.

68) For å gi den registrerte økt kontroll over egne personopplysningerbør den registrerte, ved automatisertbehandling av
personopplysningene,også ha rett til å motta personopplysningerom seg selv som vedkommendehar gitt til en
behandlingsansvarli
g i et strukturert,alminneliganvendt,maskinleseligog samvirkendeformat,og til å overføredemtil en annen
behandlingsansvarlig.
Behandlingsansvarlige
bør oppmuntrestil å utvikle samvirkendeformatersom muliggjør dataportabilitet.
Denneretten bør f å anvendelsedersomden registrertehar gitt personopplysningerpå grunnlagav et samtykke,eller dersom
behandlingener nødvendigfor å oppfylle en avtale.Den bør ikke få anvendelsedersombehandlingener basertpå et annetrettslig
grunnlagennet samtykke eller en avtale.Dennerettener av en slik art at den ikke bør utøvesoverfor behandlingsansvarlige
som
behandlerpersonopplysninger
som et ledd i utøvelsenav sine offentlige oppgaver.Den bør derfor ikke få anvendelsedersom
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behandlingenav personopplysningerer nødvendigfor å oppfylle en rettslig forpliktelsesompåhvilerden behandlingsansvarlige,
eller for å utføreen oppgavei allmennhetensinteresseeller utøveoffentlig myndighetsom den behandlingsansvarlige
er pålagt.
Den registrertesrett til å overføreeller motta personopplysninger
om segselv bør ikke innebæreat de behandlingsansvarlige
har
plikt til å innføre eller opprettholdeteknisk kompatiblebehandlingssystemer.
Dersomet bestemtsett med personopplysninger
berørermer enn én registrert, bør rettentil å motta personopplysningene
ikke berøreandreregistrertesrettigheterog friheter i
samsvarmeddenneforordning.Dennerettenbør videre ikke berøreden registrertesrett til å få slettetpersonopplysninger
samt
begrensningene
av denne rettensom fastsatti denneforordning,og bør særligikke innebæresletting av personopplysninger
om
den registrertesom vedkommendehar gitt medhenblikk på å oppfylle en avtale,i den gradog så lengepersonopplysningene
er
nødvendigefor å oppfylle nevnteavtale.Dersomdet er teknisk mulig, bør den registrerteha rett til å få personopplysningene
overførtdirektefra én behandlingsansvarlig
til en annen.

69) Dersom personopplysningenekan behandlespå lovlig vis fordi behandlingener nødvendig for å utføre en oppgave i
allmennhetensinteresseeller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige
er pålagt, eller av hensyn til en
behandlingsansvarligs
eller en tredjepartsberettigedeinteresser,bør en registrertimidlertid ha rett til å protesteremot enhver
behandlingav personopplysninger
som gjelder vedkommendessærligesituasjon.Det bør væreopp til behandlingsansvarlige
å
påviseat vedkommendestvingendeberettigedeinteressegår foran den registrertesinteressereller grunnleggenderettigheterog
friheter.

70) Dersompersonopplysninger
behandlesmedhenblikk på direktemarkedsføring,bør denregistrerte,uansettom det dreier segom
innledendebehandlingeller viderebehandling,ha rett til når som helst og gratis å protesteremot nevnte behandling,herunder
profilering sålengedetteer knyttet til direktemarkedsføring.Den registrertebør uttrykkelig gjøresoppmerksompå denner etten,
og informasjonenbør presenteres
på en tydelig måteog atskilt fra all anneninformasjon.

71) Den registrertebør ha rett til ikke å bli gjort til gjenstandfor en avgjørelse,f.eks. et tiltak, som kan omfatteen vurdering av
personlige aspekter ved vedkommendesom fullt ut bygger på automatisertbehandling, og som har rettsvirkning for
vedkommendeeller på lignendemåtei betydeliggradpåvirkervedkommende,f.eks.et automatiskavslagpå en søknadom kreditt
på internetteller e-rekrutteringutenmenneskeliginngripen.En slik behandlingomfatter«profilering»,sombestårav enhverform
for automatise
rt behandlingav personopplysninger
der målet er å vurderepersonligeaspekterved en fysisk person,særligfor å
analysereeller forutsi aspekterknyttettil denregistrertesarbeidsprestasjoner,
økonomiskesituasjon,helse,personligepreferanser
eller i nteresser,påliteligheteller atferd,plasseringeller bevegelser,nårdetteharrettsvirkningfor eller pålignendemåtei betydelig
grad påvirker vedkommende.Avgjørelsersom treffes på grunnlagav slik behandling,herunderprofilering, bør imidlertid være
tillatt når unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett somdenbehandlingsansvarlige
er underlagt,uttrykkelig tillater dette,
herunder med henblikk på overvåking og forebygging av bedrageri og skatteunndragelsesom utføres i samsvar med
forordningene,standardene
og anbefalingenefra Unionensinstitusjonereller nasjonaletilsynsorganer,og for å sikre at en tjeneste
som leveresav den behandlingsansvarlige,
er sikker eller pålitelig, eller som er nødvendigfor å inngå eller oppfylle en avtale
mellom den registrerteog en behandlingsansvarlig,
eller dersomden registrertehar gitt sitt uttrykkelige samtykke.Under alle
omstendigheter
bør en slik behandlingledsagesav nødvendigegarantiersombør omfattespesifikkinformasjontil denregistrerte
og rett til menneskeliginngripen,til å uttrykke sine synspunkter,til å få en forklaring på avgjørelsensom er truffet etter en slik
vurdering,og til å protesteremot avgjørelsen.Nevntetiltak bør ikke gjeldebarn.

For å sikre en rettferdig og gjennomsiktig behandling med hensyn til den registrerte,idet det tas hensyn til de særlige
omstendighetene
og sammenhengen
personopplysningene
behandlesi, børdenbehandlingsansvarlige
brukeegnedematematiske
eller statistiskeframgangsmåter
i forbindelsemedprofileringen,gjennomføreegnedetekniskeog organisatorisketiltak for særlig
å sikre at faktorer som fører til uriktige personopplysninger,rettes opp og at risikoen for feil minimeres, sikre
personopplysningene
på en måte som tar hensyn til den registrertesinteresserog rettigheter,og som blant annet hindrer
forskjellsbehandlingav fysiske personerpå grunn av rasemessigeller etnisk opprinnelse,politisk oppfatning, religion eller
overbevisning,fagforeningsmedlemskap,
genetiskstatus,helsetilstandeller seksuellorientering,eller somfører til tiltak somhar
en slik virkning. Automatiserteavgjørelserog profilering basertpå særligekategorierav personopplysninger
bør bareværet illatt
på særligevilkår.

72) Profilering omfattesav reglenefor behandlingav personopplysningeri denneforordning, f.eks. det rettslige grunnlagetfor
behandlingeneller prinsippenefor vern av personopplysninger.
Det europeiskepersonvernråd(heretterkalt «Personvernrådet»)
somopprettesved denneforordning,bør kunnegi veiledningom dette.
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73) Særligeprinsipperog rettentil informasjon,innsyni og korrigeringeller slettingav personopplysninger,
rettentil dataportabilitet,
retten til å protestere, avgjørelser basert på profilering samt underretning av en registrert om brudd på
personopplysningssikkerheten
og visse tilhørende forpliktelser som påhviler de behandlingsansvarlige,kan begrensesav
unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett i den grad det i et demokratisksamfunner nødvendigog forholdsmessigav
hensyntil den offentlige sikkerhet,herundervern av menneskeliv,særlig som følge av naturkatastrofereller menneskeskapte
katastrofer,forebygging,etterforskningog straffeforfølgingav straffbareforhold eller iverksettingav strafferettslige sanksjoner,
herundervern mot og forebyggingav trusler mot den offentlige sikkerhet,eller brudd på yrkesetiskeregler i lovregulerteyrker,
andreviktige mål i allmennhetensinteressei Unioneneller en medlemsstat,særligen viktig økonomiskeller f inansiell interesse
for Unionen eller en medlemsstat,føring av offentlige registre i allmennhetensinteresse,viderebehandlingav arkiverte
personopplysninger
for å framleggesærlig informasjonom politisk atferd under tidligere totalitæreregimer eller v ern av den
registrerteeller andresrettigheterog friheter, herundersosialtrygghet,folkehelseog humanitæreformål. Nevntebegrensninger
bør værei samsvarmedkravenefastsatti paktenog i Den europeiskekonvensjonom beskyttelseav menneskerettighet
eneog de
grunnleggendefriheter.

74) Den behandlingsansvarliges
ansvarog erstatningsansvar
for enhverbehandlingav personopplysninger
som utføresav eller på
vegneav vedkommende,bør fastsettes.Den behandlingsansvarlige
bør særligha plikt til å gjennomføreegnedeog effektivetiltak
og påviseat behandlingsaktivitetene
oppfyller kravenei denneforordning,herunderat tiltakeneer effektive.Nevntetiltak bør ta
høydefor behandlingensart, omfang,formål og sammenhengen
den utføresi, samtrisikoenefor fysiskepersonersrettigheterog
friheter.

75) Behandlingav personopplysninger
kan føre til at det oppstårrisikoer av varierendesannsynlighetog alvorlighetsgradfor fysiske
personersrettigheterog friheter somkan medførefysisk, materielleller i kke-materiellskade,særlignår behandlingenkan føre til
forskjellsbehandling,identitetstyverieller -bedrageri,økonomisktap, skadepå omdømme,tap av fortrolighet for taushetsbelagte
personopplysninger,
uautorisertopphevingav pseudonymisering
eller andrebetydeligeøkonomiskeeller sosialeulemper,når de
registrertekan bli fratatt sine rettigheter og friheter eller bli hindret i å utøve kontroll over egne personopplysninger,når
behandlingen gjelder personopplysningerom rasemessigeller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion eller
overbevisning,fagforeningsmedlemskap,
og behandlingav genetiskeopplysninger,helseopplysninger,seksuelleforhold eller
straffedommerog straffbareforhold eller tilknyttedesikkerhetstiltak,når personligeaspektervurderes,særligfor å analysereeller
forutsi aspektersom gjelder arbeidsprestasjoner,
økonomisksituasjon,helse,personligepreferansereller interesser,pålitelighet
eller atferd,plasseringeller bevegelser,for å oppretteeller bruke personlige profiler, når sårbarefysiske personers,særligbarns,
personopplysningerbehandles,eller når behandlingenomfatter en stor mengdepersonopplysningerog berøreret stort antall
registrerte.

76) Hvor sannsynligog alvorlig risikoen for den registrertes rettigheterog friheter er, bør fastslåsut fra behandlingensart, omfang,
formål og sammenhengen
den utføresi. Risikoenbør vurderesut fra en objektiv vurderingder det fastslåsom behandlingenav
personopplysningene
innebæreren risiko eller en høy risiko.

77) Veiledning om gjennomføringav egnedetiltak og tiltak for å påvise at den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
overholderdenneforordning, særlig med hensyntil kartleggingav risikoen forbundet med behandlingenog en vurdering av
risikoensopprinnelse,art, sannsynlighetog alvorlighetsgrad,samtkartleggingav bestepraksisfor å redusererisikoen,kan særlig
gis ved hjelp av godkjenteatferdsnormer,godkjentesertifiseringer,retningslinjerfra Personvernrådet
eller anvisningerfra en
personvernrådgiver.
Personvernrådet
kan ogsåutstederetningslinjerfor behandlingsaktivitetersom trolig ikke vil innebæreen
høy risiko for fysiske personersrettigheterog friheter, samt angi hvilke tiltak som i slike tilfeller kan væretilstrekkelig f or å
håndterenevnterisiko.

78) Vern av fysiskepersonersrettigheterog friheter i forbindelsemedbehandlingav personopplysninger
kreverat det treffesegnede
tekniskeog organisatorisketiltak for å sikre at kravenei denneforordningoppfylles.For å påviseat denneforordningoverholdes
bør denbehandlingsansvarlige
vedtainterneretningslinjerog gjennomføretiltak somsærligoverholderprinsippeneom innebygd
personvernog personvernsom standardinnstilling.Nevnte tiltak kan blant annet omfatte å minimere behandlingenav
personopplysninger,
pseudonymisere
personopplysninger
så raskt som mulig, sikre at behandlingenog formålenemed den er
gjennomsiktig,gjøredet mulig for den registrerteå kontrollerebehandlingensamtgjøredet mulig for denbehandlingsansvarlige
å iverksettesikkerhetsfunksjonerog å forbedre dem. Ved utvikling, utforming, valg og bruk av programmer,tjenesterog
produkter som er basertpå behandlingav personopplysninger,eller når personopplysningerbehandlesfor å oppfylle disses
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funksjon, bør produsenterav nevnte produkter, tjenesterog programmeroppmuntrestil å ta hensyn til retten til vern av
personopplysninger
ved utvikling og utforming av nevnteprodukter,tjenesterog programmerog, idet det tas behørighensynti l
dentekniskeutviklingen,sikre at behandlingsansvarlige
og databehandlere
kan oppfylle sine forpliktelsermedhensyntil vern av
personopplysninger.
Det bør ogsåtas hensyntil prinsippeneom innebygdpersonvernog personvernsom standardinnstillingi
forbindelsemedoffentlige anbud.

79) Vern av de registrertesrettigheterog friheter samtde behandlingsansvarliges
og databehandleres
ansvar,herunderi forbindelse
medtilsynsmyndighetenes
tilsyn og tiltak, kreveren tydelig fordeling av ansvari henholdtil denneforordning,herundernår den
behandlingsansvarlige
fastsetterformålenemedog midlenefor behandlingensammenmedandrebehandlingsansvarlige,
eller når
en behandlingsaktivitetutførespå vegneav en behandlingsansvarlig.

80) Dersom en behandlingsans
varlig eller en databehandlersom ikke er etablert i Unionen, behandlerpersonopplysningerom
registrertesom befinner seg i Unionen, og behandlingsaktivitetene
gjelder tilbud av varer og tjenestertil nevnteregistrerte i
Unionen,uavhengigav om det krevesbetalingfra disseeller ikke, eller monitoreringav deresatferd,dersomatferdenfinner sted
i Unionen, bør den behandlingsansvarlige
eller databehandlerenutpeke en representant,med mindre behandlingenskjer
leilighetsvis, ikke omfatter behandling i stor skala av særlige kategorier av personopplysningereller behandling av
personopplysninger
om straffedommerog straffbareforhold, og deter lite trolig at behandlingenvil innebæreen risiko for f ysiske
personersrettigheterog friheter, idet det tas hensyntil behandlingensart, omfang,formål og sammenhengen
den utføresi, eller
om den behandlingsansvarlige
er en offentlig myndighet eller et offentlig organ. Representanten
bør opptre på vegneav den
behandlingsansvarlige
eller databehandleren
og bør kunne kontaktesav alle tilsynsmyndigheter.Representanten
bør utpekes
eksplisitt gjennom en skriftlig fullmakt fra den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
til å opptre på deresvegne med
hensyn til deres forpliktelser i henhold til denne forordning. Utpekingen av nevnte representantberører ikke den
behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
ansvareller erstatningsansvar
i henholdtil denneforordning.Nevnterepresent
ant
bør utføresineoppgaveri henholdtil fullmaktenfra den behandlingsansv
arlige eller databehandleren,
herundersamarbeidemed
vedkommendetilsynsmyndigheterom eventuelletiltak som treffes for å sikre at denneforordning overholdes.Den utpekte
representantenbør være underlagt håndhevingstiltaki tilfelle manglendeoverholdelse fra den behandlingsansvarliges
eller
databehandlerens
side.

81) For å sikre overholdelseav kravenei denneforordning medhensyntil behandlingsom skal utføresav databehandleren
på vegne
av den behandlingsansvarlige,
når behandlingsaktiviteteroverlates til en databehandler,bør den behandlingsansvarlige
bare
benyttedatabehandlere
som gir tilstrekkeligegarantier,særligmed tankepå dybdekunnskap,pålitelighetog ressurser,for at de
vil gjennomføretekniske og organisatorisketiltak som vil oppfylle kravenei denneforordning, herunderkravenetil sikker
behandling.Databehandlerens
overholdelseav godkjenteatferdsnormereller bruk av en godkjent sertifiseringsmekanisme
kan
brukes som en faktor for å påvise at den behandlingsansvarliges
forpliktelser overholdes.Behandling som utføres av en
databehandler,bør væreunderlagten avtale eller et annet rettslig dokumenti henholdtil unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett som binder databehandleren
til den behandlingsansvarlige,
og som fastsetter hensiktenmed og varighetenav
behandlingen,behandlingensformål og art, typen personopplysningerog kategorier av registrerte,idet det tas hensyn til
databehandlerens
særligeoppgaverog ansvari forbindelsemedbehandlingensomskal utføres,samtrisikoenfor denregistrertes
rettigheter og friheter. Den behandlingsansvarligeog databehandlerenkan velge å bruke en individuell avtale eller
standardavtalevilkårsom enten er vedtatt direkte av Kommisjonen eller av en tilsynsmyndighet i samsvar med
konsistensmekanismen,
og derettervedtattav Kommisjonen.Når behandlingenpå vegneav denbehandlingsansvarlige
er fullført,
bør databehandleren
tilbakelevereeller slette personopplysningene,
avhengigav hva den behandlingsansvarlige
velger, med
mindre unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett som databehandleren
er underlagt,inneholderkrav om lagring av
personopplysningene.

82) For å påvise samsvarmed denne forordning bør den behandlingsansvarlige
eller databehandlerenføre protokoll over de
behandlingsaktivitetersomde har ansvarfor. Hver behandlingsansvarlig
og hver databehandler
bør ha plikt til å samarbeidemed
tilsynsmyndighetenog på anmodninggjøre disseprotokollenetilgjengelig for den, slik at de kan benyttestil tilsyn med nevnte
behandlingsaktiviteter.

83) For å opprettholdesikkerhetenog hindre at behandlingener i strid med denneforordning bør den behandlingsansvarlige
eller
databehandleren
vurderede iboenderisikoeneforbundetmed behandlingenog gjennomføretiltak for å begrense disse,f.eks.
kryptering.Nevntetiltak bør sørgefor et egnetsikkerhetsnivå,herunderet egnetnivå av fortrolighet, idet det tas hensyntil den
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tekniskeutviklingen og gjennomføringskostnadene
i forbindelsemed risikoenesamt arten av personopplysni
ngenesom skal
vernes. Når risikoen for datasikkerhetenvurderes, bør det tas hensyn til risikoene forbundet med behandling av
personopplysninger,f.eks. utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ikke-autorisert utlevering av eller tilgang ti l
personopplysninger
som er overført, lagret eller på annenmåte behandlet,som særlig kan føre til fysisk, materiell eller ikk emateriellskade.

84) For å bedreoverholdelsenav denneforordningi tilfeller der det er sannsynligat behandlingsaktivitetervil medføreen høy risiko
for fysiske personers rettigheter og friheter, bør den behandlingsansvarligeha ansvar for å foreta en vurdering av
personvernkonsekvenser
for særlig å vurdererisikoensopprinnelse,art, særegenhet
og alvorlighetsgrad.Det bør tas hensyntil
utfallet av vurderingenved fastsettelseav egnedetiltak som skal treffes for å påviseat behandlingenav personopplysningen
e
oppfyller kravenei denneforordning.Dersomdet framgårav nevntekonsekvensvurdering
at behandlingsaktivitetene
in nebærer
en høy risiko som den behandlingsansvarlige
ikke kan begrenseved å treffe egnedetiltak, idet det tas hensyntil tilgjengelig
teknologiog gjennomføringskostnadene,
bør tilsynsmyndighetenrådspørresfør behandlingenfinner sted.

85) Et brudd på personopplysningssikkerheten
kan, dersomdet ikke håndterespå egnetmåte og i rett tid, påførefysiske personer
fysisk, materiell eller ikke-materiell skade,f.eks. tap av kontroll over egne personopplysningereller begrensningav egne
rettigheter,forskjellsbehandling,identitetstyverieller -bedrageri,økonomisktap, uautorisertopphevingav pseudonymisering,
skadepå omdømme,tap av fortrolighet for taushetsbelagte
personopplysninger
eller andrebetydeligeøkonomiskeeller sosiale
ulemperfor den berørtefysiske personen.Så snart den behandlingsansvarlige
får kjennskaptil at det har oppståttet brudd på
personopplysningssikkerheten,
børvedkommendemeldenevntebruddtil tilsynsmyndigheten
utenugrunnetoppholdog om mulig
senest72 timer etter å ha fått kjennskaptil det, med mindre vedkommendei samsvarmedansvarlighetsprinsippet
kan påviseat
deter lite trolig at nevntebruddpå personopplysningssikkerheten
vil medføreenrisiko for fysiskepersonersrettigheterog friheter.
Dersomnevntemelding ikk e kan gis innen 72 timer, bør årsakentil forsinkelsenoppgisi meldingen,og informasjonenkan gis
trinnvis utenvidereugrunnetopphold.

86) Den behandlingsansvarlige
bør uten ugrunnetoppholdunderretteden registrerteom et brudd på personopplysningssi
kkerheten
dersom det er trolig at nevnte brudd kan medføre en høy risiko for den fysiske personensrettigheter og friheter, slik at
vedkommendefår mulighet til å treffe de nødvendigeforholdsregler. Underretningenbør beskrive arten av bruddet på
personop
plysningssikkerhetenog inneholdeanbefalingersom den berørtefysiske personenkan følge for å begrensemulige
skadevirkninger.De registrertebør underrettessåsnartdet medrimeligheter mulig, og i nærtsamarbeidmedtilsynsmyndigheten
og i samsvarmed retningslinjerutstedtav deneller av andrerelevantemyndigheter,f.eks.myndighetermedansvarfor håndheving
av loven. Behovetfor å redusereen umiddelbarrisiko for skadekan f.eks. kreve at de registrerteunderrettesomgående,mens
behovetfor å gjennomføreegnedetiltak mot fortsatteeller lignende brudd på personopplysningssikkerheten
kan berettigeen
lengrefrist for underretning.

87) Det bør undersøkesom alle egnedeteknologiskesikkerhetstiltakog organisatorisketiltak er blitt gjennomførtf or omgåendeå
kunnefastslåom det har funnetstedet bruddpå personopplysningssikkerheten,
og for omgåendeå underrettetilsynsmyndighete
n
og den registrerte.Det bør fastslåsom meldingen ble gitt uten ugrunnet opphold, idet det tas særlig hensyntil arten og
alvorlighetsgradenav bruddet på personopplysningssikkerheten
og konsekvenseneog skadevirkningenedet har for den
registrerte.En slik melding kan føre til inngripenfra tilsynsmyndigheteni samsvarmed densoppgaverog myndighetfastsatti
dennef orordning.

88) Ved fastsettelseav nærmere regler for formatet og framgangsmåtenesom får anvendelsepå melding av brudd på
personopplysningssikkerheten,
bør det tas behørig hensyn til omstendighetenerundt nevnte brudd, herunder om
personopplysningenevar omfattet av hensiktsmessigetekniske sikkerhetstiltak som på en effektiv måte begrenser
sannsynligheten
for identitetsbedrageri
eller andreformer for misbruk.Nevntereglerog framgangsmåter
bør videreta hensyntil
de berettigedeinteressenetil myndighetenemedansvarfor håndhevingav loven dersomen tidlig offentliggjøringi unødiggrad
vil kunnehindre etterforskningav omstendighetene
rundt et bruddpå personopplysningssikkerheten.

89) Ved direktiv 95/46/EFble det fastsatten generellplikt til å meldebehandlingenav personopplysningene
til tilsynsmyndighetene.
Denne plikten har medført en administrativ og økonomisk byrde, men har ikke alltid bidratt til å bedre vernet av
personopplysn
inger. En slik vilkårlig og generellmeldingspliktbør derfor avskaffesog erstattesav effektive framgangsmåter
og
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mekanismer,der det istedenfokuserespå den typen behandlingsaktiviteter
som kan medføreen høy risiko for fysiske personers
rettigheter og friheter i kraft av aktivitetenes art, omfang, formål og sammenhengende utføres i. Denne typen
behandlingsaktiviteterkan væreaktiviteter som især innebærerbruk av ny teknologi, eller som er av en ny type, og der den
behandlingsansvarlige
ikke tidligere har gjennomførten vurderingav personvernkonsekvenser,
eller dersomde blir nødvendige
på grunnav tiden somhar gått sidenden opprinneligebehandlingen.

90) I slike tilfeller bør den behandlingsansvarlige
før behandlingengjennomføreen vurdering av personvernkonsekvenser
for å
vurderesannsynligheten
for at det vil oppståen høy risiko, samtalvorlighetsgraden
av denne,idet det tashensyntil behandlingens
art, omfang, formål, sammenhengen
den utføres i, og kildene til risikoen. Nevnte konsekvensvurd
ering bør særlig omfatte
planlagtetiltak, garantierog mekanismerfor å begrenserisikoen,sikrevernav personopplysningene
og påviseat denneforordning
overholdes.

91) Dette bør særlig få anvendelsepå behandlingsaktiviteteri stor skala der formålet er å behandle en betydelig mengde
personopplysninger
på regionalt,nasjonalteller overnasjonaltplan, og som kan påvirke et stort antall registrerteog innebære en
høy risiko, f.eks. fordi opplysningeneer sensitive,dersom,i samsvarmed det oppnåddenivået av teknisk kunnskap,en ny
teknologianvendesi storskalasamti forbindelsemedandrebehandlingsaktiviteter
sominnebæreren høyrisiko for de registrertes
rettigheterog friheter, særligdersomnevnteaktiviteter gjør det vanskeligerefor de registrerte å utøve sine rettigheter.Det bør
ogsåutføresen vurderingav personvernkonsekvenser
dersompersonopplysninger
behandlesmeddet formål å treffe avgjørelser
om særskiltefysiske personeretter en systematiskog omfattendevurderingav personligeaspekter vedrørendefysiskepersoner
basertpå profilering av nevnte opplysninger,eller etter behandlingav særligekategorierav personopplysninger,biometriske
opplysningereller opplysningerom straffedommerog straffbareforhold eller tilknyttede sikkerhetstiltak. Det krevesogsåen
vurdering av personvernkonsekvenser
ved overvåking i stor skala av offentlig tilgjengelige steder, særlig ved bruk av
optoelektroniskutstyr, eller ved andreaktiviteter der vedkommendetilsynsmyndighetvurdererat behandlingenkan føre til en
høy risiko for de registrertesrettigheterog friheter, særligfordi de hindrer de registrertei å utøveen rettigheteller gjøre bruk av
en tjenesteeller en avtale,eller fordi de utføressystematiski stor skala.Behandlingav personopp
lysningerbør ikke ansesfor å
værei stor skala dersomdet er snakkom en leges,annethelsepersonells
eller en advokatsbehandlingav personopplysninger
tilhørendepasientereller klienter. I slike tilfeller bør en vurderingav personvernkonsekvenser
ikk e væreobligatorisk.

92) I noen tilfeller kan det værerimelig og økonomiskå utvide vurderingenav personvernkonsekvenser
til å omfatte mer enn ett
prosjekt, f.eks. dersom offentlige myndigheter eller organer har planer om å innføre en felles applikasjon eller
behandlingsplattform,eller dersom flere behandlingsansvarligeplanlegger å innføre en felles applikasjon eller et felles
behandlingsmiljøpå tversav en industrisektoreller -segmenteller for en horisontalaktivitet somer i utstraktbruk.

93) I forbindelsemedvedtakelseav medlemsstatenes
nasjonalerett somutgjør grunnlagetfor enoffentlig myndighetseller et offentlig
organsutførelseav oppgaver,og somregulererdeneller de aktuellespesifikkebehandlingsaktivitetene,
kan medlemsstatene
anse
det nødvendigå foretanevntevurderingfør behandlingsaktivitetene.

94) Dersomen vurderingav personvernkonsekvenser
viser at behandlingen,i fraværav garantier,sikkerhetstiltakog mekanismerfo r
å redusererisikoen,vil innebæreen høy risiko for fysiske personersrettigheterog friheter, og den behandlingsansvarlige
mener
at risikoen ikke kan reduseres ved hjelp av rimelige midler, idet det tas hensyn til tilgjengelig teknologi og
gjennomføringskostnader,
bør tilsynsmyndighetenrådspørresfør oppstart av behandlingsaktivitetene.
Visse typer behandlingog
omfangetog hyppighetenav behandlingenkan medførenevntehøyerisiko, somogsåkan føre til skadefor eller inngrepi fysiske
personersrettigheter og friheter. Tilsynsmyndighetenbør svare på anmodningen om drøftinger innen en fastsatt frist. En
manglendereaksjonfra tilsynsmyndigheteninnennevntefrist bør imidlertid ikke berøretilsynsmyndighetens
mulighettil å gripe
inn i samsvarmeddensoppgaverog myndighetfastsatti denneforordning,herundermyndighettil å forby behandlingsaktiviteter.
Somen del av nevntedrøftingerkanutfallet av en vurderingav personvernkonsekvenser
somutføresmedhenblikk pådenaktuelle
behandlingen,framleggesfor tilsynsmyndigheten,særlig de planlagtetiltakene for å redusererisikoenefor fysiske personers
rettigheterog friheter.

95) Databehandleren
bør ved behovog på anmodningbistå den behandlingsansvarlige
med å overholdepliktene som er forbundet
medutførelsenav vurderingenav personvernkonsekvenser,
og medforhåndsdrøftingermedtilsynsmyndigheten.
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96) Tilsynsmyndighetenbør ogsårådspørresi det forberedendearbeidetmedet lovgivningsmessigtiltak eller et reguleringstiltaksom
gjelder behandlingav personopplysninger,for å sikre at den tiltenkte behandlingenoppfyller kravenei denneforordning, og
særligfor å redusererisikoenden medførerfor denregistrerte.

97) Dersombehandlingenutføresav en offentlig myndighet,bortsettfra domstolereller uavhengigerettshåndhevende
myndigheter
når de opptrer innenfor rammenav sin domsmyndighet,dersombehandlingeni privat sektorutføresav en behandlingsansvarlig
hvis kjernevirksomhetbestårav behandlingsaktivitetersom krever regelmessigog systematiskmonitoreringi stor skala av de
registrerte,eller dersomdenbehandlingsansvarliges
eller databehandlerens
kjernevirksomhetbestårav behandlingi stor skalaav
særlige kategorier av personopplysningerog opplysninger om straffedommerog straffbare forhold, bør en person med
dybdekunnskap
om personvernlo
vgivning og -praksisbistådenbehandlingsansvarlige
eller databehandleren
for å føre tilsyn med
den interne overholdelsen av denne forordning. I privat sektor omfatter en behandlingsansvarligskjernevirksomhet
vedkommendesprimærevirksomhetog ikke behandling av personopplysningersom bivirksomhet.Det nødvendigenivået av
dybdekunnskapbør fastsettesi henhold til de behandlingsaktivitetenesom utføres, og det vernet som er nødvendig for
personopplysningene
sombehandlesav den behandlingsansvarlige
eller databehandleren.
Slike personvernrådgivere,
entende er
ansatthos denbehandlingsansvarlige
eller ikke, bør kunneutføresine funksjonerog oppgaverpå en uavhengigmåte.

98) Sammenslutningereller andre organer som representererkategorier av behandlingsansvarligeeller databehandlere,bør
oppmuntrestil å utarbeideatferdsnormerinnenfor rammenav denneforordning for å fremmeen effektiv anvendelseav denne
forordning,idet det tashensyntil de særligekjennetegnene
ved behandlingsom utføres i vissesektorer,og de særligebehovene
til sværtsmå,små og mellomstorebedrifter. I slike atferdsnormerbør de behandlingsansvarliges
og databehandlernes
plikter
defineres,idet det tashensyntil risikoenfor fysiskepersonersrettigheterog friheter sombehandlingenkan medføre.

99) Ved utarbeidingav atferdsnormer,eller ved endring eller utvidelseav atferdsnormer,bør sammenslutninger
og andreorganer
som representererkategorierav behandlingsansvarlige
eller databehandlere,
rådføresegmed relevante berørteparter,herunder
registrertenår det er mulig, og ta hensyntil bemerkningerog synspunkterframsatti forbindelsemedslik rådføring.

100) For å øke gjennomsiktigheten og overholdelsen av denne forordning bør det oppmuntres til opprettelse av
sertifiseringsmekanismerog personvernseglog -merker, slik at de registrerte raskt kan vurdere nivået for vern av
personopplysninger
som relevanteprodukterog tjenesteromfattesav.

101) Strømmenav personopplysningertil og fra staterutenfor Unionen og internasjonaleorganisasjonerer nødvendigfor å kunne
utvide internasjonalhandel og internasjonaltsamarbeid.Denne strømmenhar økt, og dette har skapt nye utfordringer og
bekymringermedtankepå vern av personopplysninger.
Når personopplysninger
overføresfra Unionentil behandlingsansvarlige,
databehandlere
eller andremottakerei tredjestatereller til internasjonaleorganisasjoner,bør det beskyttelsesnivået
som f ysiske
personerved denne forordning sikres i Unionen, imidlertid ikke undergraves,herunder i tilfeller der personopplysninger
videreoverføresfra tredjestateneller den internasjonaleorganisasjonentil behandlingsansvarlige
eller databehandlerei den
sammeeller en annentredjestateller internasjonalorganisasjon.Overføringtil tredjestaterog internasjonaleorganisasjonermå
underalle omstendigheterbareskje i fullt samsvarmed denneforordning. Med forbeholdfor de andrebestemmelsene
i denne
forordning kan en overføring bare finne sted dersomden behandlingsansvarlige
eller databehandlerenoverholdervilkårene
fastsatt i bestemmelsenei denne forordning om overføring av personopplysningertil tredjestater eller internasjonale
organisasjoner.

102) Denne forordning berører ikke internasjonale avtaler inngått mellom Unionen og tredjestater om overføring av
personopplysninger,herundernødvendigegarantierfor de registrerte.Medlemsstatenekan inngå internasjonaleavtaler som
omfatteroverføringav personopplysninger
til tredjestatereller internasjonaleorganisasjoner,
sålengenevnte avtalerikke berører
denneforordningeller andrebestemmelser
i unionsrettenog gir et egnetnivå for vernav de registrertesgrunnleggende
rettigheter.

103) Kommisjonenkan med virkning for hele Unionen beslutteat en tredjestat,et territorium eller en bestemtsektori en tredjestat
eller en internasjonalorganisasjonhar et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger,
og på den måtenskaperettsikkerhet
og ensartetheti hele Unionenmed hensyntil tredjestateneller de internasjonaleorganisasjo
nenesom ansesfor å ha et slikt nivå
for vern av personopplysninger.I slike tilfeller kan personopplysningeroverførestil nevnte tredjestateller internasjonale
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organisasjonuten at det er nødvendigå innhenteytterligeregodkjenning.Kommisjonenkan også beslutteå tilbakekalleen slik
beslutningetterå ha underrettettredjestateneller deninternasjonaleorganisasjonen
og gitt en fullstendigbegrunnelsefor dette.

104) I samsvar med de grunnleggendeverdiene som Unionen bygger på, særlig beskyttelseav menneskerettighetene,
bør
Kommisjoneni sin vurderingav tredjestaten,eller av et territorium eller en bestemtsektori en tredjestat,ta hensyntil hvordan
en bestemt tredjestat overholder rettsstatsprinsippet,sikrer klageadgangog domstolsprøvingog overholder internasjonale
menneskerettighetsstandarder
samt sin allmenneog sektorbestemtelovgivning, herunderlovgivning om offentlig sikkerhet,
forsvar,nasjonalsikkerhet,offentlig ordensamtstrafferett.Når det treffes en beslutningom tilstrekkelig beskyttelsesnivåsom
gjelderet territorium eller en bestemtsektori en tredjestat,bør det tashensyntil tydeligeog objektivekriterier, f.eks. spesifikke
behandlingsaktiviteter
og omfangetav gjeldenderettsreglerog lovgivning i tredjestaten.Tredjestatenbør gi garantiersomsikrer
et tilstrekkelig beskyttelsesnivå,
og somi hovedtrekktilsvarerdet somsikresi Unionen,særlignår personopplysninger
behandles
i en eller flere spesifikke sektorer.Tredjestatenbør særlig sikre et effektivt og uavhengig personverntilsynog bør opprette
mekanismerfor samarbeidmed medlemsstatenes
personvernmyndigheter,
og de registrertebør ha effektive og håndhevbare
rettigheterog mulighettil effektiv administrativog rettslig prøving.

105) I tillegg til de internasjonaleforpliktelsenesomtredjestateneller deninternasjonaleorganisasjonen
har inngått,bør Kommisjonen
ta hensyntil forpliktelsenesom følger av tredjestatenseller den internasjonaleorganisasjonens
deltaking i multilateraleeller
regionalesystemer, særligi forbindelsemedvern av personopplysninger,
samtgjennomføringenav nevnteforpliktelser.Det bør
særlig tas hensyntil tredjestatenstiltredelsetil Europarådetskonvensjonav 28. januar1981 om personverni forbindelsemed
elektroniskdatabehandlingav personopplysninger
samtdenstilleggsprotokoll.Kommisjonenbør rådspørrePersonvernrådet
når
den vurdererbeskyttelsesnivå
i tredjestatereller internasjonaleorganisasjoner.

106) Kommisjonenbør overvåkevirkningen av beslutningerom beskyttelsesnivåeti en tredjestat,på et territorium eller i en bestemt
sektori en tredjestateller en internasjonalorganisasjonog overvåkevirkningenav beslutningertruffet på grunnlagav artikkel 25
nr. 6 eller artikkel 26 nr. 4 i direktiv 95/46/EF.I sine beslutningerom tilstrekkelig beskyttelsesnivåbør Kommisjonenfastsette
en mekanismefor regelmessiggjennomgåelseav beslutningenesvirkning. Nevnte regelmessigegjennomgåelsebør utføres i
samrådmed den aktuelle tredjestateller internasjonaleorganisas
jon, idet det tas hensyntil all relevantutvikling i tredjestaten
eller deninternasjonaleorganisasjonen.
I forbindelsemedovervåkingog de regelmessigegjennomgåelsene
bør Kommisjonenta
hensyntil synspunkterog konklusjonerfra Europaparlamentet
og Rådetsamtfra andrerelevanteorganerog kilder. Kommisjonen
bør innen en rimelig frist vurdere virkningen av sistnevntebeslutningerog rapportereeventuellerelevantekonklusjonertil
komiteenomhandleti europaparlaments
- og rådsforordning(EU) nr. 182/2011(12) som nedsettesved denneforordning, og til
Europaparlamentet
og Rådet.

107) Kommisjonenkan fastslåat en tredjestat,et territorium eller en bestemtsektori en tredjestateller en internasjonalorganisasjon
ikke lengersikrer et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger.
Overføringenav personopplysninger
til nevntetredjestat
eller internasjonaleorganisasjonbør da forbys, med mindre kravenei denneforordning som gjelder overføringersom omfattes
av nødvendigegarantier,herunderbindende virksomhetsregler,og unntakfor særligesituasjoner,er oppfylt. I slike tilfeller bør
det fastsettesat det skal gjennomføressamrådmellom Kommisjonenog nevntetredjestatereller internasjonaleorganisasjoner.
Kommisjonenbør i rett tid underrettetredjestateneller den internasjonaleorganisasjonenom årsakeneog innledesamrådmed
den for å avhjelpesituasjonen.

108) Dersomdet ikke foreliggeren beslutningom tilstrekkelig beskyttelsesnivå,
bør denbehandlingsansvarlige
eller databehandler
en
treffe tiltak for å kompenserefor det manglendevernetav personopplysninger
i en tredjestati form av nødvendigegarantierfor
denregistrerte.Nødvendigegarantierkan omfattebruk av bindendevirksomhetsregler,standardpersonvernbestemmelser
vedtatt
av Kommisjonen, standard personvernbestemmelser
vedtatt av en tilsynsmyndighet eller avtalevilkår godkjent av en
tilsynsmyndighet.Dissegarantienebør sikre samsvarmedkravenetil vern av personopplysninger
og de registrertesrettigheter i
forbindelsemed behandling internt i Unionen,herunderom de registrertehar tilgang til håndhevbarerettigheterog effektive
rettsmidler,herunderrettentil effektiv administrativeller rettslig prøving og til å kreveerstatningi Unioneneller i en tredjestat.
Garantienebør særligomfattesamsvarmed de allmenneprinsippeneom behandlingav personopplysninger
og prinsippeneom
innebygdpersonvernog personvernsom standardinnstilling.Offentlige myndighetereller organerkan ogsåforeta overføringer
(12) Europaparlaments
- og rådsforordning(EU) nr. 182/2011av 16. februar 2011 om fastsettelseav allmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes
kontroll med
Kommisjonensutøvelseav sin gjennomføringsmyndighet
(EUT L 55 av 28.2.2011,s. 13).
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til offentlige myndigheter eller organer i tredjestatereller til internasjonaleorganisasjonermed tilsvarendeoppgavereller
funksjoner,herunderpå grunnlagav bestemmelser
som skal innlemmesi administrativeordninger,f.eks. en programerklæring,
som gir de registrertehåndhevbareog effektive rettigheter.Det bør innhentesgodkjenningfra vedkommendetilsynsmyndighet
når garantieneer fastsatti administrativeordningersomikke er rettslig bindende.

109) Den behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
mulighet til å benytte standardbestemmelser
for vern av personopplysninger
vedtattav Kommisjoneneller av en tilsynsmyndighetbør ikke hindrede behandlingsansvarlige
eller databehandlere
i å innlemme
standardbestemmelsene
for vern av personopplysninger
i en mer omfattendeavtale, f.eks. en avtalemellom databehandleren
og
en annendatabehandler,
eller i å tilføye andrebestemmelser
eller ytterligeregarantier,forutsattat de ikke direkte eller indirekte
er i strid med standardavtalevilkårene
vedtatt av Kommisjonen eller av en tilsynsmyndigheteller berører de registrertes
grunnleggende
rettigheterog friheter.Behandlingsansvarlige
og databehandlere
bør oppmuntrestil å fastsetteytterligeregarantier
gjennomavtalefestedeforpliktelser somutfyller standardpersonvernbestem
melser.

110) Et konserneller en gruppe av foretak som utøver en felles økonomiskvirksomhet, bør kunne anvendegodkjentebindende
virksomhetsreglernår de foretar internasjonaleoverføringerfra Unionen til organisasjoneri sammekonsern,eller gruppe av
foretaksomutøveren felles økonomiskvirksomhet,forutsattat nevntevirksomhetsregleromfatteralle grunnleggendeprinsipper
og håndhevbarerettigheter for å sikre nødvendige garantier for overføringer eller kategorier av overføringer av
personopplysnin
ger.

111) Det bør fastsettesbestemmelser
om at overføringeri vissetilfeller skal væremulig dersomdenregistrertehar gitt sitt uttrykkelige
samtykke,og dersomoverføringenskjer leilighetsvisog er nødvendigi forbindelsemeden avtaleeller et rettslig krav, uavhengig
av om det skjer i forbindelse med en rettssak, forvaltningssak eller utenrettslig prosedyre, herunder prosedyrer ved
reguleringsorganer.
Det børogsåfastsettesbestemmelser
om mulighetenfor overføringdersomviktige samfunnsinter
essernedfelt
i unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett kreverdet, eller dersomoverføringenskjer fra et registersomer opprettet ved
lov, og somallmennheteneller personermeden berettigetinteressekan konsultere.I sistnevntetilfelle bør en slik overføringikke
omfatte alle personopplysningereller hele kategorier av opplysninger i registeret,og dersom nevnte register skal kunne
konsulteresav personermed en berettigetinteresse,bør overføringenskje barepå anmodningfra nevntepersoner eller, dersom
de selv er mottakere,ved å ta behørighensyntil de registrertesinteresserog grunnleggenderettigheter.

112) Disse unntakene bør særlig få anvendelsepå overføring av opplysninger som er nødvendig av hensyn til viktige
samfunnsinteresse
r, f.eks. ved internasjonal utveksling av opplysninger mellom konkurransemyndigheter,skatte- eller
tollmyndigheter,mellom finanstilsynsmyndigheter,
mellom kompetentetrygdemyndighetereller folkehelsemyndigheter,
f.eks.
ved kontaktsporingi forbindelsemed smittsommesykdommereller for å redusereog/elleravskaffedoping i idrett. En overføring
av personopplysninger
bør ogsåansessom lovlig dersomden er nødvendigfor å verneen interesseav avgjørendebetydningfor
den registrerteseller en annenpersons vitale interesser,herunderfysisk integritet eller liv, dersomden registrerteikke er i stand
til å gi sitt samtykke.Dersomdet ikke foreligger en beslutningom tilstrekkelig beskyttelsesnivå,
kan det, av hensyntil vi ktige
samfunnsinteresser,
i unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett uttrykkelig fastsettesgrenserfor overføring av særlige
kategorierav opplysningertil en tredjestateller en internasjonalorganisasjon.Medlemsstatene
bør underretteKommisjonenom
nevntebestemmelser.
Enhver overføringtil en internasjonalhumanitærorganisasjonav personopplysninger
om en registrertsom
fysisk eller juridisk ikke er i standtil å gi sitt samtykke,meddet formål å utføreen oppgavei henholdtil Genève-konvensjonene
eller overholdeinternasjonalt humanitærtregelverksom får anvendelsei væpnedekonflikter, kan ansesfor å værenødvendigav
hensyntil viktige samfunnsinteresser
eller fordi det er av vital interessefor denregistrerte.

113) Overføringersomkan klassifiseressomikke-gjentakende,og sombaregjelderet begrensetantall registrerte,bør ogsåværemulig
av hensyntil de tvingendeberettigedeinteressene
som forfølgesav denbehandlingsansvarlige,
dersomdenregistrertesinteresser
eller rettigheterog friheter ikke går foran nevnte interesser,og dersomdenbehandlingsansvarlige
har foretatten vurderingav alle
omstendighetene
rundt overføringen.Den behandlingsansvarlige
bør ta særlighensyntil personopplysningenes
art, formåletmed
og varigheten av den foreslåtte behandlinge
n samt situasjonen i opprinnelsesstaten,tredjestaten og den endelige
bestemmelsesstaten,
og bør fastsettenødvendigegarantierfor å verne fysiske personersgrunnleggenderettigheterog friheter i
forbindelsemedbehandlingav derespersonopplysninger.
Nevnte overføringerbør bareværemulig i vissetilfeller der ingen av
de andregrunnenetil overføring får anvendelse.For formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller statistiske
formål bør det tas hensyntil samfunnetsberettigedeforventningerom økt kunnskap.Den behandlingsansvarlige
bør underrette
tilsynsmyndighetenog den registrerteom overføringen.
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114) Dersom Kommisjonen ikke har truffet en beslutningom hvorvidt nivået for vern av personopplysningeri en tredjestater
tilstrekkelig, bør den behandlingsansvarlige
eller databehandlerenbenytte løsninger som gir de registrertehåndhevbareog
effektive rettigheternår det gjelderbehandlingav deresopplysningeri Unionensåsnartnevnteopplysningerer blitt overført, slik
at de fortsattkan nyte godt av grunnleggenderettigheterog garantier.

115) Vissetredjestatervedtarlover, forskrifter og andrerettsaktermeddet formål direkteå regulerebehandlingsaktiviteter
somutføres
av fysiske og juridiske personerunderlagtmedlemssta
tenesjurisdiksjon. Dette kan omfatterettsavgjørelserfra domstolereller
avgjørelserfra administrativemyndigheteri tredjestaterder det kreves at en behandlingsansvarligeller databehandlerskal
overføreeller utleverepersonopplysninger,
og som ikke byggerpå en internasjonalavtale,f.eks.en traktatom gjensidigjuridisk
bistand,mellom den anmodendetredjestatog Unioneneller en medlemsstat.En anvendelseav nevntelover, forskrifter og andre
rettsakterpå andrestatersterritorium kan værei strid medfolkerettenog hindreoppnåelsenav det vernetav fysiskepersonersom
ved denneforordning sikresi Unionen.Overføringbør bareværetillatt dersomvilkårenefor overføring til tredjestateri denne
forordninger oppfylt. Dettekan blant annetværetilfellet dersomutleveringer nødvendigav hensyntil viktige samfunnsinteresser
somer anerkjenti unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett, og som denbehandlingsansvarlige
er underlagt.

116) Når personopplysningerkrysser grenserutenfor Unionen, kan det øke risikoen for at fysiske personerikke kan utøve sine
rettighetermed hensyntil vern av personopplysninger,
særlig for å beskytteseg mot ulovlig bruk eller utlevering av nevnte
opplysninger.Samtidig kan tilsynsmyndigheteri noen tilfeller innse at de ikke er i stand til å følge opp klager eller foreta
undersøkelser
av aktivitetersom finner stedutenforderesgrenser.Samarbeidetpå tversav landegrensene
kan ogsåbli hindret av
utilstrekkelig myndighet til å treffe forebyggendetiltak ell er utbedringstiltak, av uensartederettsordningerog praktiske
hindringer,f.eks. ressursbegrensninger.
Det er derfor behov for å fremme et tetteresamarbeidmellom tilsynsmyndigheterfor
personvern,slik at de letterekan utveksleinformasjonog foreta undersøkelsersammenmed sine internasjonalekolleger. For å
utvikle mekanismerfor internasjonaltsamarbeidmed sikte på å fremmeog yte internasjonalgjensidigbistandmed hensyntil
håndhevingav regelverketfor vern av personopplysninger
bør Kommisjonenog tilsynsmyndigheteneutveksleinformasjonog
samarbeideom aktiviteter som er knyttet til utøvelseav deresmyndighet,med vedkommendemyndigheteri tredjestaterpå
grunnlagav gjensidighetog i samsvarmeddenneforordning.

117) Opprettelseav tilsynsmyndigheteri medlemsstater
som gis myndighettil å utføre sine oppgaverog utøve sin myndigheti full
uavhengighet,har avgjørendebetydningfor vernetav fysiskepersoneri forbindelsemedbehandlingav derespersonopplysninge
r.
Medlemsstatenebør kunne opprette mer enn én tilsynsmyndighet for å gjenspeile medlemsstatensforfatningsmessige,
organisatoriskeog administrativestruktur.

118) Tilsynsmyndighetenes
uavhengighetbør ikke bety at de ikke kan væregjenstandfor mekanismerfor kontroll eller tilsyn med
egenøkonomistyringeller underkastesdomstolskontroll.

119) Dersom en medlemsstatoppretter flere tilsynsmyndigheter,bør den ved lov opprette mekanismerfor å sikre at disse
tilsynsmyndighetenedeltar effektivt i konsistensmekanismen.
Nevnte medlemsst
at bør særligutpekeen tilsynsmyndighetsom
skal fungeresom et felles kontaktpunktfor dissemyndigheteneseffektive deltakingi mekanismen,for å sikre et raskt og smidig
samarbeidmedandretilsynsmyndigheter,Personvernrådet
og Kommisjonen.

120) Hver tilsynsmyndighetbør ha de nødvendigeøkonomiskeog menneskeligeressurser,lokaler og infrastrukturfor å kunneutføre
sine oppgaverpå en effektiv måte,herunderoppgaverknyttet til gjensidigbistandog samarbeidmedandretilsynsmyndigheteri
Unionen.Hver tilsynsmyndighetbør ha et separatog offentlig årlig budsjettsomkan inngåi det overordnedestatsbudsjettet
eller
nasjonalebudsjettet.

121) De allmennevilkårenefor medlemmet/medlemmene
av tilsynsmyndighetenbør fastsettesved lov i hver medlemstat, og det bør
særligfastsettesat nevntemedlemmerskal oppnevnesved hjelp av en gjennomsiktigprosess,entenav parlamentet,regjeringen
eller statsoverhodet
i medlemsstaten
på grunnlaget forslagfra regjeringen,et medlemav regjeringen,parlamenteteller et kammer
i parlamentet,eller av et uavhengigorgan med myndighet til dette i henhold til medlemsstatens
nasjonalerett. For å sikre
tilsynsmyndighetensuavhengighetbør medlemmet/medlemmene
opptre med integritet, avståfra enhverhandling som ikke er
forenlig med deresoppgaver,og så lenge oppnevningsperioden
varer, ikke utøve en uforenlig yrkesvirksomhet,entenden er
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lønneteller ikke. Tilsynsmyndighetenbør ha sitt egetpersonellsomer utvalgt av tilsynsmyndigheteneller av et uavhengigorgan
opprettet i henhold til medlemsstatensnasjonale rett, som utelukkende bør stå under ledelse av tilsynsmyndighetens
medlem/medlemmer.

122) Hver tilsynsmyndighetbør på territoriet til sin egenmedlemsstatha kompetansetil å utøveden myndighetog utførede oppgaver
den gis i henhold til denne forordning. Dette bør særlig omfatte behandling i forbindelse med aktivitetene ved den
behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
virksomhetpå egenmedlemsstats
territorium, behandlingav personopplysninger
utført av offentlige myndigheter eller private organer i allmennhetensinteresse,behandling som berører registrerte på
medlemsstatens
territorium, eller behandlingsom utføresav en behandlingsansvarlig
eller databehandlersom ikke er etablerti
Unionen,når den er rettetmot registrertesom er bosattpå densterritorium. Dettebør omfattebehandlingav klagerinngitt av en
registrert,gjennomføringav undersøkelserom anvendelsenav denneforordning og å fremme allmennhetensbevissthetom
risikoene,reglene,garantieneog rettighetenei forbindelsemedbehandlingav personopplysninger.

123) Tilsynsmyndighetene
bør føre tilsyn medanvendelsenav bestemmelsene
i denneforordningsamtbidra til en ensartetanvendelse
av forordningeni heleUnionenfor å sikre vern av fysiskepersoneri forbindelsemedbehandlingav derespersonopplysninger
og
fremme den frie flyten av personopplysningeri det indre marked.For dette formål bør tilsynsmyndighetenesamarbeidemed
hverandreog med Kommisjonenuten at det er behovfor en avtaleom yting av gjensidig bistandeller slikt samarbeidmellom
medlemsstatene.

124) Dersombehandlingenav personopplysninger
utføresi forbindelsemedaktiviteteneved virksomhetentil en behandlingsansvarlig
eller databehandleri Unionen,og den behandlingsansvarligeeller databehandleren
er etablerti mer enn én medlemsstat,eller
dersombehandlingensom utføresi forbindelsemed aktiviteteneved den enestevirksomhetentil en behandlingsansvarlig
eller
databehandleri Unionen, i vesentlig grad påvirker eller trolig vil påvirke registrerte i mer enn én medlemsstat,bør
tilsynsmyndighetenfor denbehandlingsansvarliges
eller databehandlerens
hovedvirksomheteller enestevirksomhetfungeresom
ledendetilsynsmyndighet.Den bør samarbeidemed de andre berørte myndighetenedersomden behandlingsansvarlige
eller
databehandleren
har en virksomhetpå territoriet til deresmedlemsstat,dersomregistrertebosattpå deresterritorium i vesentlig
grad berøres,eller dersomdet er inngitt klage til dem. Ogsådersom en registrertsom ikke er bosatti nevntemedlemsstat,har
inngitt klage, bør tilsynsmyndighetensom klagen er inngitt til, også være en berørt tilsynsmyndighet.Personvernrådetbør
innenfor rammenav sine oppgavermed å utstederetningslinjerfor eventuelle spørsmålsom omfatter anvendelsenav denne
forordning,særligkunneutstederetningslinjerfor kriterienesomskal tasi betraktningfor å vurdereom denaktuellebehandlingen
i vesentliggradberørerregistrertei mer ennén medlemsstat,og for hva som utgjør en relevantog begrunnetinnsigelse.

125) Den ledendemyndighetenbør ha kompetansetil å treffe bindendeavgjørelserom tiltak innenforrammenav den myndighetden
gis i samsvarmed denneforordning. I egenskapav å væreledendemyndighetbør ti lsynsmyndighetensørgefor at de berørte
tilsynsmyndigheteneinvolveres tett og samordnesi avgjørelsesprosessen.
Dersom det beslutteshelt eller delvis å avslå den
registrertesklage,bør avgjørelsentreffesav tilsynsmyndighetensom klagener inngitt til .

126) Avgjørelsenbør treffes i fellesskapav den ledendetilsynsmyndighetenog de berørtetilsynsmyndigheteneog bør rettestil den
behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
hovedvirksomheteller enestevirksomhet, og den bør være bindendefor den
behandlingsansvarlige
og databehandleren.
Den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
bør treffe de nødvendigetiltak for
å sikre samsvarmeddenneforordningsamtgjennomføringav avgjørelsensomdenledendetilsynsmyndighetenhar meddeltden
behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
hovedvirksomhetmedhensyntil behandlingsaktiviteter
i Unionen.

127) Hver tilsynsmyndighetsom ikke fungerersom ledendetilsynsmyndighet,bør ha kompetansetil å håndterelokale sakerdersom
den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
er etablert i flere enn én medlemsstat,men gjenstandenfor den spesifikke
behandlingenbaregjelderbehandlingutført i én medlemsstat,
og bareomfatterregistrertei nevnteenemedlemsstat,
f.eks.dersom
det gjelderbehandlingav arbeidstakerespersonopplysninger
i forbindelsemedspesifikkeansettelsesforhold
i en medlemsstat.I
slike tilfeller bør tilsynsmyndighetenuten opphold underretteden ledendetilsynsmyndighetenom saken. Etter å ha blitt
underrettetbør den ledendetilsynsmyndighetenbeslutteom den skal behandlesakeni henholdtil bestemmelsen
om samarbeid
mellom den ledende tilsynsmyndigheten og andre berørte tilsynsmyndigheter («ettstedsmekanismen»),eller om
tilsynsmyndighetensomunderrettetden,bør behandlesakenpå lokalt plan. Når denledendetilsynsmyndighetenskal beslutteom
den skal behandlesaken, bør den ta hensyn til om den behandlingsansvarlige
eller databehandlerenhar en virksomhet i
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medlemsstaten
til tilsynsmyndighetensom underrettetden, for å sikre en effektiv gjennomføringav en avgjørelseoverfor den
behandlingsansvarligeeller databehandleren.Dersom den ledende tilsynsmyndighetenbeslutter å behandle saken, bør
tilsynsmyndighetensomunderrettetden,ha mulighettil å leggefram et forslagtil avgjørelsesomdenledendetilsynsmyndigheten
bør ta størstmulig hensyntil ved utarbeidingav sitt utkasttil avgjørelsei nevnteettstedsmekanisme.

128) Reglenefor den ledendetilsynsmyndighetenog ettstedsmekanismen
bør ikke få anvendelsedersombehandlingen utføres av
offentlige myndigheter eller private organer i allmennhetensinteresse. I slike tilfeller bør bare tilsynsmyndigheteni
medlemsstaten
der den offentlige myndigheteneller det private organeter etablert,ha kompetansetil å utøvemyndigheten den
er gitt i henholdtil denneforordning.

129) For å sikre ensartettilsyn medog anvendelseav denneforordningi hele Unionenbør tilsynsmyndighetene
i hver medlemsstatha
de sammeoppgaverog den sammeeffektive myndighet,herundermyndighettil å f oreta undersøkelser,myndighettil å treffe
korrigerendetiltak og ilegge sanksjonersamtmyndighettil å godkjenneog utstederådgivendeuttalelser,særligved klager f ra
fysiske personer,og, uten at det berørerden myndighet straffeforfølgendemyndigheter har i henhold til medlemsstatenes
nasjonalerett, myndighettil å bringeovertredelserav denneforordninginn for rettshåndhevende
myndigheterog til å opptresom
part i rettssaker.En slik myndighetbør ogsåomfatte myndighetentil å fastsetteen midl ertidig eller endelig begrensningav,
herunderet forbudmot, behandling.Medlemsstatene
kanfastsetteandreoppgaverknyttettil vern av personopplysninger
i henhold
til denneforordning. Tilsynsmyndighetenes
myndighet bør utøvesi samsvarmed nødvendigeprosessuellegarantiersom er
fastsatti unionsrettenog medlemsstatenes
nasjonalerett, på enupartiskog rettferdigmåteog innenrimelig tid. For å sikre samsvar
med denneforordning bør hvert tiltak væreegnet,nødvendigog forholdsmessig,idet det tas hensyntil omstendighetene
i hvert
enkelttilfelle, samtrespektereenhverpersonsrett til å bli hørt før det treffes individuelle tiltak som kan påvirke vedkommende
negativt,og væreutformet slik at overflødigekostnaderog for store ulemperfor de berørte personeneunngås.Når det gjelder
adgangtil lokaler, bør undersøkelsesmyndigheten
utøvesi samsvarmedsærligekrav i medlemsstatenes
prosessrett,f.eks.kravet
om at det skal innhentesen rettslig forhåndsgodkjenning.Hvert rettslig bindendetiltak som treffes av tilsynsmyndigheten,bør
væreskriftlig, tydelig og utvetydig,angi hvilken tilsynsmyndighetsomhar truffet tiltaket, og på hvilken dato, væreundertegnet
av lederenfor eller et medlem av tilsynsmyndighetensom er godkjent av vedkommende,angi begrunnelsenfor tiltaket og
inneholdeen henvisningtil rettentil effektivt rettsmiddel.Dette bør ikke utelukkeytterligerekrav i henholdtil medlemss
tatenes
prosessrett.Dersom det treffes en rettslig bindende avgjørelse,kan den underleggesdomstolskontroll i medlemsstatentil
tilsynsmyndighetensom har truffet avgjørelsen.

130) Dersom tilsynsmyndigheten som klagen er inngitt til, ikke er den ledende tilsynsmyndigheten, bør den ledende
tilsynsmyndighetensamarbeidetett med tilsynsmyndighetensom klagen er inngitt til, i samsvarmed bestemmelsene
om
samarbeidog ensartetanvendelsefastsatti denneforordning.I slike tilfeller bør den ledendetilsynsmyndigheten,når den t reffer
tiltak som skal ha rettsvirkning, herunder ilegging av administrative bøter, ta størst mulig hensyn til synspunktenetil
tilsynsmyndighetensom klagen er inngitt til, og som fortsatt skal ha kompetansetil å foreta undersøkelserpå sin egen
medlemsstats
territorium sammenmedvedkommendetilsynsmyndighet.

131) Dersom en annen tilsynsmyndighet bør fungere som ledende tilsynsmyndighet for den behandlingsansvarligeseller
databehandlerens
behandlingsaktiviteter,men det konkrete innholdet i en klage eller den mulige overtredelsenbare gjelder
behandlingsaktiviteter
somutføresav denbehandlingsansvarlige
eller databehandleren
i medlemsstaten
der klagener inngitt eller
den mulige overtredelsener oppdaget,og forholdet ikke i vesentlig grad berørereller trolig ikke i vesentliggrad vil berøre
registrertei andremedlemsstater,
bør tilsynsmyndighetensommottaren klageeller oppdagereller på annenmåteblir underrettet
om situasjonersom innebærermulige overtredelserav denneforordning, søkeå kommefram til en minnelig løsning sammen
meddenbehandlingsansvarlige
og dersomdetteikke lykkes, utøvesin myndighetfullt ut. Dettebør omfattespesifikkbehandling
somutførespå territoriettil tilsynsmyndighetens
medlemsstat,
eller når detgjelderregistrerte,påterritoriettil nevntemedlemsstat,
behandlingsom utføres i forbindelse med tilbud av varer eller tjenestersom er særlig rettet mot registrertepå territoriet til
tilsynsmyndighetensmedlemsstat,eller behandling som skal vurderes i henhold til relevante rettslige forpliktelser i
medlemsstatenes
nasjonalerett.

132) Til synsmyndighetenes
holdningskampanjerrettet mot allmennhetenbør omfattesærligetiltak rettet mot behandlingsansvarlige
og databehandlere,
herundersværtsmå,småog mellomstorebedrifter samtfysiskepersoner,særligi utdanningssammenheng.
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133) Tilsynsmyndighetenebør bistå hverandrei forbindelsemed utførelsenav sine oppgaverog yte gjensidig bistand for å sikre
ensartetanvendelseog håndhevingav denneforordning i det indre marked.En tilsynsmyndighetsom anmoderom gjensidig
bistand,kan treffe et midlertidig tiltak dersomden ikke mottar svar på nevnteanmodninginnen en månedetter at den andre
tilsynsmyndighetenhar mottattanmodningen.

134) Dersomdet er relevant,bør hvertilsynsmyndighetdeltai felles aktivitetersammenmedandretil synsmyndigheter.
Den anmodede
tilsynsmyndighetbør ha plikt til å svarepå anmodningeninnen en fastsattfrist.

135) For å sikre ensartetanvendelseav denneforordning i hele Unionen bør det opprettesen konsistensmekanisme
for samarbeid
mellom tilsynsmyndighetene.Nevntemekanismebør særligfå anvendelsedersomen tilsynsmyndighetakterå treffe et tiltak som
skal ha rettsvirkning, når det gjelder behandlingsaktivitetersom i vesentliggrad berøreret betydelig antall registrertei flere
medlemsstater.
Den bør ogsåfå anvendelsedersomen berørttilsynsmyndigheteller Kommisjonenanmoderom at en slik sak
behandlesinnenfor rammenav konsistensmekanismen.
Nevntemekanismebør ikke berøreeventuelletiltak som Kommisjonen
kan treffe som ledd i utøvelsenav sin myndigheti henholdtil traktatene.

136) Ved anvendelseav konsistensmekanismen
bør Personvernrådet
innen en fastsattfrist avgi uttalelsedersomet flertall av dets
medlemmerbeslutterdet, eller dersomen berørttilsynsmyndigheteller Kommisjonenanmoderom det. Personvernrådet
bør også
gis myndighettil å treffe rettslig bindendebeslutningerdersomdet oppstårtvister mellom tilsynsmyndighetene.
For dettefo rmål
bør det, i prinsippetmed to tredelsflertall blant detsmedlemmene,treffe rettslig bi ndendebeslutningeri tydelig angittetilfeller
der det foreliggermotstridendesynspunkterblant tilsynsmyndighetene,
særligi mekanismenfor samarbeidmellom den ledende
tilsynsmyndighetenog de berørtetilsynsmyndigheteneom en saksfakta, særlig om hvorvidt det foreligger en overtredelseav
denneforordning.

137) Det kan værenødvendigå treffe tiltak omgåendefor å verneregistrertesrettigheterog friheter, særligdersomdet foreligger en
fare for at en registrertsutøvelseav en rettighetkan bli betydelig hemmet.En tilsynsmyndighetbør derfor kunnetreffe behørig
begrunnedemidlertidigetiltak på sitt territorium meden fastsattgyldighetsperiodesom ikke bør værelengerenntre måneder.

138) Anvendelsenav en slik mekanismebør væreet vilkår for l ovlighetenav et tiltak som er truffet av en tilsynsmyndighet,og som
er ment å ha rettsvirkning, i tilfeller der anvendelsenav den er obligatorisk.I andretilfeller som har en grenseoverskride
nde
dimensjon,bør mekanismenfor samarbeidmellom denledende tilsynsmyndighetenog de berørtetilsynsmyndighetene
anvendes,
og gjensidigbistandkan ytesog felles aktiviteterkan gjennomføresmellom de berørtetilsynsmyndighetene
på et bilateralt eller
multilateraltgrunnlagutenat det utløserkonsistensmekanism
en.

139) For å fremmeen ensartetanvendelseav denneforordningbør Personvernrådet
opprettessomet uavhengigEU-organ.For å kunne
oppfylle sine mål bør Personvernrådet
ha statussom juridisk person.Personvernrådet
bør representeres
av sin leder. Det bør
erstattearbeidsgruppenfor personverni forbindelsemed behandlingav personopplysninger
nedsattved direktiv 95/46/EF.Det
bør beståav lederenfor en tilsynsmyndigheti hver medlemsstatsamtEUs datatilsyneller de respektiverepresentantene
for dette.
Kommisjonen bør delta i Personvernrådetsaktiviteter uten stemmerett,og EUs datatilsyn bør ha særlig stemmerett.
Personvernrådet
bør bidra til en ensartetanvendelseav denneforordning i hele Unionen,herunderved å rådgi Kommisjonen,
særlig om beskyttelsesnivået i tredjestater eller internasjonale organisasjoner, samt fremme samarbeid mellom
tilsynsmyndighetene
i hele Unionen.Personvernrådet
bør utføresine oppgaveri full uavhengighet.

140) Personvernrådet
bør biståsav et sekretariatsomstilles ti l rådighetav EUs datatilsyn.Personelletved EUs datatilsynsomdeltar i
utførelsenav oppgavenesom Personvernrådet
gis ved denneforordning,bør utføre sine oppgaverutelukkendeunderledelseav
lederenfor Personvernrådet
og rapporteretil vedkommende.

141) Enhver registrertbør ha rett til å klage til én enkelt tilsynsmyndighet,særlig i medlemsstaten
der vedkommendetil vanlig er
bosatt,samt ha rett til effektivt rettsmiddeli samsvarmed artikkel 47 i paktendersomvedkommendeansersine rettigheteri
henholdtil denneforordningfor krenket,eller dersomtilsynsmyndighetenikke reagererpå en klage,helt eller delvis avslåreller
avviseren klageeller ikke griper inn når det er nødvendigfor å vernedenregistrertesrettigheter.Undersøkelsen
av en klagebør,
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med forbeholdfor domstolskontroll,foretasi den utstrekningsom er egneti det enkeltetilfellet. Tilsynsmyndighetenbør in nen
en rimelig frist underretteden registrerteom klagebehandlingsforløpet
og om utfallet av klagen.Dersomsakenkrever ytterligere
undersøkelse
eller samordningmeden annentilsynsmyndighet,bør denregistrerteunderrettesom detteunderveis.For å forenkle
inngivelsenav klager bør hver tilsynsmyndighettreffe tiltak som f.eks. å utarbeideet klageskjemasom også kan fylles ut
elektronisk,utenat andrekommunikasjonsmidlerutelukkes.

142) Dersomen registrertmenerat vedkommendes
rettigheteri henholdtil denneforordning er krenket,bør vedkommendeha rett til
å gi et ideelt organeller en ideell organisasjoneller sammenslutningsom er oppretteti samsvarmed en medlemsstats
nasjonale
rett, som har vedtektsfestedemål som er i allmennhetensinteresse,og som er aktiv på områdetvern av personopplysninger,
fullmakt til å klage til en tilsynsmyndighetpå vedkommendesvegne,utøverettentil rettslig prøving på vegneav de registrerte
eller, dersomdet er fastsatti medlemsstatenes
nasjonalerett, utøve rettentil å motta erstatningpå vegneav de registrerte. En
medlemsstatkan fastsetteat nevnteorgan,organisasjoneller sammenslutning,
uavhengigav fullmaktenfra en registrert,skal ha
rett til å inngi klagei denaktuellemedlemsstaten
samtha rett til effektivt rettsmiddeldersomdenhar grunntil å tro at enregistrerts
rettigheter er blitt krenket som følge av en behandlingav personopplysningersom er i strid med bestemmelsene
i denne
forordning.Nevnteorgan,organisasjoneller sammenslutningkan ikke kreve erstatningpå vegneav en registrertuavhengigav
den registrertesfullmakt.

143) Enhverfysisk eller juri disk personhar rett til å bringeen sakom opphevingav Personvernrådets
beslutningerinn for Domstolen
på vilkårenefastsatti artikkel 263 i TEUV. De berørtetilsynsmyndighetenesom slike beslutningerer rettet til, må, dersomde
ønskerå bestridedem,reisesakinnen to månederetterat beslutningeneer meddeltdem,i samsvarmed263 i TEUV. Dersomen
behandlingsansvarlig,
databehandlereller klager er direkte og individuelt berørt av Personvernrådets
beslutninger,kan disse, i
samsvarmed artikkel 263 i TEUV, reisesak om opphevingav nevntebeslutningerinnen to månederetter at beslutningeneer
offentliggjort på Personvernrådets
nettsted.Uten at det berørerdennerett i henholdtil artikkel 263 i TEUV, bør enhverfysisk
eller juridisk personha rett til effektiv rettslig prøving ved vedkommendenasjonaledomstolav en beslutningsom er truffet av
en tilsynsmyndighet,og som har rettsvirkning for vedkommende.En slik beslutning gjelder særlig tilsynsmyndighetens
myndighettil å foreta undersøkelser,
ti l å vedta korrigerendetiltak og til å godkjenneeller avslå eller avviseklager. Rettentil
effektiv rettslig prøving omfatter imidlertid ikke tiltak truffet av tilsynsmyndighetenesom ikke er rettslig bindende,f.eks.
uttalelser eller råd fra tilsynsmyndigheten. Saker som reises mot en tilsynsmyndighet,bør bringes inn for domstolenei
medlemsstatender tilsynsmyndighetener etablert, og bør føres i samsvarmed prosessretteni nevnte medlemsstat.Nevnte
domstolerbør ha full domsmyndighet,som bør omfattemyndighettil å undersøkealle faktiske og rettsligeforhold som gjelder
tvistende har fått segforelagt.

Dersomen tilsynsmyndighethar avslåtteller avvist en klage,kan klagerenbringesakeninn for domstolenei sammemedlemssta
t.
Når det gjelder rettslig prøving i forbindelsemed anvendelsenav denneforordning, kan, eller i tilfellet fastsatti artikkel 267 i
TEUV, skal nasjonaledomstolersom anseren avgjørelseom spørsmåletsom nødvendigfor å avsi dom, anmodeDomstolenom
en forhåndsavgjørelseom fortolkningen av unionsretten,herunderdenne forordning. Dersom en avgjørelsetruffet av en
tilsynsmyndighetsom gjennomføreren beslutningtruffet av Personvernrådet,bestridesved en nasjonal domstol, og det er
uenighet om gyldigheten av Personvernrå
dets beslutning, har nevnte nasjonale domstol ikke myndighet til å erklære
Personvernrådets
beslutningfor ugyldig, menskal,dersomdenanserat beslutningener ugyldig, henvisespørsmåletom gyldighet
til Domstoleni samsvarmedartikkel 267 i TEUV somf ortolket av Domstolen.En nasjonaldomstolkan imidlertid ikke henvise
et spørsmålom gyldighetenav en beslutningtruffet av Personvernrådet
på anmodningfra en fysisk eller juridisk personsomhar
hatt mulighet til reisesakom opphevingav nevntebeslutning, særligdersomvedkommendevar direkte eller personligberørtav
nevntebeslutning,menikke har gjort detteinnen fristen fastsatti artikkel 263 i TEUV.

144) Dersomen domstolfor hvilken det er anlagtsak mot en avgjørelsetruffet av en tilsynsmyndighet, har grunn til å tro at en sak
som gjelder sammebehandling,f.eks. med sammesaksgjenstand
og utført av sammebehandlingsansvarlig
eller databehandler,
eller som har sammesaksgrunnlag,er brakt inn for en vedkommendedomstoli en annenmedlemsstat,bør den kontaktenevnte
domstol for å få bekreftetat det foreligger slike relatertesaker.Dersomdet versererrelatertesakerfor en domstol i en annen
medlemsstat,kan enhverannendomstolenn den som sakenførst ble brakt inn for, utsettesakeneller, på anmodningfra en av
partene,erklæresegikke domsmyndigtil fordel for domstolensom sakenførst ble brakt inn for, forutsattat nevntedomstolhar
domsmyndigheti den aktuellesaken,og at konsolideringav slike relatertesakerer tillatt i henholdt il medlemsstatens
nasjonale
rett. Sakeransesfor å værerelatertenår de er så tett forbundetat det er hensiktsmessig
å behandleog avgjøredemsammen,for
å unngårisikoenfor uforenligerettsavgjørelsersom følge av at de behandleshver for seg.
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145) Når det gjelder sakermot en behandlingsansvarlig
eller databehandler,
bør saksøkerenha valget mellom å bringe sakeninn for
domstolenei medlemsstatene
der den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
har en virksomhet,eller der denregistrerteer
bosatt, medmindre den behandlingsansvarlige
er en offentlig myndigheti en medlemsstatsom handlerinnenfor rammenav sin
offentlige myndighet.

146) Den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
bør yte erstatningfor enhverskadesom en personkan bli påført som følge av
behandlingsomer i strid medbestemmelsene
i denneforordning.Den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
bør fritas fo r
erstatningsansvar
dersomvedkommendekan beviseat vedkommendepå ingen måteer ansvarligfor skaden.Begrepet«skade»
bør tolkes vidt på bakgrunnav Domstolensrettspraksisog på en måtesom fullt ut gjenspeilermålenei denneforordning.Dette
berører ikke eventuelle krav om skadeserstatningsom følge av overtredelseav andre bestemmelseri unionsretteneller
medlemsstatenes
nasjonalerett. Behandlingsomer i strid medbestemmelsene
i denneforordning,omfatterogsåbehandlingsom
er i strid med bestemmelseri delegerterettsakterog gjennomføringsrettsakter
vedtatt i samsvarmed denne forordning og
medlemsstatene
s nasjonalerett sompresisererbestemmelsene
i denneforordning.De registrertebør få full og effektiv erstatning
for den skadede har lidd. Dersombehandlingsansvarlige
eller databehandlere
er involvert i den sammebehandlingen,bør den
enkeltebehandlingsansvarligeeller databehandler
holdesansvarligfor heleskaden.Dersomde er involvert i sammerettergangi
samsvarmedmedlemsstatenes
nasjonalerett, kanerstatningenimidlertid fordelesi henholdtil denenkeltebehandlingsansvarl
iges
eller databeha
ndlersansvarfor skadensom behandlingenhar forvoldt, forutsattat den registrertesom har lidd skaden,er sikret
full og effektiv erstatning.Enhver behandlingsansvarlig
eller databehandlersom har betalt full erstatning,kan derettergjøre
regressgjeldendemot andrebehandlingsansvarlige
eller databehandlere
som har værtinvolvert i sammebehandling.

147) Når denneforordninginneholdersærligebestemmelser
om domsmyndighet,særlignårdetgjeldersakerom adgangtil rettsmidler,
herunder for å oppnå erstatning, mot en behandlingsansvarligeller databehandler,bør allmenne bestemmelserom
domsmyndighet,f.eks. bestemmelsene
i europaparlaments
- og rådsforordning(EU) nr. 1215/2012(13), ikke berøreanvendelsen
av nevntesærligebestemmelser.

148) For å styrke håndhevingenav bestemmelsene
i denneforordningbør det ved overtredelseav denneforordningileggessanksjoner,
herunderadministrativebøter,i tillegg til eller i stedetfor egnedetiltak som tilsynsmyndighetenpåleggeri henholdtil denne
forordning. Ved mindreovertredelsereller dersombotensomkan bli ilagt, vil utgjøreen uforholdsmessigstor byrdefor en fysisk
person,kan det gis en irettesettelsei stedetfor en bot. Det bør imidlertid tasbehørighensyntil overtredelsens
art, alvorlighetsgrad
og varighet,om den er gjort forsettlig, tiltak som er truffet for å redusereden forvoldte skade,gradenav ansvareller eventuelle
relevantetidligere overtredelser,måten tilsynsmyndighetenfikk kjennskaptil overtredelsenpå, overholdelseav tilta k truffet
overfor denbehandlingsansvarlige
eller databehandleren,
overholdelseav atferdsnormersamtandreskjerpendeeller formildende
faktorer.Ilegging av sanksjoner,herunderadministrativebøter,bør væreomfattetav nødvendigeprosessuelle
garantieri samsvar
medde allmenneprinsippenei unionsrettenog i pakten,herunderet effektivt rettslig vern og en rettferdigrettergang.

149) Medlemsstatene
bør ogsåkunnefastsettereglerfor strafferettsligesanksjonerved overtredelseav denneforordning,herunderved
overtredelseav nasjonalereglervedtatti henholdtil og innenforrammenav denneforordning.Dissestrafferettsligesanksjonene
kan ogsåomfattemulighetentil å inndraen eventuellfortjenestesomer oppnåddsomfølge av overtredelseav denneforordning.
Ileggingav strafferettsligesanksjonerfor overtredelseav nevntenasjonalereglersamtav administrativesanksjonerbør imi dlertid
ikke føre til et bruddpå ne bis in idem-prinsippetslik det tolkesav Domstolen.

150) For å styrke og harmoniserede administrativesanksjonenefor overtredelseav denneforordning bør hver tilsynsmyndighetha
myndighettil å ilegge administrativebøter.Denneforordning bør definereovertredelserog den øvre grensenog kriterienefo r
fastsettelseav de tilhørendeadministrativebøtene,sombør bestemmes
av vedkommendetilsynsmyndigheti hvert enkelttilfelle,
idet det tas hensyntil alle forhold som er relevantefor den bestemtesituasjonen,og idet det tas behørig hensynsærlig til
overtredelsensart, alvorlighetsgrad,varighetog konsekvenser
samttiltakenesomer truffet for å sikresamsvarmedforpliktelsene
i denneforordning,og for å forebyggeeller reduserekonsekvensene
av overtredelsen.Dersomet foretak ileggesadministrative
bøter, bør et foretakfor disseformål forståssom et foretaki henholdtil artikkel 101 og 102 i TEUV. Dersompersonersomikke
er foretak,ileggesadministrativebøter,bør tilsynsmyndighetenved fastsettelseav en egnetstørrelsepå boten ta hensynti l det
generelleinntektsnivåeti medlemsstaten
samttil personensøkonomiskesituasjon.Konsistensmekanismen
kan ogsåbrukesfor å
(13) Europaparlaments
- og rådsforordning(EU) nr. 1215/2012av 12. desember2012 om domsmyndighetog anerkjennelse og fullbyrdelse av rettsavgjørelserpå det
sivilrettsligeog handelsrettsligeområde(EUT L 351 av 20.12.2012,s. 1).
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fremmeen ensartetanvendelseav administrativebøter.Det bør væreopp til medlemsstatene
å bestemmeom og i hvilken grad
offentlige myndigheterbør kunneileggesadministrativebøter.Ilegging av en administrativbot eller utstedelseav en advarsel
berørerikke anvendelsenav tilsynsmyndighetenes
øvrigemyndigheteller andresanksjoneri henholdtil denneforordning.

151) Rettsordeneni Danmark og Estland tillater ikke administrativebøter som fastsatt i denne forordning. Bestemmelseneom
administrativebøter kan i Danmarkanvendesved at bøterileggesav vedkommendenasjonaledomstolersom en strafferettslig
sanksjon,og i Estlandved at bøterileggesav tilsynsmyndigheteninnenforrammenav en forseelsesprosedyre,
forutsattat en slik
anvendelseav bestemmelsene
i dissemedlemsstatene
har en virkning som tilsvarer virkningen av administrativebøter ilagt av
tilsynsmyndighe
ter. Vedkommendenasjonaledomstolerbør derfor ta hensyntil anbefalingenfra tilsynsmyndighetensom har
initiert boten.I alle tilfeller bør bøtenesomilegges,værevirkningsfulle, ståi forhold til overtredelsenog virke avskrekkende.

152) Når denneforordning ikke harmonisereradministrativesanksjonereller dersomdet er nødvendigi andretilfeller, f.eks. ved
alvorlige overtredelserav denne forordning, bør medlemsstatene
innføre et system som gjør det mulig å ilegge effektive,
forholdsmessige
og avskrekkendesanksjoner.Sanksjonenes
art, dvs. om de er strafferettsligeeller administrative,bør fastsettesi
medlemsstatenes
nasjonalerett.

153) I medlemsstatenes
nasjonalerett bør reglene for ytrings- og informasjonsfrihet,herundermed henblikk på journalistiske,
akademiske,kunstneriskeog/eller litteræreytringer, bringesi samsvarmed rettentil vern av personopplysninger
i henholdt il
denne forordning. Det bør fastsettesunntak eller fritak fra visse bestemmelseri denne forordning for behandling av
personopplysninger
som utelukkendefinner sted i journalistisk øyemedeller med henblikk på akademiske,kunstneriskeeller
litteræreytringer, dersomdetteer nødvendigfor å bringe rettentil vern av personopplysninger
i samsvarmed rettentil ytr ingsog informasjonsfrihetsom nedfelt i artikkel 11 i pakten. Dette bør særlig gjelde behandlingav personopplysningerpå det
audiovisuelleområdetog i nyhetsarkiverog pressebiblioteker.Medlemsstatene
bør derfor treffe lovgivningsmessigetiltak som
fastsetter de fritak og unntaksomer nødvendigefor å oppnåenbalansemellom dissegrunnleggende
rettighetene.Medlemsstatene
bør vedtanevntefritak og unntakmedhensyntil allmenneprinsipper,den registrertesrettigheter,den behandlingsansvarlige
og
databehandleren, overføring av personopplysningertil tredjestater eller internasjonale organisasjoner,de uavhengige
tilsynsmyndighetene,
samarbeidog ensartethetsamtsærligedatabehandlingssituasjoner.
Dersomslike fritak eller unntakvarierer
fra en medlemsst
at til en annen,bør retteni medlemsstaten
som den behandlingsansvarlige
er underlagt,få anvendelse.For å ta
høydefor viktighetenav rettentil ytringsfriheti ethvertdemokratisksamfunnmåbegrepersomer knyttet til dennefriheten, f.eks.
journalistikk, tolkesbredt.

154) Denneforordninggir mulighet for at det ved anvendelseav denneforordning kan tashensyntil prinsippetom innsyn i offisielle
dokumenter.Innsyni offisielle dokumenterkan ansesfor å værei allmennhetens
interesse.Personopplys
ningeri dokumentersom
oppbevaresav en offentlig myndigheteller et offentlig organ,bør kunneoffentliggjøresav nevntemyndigheteller organdersom
detteer fastsatti unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett somden offentlige myndigheteneller det offentlige organeter
underlagt.Nevntelovbestemmelser
bør bringe innsyni offisielle dokumenterog viderebrukav informasjonfra offentlig sektor i
samsvarmed rettentil vern av personopplysninger,
og kan derfor inneholdebestemmelserom det nødvendigesamsvaretmed
rettentil vern av personopplysninger
i henholdtil denneforordning.Offentlige myndigheterog organerbør i denneforbindelse
omfatte alle myndigheter eller andre organer som omfattes av medlemsstatenesnasjonale rett om dokumentinnsyn.
Europaparlaments
- og rådsdirektiv2003/98/EF(14) opprettholderog berørerpå ingenmåtebeskyttelsesnivået
for fysiskepersoner
vedbehandlingav personopplysninger
i henholdtil bestemmelsene
i unionsrettenog medlemsstatenes
nasjonalerett, og detendrer
isærikke forpliktelseneog rettighetenefastsatti denneforordning.Nevntedirektiv bør særligikke få anvendelsepå dokumenter
somdet i henholdtil innsynsordningene
ikke er eller er begrensetinnsyni av hensyntil vern av personopplysninger,
og d eler av
dokumentersom er tilgjengelig i henholdtil disseordningene,mensom inneholderpersonopplysninger
hvis viderebrukved lov
er fastsattsom uforenlig medlovgivningenom vern av fysiskepersonerved behandlingav personopplysninger.

155) I medlemsstatenesnasjonalerett eller tariffavtaler,herunder«arbeidsavtaler»,
kan det fastsettessærligeregler for behandlingav
arbeidstakernes
personopplysninger
i ansettelsesforhold,
særlignår det gjeldervilkårenefor behandlingav personopplysninge
ri
ansettelsesforholdpå grunnlagav et samtykkefra den ansatte,formålet med ansettelsen,gjennomføringav ansettelsesavtalen,
herunderoverholdelseav pliktenefastsattved lov eller i tariffavtaler,ledelse,planleggingog organiseringav arbeidet,l ikestilling
og mangfoldsamthelseog sikkerhetpå arbeidsplassen,
individuell eller kollektiv utøvelseog rett til å nyte godt av rettighetene
(14) Europaparlaments
- og rådsdirektiv2003/98/EFav 17. november2003 om viderebrukav informasjonfra offentlig sektor(EUT L 345 av 31.12.2003,s. 90).
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og fordeleneknyttet til ansettelsensamtfor å avslutteansettelsesforholdet.

156) Behandlingav personopplysninger
for arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til vitenskapeligeller historisk
forskningeller for statistiskeformål bør væreomfattetav nødvendigegarantiersom sikrer den registrertesrettigheterog f riheter
i henholdtil denneforordning. Disse garantienebør sikre at det er innført tekniskeog organisatorisketiltak for særlig å sikre
overholdelseav prinsippet om dataminimering.Viderebehandlingav personopplysningerfor arkivformål i allmennhetens
interesse,for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiskeformål skal utføres etter at den
behandlingsansvarlige
har foretatt en vurderingav om det er mulig å oppfylle nevnteformål ved å behandleopplysningersom
ikke eller ikke lenger gjør det mulig å i dentifiserede registrerte,forutsatt at det er foreligger nødvendigegarantier(f.eks.
pseudonymisering
av opplysningene).Medlemsstatene
bør fastsettenødvendigegarantierfor behandlingav personopplysninger
for arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til vitenskapeligeller historiskforskningeller for statistiskeformål.
Medlemsstatenebør på særlige vilkår og med forbehold for nødvendigegarantier for de registrerte ha rett til å fastsette
spesifikasjonerog unntakmedhensyntil informasjonskravene
og rettentil korrigering,sletting,til å bli glemt,til begrensningav
behandling,til dataportabilitetog til å protesterei forbindelse med behandling av personopplysningerfor arkivformål i
allmennhetensinteresse,for formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiskeformål. De aktuelle
vilkåreneog garantienekan omfattesærligeframgangsmåter
som gjør det mulig for registrerteå utøvenevnterettigheterdersom
detteer egnetmedhenblikk på formålenemedden spesifikkebehandlingen,samttekniskeog organisatorisketiltak somtar sikte
på å minimerebehandlingenav personopplysninger
i henholdtil forholdsmessighets
- og nødvendighetsprinsippet.
Behandlingav
personopplysningerfor vitenskapeligeformål bør også utføres i samsvarmed annet relevant regelverk, f.eks. om kliniske
utprøvinger.

157) Ved å koble sammenopplysningerfra forskjellige registre kan forskere oppnå ny og svært verdifull kunnskapom utbredte
sykdomstilstandersom hjerte- og karsykdommer,kreft og depresjon.På grunnlagav registrekan forskningsresultater
forbedres,
ettersomregistreneomfatterstørrebefolkningsgrupper.Innen samfunnsvitenskap
gjør registerforskningdet mulig for forskereå
få viktig kunnskapom den langsiktigesammenhengenmellom en rekke sosialeforhold, f.eks. arbeidsløshetog utdanning,og
andrelivsvilkår. Forskningsresultater
oppnåddgjennomregisterforskninggir omfattendekunnskapav høy kvalitet somkan danne
grunnlagetfor utformingenog gjennomføringenav en kunnskapsbasert
politikk, forbedrelivskvalitetentil en rekke mennesker
og gjøresosialtjenestermereffektive.For å fremmevitenskapeligforskningkan personopplysninger
behandlesfor formål knyttet
til vitenskapeligforskning, med forbehold for nødvendige vilkår og garantierfastsatti unionsretteneller i medlemsstatenes
nasjonalerett.

158) Dersompersonopplysninger
behandlesfor arkivformål,bør denneforordningogsåfå anvendelsepå slik behandling,menikke på
avdødepersoner.Offentlige myndighetereller offentlige eller privateorganersomoppbevarerfortegnelserav offentlig interesse,
bør væretjenestersom i henholdtil unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett har en rettslig forpliktelse til å innhente,
bevare,vurdere,organisere,beskrive,kommunisere,fremme,spre og gi tilgang til fortegnelserav varig verdi i allmennhetens
interesse.Medlemsstatene
bør ogsåha rett til å fastsetteat personopplysninger
kan viderebehandles
for arkivformål, f.eks. for å
framleggespesifikkinformasjonom politisk atferdundertidligeretotalitæreregimer,folkemord,forbrytelsermot menneskeheten,
særligholocaust,eller krigsforbrytelser.

159) Når personopplysninger
behandlesi forbindelsemed formål knyttet til vitenskapeligforskning, bør denneforordning ogsåfå
anvendelsepå slik behandling.I denneforordning bør behandlingav personopplysninger
i forbindelsemed formål knyttet til
vitenskapeligforskning tolkesvidt og f.eks.omfatteteknologiskutvikling og demonstrasjon,grunnleggendeforskning, anvendt
forskningog privatfinansiertforskning.I tillegg bør den ta hensyntil Unionensmål om å skapeet europeiskforskningsområd
ei
henhold til artikkel 179 nr. 1 i TEUV. Formål knyttet til vitenskapeligforskning bør også omfatte studier som utføres i
allmennhetensinteressepå området folkehelse.For å ta hensyn til de særlige forholdene som gjelder ved behandlingav
personopplysninger
i forbindelsemedvitenskapeligforskning,bør særligevilkår få anvendelse,særligmedhensyntil publisering
eller annen utlevering av personopplysningeri forbindelse med nevnte formål. Dersom resultatet av den vitenskapelige
forskningen,særligpå områdethelse,berettigerytterligere tiltak i den registrertesinteresse,bør de allmennebestemmelse
ne i
denneforordningfå anvendelsemedhenblikk på nevntetiltak.

160) Når personopplysningerbehandlesi forbindelse med formål knyttet til historisk forskning, bør denne forordning også få
anvendelsepå slik behandling.Dette bør ogsåomfatte historisk forskning og genealogiskforskning, idet det tas hensyntil at
denneforordningikke bør få anvendelsepå avdødepersoner.
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161) Når det gjeldersamtykketil å deltai vitenskapeligeforskningsaktiviteteri forbindelsemedkliniske utprøvinger,bør de relevante
bestemmelsenei europaparlaments
- og rådsforordning(EU) nr. 536/2014(15) få anvendelse.

162) Når personopplysninger
behandlesfor statistiskeformål, bør denneforordning få anvendelsepå slik behandling.I unionsretten
eller medlemsstatenes
nasjonalerett bør det innenforrammeneav denneforordning fastsettesstatistiskinnhold, tilgangskontroll,
spesifikasjonerfor behandlingav personopplysninger
for statistiskeformål og egnedetiltak for å sikre denregistrertesrettigheter
og friheter samtfor å sikre fortrolig behandlingav statistiskeopplysninger.Med statistiskeformål menesenhverinnsamlingog
behandlingav personopplysninger
somer nødvendigi forbindelsemedstatistiskeundersøkelser
eller for å framskaffestatistiske
resultater.Nevnte statistiskeresultaterkan deretter brukes til forskjellige formål, herundertil vitenskapeligforskning. Det
statistiskeformåletinnebærerat resultatetav behandlingenfor statistiskeformål ikke er personopplysninger,
menaggregerte data,
og at detteresultateteller personopplysningene
ikke brukessom støttefor tiltak eller avgjørelsersom gjelder en bestemtfysisk
person.

163) De fortrolige opplysningenesom Unionensog nasjonalestatistikkmyndighetersamlerinn for å utarbeideoffisiell EU-statistikk
og offisiell nasjonal statistikk, bør vernes.EU-statistikk bør utvikles, utarbeidesog formidles i samsvarmed de statistiske
prinsippenefastsatti artikkel 338 nr. 2 i TEUV, mensnasjonalstatistikkogsåbør værei samsvarmedmedlemsstatenes
nasjonale
rett. Ved europaparlaments
- og rådsforordning(EF) nr. 223/2009(16) er det fastsatt ytterligere spesifikasjonerfor fortrolig
behandlingav statistiskeopplysningeri Europa.

164) Når det gjelder tilsynsmyndighetenesmyndighet til å få tilgang til personopplysningerfra den behandlingsansvarlige
eller
databehandleren
og adgangtil dereslokaler, kan medlemsstatene
innenfor rammeneav denneforordning ved lov vedtasærlige
regler for å sikre yrkesmessigeller annentilsvarendetaushetsplikt,i den grad det er nødvendigfor å bringe retten til vern av
personopplysningi samsvarmed yrkesmessigtaushetsplikt.Dette berørerikke medlemsstatenes
eksisterendeforpliktelser til å
vedtaregler for taushetspliktdersomdet krevesi unionsretten.

165) Denneforordning respektere
r og berørerikke den statuskirker og religiøsesammenslutninger
eller samfunnhar i henholdtil
eksisterendeforfatningsretti medlemsstatene,
somanerkjenti artikkel 17 i TEUV.

166) For å oppfylle målenei denneforordning,somer å vernefysiske personersgrunnleggenderettigheterog friheter og særligderes
rett til vern av personopplysninger,
og for å sikre fri utveksling av personopplysninger
i Unionen,bør myndighetentil å vedta
rettsakteri samsvarmedartikkel 290 i TEUV delegerestil Kommisjonen. Det bør særligvedtasdelegerterettsakterom kriteriene
for og kravenetil sertifiseringsmekanismer,
informasjonsom skal gis ved hjelp av standardiserte
ikoner, og framgangsmåter
f or
å tilveiebringenevnteikoner.Det er særligviktig at Kommisjonenholder hensiktsmessige
samrådundersitt forberedendearbeid,
herunderpå ekspertnivå.Kommisjonenbør ved forberedelseog utarbeidingav delegerterettsaktersikre at relevantedokumenter
oversendes
Europaparlamentet
og Rådetsamtidig,til rett tid og på en egnetmåte.

167) For å sikre ensartedevilkår for gjennomføringav denneforordning bør Kommisjonengis gjennomføringsmyndighet
når detteer
fastsatti denneforordning.Nevntemyndighetbør utøvesi samsvarmedforordning (EU) nr. 182/2011.I denneforbindelsebør
Kommisjonenvurderesærligetiltak for sværtsmå,småog mellomstorebedrifter.

168) Undersøkelsesprosedyrenbør brukes når det vedtas gjennomføringsrettsakterom standardavtalevilkår mellom
behandlingsansvarlige og databehandlere og mellom databehandlere; atferdsnormer; tekniske standarder og
sertifiseringsmekanismer;
det tilstrekkeligebeskyttelsesnivået
som sikresav en tredjestat,et territorium eller en angitt sektor i
nevnte tredjestat eller en internasjonal organisasjon;standardpersonvernbestemmelser;formater og framgangsmåterfor
elektronisk utveksling av informasjon mellom behandlingsansvarlige,
databehandlereog tilsynsmyndighetermed tanke på
(15) Europaparlaments
- og rådsforordning(EU) nr. 536/2014av 16. april 2014om kliniske utprøvingerav legemidlerfor menneskerog om opphevingav direktiv 2001/20/EF
(EUT L 158 av 27.5.2014,s. 1).
(16) Europaparlaments
- og rådsforordning (EF) nr. 223/2009av 11. mars 2009 om europeiskstatistikk og om opphevingav europaparlaments
- og rådsforordning(EF,
Euratom) nr. 1101/2008om oversendingav fortrolige statistiskeopplysningertil De europeiskefellesskapsstatistikkontor,r ådsforordning (EF) nr. 322/97 om
fellesskapsstatistikker
og rådsbeslutning89/382/EØF,Euratomom nedsettelse
av en komité for De europeiskefellesskapsstatistiskeprogram(EUT L 87 av 31.3.2009,
s. 164).
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bindende virksomhetsregler; gjensidig bistand samt ordninger for elektronisk utveksling av informasjon mellom
tilsynsmyndigheterog mellom tilsynsmyndigheterog Personvernrådet.

169) Kommisjonenbør vedtagjennomføringsrettsakter
medumiddelbarvirkning når tilgjengelig dokumentasjonviser at en tredjestat,
et territorium eller en angitt sektor i nevnte tredjestat eller en internasjonal organisasjonikke sikrer et tilstrekkelig
beskyttelsesnivå,
og tvingendeog presserende
hensynkreverdet.

170) Ettersommåletfor denneforordning,somer å sikre et ensartetnivå for vern av fysiskepersonerog fri flyt av personopplysninger
i hele Unionen,ikke kan nåsi tilstrekkelig grad av medlemsstatene
og derfor på grunn av tiltakets omfangog virkninger bedre
kan nåspå unionsplan,kan Unionen treffe tiltak i samsvarmed nærhetsprinsippet
som fastsatti artikkel 5 i traktatenom Den
europeiskeunion (TEU). I samsvarmedforholdsmessighetsprinsippet
fastsatti nevnteartikkel går denneforordning ikke lenger
enn det som er nødvendigfor å nå dettemålet.

171) Direktiv 95/46/EF bør opphevesved denne forordning. Behandling som allerede pågår på anvendelsesdatoen
for denne
forordning,bør bringesi samsvarmeddenneforordningsenestto år etterat denneforordninghar trådt i kraft. Når behandlingen
bygger på et samtykke i henhold til direktiv 95/46/EF, trenger den registrerteikke å gi sitt samtykke på nytt for at den
behandlingsansvarlige
skal kunnefortsettenevntebehandlingetter anvendelsesdatoen
for denneforordning,dersomsamtykket
ble gitt i samsvar med vilkårene i denne forordning. Beslutninger truff et av Kommisjonen og godkjenninger gitt av
tilsynsmyndigheterpå grunnlagav direktiv 95/46/EFskal fortsetteå gjeldefram til de endres,erstatteseller oppheves.

172) EUs datatilsyner blitt rådspurti samsvarmedartikkel 28 nr. 2 i forordning(EF) nr. 45/2001og avgauttalelse7. mars2012(17).

173) Denneforordning bør få anvendelsepå alle forhold som gjelder vern av grunnleggenderettigheterog friheter i forbindelsemed
behandling av personopplysninger,som ikke er underlagt særlige forpliktelser med samme formål som fastsatt i
europaparlaments
- og rådsdirektiv 2002/58/EF(18), herunder den behandlingsansvarliges
forpliktelser og fysiske personers
rettigheter.For å avklareforholdetmellom denneforordningog direktiv 2002/58/EFbør nevntedirektiv derfor endres.Når denne
forordning er vedtatt, bør det foretas en ny gjennomgåelseav direktiv 2002/58/EF,særlig for å sikre samsvarmed denne
forordning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTELI
Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1
Formål og mål
1. Ved denneforordning fastsettesregler for vern av fysiske personeri forbindelsemed behandlingav personopplysninger
samt
regler for fri utvekslingav personopplysninger.
2. Ved denne forordning sikres vern av fysiske personersgrunnleggenderettigheter og friheter, særlig deres rett til vern av
personopplysninger.

(17) EUT C 192 av 30.6.2012,s. 7.
(18) Europaparlaments
- og rådsdirektiv2002/58/EFav 12. juli 2002 om behandlingav personopplysningerog personverni sektoren for elektronisk kommunikasjon
(direktivet om personvernog elektroniskkommunikasjon)(EFT L 201 av 31.7.2002,s. 37).
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3. Fri utvekslingav personopplysninger
i Unionenskal verkenbegrenseseller forbys av årsakerknyttet til vern av fysiskepersoner
medhensyntil behandlingav personopplysninger.

Artikkel 2
Saklig virkeområde
1. Denne forordning får anvendelsepå helt eller delvis automatisertbehandlingav personopplysningerog på ikke-automatisert
behandlingav personopplysninger
som inngåri eller skal inngå i et register.
2.

Denneforordning får ikke anvendelsepå behandlingav personopplysninger
somutføres

a) i forbindelsemedutøvelseav en aktivitet som ikke omfattesav unionsretten,
b) av medlemsstatene
når de utøveraktivitetersomomfattesav avdelingV kapittel 2 i TEU,
c) av en fysisk person somledd i rent personligeeller familiemessigeaktiviteter,
d) av vedkommendemyndighetermed henblikk på å forebygge,etterforske,avsløreeller straffeforfølgestraffbareforhold eller
iverksettestrafferettsligesanksjoner,herundervern mot og forebyggingav trusler mot den offentlige sikkerhet.
3. Forordning(EF) nr. 45/2001får anvendelsepå behandlingav personopplysninger
somutføresav Unionensinstitusjoner,organer,
kontorer og byråer. Forordning (EF) nr. 45/2001 og andre av Unionens rettsakter som får anvendelsepå slik behandling av
personopplysninger,
skal tilpassesprinsippeneog reglenei denneforordning i samsvarmedartikkel 98.
4. Denneforordning berørerikke anvendelsenav direktiv 2000/31/EF,særlig reglenefor tjenesteytendemellommennsansvari
artikkel 12–15 i nevntedirektiv.

Artikkel 3
Geografisk virkeområde
1. Denne forordning får anvendelsepå behandling av personopplysningersom utføres i forbindelse med aktivitetene ved
virksomhetentil en behandlingsansvarlig
eller en databehandler
i Unionen,uavhengigav om behandlingenfinner stedi Unioneneller
ikke.
2. Denneforordningfår anvendelsepå behandlingav personopplysninger
om registrertesombefinnersegi Unionen,og somutføres
av en behandlingsansvarlig
eller databehandlersomikke er etablerti Unionen,dersombehandlingener knyttet til
a) tilbud av varereller tjenestertil slike registrertei Unionen,uavhengigav om det krevesbetalingfra den registrerteeller ikke, eller
b) monitoreringav deresatferd,i den gradderesatferdfinner stedi Unionen.
3. Denne forordning får anvendelsepå behandlingav personopplysningersom utføres av en behandlingsansvarlig
som ikke er
etablerti Unionen,menpå et stedder en medlemsstats
nasjonalerett får anvendelsei henhold til folkeretten.

Artikkel 4
Definisjoner
I denneforordning menesmed:
1) «personopplysninger»
enhveropplysningom en identifisert eller identifiserbarfysisk person(«denregistrerte»);en identifi serbar
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fysisk personer en personsom direkte eller indirekte kan identifiseres,særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et
identifikasjonsnummer,
lokaliseringsopplysninger,
en online-identifikator eller ett eller flere elementersomer spesifikkefor nevnte
fysiskepersonsfysiske,fysiologiske, genetiske,psykiske,økonomiske,kulturelle eller sosialeidentitet,
2) «behandling»enhveroperasjoneller rekkeav operasjonersomgjøresmedpersonopplysninger,
entenautomatiserteller ikke, f. eks.
innsamling,registrering,organisering,strukturering, lagring, tilpasningeller endring,gjenfinning, konsultering,bruk, utlevering
ved overføring,spredningeller alle andreformer for tilgjengeliggjøring,sammenstillingeller samkjøring,begrensning,sletting
eller tilintetgjøring,
3) «begrensningav behandling»merking av lagrede personopplysningermed det som mål å begrensebehandlingenav disse i
framtiden,
4) «profilering» enhverform for automatisertbehandlingav personopplysninger
som innebærerå bruke personopplysningerfor å
vurderevissepersonligeaspekterknyttet til en fysisk person,særligfor å analysereeller forutsi aspektersomgjeldernevntefysiske
personsarbeidsprestasjoner,
økonomiskesituasjon,helse,personligepreferanser,interesser,pålitelighet, atferd, plassering eller
bevegelser,
5) «pseudonymisering»
behandlingav personopplysningerpå en slik måte at personopplysningene
ikke lenger kan knyttes til en
bestemtregistrertuten bruk av tilleggsopplysninger,forutsattat nevntetilleggsopplysningerlagresatskilt og omfattes av tekniske
og organisatorisketiltak somsikrer at personopplysningene
ikke kan knyttestil en identifiserteller identifiserbarfysisk person,
6) «register»enhverstrukturertsamlingav personopplysninger
som er tilgjengelig ettersærligekriterier, enten samlingener plassert
sentralt,er desentraliserteller spredtpå et funksjonelteller geografiskgrunnlag,
7) «behandlingsansvarlig»
en fysisk eller juridisk person,en offentlig myndighet,en institusjoneller ethvertannetorgansom alene
eller sammen med andrebestemmerformålet med behandlingenav personopplysninger
og hvilke midler som skal benyttes;når
formålet med og midlene for behandlingener fastsatt i unionsretten eller i medlemsstatenesnasjonale rett, kan den
behandlingsansvarlige,
eller de særligekriterienefor utpekingav vedkommende,fastsettesi unionsretteneller i medlemsstatenes
nasjonalerett,
8) «databehandler»en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler
personopplysn
inger på vegneav den behandlingsansvarlige,
9) «mottaker»en fysisk eller juridisk person,offentlig myndighet,institusjon eller ethvert annet organ som personopplysninger
utleverestil, entendet dreier segom en tredjeparteller ikke. Offentlige myndighetersom kan motta personopplysninger
innenfor
rammenav en særskiltundersøkelsei samsvarmed unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett, skal imidlertid ikke anses
som mottakere;nevnteoffentlige myndighetersbehandlingav slike opplysningerskal værei samsvarmed gjeldenderegler for
vern av personopplysninger
i henholdtil formålet medbehandlingen,
10) «tredjepart»enhverannenfysisk eller juridisk person,offentlig myndighet,institusjoneller ethvertannetorganenndenregistrerte,
den behandlingsansvarlige,
databehandleren
og de personersom underden behandlingsansvarlige
eller databehandlerens
direkte
myndighethar fullmakt til å behandlepersonopplysninger,
11) «samtykke»fra den registrerteenhverfrivillig, spesifikk,informert og utvetydigviljesytring fra den registrerteder vedkommende
ved en erklæringeller en tydelig bekreftelsegir sitt samtykketil behandlingav personopplysninger
somgjelder vedkommende,
12) «bruddpå personopplysningssikkerheten»
et bruddpå sikkerhetensom fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring,
ulovlig spredningav eller tilgang til personopplysninger
som er overført,lagreteller på annenmåtebehandlet,
13) «genetiskeopplysninger»personopplysninger
om en fysisk personsnedarvede eller ervervedegenetiskeegenskapersom gir unik
informasjonom denaktuellefysiskepersonensfysiologi eller helse,og somsærliger framkommetetteranalyseringav en biol ogisk
prøvefra den aktuellefysiskepersonen,
14) «biometriskeopplysninger»personopplysningersom stammerfra en særskilt teknisk behandlingknyttet til en fysisk persons
fysiske,fysiologiskeeller atferdsmessige
egenskaper,
og som muliggjør eller bekrefteren entydigidentifikasjonav nevntef ysiske
person,f.eks.ansiktsbildereller fingeravtrykksopplysninger,
15) «helseopplysninger»
personopplysninger
om en fysisk personsfysiske eller psykiskehelse,herunderom ytelseav helsetjeneste
r,
som gir informasjonom vedkommendes
helsetilstand,
16) «hovedvirksomhet»:
a) når det gjelder en behandlingsansvarlig
medvirksomheteri mer enn én medlemsstat,stedetfor denneshovedadministrasjon
i
Unionen, med mindre avgjørelserom formål og midler i forbindelsemed behandlingenav personopplysningertreffes i en
annenav den behandlingsan
svarligesvirksomheteri Unionen,og sistnevntevirksomhethar myndighettil å få gjennomført
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nevnteavgjørelser,i dettetilfellet skal virksomhetensomhar truffet slike avgjørelser,ansesfor å værehovedvirksomheten
,
b) når det gjelderen databehandle
r medvirksomheteri mer ennén medlemsstat,stedetfor denneshovedadministrasjon
i Unionen
eller, dersomdatabehandleren
ikke har noen hovedadministrasjoni Unionen, databehandlerens
virksomhet i Unionen der
hoveddelenav behandlingsaktivitetene
i forbindelsemedaktiviteteneved en databehandlers
virksomhetfinner sted,i dengrad
databehandleren
er underlagtsærligeforpliktelseri henholdtil denneforordning,
17) «representant»
en fysisk eller juridisk personsom er etablerti Unionen,somden behandlingsansvarligeeller databehandleren
har
utpekt skriftlig i henholdtil artikkel 27, og som representerer
den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
med hensynt il de
forpliktelserde har i henholdtil denneforordning,
18) «foretak» en fysisk eller j uridisk personsom utøver økonomiskvirksomhet,uavhengigav foretaketsrettslige form, herunder
partnerskapeller sammenslutninger
som regelmessigutøverøkonomiskvirksomhet,
19) «konsern»et foretaksom utøverkontroll, og detskontrollerteforetak,
20) «bindendevirksomhetsregler»retningslinjerfor vern av personopplysninger
somen behandlingsansvarlig
eller databehandler
som
er etablertpå en medlemsstats
territorium,følger i forbindelsemeden overføringeller en rekkeoverføringerav personopplysninger
til en behandlingsansvarlig
eller databehandler
i én eller flere tredjestaterinternt i et konserneller gruppeav foretaksom utøveren
felles økonomiskvirksomhet,
21) «tilsynsmyndighet»en uavhengigoffentlig myndighetsomer opprettetav en medlemsstati henholdtil artikkel 51,
22) «berørttilsynsmyndighet»en tilsynsmyndighetsom er berørtav en behandlingav personopplysninger,
fordi
a) den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
er etablertpå territoriet til nevntetilsynsmyndighetsmedlemsstat,
b) registrertesom er bosatt i nevnte tilsynsmyndighetsmedlemsstat,i vesentlig grad påvirkes eller trolig vil bli påvirket av
behandlingen,eller
c) det er klagettil nevntetilsynsmyndighet,
23) «grenseoverskridende
behandling»
a) behandlingav personopplysninger
somfinner stedi forbindelsemedaktiviteteri en behandlingsansvarligs
eller databehandlers
virksomheteri mer enn én medlemsstat,dersomden behandlingsansvarlige
eller databehandleren
er etablerti mer enn én
medlemsstat,eller
b) behandlingav personopplysninger
somfinner stedi forbindelsemedaktiviteteri en behandlingsansvarligs
eller databehandler
s
enestevirksomheti Unionen,mensomi betydeliggradpåvirkereller trolig vil påvirke registrertei mer enn én medlemsstat.
24) «relevantog begrunnetinnsigelse»en innsigelsemot et utkasttil avgjørelseom hvorvidt det foreligger en overtredelseav denne
forordningeller om hvorvidt et planlagttiltak somgjelderdenbehandlingsansvarlige
eller databehandleren,
er i samsvarmed denne
forordning, og som tydelig viser betydningenav risikoene som utkastet til avgjørelseutgjør med hensyn til de registrertes
grunnleggenderettigheterog friheter og, dersomdet er relevant,denfrie flyten av personopplysninger
i Unionen,
25) «informasjonssamfunnstjeneste»
en tjenestesom definert i artikkel 1 nr. 1 bokstavb) i europaparlaments
- og rådsdirektiv(EU)
2015/1535(19),
26) «internasjonalorganisasjon»en organisasjonog densunderordnedeorganersomer underlagtfolkeretten,eller ethvert annetorgan
opprettetved eller på grunnlagav en avtalemellom to eller flere stater.

(19) Europaparlaments
- og rådsdirektiv (EU) 2015/1535 av 9. september 2015 om en informasjonsprosedyrefor tekniske forskrifter og regler for
informasjonssamfunnstjenester
(EUT L 241 av 17.9.2015,s. 1).
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KAPITTELII
Prinsipper

Artikkel 5
Prinsipper for behandling av personopplysninger
1.

Personopplysninger
skal

a) behandlespå en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte med hensyn til den registrerte («lovlighet, rettferdighet og
gjennomsiktighet»),
b) samlesinn for spesifikke,uttrykkelig angitteog berettigedeformål og ikke viderebehandles
på en måtesomer uforenlig meddisse
formålene;viderebeha
ndling for arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til vitenskapeligeller historiskforskning
eller for statistiskeformål skal i samsvarmed artikkel 89 nr. 1 ikke ansessom uforenlige med de opprinnelige formålene
(«formålsbegrensning»
),
c) væreadekvate,relevanteog begrensettil det somer nødvendigfor formålenede behandlesfor («dataminimering»),
d) værekorrekteog om nødvendigoppdaterte;det må treffes ethvertrimelig tiltak for å sikre at personopplysninger
som er urik tige
med hensyntil formålenede behandlesfor, utenoppholdsletteseller korrigeres(«riktighet»),
e) lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrertei lengre perioder enn det som er nødvendigfor formålene som
personopplysningene
behandlesfor; personopplysninger
kan lagresi lengreperioderdersomde utelukkendevil bli behandletfor
arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiskef ormål i
samsvarmed artikkel 89 nr. 1, forutsatt at det gjennomføresegnedetekniskeog organisatorisketiltak som krevesi henholdtil
denneforordning for å sikre de registrertesrettigheterog friheter («lagringsbegrensning»),
f) behandlespå en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene,
herundervern mot uautoriserteller ulovlig
behandlingog mot utilsiktet tap, ødeleggelseeller skade,ved bruk av egnedetekniskeeller organisatorisketiltak («integritet og
fortrolighet»).
2.

Den behandlingsansvarlige
er ansvarligfor og skal kunnepåviseat nr. 1 overholdes(«ansvar»).

Artikkel 6
Behandlingenslovlighet
1.

Behandlingener barelovlig dersomog i den gradminst ett av følgendevilkår er oppfylt:

a) den registrertehar gitt samtykketil behandlingav sine personopplysningerfor ett eller flere spesifikkeformål,
b) behandlingener nødvendigfor å oppfylle en avtalesom den registrerteer part i, eller for å gjennomføretiltak på den registrertes
anmodningfør en avtaleinngåelse,
c) behandlingener nødvendigfor å oppfylle en rettslig forpliktelsesompåhvilerden behandlingsansvarlige,
d) behandlingener nødvendigfor å vernedenregistrerteseller en annenfysisk personsvitale interesser,
e) behandlingener nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetensinteresseeller utøve offentlig myndighet som den
behandlingsansvarlige
er pålagt,
f) behandlingener nødvendigfor formål knyttet til de berettigedeinteressenesom forfølgesav den behandlingsansvarlige
eller en
tredjepart, med mindre den registrertesint eressereller grunnleggenderettigheter og friheter går foran og krever vern av
personopplysninger,
særligdersomden registrerteer et barn.
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Nr. 1 bokstavf) får ikke anvendelsepå behandlingsomutføresav offentlige myndighetersom ledd i utførelsenav deresoppgaver.
2. Medlemsstatene
kan opprettholdeeller innføremer spesifikkebestemmelser
for å tilpasseanvendelsenav reglenefor behandling
i denneforordning med henblikk på å sikre samsvarmed nr. 1 bokstavc) og e) ved nærmereå fastsettemer spesifikke krav til
behandlingensamtandretiltak som har som mål å sikre en lovlig og rettferdig behandling,herunderi forbindelsemed andresærlige
behandlingssituasjoner
som nevnt i kapittel IX.
3.

Grunnlagetfor behandlingennevnt i nr. 1 bokstavc) og e) skal fastsettesi

a) unionsretteneller
b) medlemsstatens
nasjonalerett somden behandlingsansvarlige
er underlagt.
Formåletmed behandlingenskal værefastsatti nevnterettsligegrunnlageller, med hensyntil behandlingennevnt i nr. 1 bokstav e),
værenødvendigfor å utføre en oppgavei allmennhetensinteresseeller utøve offentlig myndighetsom den behandlingsansvarlig
e er
pålagt.Nevnterettsligegrunnlagkan inneholdesærligebestemmelserfor å tilpasseanvendelsenav reglenei denneforordning, blant
annetde generellevilkårenesom skal gjeldefor lovlighetenav denbehandlingsansvarliges
behandling,hvilken type opplysninger som
skal behandles,berørteregistrerte,enhetenesompersonopplysningene
kan utleverestil, og formålenemeddette,fo rmålsbegrensning,
lagringsperiodersamt behandlingsaktiviteterog framgangsmåterfor behandling,herundertiltak for å sikre lovlig og rettferdig
behandling,slik som dem fastsattmed henblikk på andresærligebehandlingssituasjoner
som nevnt i kapittel IX . Unionsretteneller
medlemsstatenes
nasjonalerett skal oppfylle et mål i allmennhetensinteresseog stå i forhold til det berettigedemålet som søkes
oppnådd.
4. Dersombehandlingenfor et annetformål enndet sompersonopplysningene
er blitt samletinn for, ikke byggerpå denregistrertes
samtykkeeller på unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett som utgjør et nødvendigog forholdsmessigtiltak i et demokratisk
samfunnfor å sikre oppnåelseav målenenevnt i artikkel 23 nr. 1, skal den behandlingsansvarligefor å avgjøreom behandlingenfor et
annetformål er forenlig medformåletsompersonopplysningene
opprinneligble samletinn for, blant annetta hensyntil følgende:
a) enhver forbindelse mellom formålene som personopplysningeneer blitt samlet inn for, og formålene med den tiltenkte
viderebehandlingen,
b) i hvilken sammenhengpersonopplysningene
er blitt samletinn, særlig med hensyntil forholdet mellom de registrerteog den
behandlingsansvarlige,
c) personopplysningenes
art, især om særlige kategorier av personopplysningerbehandles,i henhold til artikkel 9, eller om
personopplysninger
om straffedommerog straffbareforhold behandles,i henholdtil artikkel 10,
d) de mulige konsekvensene
av den tiltenkte viderebehandlingen
for de registrerte,
e) om det foreliggernødvendigegarantier,somkan omfattekryptering eller pseudonymisering.

Artikkel 7
Vilkår for samtykke
1. Dersombehandlingenbyggerpå samtykke,skal den behandlingsansvarlige
kunnepåviseat den registrertehar gitt samtykke til
behandlingav personopplysninger
om vedkommende.
2. Dersomden registrertessamtykkegis i forbindelsemeden skriftlig erklæringsomogsågjelderandreforhold, skal anmodninge
n
om samtykkeframleggespå en måte som gjør at den tydelig kan skilles fra nevnteandreforhold, i en forståeligog lett tilgjengelig
form og på et klart og enkeltspråk.Deler av en slik erklæringsom er i strid meddenneforordning,skal ikke værebindende.
3. Den registrerteskal ha rett til å trekketilbake sitt samtykke til enhvertid. Dersomsamtykkettrekkestilbake, skal det ikke påvirke
lovlighetenav behandlingensom byggerpå samtykketfør det trekkestilbake. Før det gis samtykke,skal den registrerteopplysesom
dette.Det skal værelike enkeltå trekketilbake somå gi samtykke.
4.

Ved vurdering av om et samtykkeer gitt frivillig skal det tas størstmulig hensyntil blant annetom oppfyllelse av en avtale,

37

herunderom yting av en tjeneste,er gjort betingetav samtykketil behandlingav personopplysninger
som ikke er nødvendigfor å
oppfylle nevnteavtale.

Artikkel 8
Vilkår som får anvendelsepå barns samtykke i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester
1. Dersomartikkel 6 nr. 1 bokstava) får anvendelsei forbindelsemed tilbud om informasjonssamfunnstjenester
direkte til et barn,
er behandlingav et barnspersonopplysninger
lovlig dersombarneter minst 16 år. Dersombarneter under16 år, er slik behandling
lovlig baredersomog i den gradsamtykkeer gitt eller godkjentav den som har foreldreansvarfor barnet.
For disseformål kan medlemsstatene
ved lov fastsetteen laverealdersgrense,
forutsattat den ikke er lavereenn 13 år.
2. I slike tilfeller skal denbehandlingsansvarlige
treffe rimelige tiltak for å kontrollereat samtykke er gitt eller godkjentav densom
har foreldreansvarfor barnet,idet det tashensyntil tilgjengelig teknologi.
3. Nr. 1 skal ikke påvirke medlemsstatenes
alminneligeavtalerett,f.eks. reglenefor gyldigheten,utformingeneller virkningen av
en avtalesomgjelder et barn.

Artikkel 9
Behandling av særlige kategorier av personopplysninger
1. Behandlingav personopplysningerom rasemessigeller etnisk opprinnelse,politisk oppfatning, religion, overbevisningeller
fagforeningsmedlemskap,
samt behandling av genetiskeopplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig
identifisereen fysisk person,helseopplysninger
eller opplysningerom en fysisk personsseksuelleforhold eller seksuelleorientering,
er forbudt.
2.

Nr. 1 får ikke anvendelsedersomet av følgendevilkår er oppfylt:

a) Den registrertehar gitt uttrykkelig samtykketil behandlingav slike personopplysninger
for ett eller flere spesifikkeformål, unntatt
dersomdet i unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett er f astsattat den registrerteikke kan oppheveforbudetnevnt i nr. 1.
b) Behandlingener nødvendigfor at den behandlingsansvarlige
eller den registrerteskal kunneoppfylle sine forpliktelser og utøve
sine særligerettigheterpå områdetarbeidsrett,trygderett og sosialretti den grad dette er tillatt i henholdtil unionsretteneller
medlemsstatenes
nasjonalerett, eller en tariffavtalei henholdtil medlemsstatenes
nasjonalerett som gir nødvendigegarantier for
den registrertesgrunnleggenderettigheterog interesser.
c) Behandlingener nødvendigfor å verneden registrerteseller en annenfysisk personsvitale interesserdersomden registrertefysisk
eller juridisk ikke er i standtil å gi samtykke.
d) Behandlingenutføres av en stiftelse, sammenslutnin
g eller et annet ideelt organ hvis mål er av politisk, religiøs eller
fagforeningsmessig
art, som ledd i organetsberettigedeaktiviteter og med nødvendigegarantier,forutsatt at behandlingenbare
gjelder organetsmedlemmereller tidligere medlemmereller personersom på grunnav organetsmål har regelmessigkontaktmed
det, og at personopplysningene
ikke utleverestil andreenn nevnteorganutende registrertessamtykke.
e) Behandlingengjelderpersonopplysninger
som det er åpenbartat denregistrertehar offentliggjort.
f) Behandlingener nødvendigfor å fastsette,gjøre gjeldendeeller forsvarerettskraveller når domstolenehandlerinnenfor rammen
av sin domsmyndighet.
g) Behandlingener nødvendigav hensyntil viktige samfunnsinteresser,
på grunnlagav unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonale
rett som skal stå i forhold til det mål som søkesoppnådd,væreforenlig med det grunnleggendeinnholdet i retten til vern av
personopplysninger
og sikre egnedeog særligetiltak for å vernedenregistrertesgrunnleggenderettigheterog interesser.
h) Behandlingener nødvendig i forbindelse med forebyggendemedisin eller arbeidsmedisinfor å vurdere en arbeidstakers
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arbeidskapasitet,i forbindelsemed medisinskdiagnostikk,yting av helse- eller sosialtjenes
ter, behandlingeller forvaltning av
helse- eller sosialtjenesterog -systemerpå grunnlagav unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett eller i henholdtil en avtale
medhelsepersonellog medforbeholdfor vilkåreneog garantienenevnti nr. 3.
i)

Behandlingener nødvendigav allmennefolkehelsehensyn,
f.eks. vern mot alvorlige grenseoverskridende
helsetruslereller for å
sikre høyekvalitets- og sikkerhetsstandarder
for helsetjenesterog legemidlereller medisinskutstyr, på grunnlagav unionsretten
eller medlemsstatenes
nasjonalerett der det fastsettesegnedeog særligetiltak for å verneden registrertesrettigheterog friheter,
særligtaushetsplikt.

j)

Behandlingener nødvendigfor arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til vitenskapeligeller historiskforskning
eller for statistiskeformål i samsvarmed artikkel 89 nr. 1 på grunnlagav unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett som
skal stå i forhold til det mål som søkes oppnådd, være forenlig med det grunnleggendeinnholdet i retten til vern av
personopplysninger
og sikre egnedeog særligetiltak for å vernedenregistrertesgrunnleggenderettigheterog interesser.

3. Personopplysningene
nevnt i nr. 1 kan behandlesfor formålenenevnt i nr. 2 bokstavh) dersomopplysningenebehandlesav en
fagpersonsom har taushetsplikti henhold til unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett eller regler fastsatt av nasjonale
vedkommendeorganer,eller av en annenpersonsom ogsåhar taushetsplikti henholdtil unionsretten eller medlemsstatenes
nasjonale
rett eller regler fastsattav nasjonalevedkommendeorganer.
4. Medlemsstatene
kan opprettholdeeller innføreytterligerevilkår, herunderbegrensninger,
medhensyntil behandlingav genetiske
opplysninger,biometriskeopplysningereller helseopplysninger.

Artikkel 10
Behandling av personopplysningerom straffedommer og lovovertredelser
Behandlingav personopplysninger
om straffedommerog lovovertredelsereller tilknyttede sikkerhetstiltakpå grunnlagav artikkel 6
nr. 1 skal bare utføres under en offentlig myndighetskontroll eller dersombehandlingener tillatt i henhold til unionsretten eller
medlemsstatenes
nasjonalerett som sikrer egnet vern av de registrertes rettigheter og friheter. Alle omfattenderegistre over
straffedommermå bareføresunderen offentlig myndighetskontroll.

Artikkel 11
Behandling som ikke krever identifikasjon
1. Dersomformålenemeddenbehandlingsansvarliges
behandlingav personopplysninger
ikke krevereller ikke lengerkreverat den
behandlingsansvarlige
kan identifisereen registrert,skal den behandlingsansvarlige
ikke ha plikt til å bevare,innhenteell er behandle
ytterligereopplysningerfor å identifisereden registrerte utelukkendemeddet formål å oppfylle kravenei denneforordning.
2. Dersomden behandlingsansvarlige
i tilfeller nevnt i nr. 1 i denneartikkel kan påvise at vedkommendeikke er i stand til å
identifisereden registrerte,skal den behandlingsansvarlig
e, dersomdet er mulig, informereden registrerteom dette.I slike tilfeller får
artikkel 15–20 ikke anvendelse,bortsettfra når den registrertefor å utøve sine rettigheteri henholdtil nevnteartikler gir ytterligere
opplysningersom gjør det mulig å identifiserevedkommende.
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KAPITTELIII
Den registrertesrettigheter

Avsnitt

1

Gjennomsiktighet

og vilkår

Artikkel 12
Gjennomsiktig informasjon, kommunikasjon og nærmere regler for utøvelseav den registrertes rettigheter
1. Den behandlingsansvarlige
skal treffe egnedetiltak for å framleggefor den registrerteinformasjonennevnt i artikkel 13 og 14 og
all kommunikasjoni henholdtil artikkel 15–22 og 34 om behandlingenpå en kortfattet,åpen,forståeligog lett tilgjengelig måteog på
et klart og enkelt språk,isærnår det gjelder opplysningersom spesifikt er rettet mot et barn.Informasjonenskal gis skriftlig eller på
en annenmåte,herunderelektroniskdersomdet er hensiktsmessig.
På anmodningfra den registrertekan informasjonengis muntlig,
forutsatt at den registrertesidentitetbevisespå andremåter.
2. Den behandlingsansvarlige
skal legge til rette for at den registrertekan utøve sine rettigheteri henhold til artikkel 15–22. I
tilfellene nevnti artikkel 11 nr. 2 skal den behandlingsansvarlige
ikke nekteå etterkommeden registrertesanmodningom å utøvesine
rettigheteri henholdtil artikkel 15–22, medmindredenbehandlingsansvarlige
påviserat vedkommendeikke er i standtil å identifisere
den registrerte.
3. Den behandlingsansvarligeskal informere den registrerteom tiltak som er truffet på grunnlagav en anmodningi henholdtil
artikkel 15–22, uten ugrunnetoppholdog senestén månedetter mottak av anmodningen.Dennefristen kan ved behovforlengesmed
ytterligere to måneder,idet det tas hensyntil antall anmodningerog anmodningenes
kompleksitet.Den behandlingsansvarlige
skal
informereden registrerteom enhverslik forlengelsesenestén månedetter mottak av anmodningensammenmed en begrunnelsefo r
forsinkelsen.Dersomden registrerteinngir anmodningenelektronisk,skal informasjonenom mulig gis elektronisk,med mindre den
registrerteanmoderom noe annet.
4. Dersomdenbehandlingsansvarlige
ikke treffer tiltak på anmodningfra den registrerte,skal denbehandlingsansvarligeinformere
denregistrerteutenoppholdog senestén månedettermottakav anmodningenom årsakenetil detteog om mulighetenfor å inngi klage
til en tilsynsmyndighetog for rettslig prøving.
5. Informasjonsom gis i henholdtil artikkel 13 og 14, og enhverkommunikasjonog ethverttiltak som treffesi henholdtil artikkel
15–22 og 34, skal væregratis.Dersomanmodningerfra en registrerter åpenbartgrunnløseeller overdrevne,særligdersomde gjentas,
kan den behandlingsansvarlige
enten
a) kreve et rimelig gebyr, idet det tas hensyntil administrasjonskostnadene
for å gi informasjoneneller treffe de tiltak det anmodes
om, eller
b) nekteå etterkommeanmodningen.
Den behandlingsansvarlige
skal bærebevisbyrdenfor at en anmodninger åpenbartgrunnløseller overdreven.
6. Uten at det berørerartikkel 11, kan den behandlingsansvarlige,
dersomdet herskerrimelig tvil om identitetentil den fysiske
personensominngir anmodningennevnti artikkel 15–21, anmodeom ytterligereopplysningersomer nødvendigefor å kunnebekrefte
den registrertesidentitet.
7. Informasjonensom skal gis de registrertei henholdtil artikkel 13 og 14, kan gis sammenmed standardiserteikoner for å gi en
lett synlig, forståelig,lettlestog meningsfulloversiktover dentiltenkte behandlingen.Dersomikonenepresenteres
elektronisk,skal de
væremaskinleselige.
8. Kommisjonenskal gis myndighettil å vedta delegerterettsakteri samsvarmed artikkel 92 for å fastsettehvilken informasjon
somskal gis ved hjelp av ikoner, og framgangsmåtene
for å tilveiebringestandardiserte
ikoner.
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Avsnitt
Informasjon

2

og innsyn i personopplysninger

Artikkel 13
Informasjon som skal gis ved innsamling av personopplysningerfra den registrerte
1. Når personopplysningerom en registrert samlesinn fra den registrerte,skal den behandlingsansvarlige
på tidspunktet for
innsamlingenav personopplysningene
gi den registrertefølgendeinformasjon:
a) identitetenog kontaktopplysningene
til den behandlingsansvarlige
og eventueltden behandlingsansvarliges
representant,
b) kontaktopplysningene
til personvernrådgiveren,
dersomdetteer relevant,
c) formålenemedden tiltenkte behandlingenav personopplysningene
samtdet rettsligegrunnlagetfor behandlingen,
d) dersombehandlingener basertpå artikkel 6 nr. 1 bokstavf), de berettigedeinteressene
somforfølgesav denbehandlingsansvarlige
eller en tredjepart,
e) eventuellemottakereeller kategorierav mottakereav personopplysningene,
f) dersomdet er relevant, det faktum at den behandlingsansvarlige
akter å overførepersonopplysningertil en tredjestateller en
internasjonalorganisasjonog om hvorvidt Kommisjonenhar truffet en beslutningom tilstrekkelig beskyttelsesnivå
eller ikke, eller
når det gjelder overføringenenevnt i artikkel 46 eller 47 eller artikkel 49 nr. 1 annetledd, en henvisningtil nødvendigeeller
passendegarantier,hvordanmanfår tak i et eksemplarav dem,eller hvor de er gjort tilgjengelig.
2. I tillegg til informasjonennevnt i nr. 1 skal den behandlingsansvarligepå tidspunktetfor innsamlingav personopplysninger
gi
den registrertefølgendeytterligereinformasjonsom er nødvendigfor å sikre en rettferdigog gjennomsiktigbehandling:
a) det tidsrom personopplysningene
vil bli lagret, eller dersomdette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsettedette
tidsrommet,
b) rettentil å anmodedenbehandlingsansvarlige
om innsyni og korrigeringeller sletting av personopplysninger
eller begrensning av
behandlingensomgjelder den registrerte,eller til å protesteremot behandlingensamtrettentil dataportabilitet,
c) dersombehandlingener basertpå artikkel 6 nr. 1 bokstava) eller artikkel 9 nr. 2 bokstava), rettentil når somhelstå trekketilbake
et samtykkeutenat det påvirkerlovlighetenav en behandlingbasertpå et samtykkefør samtykkettrekkestilbake,
d) rettentil å klagetil en tilsynsmyndighet,
e) om det foreliggeret lovfesteteller avtalefestetkrav om å gi personopplysninger
eller et krav somer nødvendigfor å inngåen avtale,
samtom den registrertehar plikt til å gi personopplysningene
og om mulige konsekvenserdersomvedkommendeikke gjør det,
f) forekomstenav automatiserteavgjørelser,herunderprofilering, somnevnti artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minstei nevntetilfeller,
relevantinformasjonom den underliggendelogikken samtom betydningenog de forventedekonsekvensene
av en slik behandling
for den registrerte.
3. Dersom den behandlingsansvarligehar til hensikt å viderebehandlepersonopplysningenefor et annet formål enn det
opplysningeneble samletinn for, skal denbehandlingsansvarlige
før nevnteviderebehandlinggi denregistrerteinformasjonom nevnte
andreformål og annennødvendiginformasjonsom nevnt i nr. 2.
4.

Nr. 1, 2 og 3 får ikke anvendelsedersom og i den gradden registrertealleredehar informasjonen.

Artikkel 14
Informasjon som skal gis dersom det ikke er samlet inn personopplysningerfra den registrerte
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1. Dersompersonopplysninger
ikke er blitt samletinn fra denregistrerte,skal denbehandlingsansvarlige
gi denregistrertefølgende
informasjon:
a) identitetenog kontaktopplysningene
til den behandlingsansvarlige
og eventueltdenbehandlingsansvarliges
representant,
b) kontaktopplysningene
til personvernrådgiveren,
dersomdetteer relevant,
c) formålenemedden tiltenkte behandlingenav personopplysningene
samtdet rettsligegrunnlagetfor behandlingen,
d) de berørtekategorieneav personopplysninger,
e) eventuellemottakereeller kategorierav mottakereav personopplysningene,
f ) dersomdet er relevant,at den behandlingsansvarlige
har til hensikt å overførepersonopplysninger
til en mottakeri en tredjestat
eller en internasjonalorganisasjonog om hvorvidt Kommisjonenhar truffet en beslutningom tilstrekkelig beskyttelsesnivåeller
ikke, eller, når det gjelderoverføringenenevnti artikkel 46 eller 47 eller artikkel 49 nr. 1 annetledd,en henvisningtil nødvendige
eller passendegarantier,hvordanmanfår tak i et eksemplarav demeller hvor de er gjort tilgjengelig.
2. I tillegg til informasjonennevnt i nr. 1 skal denbehandlingsansvarlige
gi den registrertefølgendeinformasjonsom er nødvendig
for å sikre den registrerteen rettferdigog gjennomsiktigbehandling:
a) det tidsrom personopplysningene
vil bli lagret, eller dersomdette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsettedette
tidsrommet,
b) dersombehandlingener basertpå artikkel 6 nr. 1 bokstavf), de berettigedeinteressene
somforfølgesav denbehandlingsansv
arlige
eller en tredjepart,
c) rettentil å anmodedenbehandlingsansvarlige
om innsyni og korrigeringeller slettingav personopplysninger
eller begrensningav
behandlingensomgjelder den registrerte,og til å protesteremot behandlingensamtrettentil dataportabilitet,
d) dersombehandlingener basertpå artikkel 6 nr. 1 bokstava) eller artikkel 9 nr. 2 bokstava), rettentil når somhelstå trekketilbake
et samtykkeutenat det påvirkerlovlighetenav en behandlingbasertpå et samtykkefør samtykkettrekkestilbake,
e) rettentil å klagetil en tilsynsmyndighet,
f) fra hvilken kilde personopplysningene
stammerfra, og, dersomdet er relevant,om de stammerfra offentlig tilgjengeligekild er,
g) forekomstenav automatiserteavgjørelser,herunderprofilering, somnevnti artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minstei nevntetilfeller,
relevantinformasjonom den underliggendelogikken samtom betydningenog de forventedekonsekvensene
av en slik behandling
for den registrerte.
3.

Den behandlingsansvarlige
skal gi informasjonennevnt i nr. 1 og 2

a) innen en rimelig frist etter at personopplysningene
er samletinn, men senestinnen én måned,idet det tas hensyntil de særlige
forholdenesompersonopplysningene
er behandletunder,
b) dersom personopplysningeneskal brukes til å kommuniseremed den registrerte, senest på tidspunktet for den første
kommunikasjonenmedvedkommende,eller
c) dersomdet er planlagt at personopplysningene
skal utleverestil en annenmottaker,senestnår personopplysningene
førstegang
utleveres.
4. Dersom den behandlingsansvarligehar til hensikt å viderebehandlepersonopplysningenefor et annet formål enn det
opplysningeneble samletinn for, skal denbehandlingsansvarlige
før nevnteviderebehandlinggi denregistrerteinformasjonom nevnte
andreformål og annenrelevantinformasjonsom nevnt i nr. 2.
5.

Nr. 1–4 får ikke anvendelsedersomog i den grad

a) den registrertealleredehar informasjonen,
b) det viser seg umulig å gi nevnte informasjon eller det vil innebæreen uforholdsmessigstor innsats,særlig i forbindelsemed
behandlingfor arkivformåli allmennhetens
interesse,for formål knyttettil vitenskapeligeller historiskforskningeller for statistiske
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formål i henholdtil vilkåreneog garantienenevnt i artikkel 89 nr. 1, eller i den grad forpliktelsen nevnt i nr. 1 i denneartikkel
trolig vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre at målene med nevnte behandling nås. I slike tilfeller skal den
behandlingsansvarlige
treffe egnedetiltak for å verne den registrertesrettigheterog friheter og berettigedeinteresser,herunder
gjøre informasjonenoffentlig tilgjengelig,
c) innsamlingeller utleveringer uttrykkelig fastsatti unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett somdenbehandlingsan
svarlige
er underlagt,og sominneholderegnedetiltak for å verneden registrertesberettigedeinteresser,eller
d) dersompersonopplysningene
må holdes fortrolige som følge av taushetsplikti henhold til unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett, herunderen lovfestettaushetsplikt.

Artikkel 15
Den registrertes rett til innsyn
1. Den registrerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges
bekreftelsepå om personopplysningerom vedkommende
behandles,og, dersomdetteer tilfellet, innsyni personopplysningene
og følgendeinformasjon:
a) formålenemedbehandlingen,
b) de berørtekategorieneav personopplysninger,
c) mottakerneeller kategorieneav mottakeresom personopplysningene
er blitt eller vil bli utleverttil, særligmottakerei tredjestater
eller internasjonaleorganisasjoner,
d) dersomdet er mulig, hvor lenge det forventesat personopplysningene
vil bli lagret,eller, dersomdetteikke er mulig, kriteriene
som brukesfor å fastsettedenneperioden,
e) retten til å anmode den behandlingsansvarligeom korrigering eller sletting av personopplysningereller begrensningav
behandlingenav personopplysninger
som gjelderden registrerte,eller til å protesteremot nevntebehandling,
f) rettentil å klagetil en tilsynsmyndighet,
g) dersompersonopplysningene
ikke er samletinn fra den registrerte,all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene
stammerfra,
h) forekomstenav automatiserteavgjørelser,herunderprofilering, somnevnti artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minstei nevntetilfeller,
relevantinformasjonom den underliggendelogikken samtom betydningenog de forventedekonsekvensene
av en slik behandling
for den registrerte.
2. Dersompersonopplysningene
overførestil en tredjestateller til en internasjonalorganisasjon,skal denregistrerteha rett til å bli
underrettetom de nødvendigegarantienei henholdtil artikkel 46 i forbindelsemedoverføringen.
3. Den behandlingsansvarlige
skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene
som behandles.Dersom den registrerte
anmoderom flere kopier, kan den behandlingsansvarlige
kreve et rimelig gebyr basertpå administrasjonskostnadene.
Dersomden
registrerteinngir anmodningenelektronisk,og med mindre den registrerteanmoderom noe annet,skal informasjonengis i en v anlig
elektroniskform.
4.

Rettentil å mottaen kopi nevnt i nr. 3 skal ikke krenkeandresrettigheterog friheter.
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Avsnitt
Korrigering

3

og sletting

Artikkel 16
Rett til korrigering
Den registrerteskal ha rett til å få uriktige personopplysningerom seg selv korrigert av den behandlingsansvarlige
uten ugrunnet
opphold. Idet det tas hensyntil formålenemed behandlingenskal den registrerteha rett til å få ufullstendigepersonopplysn
inger
komplettert,herunderved å framleggeen supplerendeerklæring.

Artikkel 17
Rett til sletting («rett til å bli glemt»)
1. Den registrerteskal ha rett til å få personopplysninger
om segselv slettetav den behandlingsansvarlige
uten ugrunnetopphold,
og denbehandlingsansvarlige
skal ha plikt til å slettepersonopplysninger
utenugrunnetopphold dersomet av de følgendeforhold gjør
seggjeldende:
a) personopplysningene
er ikke lengernødvendigefor formåletsom de ble samletinn eller behandletfor,
b) denregistrertetrekkertilbake samtykketsomligger til grunnfor behandlingen,i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstava) eller artikkel
9 nr. 2 bokstava), og det ikke finnes noe annetrettslig grunnlagfor behandlingen,
c) den registrertegjør innsigelsemot behandlingeni henholdtil artikkel 21 nr. 1, og det ikke finnes mer tungtveiendeberettigede
grunnertil behandlingen,eller den registrertegjør innsigelsemot behandlingeni henholdtil artikkel 21 nr. 2,
d) personopplysningene
er blitt behandletulovlig,
e) personopplysningene
må slettesfor å oppfylle en rettslig forpliktelse i unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett som den
behandlingsansvarlige
er underlagt,
f) personopplysningene
er blitt samletinn i forbindelsemedtilbud om informasjonssamfunnstjenester
somnevnt i artikkel 8 nr. 1.
2. Dersom den behandlingsansv
arlige har offentliggjort personopplysningeneog i henhold til nr. 1 har plikt til å slette
personopplysningene,
skal vedkommende,idet det tas hensyntil tilgjengelig teknologi og gjennomføringskostnadene,
treffe rim elige
tiltak, herunderteknisketiltak, for å underrettebehandlingsansvarlige
som behandlerpersonopplysningene,
om at den registrertehar
anmodetom at nevntebehandlingsansvarlige
skal slettealle lenkertil, kopier eller reproduksjonerav nevntepersonopplysnin
ger.
3.

Nr. 1 og 2 får ikke anvendelsedersomnevntebehandlinger nødvendig

a) for å utøverettentil ytrings- og informasjonsfrihet,
b) for å oppfylle en rettslig forpliktelsesomkreverbehandlingi henholdtil unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett somden
behandlingsansvarligeer underlagt,eller for å utføreen oppgavei allmennhetensinteresseeller utøveoffentlig myndighetsomden
behandlingsansvarlige
er pålagt,
c) av hensyntil allmennhetensinteressepå områdetfolkehelsei samsvarmedartikkel 9 nr. 2 bokstav h) og i) og artikkel 9 nr. 3,
d) for arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiske formål i
samsvarmedartikkel 89 nr. 1 i dengradrettighetennevnti nr. 1 trolig vil gjøre det umulig eller i alvorlig gradvil hindreat målene
mednevntebehandlingnås,eller
e) for å fastsette,gjøre gjeldendeeller forsvarerettskrav.
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Artikkel 18
Rett til begrensningav behandling
1. Den registrerteskal ha rett til å kreve av den behandlingsansvarligeat behandlingenbegrensesdersomet av de følgendeforhold
gjør seggjeldende:
a) den registrertebestriderriktigheten av personopplysningene,
i en periode som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige
å
kontrollereriktighetenav personopplysningene,
b) behandlingener ulovlig og den registrertemotsetterseg sletting av personopplysningene
og istedenanmoderom at bruken av
personopplysningene
begrenses,
c) den behandlingsansvarlige
ikke lengertrengerpersonopplysningene
til formålet medbehandlingen,menden registrertehar behov
for dissefor å fastsette,gjøregjeldendeeller forsvarerettskrav,
d) den registrertehar gjort innsigelsemot behandlingi henhold til artikkel 21 nr. 1 i påventeav kontrollen av om hvorvidt den
behandlingsansvarligesberettigedegrunnergår foran den registrertes.
2. Dersombehandlingener blitt begrenseti henholdtil nr. 1, skal slike personopplysninger,
bortsettfra lagring, barebehandlesmed
den registrertessamtykkeeller for å fastsette,gjøre gjeldendeeller forsvarerettskraveller for å verne en annenfysisk eller juridisk
personsrettighetereller av hensyntil viktige samfunnsinteresser
i Unioneneller en medlemsstat.
3. En registrertsomhar oppnåddbegrensningav behandlingeni henholdtil nr. 1, skal underrettesav denbehandlingsansvarlige
før
nevntebegrensningav behandlingenoppheves.

Artikkel 19
Underretningsplikt i forbindelse med korrigering eller sletting av personopplysningereller begrensningav behandling
Den behandlingsansv
arlige skal underretteenhver mottakersom har fått utlevert personopplysninger,om enhver korrigering eller
sletting av personopplysninger
eller begrensningav behandlingenutført i samsvarmed artikkel 16, artikkel 17 nr. 1 og artikkel 18,
medmindre dette viser segå væreumulig eller innebæreren uforholdsmessigstor innsats.Den behandlingsansvarlige
skal underrette
den registrerteom nevntemottakeredersomden registrerteanmoderom det.

Artikkel 20
Rett til dataportabilitet
1. Den registrerteskal ha rett til å motta personopplysninger
om segselv som vedkommendehar gitt til en behandlingsansvarlig,
i
et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format og skal ha rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen
behandlingsansvarlig
uten at denbehandlingsansvarlige
som personopplysningene
er gitt til, hindrerdette,dersom
a) behandlingener basertpå samtykkei henholdtil artikkel 6 nr. 1 bokstava) eller artikkel 9 nr. 2 bokstava) eller en avtale i henhold
til artikkel 6 nr. 1 bokstavb), og
b) behandlingenutføresautomatisk.
2. Når den registrerteutøversin rett til dataportabiliteti henholdtil nr. 1, skal vedkommende,når det er teknisk mulig, ha rett til å
få overførtpersonopplysningene
direktefra en behandlingsansvar
lig til en annen.
3. Utøvelseav rettighetennevnt i nr. 1 i denneartikkel berørerikke artikkel 17. Nevnterettighetfår ikke anvendelsepå behandling
somer nødvendigfor å utføreen oppgavei allmennhetensinteresseeller utøveoffentlig myndighetsom den behandlingsansvarlige
er
pålagt.
4.

Rettighetennevnt i nr. 1 skal ikke krenkeandresrettigheterog friheter.
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Avsnitt
Innsigelsesrett

4

og automatiserte

individuelle

avgjørelser

Artikkel 21
Innsigelsesrett
1. Den registrerteskal til enhvertid, av grunnerknyttet til vedkommendes
særligesituasjon,ha rett til å protesteremot behandling
av personopplysninger
om vedkommende,og somhar grunnlagi artikkel 6 nr. 1 bokstave) eller f), herunderprofilering medgrunnlag
i nevntebestemmelser.
Den behandlingsansvarligeskal ikke lenger behandlepersonopplysningene,
med mindre vedkommendekan
påviseat det foreliggertvingendeberettigedegrunnerfor behandlingensomgår foran denregistrertesinteresser,rettigheter og friheter,
eller for å fastsette,gjøregjeldendeeller forsvarerettskrav.
2. Dersompersonopplysningerbehandlesmed henblikk på direkte markedsføring,skal den registrertetil enhvertid ha rett til å
protesteremot behandlingav personopplysninger
som angårvedkommende,til slik markedsføring, herunderprofilering i den grad
detteer knyttet til direktemarkedsføring.
3. Dersomden registrertegjør innsigelsemot behandlingmed henblikk på direkte markedsføring,skal personopplysningene
ikke
lengerbehandlesfor slike formål.
4. Senest på tidspunktetfor denførstekommunikasjonenmeddenregistrerteskal vedkommendeuttrykkelig gjøresoppmerksompå
rettighetennevnt i nr. 1 og 2, og informasjonom nevnterettighetskal framleggespå en klar måteog atskilt fra anneninfor masjon.
5. I forbindelsemed bruk av informasjonssamfunnstjenester
og uten hensyntil direktiv 2002/58/EFkan den registrerteutøve sin
rett til å protestereved hjelp av automatisertemidler ved bruk av tekniskespesifikasjoner.
6. Dersompersonopplysninger
behandles for formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller for statistiskeformål i
henhold til artikkel 89 nr. 1, har den registrerte,av grunner knyttet til vedkommendessærligesituasjon,rett til å protestere mot
behandlingav personopplys
ningerom vedkommende,medmindrebehandlingener nødvendigfor å utføreen oppgavei allmennhetens
interesse.

Artikkel 22
Automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering
1. Den registrerteskal ha rett til ikke å væregjenstandfor en avgjørelsesom utelukkendeer basertpå automatisertbehandling,
herunderprofilering, somhar rettsvirkningfor eller på tilsvarendemåtei betydeliggrad påvirkervedkommende.
2.

Nr. 1 får ikke anvendelsedersomavgjørelsen

a) er nødvendigfor å inngå eller oppfylle en avtalemellom denregistrerteog en behandlingsansvarlig,
b) er tillatt i henholdtil unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett somdenbehandlingsansvarlige
er underlagt,og der det også
er fastsattegnedetiltak for å verneden registrertesrettigheter,friheter og berettigedeinteresser,eller
c) er basertpå den registrertesuttrykkelige samtykke.
3. I tilfellene nevnt i nr. 2 bokstava) og c) skal den behandlingsansvarlige
gjennomføreegnedetiltak for å verneden registrertes
rettigheterog friheter og berettigedeinteresser,i detminsterettentil menneskeliginngripenfra denbehandlingsansvarlig
e, til å uttrykke
sine synspunkterog til å bestrideavgjørelsen.
4. Avgjørelsenenevnt i nr. 2 skal ikke bygge på særligekategorier av personopplysningernevnt i artikkel 9 nr. 1, med mindre
artikkel 9 nr. 2 bokstava) eller g) får anvendelseog det er innført egnedetiltak for å verne den registrertesrettigheter,friheter og
berettigedeinteresser.
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Avsnitt

5

Begrensninger

Artikkel 23
Begrensninger
1. Unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett som den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
er underlagt,kan ved
lovgivningsmessige
tiltak begrenserekkeviddenav forpliktelseneog rettighetenefastsatti artikkel 12–22 og artikkel 34 samti artikkel
5 i den grad densbestemmelsersvarertil rettigheteneog pliktene fastsatti artikkel 12–22, når en slik begrensningoverholderdet
vesentligsteinnholdet i de grunnleggenderettigheteneog frihetene og er et nødvendigog forholdsmessigtiltak i et demokratisk
samfunnfor å sikre
a) den nasjonalesikkerhet,
b) forsvaret,
c) den offentlige sikkerhet,
d) forebygging,etterforskning,avsløringeller straffeforfølgingav straffbareforhold eller iverksettelseav strafferettsligesanksjoner,
herundervern mot og forebyggingav trusler mot den offentlige sikkerhet,
e) andreviktige mål av generellsamfunnsinteresse
for Unioneneller en medlemsstat,særligUnionenseller en medlemsstats
vikti ge
økonomiskeeller finansielleinteresser,herundervaluta-, budsjett- og skattesaker,folkehelseog trygdespørsmål,
f) beskyttelseav rettsvesenets
uavhengighetsamtretterganger,
g) forebygging,etterforskning,avsløringog straffeforfølgingav bruddpå yrkesetiskeregler i lovregulerteyrker,
h) en kontroll-, tilsyns- eller reguleringsfunksjonsom ogsåmidlertidig er knyttet til utøvelseav offentlig myndigheti tilfellene nevnt
i bokstava)–e) og g),
i)

vern av den registrertesinteressereller andresrettigheterog f riheter,

j)

håndhevingav sivilrettsligekrav.

2.

Alle lovgivningsmessigetiltak nevnt i nr. 1 skal, når det er relevant,minst inneholdesærligebestemmelser
om

a) formålenemedbehandlingeneller kategorierav behandling,
b) kategorieneav personopplysninger,
c) omfangetav begrensningene
som er innført,
d) garantienefor å unngåmisbrukeller ulovlig tilgang eller overføring,
e) spesifiseringav den behandlingsansvarlige
eller kategorieneav behandlingsansvarlige,
f) lagringsperioderog gjeldendegarantier,idet det tashensyntil arten,omfangetav og formålenemedbehandlingeneller kategoriene
av behandling,
g) risikoenefor de registrertesrettigheterog friheter og
h) de registrertesrett til å bli underrettetom begrensningen,
medmindre dettekan skadeformåletmedbegrensningen.
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KAPITTELIV
Behandlingsansvarligog databehandler

Avsnitt
Generelle

1

forpliktelser

Artikkel 24
Den behandlingsansvarligesansvar
1. Idet det tas hensyn til behandlingensart, omfang, formål og sammenhengenden utføres i, samt risikoene av varierende
sannsynlighets
- og alvorlighetsgradfor fysiske personersrettigheterog friheter, skal den behandlingsansvarlige
gjennomføreegnede
tekniskeog organisatorisketiltak for å sikre og påviseat behandlingenutføresi samsvarmed denneforordning. Nevnte tiltak skal
gjennomgåspå nytt og skal oppdateresved behov.
2. Dersomdet står i forhold til behandlingsaktivitetene,
skal tiltakenenevnt i nr. 1 omfatteden behandlingsansvarliges
iverksetting
av retningslinjerfor vern av personopplysninger.
3. Overholdelseav godkjenteatferdsnormersom nevnt i artikkel 40 eller godkjentesertifiseringsmekanismer
som nevnt i artikkel
42 kan brukessomen faktor for å påviseat den behandlingsansvarliges
forpliktelseroverholdes.

Artikkel 25
Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling
1. Idet det tashensyntil dentekniskeutviklingen,gjennomføringskostnadene,
behandlingens
art, omfang,formål og sammenhengen
den utføres i, samt risikoene av varierendesannsynlighets- og alvorlighetsgradfor fysiske personersrettigheter og friheter som
behandlingenmedfører,skal den behandlingsansvarlige,
bådepå tidspunktetfor fastsettelseav midlenesomskal brukesi forbindelse
med behandlingen,og på tidspunktet for selve behandlingen, gjennomføre egnede tekniske og organisatorisketiltak, f.eks.
pseudonymisering,utformet med sikte på en effektiv gjennomføring av prinsippene for vern av personopplysninger,f.eks.
dataminimering,og for å integrerede nødvendigegarantieri behandlingenfor å oppfylle kravenei denneforordning og verne de
registrertesrettigheter.
2. Den behandlingsansvarlige
skal gjennomføreegnedetekniskeog organisatorisketiltak for å sikre at det som standardbare er
personopplysningersom er nødvendige for hvert spesifikke formål med behandlingen,som behandles.Nevnte forpliktelse får
anvendelsepå den mengdenpersonopplysninger
som samlesinn, omfangetav behandlingenav opplysningene,hvor lenge de lagres
og derestilgjengelighet.Nevntetiltak skal særligsikre at personopplysninger
som standardikke gjørestilgjengeligefor et ubegrenset
antall fysiskepersonerutendenberørtepersonensmedvirkning.
3. En godkjentsertifiseringsmekanisme
i henholdtil artikkel 42 kan brukessom en faktor for å påvise at kravenefastsatti nr. 1 og
2 i denneartikkel overholdes.

Artikkel 26
Fellesbehandlingsansvarlige
1. Dersomto eller flere behandlingsansvarlige
i fellesskapfastsetterformålenemedog midlenefor behandlingen,skal de væref elles
behandlingsansvarlige.
De skal på en gjennomsiktig måte fastsettesitt respektiveansvar for å overholde forpliktelsenei denne
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forordning, særlig med hensyntil utøvelseav den registrertesrettigheterog den plikt de har til å framleggeinformasjonennevnt i
artikkel 13 og 14, ved hjelp av en ordning seg imellom, med mindre og i den grad de behandlingsansvarliges
respektiveansvarer
fastsatti unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett som de behandlingsansvarlige
er underlagt.I ordningenkan det utpekeset
kontaktpunktfor registrerte.
2. Ordningennevnt i nr. 1 skal på behørig måte gjenspeilede felles behandlingsansvarliges
respektiveroller og forhold til de
registrerte.Det vesentligsteinnholdeti ordningenskal gjørestilgjengelig for den registrerte.
3. Uavhengigav vilkårenefor ordningennevnt i nr. 1 kan den registrerteutøvesine rettigheteri henholdtil denneforordning med
hensyntil og overfor hver av de behandlingsansvarlige.

Artikkel 27
Representanterfor behandlingsansvarligeeller databehandleresom ikke er etablert i Unionen
1. Dersomartikkel 3 nr. 2 får anvendelse,skal den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
skriftlig utpekeen representanti
Unionen.
2.

Forpliktelsenfastsatti nr. 1 i denneartikkel får ikke anvendelsepå

a) behandlingsom skjer leilighetsvis,som ikke omfatter behandlingi stor skalaav særligekategorierav opplysningersom nevnt i
artikkel 9 nr. 1, eller behandlingav personopplysninger
om straffedommereller straffbareforhold somnevnti artikkel 10, og som
sannsynligvisikke vil medføreen risiko for fysiske personersrettigheterog friheter, idet det tas hensyntil behandlingensart,
omfang,formål og sammenhengen
denutføresi, eller
b) en offentlig myndigheteller et offentlig organ.
3. Representanten
skal væreetablerti en av medlemsstatene
der de registrertehvis personopplysninger
behandlesi forbindelsemed
tilbud av varereller tjenestertil demeller hvis atferdmonitoreres,befinnerseg.
4. Den behandlingsansvarlige
eller databehandlerenskal gi representanten
fullmakt til å væreden, i tillegg til eller istedenforden
behandlingsansvarlige
eller databehandleren,
som især tilsynsmyndigheterog registrertekan henvendeseg til ved spørsmålom
behandlingen,medhenblikk på å sikre overholdelseav denneforordning.
5. Den behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
utpekingav en representantskal ikke berøreeventuellerettsligeskritt mot
den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
selv.

Artikkel 28
Databehandler
1. Dersom en behandling skal utføres på vegne av en behandlingsansvarlig,skal den behandlingsansvarligebare bruke
databehandleresom gir tilstrekkelige garantierfor at de vil gjennomføreegnedetekniske og organisatorisketiltak som sikrer at
behandlingenoppfyller kravenei denneforordning og vern av denregistrertesrettigheter.
2. Databehandleren
skal ikke engasjereen annendatabehandleruten at det på forhånd er innhentetsærligeller generellskriftli g
tillatelsetil dettefra denbehandlingsansvarlige
. Dersomdet er innhenteten generellskriftlig tillatelse,skal databehandleren
underrette
den behandlingsansvarlige
om eventuelleplanerom å benytteandredatabehandlere
eller skifte ut databehandlere,
og dermedgi den
behandlingsansvarlige
mulighetentil å motsettesegslike endringer.
3. Behandlingutført av en databehandlerskal væreunderlagten avtaleeller et annetrettslig dokumenti henholdtil unionsretten
eller medlemsstatenes
nasjonalerett som er bindendefor databehandleren
medhensyntil den behandlingsansvarlige,
og der hensikten
med og varighetenav behandlingen,behandlingensformål og art, typen personopplysningerog kategorierav registrertesamt den
behandlingsansvarliges
rettigheterog plikter er fastsatt.I nevnteavtaleeller nevnte andrerettsligedokumentskal det særligangisat
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databehandleren
a) behandlerpersonopplysningene
barepå dokumenterteinstrukserfra denbehandlingsansvarlige,
herundermedhensyntil overføring
av personopplysninger
til en tredjestateller en internasjonal organisasjon,med mindre det krevesi henholdtil unionsretteneller
medlemsstatenesnasjonale rett som databehandlerener underlagt; i så fall skal databehandlerenunderrette den
behandlingsansvarlige
om nevnterettsligekrav før behandlingen,men mindre dennerett av hensyntil viktige samfunnsinteresser
forbyr en slik underretning,
b) sikrer at personersom er autoriserttil å behandlepersonopplysningene,
har forpliktet seg til å behandleopplysningenefort rolig
eller er underlagten egnetlovfestet taushetsplikt,
c) treffer alle tiltak som er nødvendigi henholdtil artikkel 32,
d) overholdervilkårenenevnt i nr. 2 og 4 når det gjelderå engasjereen annendatabehandler,
e) idet det tas hensyntil behandlingensart og i den graddet er mulig, bistår,ved hjelp av egnedetekniskeog organisatorisketiltak,
denbehandlingsansvarlige
medå oppfylle vedkommendes
plikt til å svarepå anmodningersomdenregistrerteinngir medhenblikk
på å utøvesine rettigheterfastsatti kapittel III,
f) bistår den behandlingsansvarlige
med å sikre overholdelseav forpliktelsenei henholdtil artikkel 32–36, idet det tas hensyntil
behandlingensart og den informasjonensomer tilgjengelig for databehandleren,
g) etter den behandlingsansvarliges
valg, sletter eller tilbakelevereralle personopplysningertil den behandlingsansvarlige
etter at
tjenesteneknyttet til behandlingener levert, og sletter eksisterendekopier, med mindre unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett kreverat personopplysningen
e lagres,
h) gjør tilgjengelig for den behandlingsansvarlige
all informasjonsom er nødvendigfor å påviseat forpliktelsenefastsatti denne
artikkel er oppfylt, samtmuliggjør og bidrar til revisjoner,herunderinspeksjoner,somgjennomføresav denbehandlingsansvarlige
eller en anneninspektørpå fullmakt fra den behandlingsansvarlige.
Når det gjelder første ledd bokstavh) skal databehandleren
omgåendeunderretteden behandlingsansvarlige
dersomvedkommende
menerat en instruks er i strid med dennefor ordning eller andrebestemmelserom vern av personopplysninger
i unionsretteneller
medlemsstatenes
nasjonalerett.
4. Dersom en databehandlerengasjereren annendatabehandlerfor å utføre spesifikke behandlingsaktiviteterpå vegne av den
behandlingsansv
arlige, skal nevnteandredatabehandler
påleggesde sammeforpliktelsenemedhensyntil vern av personopplysninger
somer fastsatti avtaleneller i et annetrettslig dokumentmellom denbehandlingsansvarlige
og databehandleren
somnevnti nr. 3, ved
hjelp av en avtaleeller et annetrettslig dokumenti henholdtil unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett, der det særlig gis
tilstrekkeligegarantierfor at det vil bli gjennomførttekniskeog organisatorisketiltak som sikrer at behandlingenoppfyll er kravenei
denneforordning. Dersomnevnteandredatabehandlerikke oppfyller sine forpliktelser med hensyntil vern av personopplysning
er,
skal den opprinneligedatabehandleren
overfor den behandlingsansvarlige
ha fullt ansvarfor at nevnteandredatabehandleroppfyller
sine forpliktelser.
5. En databehandlers
overholdelseav godkjenteatferdsnormersom nevnt i artikkel 40 eller en godkjent sertifiseringsmekanisme
som nevnt i artikkel 42 kan brukessom en faktor for å påviseat det foreligger tilstrekkelige garantiersom nevnt i nr. 1 og 4 i denne
artikkel.
6. Uten at det berøreren individuell avtale mellom den behandlingsansvarlige
og databehandleren,
kan avtaleneller det andre
rettsligedokumentetnevnt i nr. 3 og 4 i denneartikkel helt eller delvis byggepå standardavtalevilkårene
nevnt i nr. 7 og 8 i denne
artikkel, herundernår de inngår i en sertifiseringsom er gitt den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
i henholdtil artikkel 42
og 43.
7. Kommisjonen kan fastsette standardavtalevilkå
r for tilfellene nevnt i nr. 3 og 4 i denne artikkel og i samsvar med
undersøkelsesprosedyren
nevnt i artikkel 93 nr. 2.
8. En tilsynsmyndighetkan vedta standardavtalevilkårfor tilfellene nevnt i nr. 3 og 4 i denne artikkel og i samsvarmed
konsistensmekanismen
nevnt i artikkel 63.
9.

Avtalen eller det andrerettsligedokumentetnevnti nr. 3 og 4 skal væreskriftlig, herunderelektronisk.

10. Dersomen databehandler
overtrerbestemmelsene
i denneforordningved å fastsetteformålenemedog midlenefor behandlingen,
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skal databehandleren
ansesfor å væreen behandlingsansvarlig
medhensyntil nevntebehandling,utenat det berørerartikkel 82, 83 og
84,
Artikkel 29
Behandling som utføres for den behandlingsansvarligeeller databehandleren
Databehandlerenog enhver person som handler for den behandlingsansvarligeeller databehandleren,og som har tilgang til
personopplysninger,
skal behandlenevnteopplysningerbare etter instruks fra den behandlingsansvarlige,
med mindre det kreves i
henholdtil unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett.

Artikkel 30
Protokoller over behandlingsaktiviteter
1. Hver behandlingsansvarligog, dersom det er relevant, den behandlingsansvarliges
representantskal føre en protokoll over
behandlingsaktiviteter
somutføresunderderesansvar.Nevnteprotokoll skal inneholdefølgendeinformasjon:
a) navnetpå og kontaktopplysningene
til denbehandlingsansvarlige
og, dersomdet er relevant,denfelles behandlingsansvarlige,
den
behandlingsansvarliges
representantog personvernrådgiveren,
b) formålenemedbehandlingen,
c) en beskrivelseav kategorieneav registrerteog kategorieneav personopplysninger,
d) kategorieneav mottakeresom personopplysningene
er blitt eller vil bli utlevert til, herundermottakere i tredjestatereller
internasjonaleorganisasjoner,
e) dersom det er relevant, overføringer av personopplysningertil en tredjestat eller en internasjonalorganisasjon,herunder
identifikasjon av nevnte tredjestateller internasjonaleorganisasjonog, ved overføringer nevnt i artikkel 49 nr. 1 annet ledd,
dokumentasjonpå nødvendigegarantier,
f) dersomdet er mulig, de planlagtetidsfristenefor sletting av de forskjellige kategorieneav opplysninger,
g) dersomdet er mulig, en generellbeskrivelseav de tekniskeog organisatoriskesikkerhetstiltakenenevnt i artikkel 32 nr. 1.
2. Hver databehandlerog, dersomdet er relevant,databehandlerens
representantskal føre en protokoll over alle kategorierav
behandlingsaktiviteter
som er utført på vegneav en behandlingsansvarlig,
og somskal inneholde:
a) navnetpåog kontaktopplysningene
til databehandleren
eller databehandlerne
og til hver behandlingsansvarlig
somdatabehandle
ren
opptrer på vegne av, samt, dersom det er relevant, den behandlingsansvarliges
eller databehandlerensrepresentantog
personvernrådgiveren,
b) kategorieneav behandlingutført på vegneav hver behandlingsansvarlig,
c) dersom det er relevant, overføringer av personopplysningertil en tredjestat eller en internasjonalorganisasjon,herunder
identifikasjon av nevnte tredjestateller internasjonaleorganisasjonog, ved overføringernevnt i artikkel 49 nr. 1 annet ledd,
dokumentasjonpå nødvendigegarantier,
d) dersomdet er mulig, en generellbeskrivelseav de tekniskeog organisatorisk
e sikkerhetstiltakenenevnti artikkel 32 nr. 1.
3.

Protokollenenevnti nr. 1 og 2 skal væreskriftlige, herunderelektroniske.

4. Den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
og, dersomdet er relevant,den behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
representantskal på anmodninggjøreprotokollentilgjengelig for tilsynsmyndigheten.
5. Forpliktelsenenevnti nr. 1 og 2 gjelderikke et foretakeller en organisasjonmedfærreenn250 ansatte,medmindrebehandlingen
det/denutfører,trolig vil medføreen risiko for de registrertesrettigheterog friheter,behandlingenikke skjer leilighetsviseller omfatter
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særligekategorierav opplysningersomnevnt i artikkel 9 nr. 1 eller personopplysninger
om straffedommerog straffbareforhold nevnt
i artikkel 10.
Artikkel 31
Samarbeid med tilsynsmyndigheten
Den behandlingsansvarlige
og databehandleren
og, dersomdet er relevant,deresrepresentanter
skal på anmodningsamarbeidemed
tilsynsmyndigheteni forbindelsemedutførelsenav densoppgaver.

Avsnitt

2

Personopplysningssikkerhet

Artikkel 32
Sikkerhet ved behandlingen
1. Idet det tas hensyn til det tekniske utviklingen, gjennomføringskostnadene
og behandlingensart, omfang, formål og
sammenhengen
den utføresi, samt risikoeneav varierendesannsynlighets
- og alvorlighetsgradfor fysiske personersrettigheterog
friheter, skal den behandlingsansvarlige
og databehandleren
gjennomføreegnedetekniske og organisatorisketiltak for å oppnå et
sikkerhetsnivåsom er egneti forhold til risikoen,herunderblant annet,alt etterhva som er relevant,
a) pseudonymisering
og kryptering av personopplysninger,
b) evnetil å sikre vedvarendefortrolighet, integritet,tilgjengelighetog robustheti behandlingssystemene
og -tjenestene,
c) evne til å gjenopprettetilgjengelighetenog tilgangentil personopplysninger
i rett tid dersomdet oppståren fysisk eller teknisk
hendelse,
d) en prosessfor regelmessigtesting, analyseringog vurdering av hvor effektive behandlingenstekniske og organisatoriske
sikkerhetstiltaker.
2. Ved vurderingenav egnetsikkerhetsnivåskal det særligtas hensyntil risikoeneforbundetmed behandlingen,særligsom følge
av utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring eller ikke-autorisertutlevering av eller tilgang til personopplysningersom er
overført,lagret eller på annenmåtebehandlet.
3. Overholdelseav godkjenteatferdsnormersom nevnt i artikkel 40 eller en godkjentsertifiseringsmekanisme
som nevnt i artikkel
42 kan brukessomen faktor for å påviseat kravene i nr. 1 i denneartikkel er oppfylt.
4. Den behandlingsansvarlige
og databehandlerenskal treffe tiltak for å sikre at enhver fysisk person som handler for den
behandlingsansvarlige
eller databehandleren,
og som har tilgang til personopplysninger,behandler nevnte opplysningerbare etter
instruks fra den behandlingsansvarlige,
med mindre unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett krever at vedkommendegj ør
dette.

Artikkel 33
Melding til tilsynsmyndigheten om brudd på personopplysningssikkerheten
1. Ved brudd på personopplysningssikkerheten
skal den behandlingsansvarlige
uten ugrunnetoppholdog når det er mulig, senest
72 timer etterå ha fått kjennskaptil det, meldebruddettil vedkommendetilsynsmyndigheti samsvarmedartikkel 55, medmindre det
er lite trolig at bruddet vil medføre en risiko for fysiske personersrettigheter og friheter. Dersom bruddet ikke meldes til
tilsynsmyndigheteninnen 72 timer, skal årsakenetil forsinkelsenoppgis.
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2. Etter å ha fått kjennskaptil et bruddpå personopplysningssikkerheten
skal databehandleren
utenugrunnetoppholdunderretteden
behandlingsansvarlige.
3.

Meldingennevnt i nr. 1 skal minst

a) beskrive arten av bruddet på personopplysningssikkerheten,
herunder,når det er mulig, kategorieneav og omtrentlig antall
registrertesom er berørt,og kategorieneav og omtrentlig antall personopplysningsposter
somer berørt,
b) inneholde navnet på og kontaktopplysningenetil personvernrådgiveren
eller et annet kontaktpunktder mer informasjon kan
innhentes,
c) beskrivede sannsynligekonsekvensene
av bruddetpå personopplysningssikkerheten,
d) beskrive de tiltak som den behandlingsansvarligehar truffet eller foreslår å treffe for å håndtere bruddet på
personopplysningssikkerheten,
herunder,dersomdet er relevant,tiltak for å redusereeventuelleskadevirkningersom følge av
bruddet.
4.

Dersomog i den graddet ikke er mulig å gi all informasjonsamtidig,kan den gis trinnvis utenytterligereugrunnetopphold.

5. Den behandlingsansvarlige
skal dokumentereethvertbruddpå personopplysningssikkerheten,
herunderde faktiskeforhold rundt
nevntebrudd, virkningeneav det og hvilke tiltak som er truffet for å utbedredet. Dennedokumentasjonen
skal gjøre det muli g for
tilsynsmyndighetenå kontrolleresamsvar meddenneartikkel.

Artikkel 34
Underretning av den registrerte om brudd på personopplysningssikkerheten
1. Dersomdet er sannsynligat bruddetpå personopplysningssikkerheten
vil medføreen høy risiko for fysiske personersrettigheter
og friheter, skal denbehandlingsansvarlige
uten ugrunnetoppholdunderretteden registrerteom bruddet.
2. Underretningentil den registrertenevnt i nr. 1 i denneartikkel skal inneholdeen klar og tydelig beskrivelseav artenav bruddet
på personopplysningssikkerhet
en og minst informasjonenog tiltakenenevnt i artikkel 33 nr. 3 bokstavb), c) og d).
3.

Underretningentil den registrertenevnt i nr. 1 er ikke påkrevddersomnoenav følgendevilkår er oppfylt:

a) den behandlingsansvarlige
har gjennomførtegnedetekniske og organisatoriskesikkerhetstiltak,og dissetiltakeneer blitt anvendt
på personopplysningene
som er berørt av bruddetpå personopplysningssikkerheten,
særlig tiltak som gjør personopplysningene
uleseligefor enhverpersonsomikke har autorisertti lgang til dem,f.eks. kryptering,
b) den behandlingsansvarlige
har truffet etterfølgendetiltak som sikrer at det er lite trolig at den høye risikoen for de registrertes
rettigheterog friheter nevnt i nr. 1 vil oppstå,
c) det vil innebæreen uforholdsmessig stor innsats.Dersomdette er tilfellet, skal allmennhetenistedenunderrettes,eller det skal
treffeset lignendetiltak somsikrer at de registrerteunderrettespå en like effektiv måte.
4. Dersomdenbehandlingsansvarlige
ikke alleredehar underrettet denregistrerteom bruddetpå personopplysningssikkerheten,
kan
tilsynsmyndigheten,etter å ha vurdert sannsynlighetenfor at bruddetvil medføreen høy risiko, kreve at den behandlingsansv
arlige
gjør dette,eller beslutteat ett eller flere av vilkårenenevnt i nr. 3 er oppfylt.
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Avsnitt
Vurdering

3

av personvernkonsekvenser

og forhåndsdrøftinger

Artikkel 35
Vurdering av personvernkonsekvenser
1. Dersomdet er trolig at en type behandling,særligved bruk av ny teknologi og idet det tashensyntil behandlingensart, omfang,
formål og sammenhengenden utføres i, vil medføre en høy risiko for fysiske personersrettigheter og friheter, skal den
behandlingsansvarligefør behandlingenforeta en vurdering av hvilke konsekvenserden planlagte behandlingen vil ha for
personopplysningsvernet.
En vurderingkan omfatteflere lignendebehandlingsaktiviteter
som innebærertilsvarendehøyerisikoer.
2. Den behandlingsansvarlige
skal rådføresegmedpersonvernrådgiveren,
dersomen slik er utpekt,i forbindelsemed utførelsenav
en vurderingav personvernkonsekvenser.
3.

En vurderingav personvernkonsekvenser
somnevnt i nr. 1 skal særligværenødvendigi følgendetilfeller:

a) en systematiskog omfattendevurdering av personligeaspekterved fysiske personersom er basertpå automatisertbehandling,
herunderprofilering, og somdannergrunnlagfor avgjørelsersomhar rettsvirkningfor denfysiskepersoneneller på lignendemåte
i betydeliggradpåvirkerden fysiske personen,
b) behandlingi stor skala av særligekategorier av opplysningersom nevnt i artikkel 9 nr. 1, eller av personopplysningerom
straffedommerog straffbareforhold som nevnti artikkel 10, eller
c) en systematiskovervåkingi stor skalaav et offentlig tilgjengelig område.
4. Tilsynsmyndighete
n skal utarbeideog offentliggjøreen liste over hvilke typer behandlingsaktiviteter
som omfattesav kravetom
vurderingav personvernkonsekvenser
i henholdtil nr. 1. Tilsynsmyndighetenskal oversendenevntelister til Personvernrådet
nevnt i
artikkel 68.
5. Tilsynsmyndighetenkan ogsåutarbeideog offentliggjøreen liste over hvilke typer behandlingsaktiviteterdet ikke krevesat det
utføresen vurderingav personvernkonsekvenser
for. Tilsynsmyndighetenskal oversendenevntelister til Personvernrådet.
6. Før listenenevnt i nr. 4 og 5 godkjennes,skal vedkommendetilsynsmyndighetanvendekonsistensmekanismen
nevnt i artikkel
63 dersomslike lister omfatter behandlingsaktivitetersom gjelder tilbud av varer eller tjenestertil registrerteeller monitorering av
deresatferdi flere medlemsstater,
eller somi betydeliggradkan påvirkeden frie utvekslingav personopplysninger
i Unionen.
7.

Vurderingenskal minst inneholde

a) en systematiskbeskrivelseav de planlagtebehandlingsaktivitetene
og formålene med behandlingen,herunder,dersomdet er
relevant,den berettigedeinteressensomforfølgesav den behandlingsansvarlige,
b) en vurderingav om behandlingsaktivitetene
er nødvendigeog ståri rimelig forhold til formålene,
c) en vurderingav risikoenef or de registrertesrettigheterog friheter som nevnt i nr. 1, og
d) de planlagte tiltakene for å håndtere risikoene, herunder garantier, sikkerhetstiltak og mekanismerfor å sikre vern av
personopplysninger
og for å påviseat denneforordningoverholdes,idet det tashensyntil de registrertesog andreberørtepersoners
rettigheterog berettigedeinteresser.
8. Det skal tasbehørighensyntil de berørtebehandlingsansvarliges
eller databehandleres
overholdelseav godkjenteatferdsnormer
som nevnt i artikkel 40 ved vurderingenav konsekvensene
av behandlingsaktivitetene
som utføresav nevntebehandlingsansvarlige
eller databehandlere,
særligmedhenblikk på en vurderingav personvernkonsekvenser.
9.

Dersomdet er relevant,skal den behandlingsansvarlige
innhentesynspunkterpå den planlagtebehandlingenfra de registrerte
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eller deres representanteruten at det berører vernet av kommersielle eller allmenne interesser eller sikkerheten ved
behandlingsaktivitetene.
10. Dersom behandling i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) eller e) har et rettslig grunnlag i unionsretteneller retten i
medlemsstatensom den behandlingsansvarligeer underlagt, og nevnte rett regulerer den eller de aktuelle spesifikke
behandlingsaktivitetene,og det allerede er utført en vurdering av personvernkonsekvenser
som en del av en generell
konsekvensvurderingi forbindelse med vedtakelseav nevnte rettslige grunnlag, får nr. 1–7 ikke anvendelse,med mindre
medlemsstatene
anserdet nødvendigå utføreen slik vurderingfør behandlings
aktivitetene.
11. Ved behov skal den behandlingsansvarlige
foreta en gjennomgåelsefor å vurdere om behandlingenutføres i samsvarmed
vurderingenav personvernkonsekvenser,
i det minstedersomrisikoensombehandlingenmedfører,endres.

Artikkel 36
Forhåndsdrøftinger
1. Den behandlingsansvarligeskal rådføre seg med tilsynsmyndigheten før behandlingen dersom en vurdering av
personvernkonsekvenser
i henholdtil artikkel 35 tilsier at behandlingenvil medføreen høy risiko dersomden behandlingsansv
arlige
ikke treffer tiltak for å redusererisikoen.
2. Dersomtilsynsmyndighetenmenerat den planlagtebehandlingennevnt i nr. 1 vil værei strid med denneforordning, særlig
dersomdenbehandlingsansvarlige
ikke i tilstrekkeliggradhar identifiserteller redusertrisikoen,skal tilsynsmyndigheteninnenen frist
på opptil åtteuker fra mottakav anmodningenom drøftinger,gi denbehandlingsansvarlige
og, dersomdet er relevant,databehandleren
skriftlige råd, og kan i den forbindelsebenytteden myndighetden har i henholdtil artikkel 58. Dennefristen kan forlengesmedseks
uker, idet det tashensyntil denplanlagtebehandlingenskompleksitet.Tilsynsmyndighetenskal underrettedenbehandlingsans
varlige
og, dersomdet er relevant,databehandleren
om en eventuellforlengelse,sammenmed årsakenetil dette,senestén månedetter å ha
mottatt anmodningenom drøftinger.Disse fristenekan utsettesmidlertidig fram til tilsynsmyndighetenhar innhentetinformasjonen
den har anmodeti forbindelsemeddrøftingene.
3. Ved drøftinger med tilsynsmyndigheteni henhold til nr. 1 skal den behandlingsansvarligeframlegge det følgende for
tilsynsmyndigheten:
a) dersomdet er relevant,ansvarsfordelingen
mellom denbehandlingsansvarlige,
de felles behandlingsansvarlige
og databehandlerne
som er involvert i behandlingen,særligved behandlingi et konsern,
b) formålenemedog midlenefor den planlagtebehandlingen,
c) tiltakeneog garantienesomer fastsattfor å vernede registrertesrettigheterog friheter i henholdt il denneforordning,
d) dersomdet er relevant,kontaktopplysningene
til personvernrådgiveren,
e) vurderingenav personvernkonsekvenser
fastsatti artikkel 35 og
f) all anneninformasjonsom tilsynsmyndighetenanmoderom.
4. Medlemsstatene
skal rådføresegmedtilsynsmyndighetenved utarbeidingav forslagtil lovgivning somskal vedtasav et nasjonalt
parlament,eller av et reguleringstiltaksomer basertpå slik lovgivning, og som er knyttet til behandling.
5. Uten hensyntil nr. 1 kan deti medlemsst
atenesnasjonalerett krevesat de behandlingsansvarlige
skal rådføresegmedog innhente
forhåndsgodkjenningfra tilsynsmyndigheteni forbindelsemed en oppgavesom utføresav en behandlingsansvarlig
i allmennheten
s
interesse,herunderknyttet til sosialtrygghetog folkehelse.

55

Avsnitt

4

Personvernrådgiver

Artikkel 37
Utpeking av en personvernrådgiver
1.

Den behandlingsansvarlige
og databehandleren
skal utpekeen personvernrådgiver
når

a) behandlingenutføresav en offentlig myndigheteller et offentlig organ,bortsettfra domstolersomopptrerinnenforrammenav sin
domsmyndighet,
b) den behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
hovedvirksomhetbestårav behandlingsaktiviteter
som på grunn av sin art, sitt
omfangog/eller formål kreverregelmessigog systematiskmonitoreringi stor skalaav registrerte,eller
c) den behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
hovedvirksomhetbestårav behandlingi stor skala av særligekategorierav
opplysningeri henholdtil artikkel 9 samtpersonopplys
ninger om straffedommerog straffbareforhold som nevnti artikkel 10.
2.

Et konsernkan oppnevneén personvernrådgiver,
forutsattat alle virksomhetenehar enkel tilgang til vedkommende.

3. Dersomden behandlingsansvarlige
eller databehandleren
er en offentlig myndigheteller et offentlig organ,kan det utpekesén
personvernrådgiver
for flere av nevntemyndighetereller organer,idet det tashensyntil deresorganisasjonsstruktur
og størrelse.
4. I andretilfeller enn demnevnt i nr. 1 kan eller, dersomdet krevesi unionsretteneller i medlemsstatenes
nasjonalerett, skal den
behandlingsansvarligeeller databehandlereneller sammenslutningerog andre organer som representererkategorier av
behandlingsansvarlige
eller databehandlere,
utpeke en personvern
rådgiver. Personvernrådgiveren
kan handle på vegne av nevnte
sammenslutninger
og andreorganersomrepresenterer
behandlingsansvarlige
eller databehandlere.
5. Personvernrådgiveren
skal utpekes på grunnlag av faglige kvalifikasjoner og særlig på grunnlag av dybdekunnskapom
personvernlovgivningog praksispå områdetsamtevnetil å utføreoppgavenenevnt i artikkel 39.
6. Personvernrådgiveren
kanværeen ansatthosdenbehandlingsansvarlige
eller databehandleren
eller utføreoppgavenepå grunnlag
av en tj enesteavtale.
7. Den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
skal offentliggjørekontaktopplysningene
til personvernrådgiveren
og meddele
dissetil tilsynsmyndigheten.

Artikkel 38
Personvernrådgiverensstilling
1. Den behandlingsansvarlige
og databehandlerenskal sikre at personvernrådgiveren
på riktig måteog i rett tid involveresi alle
spørsmålsom gjelder vern av personopplysninger.
2. Den behandlingsansvarlige
og databehandleren
skal støttepersonvernrådgiveren
i forbindelsemedutførelsenav oppgavenenevnt
i artikkel 39 ved å stille til rådighetde ressursersomer nødvendigfor å utførenevnteoppgaver,samtgi tilgang til personopplysninger
og behandlingsaktiviteter
og gjøredet mulig for vedkommendeå opprettholdesin dybdekunnskap.
3. Den behandlingsansvarlige
og databehandleren
skal sikre at personvernrådgiveren
ikke mottarinstrukserom utførelsenav nevnte
oppgaver.Vedkommendeskal ikke avskjedigeseller straffesav den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
for å utføre sine
oppgaver. Personvernrådgiverenskal rapportere direkte til det høyeste ledelsesnivåethos den behandlingsansvarligeeller
databehandleren.
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4. De registrertekan kontaktepersonvernrådgiveren
angåendealle spørsmålom behandlingav derespersonopplysninger
og om
utøvelsenav de rettighetenede har i henholdtil denneforordning.
5. Personvernrådgiveren
skal værebundetav taushetsplikteller en plikt til fortrolig behandlingav opplysningerved utførelseav
sine oppgaveri samsvarmedunionsretteneller medlemsstatenesnasjonalerett.
6. Personvernrådgiveren
kan utføreandreoppgaverog ha andreplikter. Den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
skal sikre
at nevnteoppgavereller plikter ikke fører til en interessekonflikt.

Artikkel 39
Personvernrådgiverensoppgaver
1.

Personvernrådgiveren
skal minst ha følgendeoppgaver:

a) informere og gi råd til den behandlingsansvarlige
eller databehandlerenog de ansattesom utfører behandlingen,om de
forpliktelsenede har i henholdtil denneforordning, og i henholdtil andreav Unionenseller medlemsstatenes
bestemmelserom
vern av personopplysninger,
b) kontrollere overholdelsen av denne forordning, av andre av Unionens eller medlemsstatenespersonvernreglerog den
behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
personvernretningslinjer,
herunderfordeling av ansvar,holdningsskapende
tiltak og
opplæringav personelletsom er involvert i behandlingsaktivitetene,
og tilhørenderevisjoner,
c) på anmodninggi råd om vurderingenav personvernkonsekv
enserog kontrolleregjennomføringenav den i henholdtil artikkel 35,
d) samarbeidemedtilsynsmyndigheten,
e) fungeresom kontaktpunktfor tilsynsmyndighetenved spørsmålom behandlingen,herunderforhåndsdrøftingene
nevnt i artikkel
36, og ved behovrådføresegmedtilsynsmyndighetenom eventuelleandrespørsmål.
2. Personvernrådgiveren
skalved utførelsenav sineoppgaverta behørighensyntil risikoeneforbundetmedbehandlingsaktivitete
ne,
idet det tashensyntil behandlingensart, omfang,formål og sammenhengen
denutføresi.

Avsnitt
Atferdsnormer

5

og sertifisering

Artikkel 40
Atferdsnormer
1. Medlemsstatene,
tilsynsmyndighetene,
Personvernrådet
og Kommisjonenskal oppmuntretil at det utarbeidesatferdsnormersom
skal bidra til riktig anvendelse av denneforordning,idet det tashensyntil de særligeforholdenei de forskjellige behandlingssektorene
og de særligebehovenetil sværtsmå,småog mellomstorebedrifter.
2. Sammenslutninger
og andreorganersom representerer
kategorierav behandlingsansvarligeeller databehandlere,
kan utarbeide
atferdsnormer,eller endreeller utvideomfangetav slike regler,for å angianvendelsen
av denneforordningnærmere,f.eks.medhensyn
til
a) rettferdigog gjennomsiktigbehandling,
b) de berettigedeinteressenesomforfølgesav behandlingsansvarlige
i bestemtesammenhenger,
c) innsamlingav personopplysninger,
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d) pseudonymisering
av personopplysninger,
e) informasjonensom gis allmennhetenog de registrerte,
f) utøvelsenav registrertesrettigheter,
g) informasjonensom gis til barn,og vern av barn,samtmåtensamtykkefra de personersom har foreldreansvarfor barn, innhentes
på,
h) tiltakeneog framgangsmåtene
nevnt i artikkel 24 og 25 og tiltakenefor å ivaretasikkerhetenved behandlingennevnt i artikkel 32,
i)

meldingav bruddpå personopplysningssikkerheten
til tilsynsmyndigheterog underretningav registrerteom nevntebrudd,

j)

overføringav personopplysninger
til tredjestatereller internasjonaleorganisasjonereller

k) utenrettsligeprosesserog andremekanismerfor tvisteløsningmellom behandlingsansvarlige
og databehandlere
med hensyntil
behandling,uten at det berørerde registrertesrettigheteri henholdtil artikkel 77 og 79.
3. Atferdsnormersomer godkjenti henholdtil nr. 5 i denneartikkel, og somhar allmenngyldigheti henholdtil nr. 9 i denneartikkel,
kan, i tillegg til at behandlingsansvarlige
eller databehandlere
somomfattesav denneforordning,overholderdem,ogsåoverholdesav
behandlingsansvarlige
eller databehand
lere som ikke omfattesav denneforordning i henhold til artikkel 3, med henblikk på å gi
nødvendigegarantieri forbindelsemedoverføringav personopplysninger
til tredjestatereller internasjonaleorganisasjoneri henhold
til vilkårenenevnt i artikkel 46 nr. 2 bokstave). Nevntebehandlingsansvarlige
eller databehandlere
skal, gjennomavtalereller andre
rettslig bindendevirkemidler, inngå bindendeog håndhevbareforpliktelser om å anvendeslike nødvendigegarantier,herundermed
hensyntil de registrertesrettigheter.
4. Atferdsnormenenevnt i nr. 2 i denneartikkel skal inneholdemekanismersomgjør det mulig for organetnevnt i artikkel 41 nr. 1
å utføre det obligatorisketilsynet medat behandlingsansvarlige
eller databehandlere
som forplikter segtil å anvendeatferdsnormene,
overholderdem,uten at det berøreroppgaveneog myndighetentil tilsynsmyndighetene
som har kompetansei henholdtil artikkel 55
eller 56.
5. Sammenslutninger
og andreorganernevnt i nr. 2 i denneartikkel som har til hensikt å utarbeideatferdsnormereller endreeller
utvide eksisterendeatferdsnormer,skal framleggeutkastettil, endringeneller utvidelsenav atferdsnormenefor tilsynsmyndigheten
somhar kompetansei henholdtil artikkel 55. Tilsynsmyndighetenskal avgi uttalelseom hvorvidt utkastettil, endringeneller utvidelsen
av atferdsnormene
oppfyller kravenei denneforordning,og skal godkjennenevnteutkasttil, endringeller utvidelseav atferdsnormene
dersomden finner at de inneholdertilstrekkeligeog nødvendige garantier.
6. Dersom utkastet til, endringeneller utvidelsen av atferdsnormenegodkjennesi samsvarmed nr. 5, og dersom de berørte
atferdsnormeneikke gjelder behandlingsaktiviteteri flere medlemsstater,skal tilsynsmyndighetenregistrere og offentliggjøre
atferdsnormene.
7. Dersom et utkast til atferdsnormergjelder behandlingsaktiviteteri flere medlemsstater,skal tilsynsmyndighetensom har
kompetansei henholdtil artikkel 55, før utkastettil, endringeneller utvidelsenav atferdsnormene
godkjennes,oversendedemi henhold
til framgangsmåten
nevnt i artikkel 63 til Personvernrådet,
som skal avgi uttalelseom hvorvidt utkastettil, endringeneller utvidelsen
av atferdsnormene
oppfyller kravenei denneforordningeller, i tilfellet nevnt i nr. 3 i denneartikkel, inneholdernødvendigegarantier.
8. Dersomuttalelsennevnt i nr. 7 bekrefterat utkastettil, endringeneller utvidelsenav atferdsnormeneer i samsvarmed denne
forordningeller, i tilfellet nevnti nr. 3, inneholdernødvendigegarantier, skalPersonvernrådet
framleggesin uttalelsefor Kommisjonen.
9. Kommisjonenkan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter
beslutteat de godkjenteatferdsnormene,
endringeneller utvidelsenav
dem som den har mottatt i henholdtil nr. 8 i denneartikkel, har allmenngyldighet i Unionen.Dissegjennomføringsrettsaktene
skal
vedtasi samsvarmedundersøkelsesprosedyren
fastsatti artikkel 93 nr. 2.
10. Kommisjonenskal sørgefor at de godkjenteatferdsnormenesom det er besluttethar allmenn gyldighet i samsvar med nr. 9,
offentliggjørespå egnetmåte.
11. Personvernrådet
skal samlealle godkjenteatferdsnormer,endringerog utvidelserav demi et register,og skal gjøredemoffentlig
tilgjengelig på egnetmåte.
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Artikkel 41
Kontroll av godkjente atferdsnormer
1. Uten at det berørervedkommendetilsynsmyndighetsoppgaverog myndigheti henholdtil artikkel 57 og 58, kan tilsynet medat
atferdsnormeneoverholdesi henhold til artikkel 40 utføres av et organ med et egnet nivå av dybdekunnskapom temaet for
atferdsnormene
og som er akkreditertfor detteformål av vedkommendetilsynsmyndighet.
2.

Et organsom nevnt i nr. 1 kan akkrediterestil å føre tilsyn medoverholdelsenav atferdsnormerdersomnevnteorganhar

a) vist at det er uavhengig og har dybdekunnskap om temaet for atferdsnormenepå en måte som oppfyller vedkommende
tilsynsmyndighetskrav,
b) fastsattframgangsmåter
somgjør det mulig å vurdereom berørtebehandlingsansvarlige
og databehandlere
oppfyller vilkårenef or
anvendelseav atferdsnormene
, føre tilsyn med at de overholdesog foreta regelmessigegjennomgåelserav atferdsnormenes
virkemåte,
c) fastsattframgangsmåterog rutiner for behandlingav klager på overtredelserav atferdsnormeneeller måtende er blitt eller blir
gjennomførtpå av den behandlingsansvarlige
eller databehandleren,
og gjøre nevnteframgangsmåterog rutiner gjennomsiktige
for de registrerteog allmennheten,og
d) vist, på en måtesomoppfyller vedkommendetilsynsmyndighetskrav, at oppgaveneeller plikteneikke fører t il en interessekonflikt.
3. Vedkommendetilsynsmyndighetskal leggefram et utkasttil vilkår for akkrediteringav et organsomnevnti nr. 1 i denneartikkel
for Personvernrådet
i henholdtil konsistensmekanismen
nevnt i artikkel 63.
4. Uten at det berører vedkommendetilsynsmyndighetsoppgaverog myndighetog bestemmelsene
i kapittel VIII, skal et organsom
nevnt i nr. 1 i denneartikkel, underforutsetningav nødvendigegarantier,treffe egnedetiltak i tilfelle en behandlingsans
varlig eller
databehand
ler ikke overholder atferdsnormene,herunder suspendereeller utelukke den berørte behandlingsansvarligeeller
databehandleren
fra atferdsnormene.Det skal underrettevedkommendetilsynsmyndighetom nevnte tiltak og årsakenetil at de er
truffet.
5. Vedkommende tilsynsmyndighet skal tilbakekalle akkrediteringenav et organ som nevnt i nr. 1 dersom vilkårene for
akkrediteringikke eller ikke lenger oppfylles, eller dersomtiltak som er truffet av organet,er i strid med bestemmelsene
i denne
forordning.
6.

Denneartikkel får ikke anvendelsepå behandlingutført av offentlige myndigheterog organer.

Artikkel 42
Sertifisering
1. Medlemsstatene,tilsynsmyndighetene,Personvernrådetog Kommisjonen skal, særlig på unionsplan, oppmuntretil at det
opprettes mekanismer for personvernsertifiseringsamt personvernseglog -merker med det som mål å påvise at de
behandlingsansvarliges
og databehandlernes
behandlingsaktiviteteroppfyller kravenei denneforordning. Det skal tas hensynt il de
særligebehovenetil sværtsmå,småog mellomstorebedrifter.
2. Mekanismerfor personvernsertifisering,
personvernsegl
eller -merkersom er godkjenti henholdtil nr. 5 i denneartikkel, kan, i
tillegg til at de overholdesav behandlingsansvarlige
eller databehandlere
somomfattesav denneforordning,fastsettesmeddet formål
å påvise at det foreligger nødvendigegarantier gitt av behandlingsansvarlige
eller databehandleresom ikke omfattes av denne
forordningi henholdtil artikkel 3, i forbindelsemedoverføringav personopplysn
ingertil tredjestatereller internasjonaleorganisasjoner
på vilkårenenevnt i artikkel 46 nr. 2 bokstavf). Nevntebehandlingsansvarlige
eller databehandlere
skal, gjennomavtalereller andre
rettslig bindendevirkemidler, inngåbindendeog håndhevbaref orpliktelserom å anvendenevntenødvendigegarantier,herunderfor å
ivaretade registrertesrettigheter.
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3.

Sertifiseringenskal værefrivillig og tilgjengelig gjennomen gjennomsiktigprosess.

4. En sertifiseringi henholdtil denneartikkel begrenserikke denbehandlingsansvarliges
eller databehandlerens
ansvarfor å oppfylle
kravenei denneforordning, og berørerikke oppgaveneog myndighetentil tilsynsmyndighetenesom har kompetansei henhold til
artikkel 55 eller 56.
5. En sertifiseringi henhold til denneartikkel skal utstedesav sertifiseringsorganene
nevnt i artikkel 43 eller av vedkommende
tilsynsmyndighetpå grunnlagav kriterier som er godkjentav nevntevedkommendemyndigheti henholdtil artikkel 58 nr. 3, eller av
Personvernrådet
i henhold til artikkel 63. Dersomkriterieneer godkjentav Personvernrådet,
kan detteføre til en felles sertifisering–
det europeiskepersonvernsegl.
6. Den behandlingsansvarligeeller databehandlerensom forelegger sin behandling for sertifiseringsmekanismen
, skal gi
sertifiseringsmekanismen
nevnti artikkel 43 eller,dersomdet er relevant,vedkommendetilsynsmyndighetall informasjonsamttilgang
til de behandlingsaktivitetene
somer nødvendigfor å gjennomføresertifiseringen.
7. Sertifiseringenskal utstedestil enbehandlingsansvarlig
eller databehandler
for enperiodepå høysttre år og kanfornyespå samme
vilkår, forutsattat relevantekrav fortsatter oppfylt. Sertifiseringenskal tilbakekallesav sertifiseringsorganene
nevnti artikkel 43 eller
av vedkommendetilsynsmyndighet,etterhva somer relevant,dersomkravenetil sertifiseringikke lengerer oppfylt.
8. Personvernrådet
skal samlealle sertifiseringsmekanismer
og personvernsegl
og -merkeri et register,og skal gjøredemoffentlig
tilgjengelig på egnetmåte.

Artikkel 43
Sertifiseringsorganer
1. Uten at det berører vedkommendetilsynsmyndighetersoppgaver og myndighet i henhold til artikkel 57 og 58, skal
sertifiseringsorganer
somharet egnetnivå av dybdekunnskap
om vernav personopplysninger,etterå ha underrettettilsynsmyndigheten
slik at den kan utøve sin myndigheti henholdtil artikkel 58 nr. 2 bokstavh) når det er nødvendig,utstedeog fornye sertifiseringen.
Medlemsstatene
skal sikre at nevntesertifiseringsorganer
akkrediteresav en eller beggeav følgende:
a) tilsynsmyndighetensomhar kompetansei henholdtil artikkel 55 eller 56,
b) det nasjonaleakkrediteringsorganet
som er utpekt i samsvarmed europaparlaments
- og rådsforordning(EF) nr. 765/2008(20) i
samsvarmed EN-ISO/IEC 17065/2012,og med tilleggskravenefastsattav tilsynsmyndighetensom har kompetansei henholdtil
artikkel 55 eller 56.
2.

Sertifiseringsorganer
nevnt i nr. 1 skal akkrediteresi samsvarmednevntenummerbaredersomde har

a) vist at de er uavhengige og har dybdekunnskapom sertifiseringensinnhold på en måte som oppfyller vedkommende
tilsynsmyndighetskrav,
b) forpliktet segtil å overholdekriterienenevnt i artikkel 42 nr. 5 og som er godkjentav tilsynsmyndighetensom har kompetanse i
henhold til artikkel 55 eller 56, eller av Personvernrådet
i henholdtil artikkel 63,
c) fastsatt framgangsmåterfor utstedelse, regelmessig gjennomgåelseog tilbakekalling av en personvernsertifiseringog
personvernsegl
og -merker,
d) fastsattframgangsmå
ter og rutiner for behandlingav klager på overtredelserav sertifiseringeneller måtensertifiseringener blitt
eller blir gjennomført på av den behandlingsansvarlige
eller databehandleren,og gjøre nevnte framgangsmåterog rutiner
gjennomsiktigefor de registrerteog allmennheten,og
e) vist, påen måtesomoppfyller vedkommendetilsynsmyndighetskrav, at deresoppgaverog plikter ikke førertil eninteresseko
nflikt.
3.

Akkrediteringenav sertifiseringsorganer
somnevnti nr. 1 og 2 i denneartikkel skal skje på grunnlagav kriterier somer godkjent

(20) Europaparlaments
- og rådsforordning(EF) nr. 765/2008av 9. juli 2008 om fastsettels
e av kravenetil akkrediteringog markedstilsynfor markedsføringav produkter,
og om opphevingav forordning(EØF) nr. 339/93(EUT L 218 av 13.8.2008,s. 30).
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av tilsynsmyndighetensom har kompetansei henholdtil artikkel 55 eller 56, eller av Personvernrådet
i henholdtil artikkel 63. Ved
akkrediteringi henholdtil nr. 1 bokstavb) i denneartikkel skal nevntek rav utfylle kravenefastsatti forordning (EF) nr. 765/2008og
de tekniskereglenesom beskriversertifiseringsorganenes
metoderog framgangsmåter.
4. Sertifiseringsorganene
nevnt i nr. 1 skal ha ansvarfor å utføreen egnetvurderingsomfører til sertifiseringeller tilbakekallingav
nevntesertifisering,uten at det berørerden behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
ansvarfor å overholdekravenei denne
forordning. Akkrediteringen skal utstedes for en periode på høyst fem år og kan fornyes på samme vilkår, forutsatt at
sertifiseringsorganet
oppfyller kravenei denneartikkel.
5. Sertifiseringsorganene
nevnt i nr. 1 skal underrettevedkommendetilsynsmyndighetom årsakenetil at sertifiseringendet er
anmodetom, er utstedteller tilbakekalt.
6. Kravenenevnt i nr. 3 i denneartikkel og kriterienenevnt i artikkel 42 nr. 5 skal offentliggjøresav tilsynsmyndigheteni et lett
tilgjengelig format. Tilsynsmyndighetene
skal ogsåoversendenevntekrav og kriterier til Personvernrådet.
Personvernrådet
skal samle
sertifiseringsmekanismer
og personvernsegl
i et register,og skal gjøredemoffentlig tilgjengelig på egnetmåte.
7. Uten at det berørerkapittel VIII, skal vedkommendetilsynsmyndigheteller det nasjonaleakkrediteringsorganet
trekketilbake en
akkrediteringav et sertifiseringsorgani henholdtil nr. 1 i denneartikkel dersomvilkårenefor akkrediteringenikke eller ikke lenger
overholdes,eller dersomtiltak truffet av sertifiseringsorganet
er i strid meddenneforordning.
8. Kommisjonenskal gis myndighettil å vedtadelegerterettsakteri samsvarmed artikkel 92 for å fastsettede krav som skal tas i
betraktningmedhenblikk på mekanismene
for personvernsertifisering
nevnt i artikkel 42 nr. 1.
9. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrett
sakter der det fastsettestekniske standarderfor sertifiseringsmekanismerog
personvernseglog -merker, og mekanismerfor å fremme og anerkjennenevnte sertifiseringsmekanismer,
segl og merker. Disse
gjennomføringsrettsaktene
skal vedtasi samsvarmedundersøkelsesprosedyren
nevnt i artikkel 93 nr. 2.

KAPITTELV
Overføring av personopplysningertil tredjestatereller internasjonaleorganisasjoner

Artikkel 44
Generelt prinsipp for overføring
Enhveroverføringav personopplysninger
som behandleseller skal behandlesetteroverføringtil en tredjestateller til en internasjonal
organisasjon,skal finne stedbaredersomden behandlingsansvarlige
og databehandleren,
medforbeholdfor de andrebestemmels
ene
i denneforordning,oppfyller vilkårenei dettekapittel, herunderfor videreoverføringav personopplysninger
fra tredjestateneller en
internasjonalorganisasjontil en annentredjestateller en anneninternasjonalorganisasjon.Alle bestemmelser
i dette kapittel skal få
anvendelsefor å sikre at det nivåetfor vern av fysiske personersom garanteresi denneforordning,ikke undergraves.

Artikkel 45
Overføringer på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå
1. Personopplysninger
kanoverførestil en tredjestateller eninternasjonalorganisasjonnårKommisjonenhar fastslåttat tredjestaten,
et territorium eller en eller flere angittesektoreri nevntetredjestateller denaktuelleinternasjonaleorganisasjonen
sikrer et tilstrekkelig
beskyttelsesnivå.
En slik overføringskal ikke kreveen særlig godkjenning.
2.

Ved vurderingenav om beskyttelsesnivå
er tilstrekkelig skal Kommisjonensærligta hensyntil det følgende:

a) prinsippet om rettsstaten,respekt for menneskerettighetene
og grunnleggendefriheter, relevant lovgivning, både generell og
sektorbestemt,herunderom offentlig sikkerhet,forsvar, nasjonalsikkerhetog strafferettog offentlige myndigheterstilgang til
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personopplysninger
samtgjennomføringav nevntelovgivning, regler for vern av personopplysninger,
regler for yrkesutøvels
e og
sikkerhetstiltak,herunderregler for videreoverføringav personopplysninger
til en annentredjestateller internasjonalorganisasjon
som gjelder i nevntestat eller internasjonaleorganisasjon,rettspraksissamteffektive og håndhevbarerettigheterf or de registrerte
og rett til effektiv administrativog rettslig prøvingfor de registrertehvis personopplysninger
overføres,
b) om det finnesen eller flere velfungerende,uavhengigetilsynsmyndigheteri tredjestateneller somen internasjonalorganisasjoner
underlagt,med ansvar for å sikre og håndheveat reglene for vern av personopplysningeroverholdes,herundertilstrekkelig
håndhevingsmyndighet,for å bistå og gi råd til de registrerte når de utøver sine rettigheter, og for samarbeid med
tilsynsmyndighetene
i medlemsstatene,
og
c) de internasjonaleforpliktelsenesom den berørtetredjestateneller den internasjonaleorganisasjonenhar påtatt seg, eller andre
forpliktelser som følger av rettslig bindendekonvensjonereller instrumenterog av tredjestatenseller organisasjonens
deltakingi
multilateraleeller regionalesystemer,særligi forbindelsemedvern av personopplysninger.
3. Etter å ha vurdert om beskyttelsesnivået
er tilstrekkelig, kan Kommisjonenved hjelp av gjennomføringsrettsak
ter beslutteat en
tredjestat,et territorium eller en eller flere angitte sektoreri en tredjestateller en internasjonalorganisasjonsikrer et tilstrekkelig
beskyttelsesnivåi henhold til nr. 2 i denneartikkel. I gjennomføringsrettsaktene
skal det fastsettesen mekanismefor regelmessig
gjennomgåelse,som skal foretas minst hvert fjerde år, der det skal tas hensyntil all relevant utvikling i tredjestateneller den
internasjonaleorganisasjonen.
I gjennomføringsrettsakten
skal densgeografiskeog sektorvise virkeområdeangissamt,dersomdet er
relevant,den eller de tilsynsmyndighetersom er nevnt i nr. 2 bokstavb) i denneartikkel. Gjennomføringsrettsakten
skal vedtas i
samsvarmedundersøkelsesprosedyren
nevnt i artikkel 93 nr. 2.
4. Kommisjonenskal fortløpendeovervåkeutviklingen i tredjestaterog internasjonaleorganisasjonersomkan påvirke virkemåten
til beslutningertruffet i henholdtil nr. 3 i denneartikkel samtbeslutningertruffet på grunnlagav artikkel 25 nr. 6 i di rektiv 95/46/EF.
5. Når tilgjengelig informasjon,særligetter gjennomgåelsen
nevnt i nr. 3 i denneartikkel, viser at en tredjestat,et territorium eller
en eller flere angitte sektoreri en tredjestateller en internasjonalorganisasjonikke lenger sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivåi
henhold til nr. 2 i denneartikkel, skal Kommisjoneni det omfang som er nødvendig,oppheve,endre eller midlertidig oppheve
beslutningen nevnt i nr. 3 i denne artikkel ved hjelp av gjennomføringsrettsakteruten tilbakevirkende kraft. Disse
gjennomføringsrettsaktene
skal vedtasi samsvarmedundersøkelsesprosedyren
nevnt i artikkel 93 nr. 2.
I behørigbegrunnede,tvingendehastetilfellerskal Kommisjonenvedtagjennomføringsrettsakter
med umiddelbarvirkning i samsvar
medprosedyrennevnt i artikkel 93 nr. 3.
6. Kommisjonen skal innlede samråd med tredjestateneller den internasjonaleorganisasjonenmed henblikk på å avhjelpe
situasjonensom har gitt opphavtil beslutningentruffet i henholdtil nr. 5.
7. En beslutningi henholdtil nr. 5 i denneartikkel berørerikke overføringerav personopplysninger
til tredjestaten,et territorium
eller en eller flere angittesektoreri nevntetredjestateller den aktuelleinternasjonaleorganisasjonen
som utføresi henhold til artikkel
46–49.
8. Kommisjonenskal i Den europeiskeunionstidendeog på sitt nettstedoffentliggjøreen liste over tredjestatene,
territorieneog de
angitte sektorenei en tredjestatsamt internasjonaleorganisasjonersom den har fastslåttikke eller ikke lengersikrer et t ilstrekkelig
beskyttelsesnivå.
9. Beslutningertruffet av Kommisjonenpå grunnlagav artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EFskal fortsetteå gjeldefram til de endres,
erstatteseller opphevesved en kommisjonsbeslutning
truffet i samsvarmednr. 3 eller 5 i denneartikkel.

Artikkel 46
Overføringer som omfattes av nødvendigegarantier
1. Dersomdet ikke foreliggeren beslutningi henholdtil artikkel 45 nr. 3, kan en behandlingsansvarlig
eller databehandler
overføre
personopplysninger
til en tredjestateller en internasjonalorganisasjonbaredersomden behandlingsansvarlige
eller databehandleren
har gitt nødvendigegarantier,og underforutsetningav at de registrertehar håndhevbarerettigheterog effektive rettsmidler.
2.

De nødvendigegarantienenevnt i nr. 1 kan utenkrav om særliggodkjenningfra en tilsynsmyndighetsikresved hjelp av
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a) et rettslig bindendeog håndhevbartinstrumentmellom offentlige myndighetereller organer,
b) bindendevirksomhetsregleri samsvarmedartikkel 47,
c) standardpersonvernbestemmelser
vedtattav Kommisjoneni samsvarmedundersøkelsesprosedyren
nevnt i artikkel 93 nr. 2,
d) standard personvernbestemmelservedtatt av en tilsynsmyndighet og godkjent av Kommisjonen i samsvar med
undersøkelsesprosedyren
nevnt i artikkel 93 nr. 2,
e) godkjente atferdsnormer i henhold til artikkel 40 sammen med bindende og håndhevbare forpliktelser for den
behandlingsansvarlige
eller databehandlereni tredjestatenom å anvendenødvendigegarantier,herundermed hensyn til de
registrertesrettigheter,eller
f) en godkjent sertifiseringsmekanisme
i henhold til artikkel 42 sammenmed bindendeog håndhevbareforpliktelser for den
behandlingsansvarlige
eller databehandlereni tredjestatenom å anvendenødvendigegarantier,herunder med hensyn til de
registrertesrettigheter.
3. Forutsattgodkjenningfra vedkommendetilsynsmyndighetkan de nødvendigegarantienenevnt i nr. 1 ogsåsikres,særlig ved
hjelp av
a) avtalevilkår mellom den behandlingsansvarligeeller databehandlerenog den behandlingsansvarlige,databehandlereneller
mottakerenav personopplysninger
i tredjestateneller den internasjonaleorganisasjonen,
eller
b) bestemmelsersom skal innføres i administrativeordninger mellom offentlige myndigheter eller organer, og som omfatter
håndhevbareog effektive rettigheterfor de registrerte.
4.

Tilsynsmyndighetenskal anvendekonsistensmekanismen
nevnt i artikkel 63 i tilfellene nevnt i nr. 3 i denneartikkel.

5. Godkjenningergitt av en medlemsstateller tilsynsmyndighetpå grunnlagav artikkel 26 nr. 2 i direktiv 95/46/EFskal fortsetteå
gjelde fram til de ved behov endres,erstatteseller opphevesav nevntetilsynsmyndighet.Beslutningertruffet av Kommisjonenpå
grunnlagav artikkel 26 nr. 4 i direktiv 95/46/EFskal fortsetteå gjelde fram til de ved behovendres,erstatteseller opphevesved en
kommisjonsbeslutning
truffet i samsvarmednr. 2 i denneartikkel.

Artikkel 47
Bindende virksomhetsregler
1. Vedkommendetilsynsmyndighetskal godkjennebindendevirksomhetsregl
er i samsvarmed konsistensmekanismen
fastsatti
artikkel 63, forutsattat de
a) er rettslig bindendeog får anvendelsepå og håndhevesav hvert berørteforetaki konserneteller gruppenav foretaksomutøver en
felles økonomiskvirksomhet,herunderderesansatte,
b) uttrykkelig gir de registrertehåndhevbare
rettighetermedhensyntil behandlingav derespersonopplysninger
og
c) oppfyller kravenefastsatti nr. 2.
2.

De bindendevirksomhetsreglene
nevnt i nr. 1 skal minst angi

a) strukturenog kontaktopplysningertil konserneteller gruppenav foretak som utøveren felles økonomiskvirksomhet,og hvert av
dets/densmedlemmer,
b) overføringeneeller rekken av overføringerav opplysninger,herunderkategorierav personopplysninger,behandlingstypeog f ormål, typen av berørteregistrertesamtangivelseav den aktuelletredjestateneller de aktuelletredjestatene,
c) reglenesrettslig bindendeart, bådeinternt og eksternt,
d) anvendelsenav de allmenneprinsippenefor vern av personopplysninger,
særlig formålsbegrensning,
dataminimering,begrenset
lagringstid, datakvalitet, innebygd personvernog personvern som standardinnstilling,rettslig grunnlag for behandlingen,
behandlingav særligekategorierav personopplysninger,
tiltak for å ivaretadatasikkerhetenog krav medhensyntil videreoverføring
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til organersomikke er bundetav de bindendevirksomhetsreglene,
e) rettighetenetil registrertei forbindelsemedbehandlingensamtmidler for å utøvenevnterettigheter,herunderrettentil i kke å være
gjenstandfor avgjørelsersom utelukkendeer truffet på grunnlagav automatisertbehandling,herunderprofilering i samsvarmed
artikkel 22, rettentil å klage til vedkommendetilsynsmyndighetog til vedkommendedomstoleri medlemsstatene
i samsvarmed
artikkel 79 samttil å mottaerstatningog, dersomdet er relevant,godtgjøringfor bruddpå de bindendevirksomhetsreglene,
f) at den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
som er etablertpå territoriet til en medlemsstat,påtarsegansvaretdersom et
berørt foretak som ikke er etablert i Unionen, bryter de bindende virksomhetsreglene;den behandlingsansvarligeeller
databehandleren
skal fritas for nevnte ansvar,helt eller delvis, bare dersomvedkommendebeviser at nevnte foretak ikke er
ansvarligfor hendelsensomforvoldte skaden,
g) hvordaninformasjonenom de bindendevirksomhetsreglene,
særligom bestemmelsene
nevnti bokstavd), e) og f) i dettenummer,
gis til de registrertei tillegg til informasjonennevnt i artikkel 13 og 14,
h) oppgavenetil en personvernrådgiver
somer utpekti samsvarmedartikkel 37, eller enhverannenpersoneller enhetmedansvarfor
å kontrollereat de bindendevirksomhetsreglene
overholdesi konserneteller gruppenav foretak som utøveren felles økonomisk
virksomhet, samtoppfølgingav opplæringog håndteringav klager,
i)

framgangsmåtene
for å inngi klage,

j)

mekanismenei konserneteller gruppenav foretak som utøver en felles økonomiskvirksomhet,for å kontrollere at de bindende
virksomhetsreglene
overholdes.Nevntemekanismerskal omfattepersonvernrevisjoner
og metoderfor å sikre korrigerendetiltak
for å vernede registrertesrettigheter.Resultateneav en slik kontroll bør meddelespersoneneller enhetennevnt i bokstavh) og
styreti foretaketsomutøverkontroll i et konsern,eller i gruppenav foretaksomutøveren felles økonomiskvirksomhet,og bør på
anmodningværetilgjengelig for vedkommendetilsynsmyndighet,

k) mekanismene
for rapporteringog registreringav endringeri regleneog for rapporteringav nevnteendringertil tilsynsmyndigheten,
l)

mekanismenefor samarbeidmedtilsynsmyndighetenfor å sikre at alle foretaki konserneteller gruppenav foretak som utøveren
felles økonomiskvirksomhet, overholderreglene,særlig ved å gjøre resultateneav kontrollen av tiltakene nevnt i bokstav j)
tilgjengelig for tilsynsmyndigheten,

m) mekanismenefor rapporteringtil vedkommendetilsynsmyndighetav eventuellelovfestedekrav som et foretak i konserneteller
gruppenav foretaksomutøveren fellesøkonomiskvirksomhet,er underlagti en tredjestat,og somtrolig vil ha en betydelignegativ
virkning på garantienefastsatti de bindendevirksomhetsreglene,
og
n) egnetopplæringom personvernfor personellsom har permanenteller regelmessigtilgang til personopplysninger.
3. Kommisjonen kan fastsette formatet og framgangsmåtenefor utveksling av informasjon mellom behandlingsansvarlige,
databehandlere og tilsynsmyndigheter om bindende virksomhetsregler som omhandlet i denne artikkel. Disse
gjennomførings
rettsakteneskal vedtasi samsvarmedundersøkelsesprosedyren
fastsatti artikkel 93 nr. 2.

Artikkel 48
Overføring eller utlevering som ikke er tillatt i henhold til unionsretten
Enhver dom avsagtav en domstol eller rett og ethvert vedtak gjort av en for valtningsmyndigheti en tredjestatsom krever at en
behandlingsansvarlig
eller databehandler
skal overføreeller utleverepersonopplysninger,
kan bareanerkjenneseller håndheve
s dersom
den/detbyggerpå en internasjonalavtale,f.eks.en traktatom gjensidig juridisk bistandmellom den anmodendetredjestatog Unionen
eller en medlemsstat,utenat det berørerandregrunnertil overføringi henholdtil dettekapittel.

Artikkel 49
Unntak for særligesituasjoner
1. Dersomdet ikke foreliggeren beslutningom tilstrekkeligbeskyttelsesnivå
i henholdtil artikkel 45 nr. 3 eller nødvendigegarantier
i henholdtil artikkel 46, herunderbindendevirksomhetsregler,skal en overføringeller en rekkeav overføringerav personopplysninger
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til en tredjestateller en internasjonalorganisasjonbarefinne stedpå et av følgendevilkår:
a) den registrertehar uttrykkelig gitt samtykketil denforeslåtteoverføringenetterå ha blitt informert om de mulige risikoene nevnte
overføringerkan innebærefor vedkommendenår det ikke foreliggeren beslutningom tilstrekkelig beskyttelsesnivå
og nødvendige
garantier,
b) overføringener nødvendigfor å oppfylle en avtalemellom den registrerteog den behandlingsansvarlige
eller for å gjennomføre
tiltak som treffesfør avtaleinngåel
sepå den registrertesanmodning,
c) overføringener nødvendigfor å inngåeller oppfylle en avtaleinngåtti denregistrertesinteressemellom denbehandlingsans
varlige
og en annenfysisk eller juridisk person,
d) overføringener nødvendigav hensyntil viktige samfunnsinteresser,
e) overføringener nødvendigfor å fastsette,gjøre gjeldendeeller forsvarerettskrav,
f) overføringener nødvendigfor å vernedenregistrerteseller andrepersonersvitale interesseri tilfeller der denregistrerte fysisk eller
juridisk ikke er i standtil å gi samtykke,
g) overføringenfinner sted fra et registersom i henhold til unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett er beregnetpå å gi
informasjontil allmennheten,og somer tilgjengelig for allmennheteneller for enhverpersonsomkan gjøregjeldendeen berettiget
interesse,menbarei den utstrekningvilkårenefor offentlig tilgjengelighetfastsatti unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonale
rett er oppfylt i det særskiltetilfellet.
Dersom en overføring ikke kan baserespå en bestemmelsei artikkel 45 eller 46, herunder bestemmelseneom bindende
virksomhetsregler,og ingen av unntakenefor særligesituasjonernevnt i førsteledd i dettenummerfår anvendelse,kan en overføring
til en tredjestateller en internasjonalorganisasjonfinne stedbaredersomoverføringenikke er gjentakende,baregjelder et begrenset
antall registrerte,er nødvendigav hensyntil de tvingendeberettigedeinteressenesom forfølgesav den behandlingsansvarlig
e, og den
registrertes interessereller rettigheter og friheter ikke går foran, og den behandlingsansvarlige
har vurdert alle omstendigheteri
forbindelse med overføringen og på grunnlag av nevnte vurdering har gitt nødvendige garantier med hensyn til vern av
personopplysninge
r. Den behandlingsansvarlige
skal underrettetilsynsmyndighetenom overføringen.I tillegg til informasjonennevnt
i artikkel 13 og 14 skal den behandlingsansvarlige
underretteden registrerteom overføringenog om de tvingende berettigede
interessenesom forfølges.
2. En overføring i henhold til nr. 1 første ledd bokstav g) skal ikke omfatte alle personopplysningene
eller hele kategorierav
personopplysningeri registeret.Når registereter ment å være tilgjengelig for personersom har en berettigetinteressei det, skal
overføringbareskje på anmodningfra nevntepersoner,eller dersomde selv skal væremottakere.
3. Nr. 1 førsteledd bokstava), b) og c) og nr. 1 annetledd får ikke anvendelsepå aktivitetersom utføresav offentlige myndigheter
når de utøveroffentlig myndighet.
4. De viktige samfunnsinteressene
nevnt i nr. 1 første ledd bokstav d) skal anerkjennesi unionsretteneller nasjonal rett i
medlemsstaten
som den behandlingsansvarlige
er underlagt.
5. Dersomdet ikke foreliggeren beslutning om tilstrekkeligbeskyttelsesnivå,
kan det i unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonale
rett av hensyntil viktige samfunnsinteresser
uttrykkelig fastsettesgrenserfor overføringav særligekategorierav personopplysninger
til en tredjestateller en i nternasjonalorganisasjon.Medlemsstatene
skal underretteKommisjonenom nevntebestemmelser.
6. Den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
skal dokumenterevurderingenog de nødvendigegarantienenevnt i nr. 1 annet
ledd i denneartikkel i protokollenenevnti artikkel 30.

Artikkel 50
Internasjonalt samarbeid om vern av personopplysninger
I forbindelsemedtredjestaterog internasjonaleorganisasjonerskal Kommisjonenog tilsynsmyndighetene
treffe nødvendigetil tak for
å
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a) utvikle mekanismer for i nternasjonalt samarbeid for å fremme en effektiv håndheving av regelverket for vern av
personopplysninger,
b) yte internasjonalgjensidig bistandved håndhevingav regelverketfor vern av personopplysninger,herunderved underretning,
oversendingav klager, etterforskningsbistandog informasjonsutveksling,tatt i betraktning nødvendigegarantier for vern av
personopplysninger
og andregrunnleggende
rettigheterog friheter,
c) trekke inn relevanteberørteparteri drøftingerog aktiviteter som har som mål å fremmeinternasjonaltsamarbeidom håndheving
av regelverketfor vern av personopplysninger,
d) fremme utveksling av og dokumentasjonpå regelverketfor vern av personopplysningerog praksis på området,herunderom
kompetansekonfliktermedtredjestater.

KAPITTELVI
Uavhengigetilsynsmyndigheter

Avsnitt
Uavhengig

1
stilling

Artikkel 51
Tilsynsmyndighet
1. Hver medlemsstatskal sikre at en eller flere uavhengigeoffentlige myndigheterhar ansvarfor å føre tilsyn medanvendelsenav
denneforordning for å vernefysiske personersgrunnleggenderettigheterog friheter i forbindelsemed behandling,og for å fremme
den frie flyten av personopplysninger
i Unionen(«tilsynsmyndighet»).
2. Hver tilsynsmyndighetskal bidra til en ensartetanvendelseav denne forordning i hele Unionen. For dette formål skal
tilsynsmyndighetene
samarbeidemedhverandreog medKommisjoneni samsvarmedkapittel VII.
3. Dersommer ennén tilsynsmyndigheter etablerti en medlemsstat,skal nevntemedlemsstatutpekeen tilsynsmyndighet somskal
representere
dissemyndighetenei Personvernrådet,
og fastsetteen mekanismefor å sikre at de andremyndigheteneoverholderreglene
for konsistensmekanismen
nevnt i artikkel 63.
4. Medlemsstatene
skal senest25. mai 2018underretteKommisjonen om de lovbestemmelser
de vedtari henholdtil dettekapittel,
og utenoppholdom eventuellesenereendringersom påvirkerdem.

Artikkel 52
Uavhengighet
1.

Hver tilsynsmyndighetskal utføresine oppgaverog utøvesin myndighetetterdenneforordningi full uavhengighet.

2. Når medlemmet/medlemmene
av hver tilsynsmyndighetutfører sine oppgaverog utøver sin myndigheti samsvarmed denne
forordning,skal de ikke utsettesfor påvirkningerutenfra,verkendirekteeller indirekte,og skal ikke anmodeom eller mottainstrukser
fra noen.
3. Medlemmet/medlemmene
av hver tilsynsmyndighetskal avståfra enhverhandling som ikke er forenlig med vedkommendes
oppgaver,og skal sålengeoppnevningsperioden
varer,ikke utøveen uforenlig yrkesvirksomhet,verkenlønnet eller ulønnet.
4.

Hver medlemsstatskal sikre at hver tilsynsmyndighethar de menneskelige,tekniskeog økonomiskeressurserog lokaler samt
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infrastruktursom er nødvendigfor å kunneutføre sine oppgaverog utøve sin myndighetpå en effektiv måte,herunderi forbindelse
medgjensidigbistand,samarbeidog deltakingi Personvernrådet.
5. Hver medlemsstatskal sikre at hver tilsynsmyndighetvelgerog har sitt egetpersonellsom utelukkendeskal ståunderledelseav
medlemmet/medlemmene
av den berørteti lsynsmyndighet.
6. Hver medlemsstatskal sikre at hver tilsynsmyndigheter underlagtfinansiell kontroll somikke påvirker densuavhengighet,og at
den har separate,offentlige årsbudsjettersom kan væreen del av det samledestatsbudsjettet
eller nasjonalbudsjettet.

Artikkel 53
Generellevilkår for medlemmer av tilsynsmyndigheten
1.
av

Medlemsstatene
skal ved hjelp av en gjennomsiktigframgangsmåte
sikreat hvert medlemav derestilsynsmyndigheteroppnevnes

— deresparlament,
— deresregjering,
— deresstatsoverhode
eller
— et uavhengigorgansomhar fått ansvarfor oppnevnelseni henholdtil medlemsstatens
nasjonalerett.
2. Hvert medlemskal ha de kvalifikasjoner,den erfaring og den kompetanse,særligpå områdetvern av personopplysninger,
som
er nødvendigfor å utføresine oppgaverog utøvesin myndighet.
3. Et medlemsoppgaveropphørerved utløpetav oppnevningsperioden,
ved avgangeller ved avsettelsei samsvarmednasjonalrett
i denberørtemedlemsstat.
4. Et medlemkan bareavskjedigesved alvorlig forsømmelseeller dersommedlemmetikke lengeroppfyller vilkårenefor å utføre
oppgavene.

Artikkel 54
Regler for opprettelseav tilsynsmyndigheten
1.

Hver medlemsstatskal ved lov fastsettefølgende:

a) opprettelseav hver tilsynsmyndighet,
b) de nødvendigekvalifikasjoneneog utvelgelseskriteriene
for å kunnebli oppnevntsom medlemav en tilsynsmyndighet,
c) regleneog framgangsmåtene
for oppnevnelseav medlemmet/medlemmene
av hver tilsynsmyndighet,
d) varighetenav mandatettil medlemmet/me
dlemmeneav hver tilsynsmyndighet,som skal væreminst fire år, bortsettfra den første
oppnevnelsenetter 24. mai 2016, som kan ha kortere varighet dersom det er nødvendig for å sikre tilsynsmyndighetens
uavhengighetved hjelp av en trinnvis oppnevnelsesp
rosess,
e) om mandatettil medlemmet/medlemmene
av hver tilsynsmyndighetkan fornyes,og eventuelthvor mangeganger,
f) de vilkår som gjelder for forpliktelsenetil medlemmet/medlemmene
av og personellethos hver tilsynsmyndighet,forbud mot
aktiviteter, yrkesvirksomhetog fordelersom er uforenligemeddissei og etteroppnevningsperioden,
samtreglerfor avslutningav
arbeidsforholdet.
2.

Medlemmet/medlemmene
og personellethos hver tilsynsmyndighetskal, i samsvarmed unionsretteneller medlemsstaten
es
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nasjonalerett, bådei og etteroppnevningsperioden
værebundetav taushetspliktmedhensyntil eventuellfortrolig informasjon de får
kjennskaptil underutførelsenav sine oppgavereller utøvelsenav sin myndighet.I oppnevningsperioden
skal taushetsp
likten særlig
omfattefysiskepersonersvarslingom overtredelserav denneforordning.

Avsnitt
Kompetanse,

2

oppgaver

og myndighet

Artikkel 55
Kompetanse
1. Hver tilsynsmyndighetskal ha kompetansetil å utføre de oppgaverog utøve den myndighet den gis i samsvarmed denne
forordning,på sin medlemsstats
territorium.
2. Dersombehandlingenutføresav offentlige myndighetereller privateorganersomhandlerpå grunnlagav artikkel 6 nr. 1 bokstav
c) eller e), er det tilsynsmyndighetenei den berørte medlemsstatensom skal ha kompetanse.I slike tilfeller får artikkel 56 ikke
anvendelse.
3. Tilsynsmyndigheterskal ikke ha kompetansetil å føre tilsyn med domstolersbehandlingsaktiviteternår dissehandlerinnenfor
rammenav sin domsmyndighet.

Artikkel 56
Den ledendetilsynsmyndighetskompetanse
1. Uten at det berørerartikkel 55, skal tilsynsmyndighetenfor denbehandlingsansvarliges
eller databehandlerens
hovedvirksomhe
t
eller enestevirksomhetha kompetansetil å fungeresom ledendetilsynsmyndighet i forbindelsemedgrenseoverskridende
behandling
somutføresav nevntebehandlingsansvarlig
eller databehandleri samsvarmedframgangsmåten
fastsatti artikkel 60.
2. Som unntak fra nr. 1 skal hver tilsynsmyndighetha kompetansetil å behandleen mottatt klage eller en mulig overtredelseav
denneforordning dersomklagensgjenstandbaregjelder en virksomheti densmedlemsstateller i vesentliggrad påvirker registrerte
barei densmedlemsstat.
3. I tilfellene nevnt i nr. 2 i denneartikkel skal tilsynsmyndighetenuten opphold underretteden ledendetilsynsmyndighetenom
saken.Innen en frist på tre uker etter å ha mottatt underretningskal den ledendetilsynsmyndighetenbeslutteom den skal behandle
sakeneller ikke i samsvarmedframgangsmåten
fastsatt i artikkel 60, idet det tas hensyntil hvorvidt den behandlingsansvarlige
eller
databehandleren
har en virksomheteller ikke i medlemsstaten
til tilsynsmyndighetensom har gitt underretningen.
4. Dersom den ledendetilsynsmyndighetenbeslutter å behandle saken,får framgangsmåtenfastsatt i artikkel 60 anvendelse.
Tilsynsmyndighetensom underrettetden ledende tilsynsmyndigheten,kan legge fram et utkast til avgjørelsefor den ledende
tilsynsmyndigheten.Den ledendetilsynsmyndighetenskal i størstmulig gradta hensyntil nevnteutkastved utarbeidingav utkastettil
avgjørelsenevnt i artikkel 60 nr. 3.
5. Dersomden ledendetilsynsmyndighetenbeslutterå ikke behandlesaken,skal tilsynsmyndighetensom underrettetden ledende
tilsynsmyndigheten,behandle sakeni henholdtil artikkel 61 og 62.
6. Den ledendetilsynsmyndighetenskal væreden behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
enestekontaktpunkti forbindelse
medden grenseoverskridende
behandlingensom utføresav nevntebehandlingsansvarlig
eller databehandler.
Artikkel 57
Oppgaver
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1.

Uten at det berørerandreoppgaverfastsatti denneforordning,skal hver tilsynsmyndighetpå sitt territorium

a) føre tilsyn medog håndheveanvendelsenav denneforordning,
b) fremme allmennhetenskjennskaptil og forståelsefor risikoer, regler, garantierog rettigheter i forbindelse med behandling.
Aktiviteter rettet spesieltmot barnskal vies særligoppmerksomhet,
c) rådgi, i samsvarmed medlemsstatenes
nasjonalerett, det nasjonaleparlament,regjeringen og andreinstitusjonerog organerom
lovgivning og administrativetiltak knyttet til vern av fysiske personersrettigheterog friheter ved behandling,
d) fremmede behandlingsansvarliges
og databehandlernes
kjennskaptil de forpliktelsenede har i henhold til denneforordning,
e) på anmodninginformereregistrerteom utøvelseav de rettighetenede har i henholdtil denneforordningog, dersomdet er relevant,
samarbeidemedtilsynsmyndighetene
i andremedlemsstater
om dette,
f) behandleklagersom er inngitt av en registrerteller et organ,en organisasjoneller en sammenslutningi samsvarmed artikkel 80,
og undersøke,i den graddet er hensiktsmessig,
klagensgjenstandog underretteklagerenom forløpetog utfallet av undersøke
lsen
innen en rimelig f rist, særligdersomdet er behovfor videreundersøkelse
eller samordningmeden annentilsynsmyndighet,
g) samarbeidemed andre tilsynsmyndigheter,herunderved å utveksle informasjon og yte gjensidig bistand, for å sikre ensartet
anvendelseog håndheving av denneforordning,
h) gjennomføreundersøkelserom anvendelsenav denneforordning, herunderpå grunnlag av informasjon mottatt fra en annen
tilsynsmyndigheteller en annenoffentlig myndighet,
i)

følge relevant utvikling, i den grad den har innvirkning på personvern, særlig utviklingen innen informasjons- og
kommunikasjonsteknologi
og handelspraksis,

j)

vedtastandardavtalevilkår
som nevnt i artikkel 28 nr. 8 og artikkel 46 nr. 2 bokstavd),

k) oppretteog vedlikeholdeen liste i forbindelse medkravenetil vurderingenav personvernkonsekvenser
i henholdtil artikkel 35 nr.
4,
l)

gi råd om behandlingsaktivitetene
nevnti artikkel 36 nr. 2,

m) oppmuntretil utarbeidingav atferdsnormeri henholdtil artikkel 40 nr. 1 og avgi uttalelseom og godkjenneslike atferdsnormer
som gir tilstrekkeligegarantier,i henholdtil artikkel 40 nr. 5,
n) oppmuntretil innføring av mekanismerfor personvernsertifisering
samtpersonvernsegl
og -merkeri henholdtil artikkel 42 nr. 1,
og å godkjennekriteriene for sertifiseringi henholdtil artikkel 42 nr. 5,
o) dersomdet er relevant,foretaen regelmessiggjennomgåelse
av sertifiseringeneutstedti samsvarmedartikkel 42 nr. 7,
p) utarbeideet utkasttil og offentliggjørekriterienefor akkrediteringav et organmedansvarfor tilsyn medatferdsnormeri henhold
til artikkel 41 og et sertifiseringsorgani henholdtil artikkel 43,
q) foreta akkrediteringav et organmed ansvarfor overvåkingav atferdsnormeri henholdtil artikkel 41 og et sertifiseringsorgan i
henholdtil artikkel 43,
r) godkjenneavtalevilkårog bestemmelser
som nevnti artikkel 46 nr. 3,
s) godkjennebindendevirksomhetsregleri henholdtil artikkel 47,
t) bidra i Personvernrådets
arbeid,
u) føre interneregistreover overtredelserav denneforordning og over tiltak somer truffet i samsvarmedartikkel 58 nr. 2, og
v) utføreenhverannenoppgaveknyttet til vern av personopplysninger.
2. Hver tilsynsmyndighetskal leggetil rette for inngivelseav klager som nevnt i nr. 1 bokstavf ) ved hjelp av tiltak som f.eks. et
klageskjemasom ogsåkan fylles ut elektronisk,uten å utelukkeandrekommunikasjonsmidler.
3.

Oppgavenesom hver tilsynsmyndighet utfører, skal være gratis for den registrerte og, dersom det er relevant, for
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personvern
rådgiveren.
4. Dersomanmodningerer åpenbartgrunnløseeller overdrevne,isærfordi de gjentas,kantilsynsmyndighetenkreveet rimelig gebyr
basertpå administrasjonskostnadene,
eller nekte å etterkommeanmodningen.Tilsynsmyndighetenskal bærebevisbyrden for at en
anmodninger åpenbartgrunnløseller overdreven.

Artikkel 58
Myndighet
1.

Hver tilsynsmyndighetskal ha følgendeundersøkelsesmyndighet:

a) påleggedenbehandlingsansvarlige
og databehandleren
og, dersomdet er relevant,dissesrepresentant,
å framleggeall informasjon
den trengerfor å kunneutføresine oppgaver,
b) utføreundersøkelser
i form av personvernrevisjoner,
c) foretaen gjennomgåelse
av sertifiseringerutstedti henholdtil artikkel 42 nr. 7,
d) underretteden behandlingsansvarligeeller databehandleren
om en påståttovertredelseav denneforordning,
e) få tilgang, fra den behandlingsansvarlige
og databehandleren,
til alle personopplysninger
og all informasjonsom er nødvendigfor
å kunneutføreoppgaveneden er gitt,
f) få adgangtil alle lokaler hos den behandlingsansvarlige
eller databehandleren,
herundertil alt databehandlingsutstyr
og -midler, i
samsvarmedunionsretteneller medlemsstatenes
prosessrett.
2.

Hver tilsynsmyndighetskal ha myndighettil å treffe følgendekorrigerendetiltak:

a) utstedeadvarslertil en behandlingsansvarlig
eller databehandlerom at de planlagtebehandlingsaktivitetene
trolig er i strid med
bestemmelsene
i denneforordning,
b) utstedeirettesettelsertil en behandlingsansvarlig
eller databehandler
dersombehandlingsaktivitetene
er i strid medbestemmelsene
i denneforordning,
c) påleggeden behandlingsansvarlige
eller databehandleren
å imøtekommeden registrertesanmodningerom å utøvesine rettigheter
i henholdtil denneforordning,
d) påleggedenbehandlingsansvarlige
eller databehandleren
å sørgefor at behandlingsaktivitetene
skjeri samsvarmedbestemmels
ene
i denneforordningog, dersomdet er relevant,på en bestemtmåteog innen en bestemtfrist,
e) påleggeden behandlingsansvarligeå underretteden registrerteom bruddpå personopplysningssikkerheten,
f) innføre en midlertidig eller varig begrensningav, herunderet forbud mot, behandling,
g) påleggeretting eller sletting av personopplysningereller begrensningav behandlingeni henhold til artikkel 16, 17 og 18 og
underrettemottakeresom personopplysningene
er utleverttil i henholdtil artikkel 17 nr. 2 og artikkel 19, om nevntetiltak ,
h) trekketilbake en sertifiseringeller påleggesertifiseringsorganet
å trekke tilbake en sertifiseringutstedti henholdtil artikkel 42 og
43, eller påleggesertifiseringsorganet
å ikke utstedesertifiseringdersomkravenetil sertifiseringikke lengerer oppfylt,
i)

ileggeadministrativebøteri henholdtil artikkel 83 i tille gg til, eller i stedetfor, tiltak som det visestil i dettenummer,avhengig
av omstendighetene
i hvert enkelttilfelle,

j)

gi påbudom et midlertidig oppholdi datastrømmene
til en mottakeri en tredjestateller til en internasjonalorganisasjon.

3.

Hver tilsynsmyndighetskal ha følgendemyndighettil å godkjenneog gi råd:

a) rådgi denbehandlingsansvarlige
i samsvarmedframgangsmåten
for forhåndsdrøftingernevnt i artikkel 36,
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b) avgi uttalelse,på egetinitiativ eller på anmodning,til det nasjonaleparlamentet,medlemsstatens
regjering eller, i samsvarmed
medlemsstatenes
nasjonalerett, til andreinstitusjonerog organersamt allmennhetenom eventuellespørsmålknyttet til vern av
personopplysninger,
c) godkjennebehandlingennevnt i artikkel 36 nr. 5 dersomdet i medlemsstatens
nasjonalerett krevesslik forhåndsgodkjenning,
d) avgi uttalelseom og godkjenneutkasttil atferdsnormeri henholdtil artikkel 40 nr. 5,
e) akkrediteresertifiseringsorganer
i henholdtil artikkel 43,
f) utstedesertifiseringerog godkjennekriterier for sertifiseringi samsvarmedartikkel 42 nr. 5,
g) vedtastandardpersonvernbestemmelser
nevnt i artikkel 28 nr. 8 og i artikkel 46 nr. 2 bokstavd),
h) godkjenneavtalevilkårsom nevnt i artikkel 46 nr. 3 bokstava),
i)

godkjenneadministrativeordningersom nevnti artikkel 46 nr. 3 bokstavb),

j)

godkjennebindendevirksomhetsregleri henholdtil artikkel 47.

4. Utøvelseav den myndighetsom tilsynsmyndighetengis i henholdtil denneartikkel, skal væreunderlagtnødvendigegarantier,
herundereffektive rettsmidlerog rettferdigrettergang,fastsatti unionsrettenog medlemsstatenes
nasjonalerett i samsvarmedpakten.
5. Hver medlemsstatskal ved lov fastsetteat denstilsynsmyndighetskal ha myndighettil å opplyserettshåndhevende
myndigheter
om overtredelserav denneforordning og, der det er relevant,til å innledeeller på annenmåteopptrei rettssakermed det som mål å
håndhevebestemmelsene
i denneforordning.
6. Hver medlemsstatkan ved lov fastsetteat denstilsynsmyndighetskal ha mer omfattendemyndighetenn det som angisi nr. 1, 2
og 3. Utøvelsenav nevntemyndighetskal ikke hindre en effektiv anvendelseav kapittel VII.

Artikkel 59
Årsrapporter
Hver tilsynsmyndighetskal utarbeideen årlig rapport om sin virksomhetsom kan inneholdeen liste over hvilke typer overtredelser
som er meldt, og hvilke typer tiltak som er truffet i samsvarmedartikkel 58 nr. 2. Nevnterapporterskal oversendestil det nasjonale
parlamentet,regjeringenog andre myndighetersom er utpekt i henholdtil medlemsstatens
nasjonalerett. De skal gjørestilgjengelig
for allmennheten,Kommisjonenog Personvernrådet.

KAPITTEL VII
Samarbeidog ensartetanvendelse

Avsnitt

1

Samarbeid

Artikkel 60
Samarbeid mellom ledendetilsynsmyndighet og andre berørte tilsynsmyndigheter
1.

Den ledendetilsynsmyndighetenskal samarbeidemed de andreberørtetilsynsmyndighetenei samsvarmed denneartikkel og
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bestrebeseg på å oppnå enighet. Den ledendetilsynsmyndighetenog de berørte tilsynsmyndigheteneskal utveksle all relevant
informasjonsegimellom.
2. Den ledendetilsynsmyndighetenkan til enhvertid anmodeandreberørtetilsynsmyndigheterom gjensidigbistandi henholdtil
artikkel 61 og gjennomførefelles aktiviteter i henhold til artikkel 62, særlig for å foreta undersøkelsereller føre tilsyn med
gjennomføringenav et tiltak somgjelder en behandlingsansvarlig
eller databehandler
som er etablerti en annenmedlemsstat.
3. Den ledende tilsynsmyndigheten skal uten opphold oversende relevant informasjon om saken til de andre berørte
tilsynsmyndighetene.
Den skal utenoppholdleggefram et utkasttil avgjørelsefor de andreberørtetilsynsmyndighetene,
slik at de kan
avgi uttalelse,og skal ta behørighensyntil deressynspunkter
.
4. Dersomen av de andreberørtetilsynsmyndighetene
innenfire uker etterå ha blitt konsulterti samsvarmednr. 3 i denneartikkel,
uttrykker en relevant og begrunnetinnsigelsemot utkastettil avgjørelse,skal den ledendetilsynsmyndigheten,dersom den ikke
etterkommerden relevanteog begrunnedeinnsigelseneller menerat innsigelsenikke er relevanteller begrunnet,framleggesaken for
konsistensmekanismen
nevnt i artikkel 63.
5. Dersom den ledendetilsynsmyndighetenhar til hensikt å etterkommeden relevanteog begrunnedeinnsigelsen,skal den
oversendeet revidert utkasttil avgjørelsetil de andreberørtetilsynsmyndighetene
og be om deresuttalelse.Det reviderteutkastettil
avgjørelseskal behandlesi samsvarmedframgangsmåten
nevnt i nr. 4 innen en frist på to uker.
6. Dersomingen av de andre berørtetilsynsmyndigheteneinnen fristen nevnt i nr. 4 og 5 har gjort innsigelsemot utkastettil
avgjørelseframlagtav den ledendetilsynsmyndigheten,skal denledendetilsynsmyndighetenog de berørte tilsynsmyndighetene
anses
for å samtykkei nevnteutkasttil avgjørelseog værebundetav det.
7. Den ledendetilsynsmyndighetenskal treffe avgjørelsenog meddeleden til den behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
hovedvirksomheteller eneste virksomhet, etter hva som er relevant, og underrettede andre berørte tilsynsmyndigheteneog
Personvernrådetom den aktuelle avgjørelsen,herunder gi et sammendragav de relevante faktiske forhold og begrunnelser.
Tilsynsmyndighetensom det er klagettil, skal underretteklagerenom avgjørelsen.
8. Dersomen klage avviseseller avslås,skal tilsynsmyndighetensom klagenble inngitt til, som unntakfra nr. 7, treffe avgjørelsen
og meddeleden til klagerenog underrettedenbehandlingsansvarlige
om den.
9. Dersomden ledendetilsynsmyndighetenog de berørtetilsynsmyndighetene
er enigeom å avviseeller avslådelerav en klageog
å behandleandredelerav klagen,skal det treffesen særskiltavgjørelsefor hver av dissedelene.Den ledendetilsynsmyndigheten skal
treffe avgjørelseom dendel somgjeldertiltak knyttet til denbehandlingsansvarlige,
meddeledettetil denbehandlingsansva
rliges eller
databehandlerens
hovedvirksomheteller enestevirksomhetpå territoriet til medlemsstaten
dener underlagt,og underretteklagerenom
dette,mensklagerenstilsynsmyndighetskal treffe avgjørelseom den del somgjelder avvisningav eller avslagpå klagen,og meddele
den til klagerenog underrettedenbehandlingsansvarlige
eller databehandleren
om dette.
10. Etter å ha blitt underrettetom denledendetilsynsmyndighetens
avgjørelsei henholdtil nr. 7 og 9 skal denbehandlingsansvarlige
eller databehandleren
treffe de nødvendigetiltak for å sikre overholdelseav denneavgjørelsemed hensyntil behandlingsakti
viteter
som utføres i forbindelsemed alle vedkommendesvirksomheteri Unionen. Den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
skal
underretteden ledendetilsynsmyndigheten,som skal underrettede andreberørtetilsynsmyndigheteneom tiltakenesom er truff et f or
å sikre overholdelseav avgjørelsen.
11. Dersomen berørttilsynsmyndigheti særligetilfeller har grunn til å tro at det er et akutt behovfor å treffe tiltak for å vernede
registrertesinteresser,får framgangsmåten
for behandlingav hastesakernevnt i artikkel 66 anvendelse.
12. Den ledendetilsynsmyndighetenog de andreberørtetilsynsmyndighetene
skal utveksleden informasjonensomkrevesi henhold
til denneartikkel, elektroniskog ved bruk av et standardisertformat.

Artikkel 61
Gjensidig bistand
1.

Tilsynsmyndigheteneskal utveksle relevant informasjon og yte gjensidig bistandfor å oppnå en ensartetgjennomføringog
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anvendelseav denneforordningsamttreffe tiltak for å sikre et effektivt samarbeidsegimellom. Gjensidigbistandskal særlig omfatte
anmodninger om informasjon samt tilsynstiltak, f.eks. anmodninger om forhåndsgodkjenningerog gjennomføring av
forhåndsdrøftinger,inspeksjonerog undersøkelser.
2. Hver tilsynsmyndighetskal treffe alle egnedetiltak som er nødvendigfor å kunne svare på en anmodningfra en annen
tilsynsmyndighet,utenugrunnetoppholdog senestén månedettermottakav anmodningen.Nevntetiltak kan særligomfatteoverføring
av relevantinformasjonom gjennomføringenav en undersøkelse.
3. Anmodningerom bistand skal inneholdeall nødvendiginformasjon,herunderinformasjon om formålet med og årsakenetil
anmodningen.Informasjonsomutveksles,skal barebenyttestil de formål som omfattesav anmodningen.
4.

Den anmodedetilsynsmyndighetskal ikke nekteå etterkommeanmodningen,medmindre

a) den ikke har kompetansemedhensyntil det anmodningengjelder,eller de tiltak denanmodesom å iverksette,eller
b) etterkommelseav anmodningenvil være i strid med denneforordning, unionsretteneller medlemsstat
enesnasjonalerett som
tilsynsmyndighetensom mottaranmodningen,er underlagt.
5. Den anmodedetilsynsmyndighetenskal underrettedenanmodendetilsynsmyndighetenom resultateneeller, alt etter hva som er
relevant,om framskrittenemedtiltakenesomer truffet for å svarepå anmodningen.Den anmodedetilsynsmyndighetenskal begrunne
ethvertavslagpå å etterkommeen anmodningi henholdtil nr. 4.
6. Anmodedetilsynsmyndigheterskal som hovedregeloversendeinformasjonensom en annentilsynsmyndighethar anmodetom,
elektroniskog ved bruk av et standardisertformat.
7. Anmodedetilsynsmyndigheterskal ikke kreve et gebyr for tiltak de treffer på grunnlagav en anmodningom gjensidigbistand.
Tilsynsmyndighetenekan vedtaregler for å godtgjørehverandre for spesifikkeutgifter som oppstårved yting av gjensidigbistandi
særligetilfeller.
8. Dersomen tilsynsmyndighetikke framleggerinformasjonennevnt i nr. 5 i denneartikkel innen én månedetter å ha mottatt en
anmodningfra en annentilsynsmyndighet,kan den anmodendetilsynsmyndighetentreffe et midlertidig tiltak på sin medlemsstats
territorium i samsvarmedartikkel 55 nr. 1. I dettetilfellet skal det akuttebehovetfor å treffe tiltak i henholdtil artikkel 66 nr. 1 anses
for å væreoppfylt og skal kreve en bindendehastebeslutning
fra Personvernrådet
i henholdtil artikkel 66 nr. 2.
9. Kommisjonenkan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter
fastsetteformateneog framgangsmåtene
for gjensidigbistandnevnt i
denneartikkel og ordningenefor elektroniskutvekslingav informasjonmellom tilsynsmyndighetene,
og mellom tilsynsmyndighetene
og Personvernrådet,
særlig det standardiserteformatetnevnt i nr. 6 i denneartikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene
skal v edtasi
samsvarmedundersøkelsesprosedyren
nevnt i artikkel 93 nr. 2.

Artikkel 62
Tilsynsmyndighetenesfelles aktiviteter
1. Dersom det er relevant, skal tilsynsmyndighetenegjennomførefelles aktiviteter, herunder felles undersøkelserog felles
håndhevingstiltaksom medlemmerav eller personellfra andremedlemsstaters
tilsynsmyndigheterskal deltai.
2. Dersomden behandlingsansvarlige
eller databehandleren
har virksomheteri flere medlemsstater,
eller dersomdet er trolig at et
betydeligantall registrertei mer ennén medlemsstati vesentliggradvil bli påvirketav behandlingsaktiviteter,
skal en tilsynsmyndighet
i hver av dissemedlemsstatene
ha rett til å delta i felles aktiviteter.Tilsynsmyndighetensom har kompetansei henholdtil artikkel 56
nr. 1 eller 4, skal invit ere tilsynsmyndigheteni hver av dissemedlemsstatene
til å delta i de felles aktiviteteneog skal uten opphold
svarepå en tilsynsmyndighetsanmodningom å delta.
3. En tilsynsmyndighetkan, i samsvarmed medlemsstatens
nasjonalerett og med tillatelse f ra avgiverstatenstilsynsmyndighet,gi
myndighet,herunderundersøkelsesmyndighet,
til medlemmeneeller personelleti avgiverstatenstilsynsmyndighetsom deltar i f elles
aktiviteter, eller, dersom nasjonal rett i medlemsstatentil vertsstatenstilsynsmyndighet tillater det, tillate at medlemmeneeller
personelleti avgiverstatenstilsynsmyndighetutøver sin undersøkelsesmyndighet
i samsvarmed nasjonal rett i medlemsstatent il
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avgiverstatenstilsynsmyndighet.Nevnte undersøkelsesmyndighet
kan bare utøves under veiledning og ved tilstedeværelseav
medlemmereller personellfra vertsstatenstilsynsmyndighet.Medlemmeneeller personelleti avgiverstatenstilsynsmyndighetskal
væreunderlagtnasjonalrett i medlemsstaten
til vertsstatenstilsynsmyndighet.
4. Dersom personelleti avgiverstatenstilsynsmyndigheti samsvarmed nr. 1 utfører aktiviteter i en annen medlemsstat,skal
vertsstatenha ansvarfor dereshandlinger,herundererstatningsansvar,
for enhverskadede forårsakeri forbindelsemedaktivitetenei
samsvarmednasjonalrett i medlemsstaten
på hvis territorium de utføreraktiviteter.
5. Den medlemsstatpå hvis territorium skadenble forårsaket,skal erstatteskadeni samsvarmed reglenesom får anvendelsepå
skaderforårsaketav denseget personell.Avgiverstatenhvis personellhar forårsaketskadepå en personpå territoriet til en annen
medlemsstat,skal refunderealle beløpden andremedlemsstaten
har betalt til berettigedepersonerpå deresvegne.
6. Uten at det berørerutøvelsenav rettigheteroverfor tredjeparterog med unntakav nr. 5, skal hver medlemsstati tilfellet nevnt i
nr. 1 avståfra å anmodeom erstatningfra en annenmedlemsstatfor skadernevnt i nr. 4.
7. Dersomdet planleggesen felles aktivitet og en tilsynsmyndighetinnenen månedikke oppfyller forpliktelsenfastsatti nr. 2 annet
punktumi denneartikkel, kan den andretilsynsmyndighetentreffe et midlertidig tiltak på sin medlemsstats
territorium i samsvar med
artikkel 55. I dette tilfellet skal det akutte behovetfor å treffe tiltak i henholdtil artikkel 66 nr. 1 ansesfor å væreoppfylt og skal
forutsetteen uttalelseeller kreve en bindendehastebeslutning
fra Personvernrådet
i henholdtil artikkel 66 nr. 2.

Avsnitt
Ensartet

2

anvendelse

Artikkel 63
Konsistensmekanisme
For å bidra til en ensartetanvendelseav denneforordning i hele Unionen skal tilsynsmyndighetenesamarbeidemed hverandreog,
dersomdet er relevant,medKommisjonengjennomkonsistensmekanismen
som fastsatti detteavsnitt.

Artikkel 64
Uttalelse fra Personvernrådet
1. Personvernrådet
skal avgi uttalelsenår en vedkommendetilsynsmyndighetakterå treffe noenav tiltakenenevntnedenfor.I denne
forbindelseskal vedkommendetilsynsmyndighetoversendeutkastettil avgjørelsetil Personvernrådet
når
a) f ormåleter å vedtaen liste over de behandlingsaktiviteter
som er underlagtkravet om en vurderingav personvernkonsekvenser
i
henholdtil artikkel 35 nr. 4,
b) det gjelder et spørsmåli henholdtil artikkel 40 nr. 7 om hvorvidt et utkast til atferdsnorme
r eller en endring eller utvidelseav
atferdsnormeroppfyller kravenei denneforordning,
c) formålet er å godkjennekriterienefor akkrediteringav et organi henholdtil artikkel 41 nr. 3 eller et sertifiseringsorgani henhold
til artikkel 43 nr. 3,
d) formåleter å fastsettestandardpersonvernbestemmelser
som nevnt i artikkel 46 nr. 2 bokstavd) og artikkel 28 nr. 8,
e) formåleter å godkjenneavtalevilkårsom nevnt i artikkel 46 nr. 3 bokstava) eller
f) formåleter å godkjennebindendevirksomhetsregleri henholdtil artikkel 47.
2.

Enhvertilsynsmyndighet,lederenfor Personvernrådet
eller Kommisjonenkankreveat ethvertspørsmålav allmenninteresseell er
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enhversaksomhar ringvirkningeri mer ennén medlemsstat,undersøkesav Personvernrådet
meddet sommål å innhenteen uttalelse,
særligdersomen vedkommendetilsynsmyndighetikke oppfyller plikten til å yte gjensidigbistandi samsvarmedartikkel 61 eller med
hensyntil felles aktiviteter i samsvarmedartikkel 62.
3. I tilfellene nevnt i nr. 1 og 2 skal Personvernrådet
avgi uttalelseom sakendet har fått segforelagt,forutsattat det ikke allerede
har avgitt uttalelseom sammesak.Uttalelsenskal vedtasinnenåtteukervedsimpeltflertall blant Personvernrådets
medlemmer. Denne
fristen kan forlengesmedytterligereseksuker, idet det tashensyntil sakenskompleksitet.Med hensyntil utkastettil avgjørelsenevnt
i nr. 1, oversendttil medlemmeneav Personvernrådet
i samsvarmed nr. 5, skal et medlemsom ikke har gjort innsigelseinnen en
rimelig frist angitt av lederen,ansesfor å samtykkei utkastettil avgjørelse.
4. Tilsynsmyndigheterog Kommisjonenskal uten ugrunnetopphold oversendePersonvernrådet,
elektronisk og ved bruk av et
standardisertformat, all relevantinformasjon,herunder,alt etterhva som er relevant,et sammendragav de faktiske forhold, utkastet
til avgjørelse,årsakentil hvorfor nevntetiltak må treffesog synspunkterfra andreberørtetilsynsmyndigheter.
5.

Lederenfor Personvernrådet
skal utenugrunnetopphold gi elektroniskunderretningtil

a) medlemmeneav Personvernrådet
og Kommisjonenom all relevantinformasjonsom det har mottatt,ved bruk av et standardisert
format. Personvernrådets
sekretariatskal ved behovsørgefor oversettelseav relevantinformasjon,og
b) tilsynsmyndighetennevnt i nr. 1 og 2 og Kommisjonenom uttalelsenog offentliggjøreden.
6.

Vedkommendetilsynsmyndighetskal ikke vedtasitt utkasttil avgjørelsenevnt i nr. 1 i løpet av periodennevnt i nr. 3.

7. Tilsynsmyndighetennevnt i nr. 1 skal i størstmulig gradta hensyntil Personvernrådets
uttalelseog skal senestto uker etterå ha
mottatt uttalelsenunderrettelederenfor Personvernrådet
elektroniskom hvorvidt den akter å opprettholdeeller endresitt utkast til
avgjørelse, og eventueltoversendedet endredeutkastettil avgjørelseved bruk av et standardisertformat.
8. Dersomden berørtetilsynsmyndigheteninnen fristen nevnt i nr. 7 i denneartikkel underretterPersonvernrådets
leder om at den
ikke akterå følge Personvernrådetsuttalelse,helt eller delvis, og gir en relevantbegrunnelsefor dette,får artikkel 65 nr. 1 anvendelse.

Artikkel 65
Tvisteløsninggjennom Personvernrådet
1. For å sikre riktig og ensartetanvendelseav denneforordning i hvert enkelt tilfe lle skal Personvernrådettreffe en bindende
beslutningi følgendetilfeller:
a) dersomen berørttilsynsmyndigheti et tilfelle nevnt i artikkel 60 nr. 4 har gjort relevantog begrunnetinnsigelsemot et utkast til
avgjørelsefra den ledendemyndigheten,eller den ledendemyndighetenhar avvist nevnteinnsigelsemedden begrunnelseat den
ikke er relevanteller begrunnet.Den bindendebeslutningenskal gjelde alle sakersom omfattesav den relevanteog begrunned
e
innsigelsen,særligom hvorvidt det foreligger en overtredelseav denneforordning,
b) dersomdet er uenighetom hvilken av de berørtetilsynsmyndighetene
somhar kompetansemedhensyntil hovedvirksomheten,
c) dersomen vedkommendetilsynsmyndighetikke anmoderom uttalelsefra Personvernrådet
i tilfellene nevnti artikkel 64 nr. 1, eller
ikke følger Personvernrådets
uttalelseavgitt i henholdtil artikkel 64. Dersomdetteer tilfellet, kan enhverberørttilsynsmyndighet
eller Kommisjonenoversendesakentil Personvernrådet.
2. Beslutningennevnt i nr. 1 skal treffesmedto tredelsflertall blant Personvernrådets
medlemmersenestén månedetterat sakener
oversendt.Dennefristen kan forlengesmedytterligereén måned,idet det tashensyntil sakenskompleksitet.Beslutningennevnt i nr.
1 skal værebegrunnetog rettet til den ledendetilsynsmyndighetenog alle de berørtetilsynsmyndighetene
og skal værebindendefor
dem.
3. DersomPersonvernrådet
ikke har vært i standtil å treffe en beslutninginnen fristenenevnt i nr. 2, skal det treffe sin beslutning
innen to uker etter utløpet av den andremånedennevnt i nr. 2 ved simpelt flertall blant dets medlemmer.Ved stemmelikhetbl ant
medlemmenei Personvernrådet
er lederensstemmeutslagsgivende.
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4. De berørtetilsynsmyndigheteneskal ikke treffe beslutningom sakensom er oversendtPersonvernrådet
i henholdtil nr. 1, i
periodenenevnt i nr. 2 og 3.
5. Lederenfor Personvernrådet
skal uten ugrunnetoppholdmeddelebeslutningennevnt i nr. 1 til de berørtetilsynsmyndighetene.
Vedkommendeskal underretteKommisjonenom dette.Beslutningenskal offentliggjørespå Personvernrådets
nettsteduten opphold
etterat tilsynsmyndighetenhar meddeltdenendeligebeslutningennevnt i nr. 6.
6. Den ledendetilsynsmyndigheteneller eventuelttilsynsmyndighetensomen klageer inngitt til, skal treffe sin endeligebeslutning
på grunnlagav beslutningennevnt i nr. 1 i denneartikkel, uten ugrunnetopphold og senestén månedetter at Personvernrådethar
meddeltsin beslutning.Den ledendetilsynsmyndigheteneller eventuelttilsynsmyndighetensom klagener inngitt til, skal underrette
Personvernrådetom datoen for meddelelse av den endelige beslutningen til henholdsvis den behandlingsansvarligeeller
databehandleren
og til denregistrerte.De berørtetilsynsmyndighetenesendeligebeslutningskal treffesi henholdtil vilkårenei artikkel
60 nr. 7, 8 og 9. Den endeligebeslutningenskal vise til beslutningennevnt i nr. 1 i denneartikkel, og det skal angisat beslutningen
somdet visestil i nevntenummer,vil bli offentliggjort på Personvernrådets
nettstedi samsvarmednr. 5 i denneartikkel. Beslutningen
nevnt i nr. 1 i denneartikkel skal vedleggesden endeligebeslutningen.

Artikkel 66
Framgangsmåtefor behandling av hastesaker
1. Dersomen berørt tilsynsmyndighet i særligetilfeller anserat det er et akutt behov for å treffe tiltak for å verne registrertes
rettigheterog friheter, kan den som unntak fra konsistensmekanismen
nevnt i artikkel 63, 64 og 65 eller framgangsmåtennevnt i
artikkel 60 omgåendetreffe midlertidigetiltak somskal ha rettsvirkningpå egetterritorium,meden fastsattgyldighetsperiodepå høyst
tre måneder. Tilsynsmyndighetenskal uten opphold underrette de andre berørte tilsynsmyndighetene,Personvernrådetog
Kommisjonenom nevntetiltak og årsakenetil at de er truffet.
2. Dersomen tilsynsmyndighethar truffet et tiltak i henholdtil nr. 1 og anserat det omgåendemå treffes endeligetiltak, kan den
anmodeom en hasteuttalelse
eller en bindendehastebeslutning
fra Personvernrådet;
anmodningenom nevnteuttalelseeller beslutning
skal værebegrunnet.
3. Enhvertilsynsmyndighetkan anmodeom en hasteuttalelseeller eventueltom en bindendehastebeslutningfra Personvernrådet
dersomen vedkommendetilsynsmyndighetikke har truffet et egnet tiltak i en situasjonder det er et akutt behovfor å treffe tiltak for å
verne registrertesrettigheterog friheter; anmodningenom nevnteuttalelseeller beslutning,herunderdet akuttebehovetfor å treffe
tiltak, skal værebegrunnet.
4. Somunntakfra artikkel 64 nr. 3 og artikkel 65 nr. 2 skal en hasteuttalelse
eller en bindendehastebeslutning
somnevnt i nr. 2 og
3 i denneartikkel vedtasinnento uker ved simpelt flertall blant Personvernrådets
medlemmer.
Artikkel 67
Utveksling av informasjon
Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter
av generell karakter for å presisereordningenefor elektronisk utveksling av
informasjon mellom tilsynsmyndigheteneog mellom tilsynsmyndigheteneog Personvernrådet,
særlig i det standardiserteformatet
nevnt i artikkel 64.
Dissegjennomføringsrettsaktene
skal vedtasi samsvarmedundersøkelsesprosedyren
nevnti artikkel 93 nr. 2.
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Avsnitt
Det europeiske

3

personvernråd

Artikkel 68
Det europeiskepersonvernråd
1.

Det europeiskepersonvernråd(«Personvernråde
t») opprettesmeddettesom et EU-organmedstatussom juridisk person.

2.

Personvernrådet
skal representeres
av sin leder.

3. Personvernrådet
skal beståav lederenfor en tilsynsmyndigheti hver av medlemsstatene
samt av EUs datatilsyn,eller deres
respektive representanter.
4. Dersomen medlemsstathar mer ennén tilsynsmyndighetmedansvarfor å føretilsyn medanvendelsenav bestemmelsene
i denne
forordning,skal det oppnevnesen felles representanti samsvarmednasjonalrett i nevntemedlemsstat.
5. Kommisjonenskal ha rett til å delta i Personvernrådets
aktiviteter og møter uten stemmerett.Kommisjonenskal utpeke en
representant.
Lederenfor Personvernrådet
skal underretteKommisjonenom Personvernrådets
aktiviteter.
6. I tilfellene nevnt i artikkel 65 skal EUs datatilsynha stemmerettbarei forbindelsemed beslutningersom gjelder prinsipperog
reglersom får anvendelsepå Unionensinstitusjoner,organer,kontorerog byråer,og som i hovedsaktilsvarerdemi dennefor ordning.

Artikkel 69
Uavhengighet
1.

Personvernrådet
skal opptreuavhengignår det utfører sineoppgavereller utøversin myndigheti henholdtil artikkel 70 og 71.

2. Uten at det berørerKommisjonensanmodningernevnt i artikkel 70 nr. 1 bokstavb) og artikkel 70 nr. 2, skal Personvernrådet
i
forbindelsemedutførelsenav sineoppgavereller utøvelsenav sin myndighetikke anmodeom eller mottainstrukserfra andre.

Artikkel 70
Personvernrådetsoppgaver
1. Personvernrådet
skal sikre ensartetanvendelseav denneforordning.For detteformål skal Personvernrådet
på egetinitiativ eller,
dersomdet er relevant,på anmodningfra Kommisjonensærlig
a) overvåkeog sikre riktig anvendelseav denneforordning i tilfellene nevnt i artikkel 64 og 65, uten at det berørernasjonale
til synsmyndigheters
oppgaver,
b) rådgi Kommisjoneni alle spørsmålknyttet til vern av personopplysninger
i Unionen,herunderom eventuelleforslagtil endring av
denneforordning,
c) rådgi Kommisjonen om formatet og framgangsmåtenefor utveksling av informasjon mellom behandlingsansvarlige,
databehandlere
og tilsynsmyndighetermedhensyntil bindendevirksomhetsregler,
d) utstedeanbefalingerom, retningslinjer og bestepraksis for framgangsmåterfor å slette lenker, kopier eller reproduksjonerav
personopplysningerfra offentlig tilgjengeligekommunikasjonstjenester
som nevnt i artikkel 17 nr. 2,

77

e) på egetinitiativ, på anmodningfra ett av detsmedlemmereller fra Kommisjonengranskealle spørsmålsom gjelderanvendelseav
denneforordning,og utstederetningslinjer,anbefalingerog bestepraksisfor å fremmeen ensartetanvendelseav denneforordning,
f) utstederetningslinjer,anbefalingerog bestepraksisi samsvarmedbokstave) i dettenummerfor å presiserekriterieneog v ilkårene
for avgjørelserbasertpå profilering i henholdtil artikkel 22 nr. 2,
g) utstede retningslinjer, anbefalinger og beste praksis i samsvar med bokstav e) i dette nummer for å fastslå brudd på
personopplysningssikkerheten
og fastsettedet ugrunnedeoppholdetsomnevnti artikkel 33 nr. 1 og 2 samtfor de særligetilfellene
der en behandlingsansvarlig
eller en databehandler
har plikt til å meldebruddpå personopplysningssikkerheten,
h) utstederetningslinjer,anbefalingerog bestepraksisi samsvarmedbokstave) i dettenummerfor omstendighetene
der et bruddpå
personopplysningssikkerheten
trolig vil føre til en høy risiko for rettigheteneog frihetenetil de fysiske personenenevnt i artikkel
34 nr. 1.
i)

utstederetningslinjer,anbefalingerog bestepraksisi samsvarmed bokstave) i dette nummerfor å presiserekriteriene for og
kravenetil overføring av personopplysningerbasertpå bindendevirksomhetsreglersom behandlingsansvarlige
overholder,og
bindende virksomhetsregler som databehandlereoverholder, samt ytterligere nødvendige krav for å sikre vern av
personopplysninger
for de berørteregistrertenevnti artikkel 47,

j)

utstederetningslinjer,anbefalingerog bestepraksisi samsvarmed bokstave) i dette nummerfor å presiserekriteriene for og
kravenetil overføring av personopplysninger
på grunnlagav artikkel 49 nr. 1,

k) utarbeideretningslinjerfor tilsynsmyndighetermedtankepå anvendelseav tiltakenenevnti artikkel 58 nr. 1, 2 og 3 og fastsettelse
av administrativebøteri henholdtil artikkel 83,
l)

gjennomgåden praktiskeanvendelsenav retningslinjene,anbefalingeneog bestepraksisnevnt i bokstave) og f),

m) utstederetningslinjer,anbefalingerog bestepraksisi samsvarmedbokstave) i dettenummerfor å fastsettefelles framgangsmåter
for fy siskepersonersrapporteringav overtredelserav denneforordning i henholdtil artikkel 54 nr. 2,
n) oppmuntretil utarbeidingav atferdsnormerog innføringav mekanismerfor personvernsertifisering
samtpersonvernsegl
og -merker
i henholdtil artikkel 40 og 42,
o) foreta akkrediteringav sertifiseringsorganer
og regelmessiggjennomgåelse
av nevnteakkrediteringi henholdtil artikkel 43 samt
føre et offentlig registerover akkrediterteorganeri henholdtil artikkel 43 nr. 6 og over akkreditertebehandlingsansvarlige
eller
databehandlere
som er etablerti tredjestateri henholdtil artikkel 42 nr. 7,
p) angi kravenenevnt i artikkel 43 nr. 3 medhenblikk på akkrediteringav sertifiseringsorganer
i henholdtil artikkel 42,
q) avgi uttalelsetil K ommisjonenom sertifiseringskravene
nevnt i artikkel 43 nr. 8,
r) avgi uttalelsetil Kommisjonenom ikonenenevnt i artikkel 12 nr. 7,
s) avgi uttalelse til Kommisjonen om vurderingenav om beskyttelsesnivåeti en tredjestat eller internasjonalorganisas
jon er
tilstrekkelig, herundervurderingenav om en tredjestat,et territorium eller en eller flere angittesektoreri nevntetredjestateller en
internasjonalorganisasjonikke lenger sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.For dette formål skal Kommisjonen framleggefor
Personvernrådet
all nødvendigdokumentasjon,herunderkorrespondanse
med regjeringeni tredjestaten,med hensyntil nevnte
tredjestat,territorium eller spesifikkesektor,eller medden internasjonaleorganisasjonen,
t) avgi uttalelserom tilsynsmyndighetenes
utkasttil beslutningeri henholdtil konsistensmekanismen
nevnti artikkel 64 nr. 1 i saker
som er framlagt i henholdtil artikkel 64 nr. 2), og treffe bindendebeslutningeri henholdtil artikkel 65, herunderi tilfe llene nevnt
i artikkel 66,
u) fremmesamarbeidetog en effektiv bi- og multilateralutvekslingav informasjonog bestepraksismellom tilsynsmyndighetene,
v) fremme felles opplæringsprogrammer
og utveksling av personellmellom tilsynsmyndigheteneog, dersomdet er relevant,med
tilsynsmyndigheteri tredjestatereller internasjonaleorganisasjoner,
w) fremmeutvekslingav kunnskapog dokumentasjonom personvernlovgivningog praksispå områdetmed datatilsynsmyndigheter
over heleverden,
x) avgi uttalelserom atferdsnormer somutarbeidespå EU-plan i henholdtil artikkel 40 nr. 9, og
y) føre et offentlig tilgjengelig elektroniskregisterover beslutningertruffet av tilsynsmyndigheterog domstoleri sakersom er blitt
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behandleti konsistensmekanismen.
2.

DersomKommisjonen ber Personvernrådet
om råd, kan denoppgi en tidsfrist, idet det tashensyntil hvor mye sakenhaster.

3. Personvernrådet
skal videresendesine uttalelser,retningslinjer,anbefalingerog bestepraksistil Kommisjonenog til komiteen
nevnt i artikkel 93 samtoffentliggjøredem.
4. Dersomdet er relevant,skal Personvernrådet
rådføreseg med berørteparter og gi dem mulighet til å framleggekommentarer
innen en rimelig frist. Uten at det berørerartikkel 76, skal Personvernrådet
offentliggjøreresultateneav samrådsprosedyren.

Artikkel 71
Rapporter
1. Personvernrådet
skal utarbeideen årlig rapportom vern av fysiske personeri forbindelsemedbehandlingi Unionenog, dersom
det er relevant,i tredjestaterog internasjonaleorganisasjoner.Rapportenskal offentliggjøresog oversendestil Europaparlamentet,
Rådetog Kommisjonen.
2. Den årlige rapportenskal inneholdeen gjennomgåelse
av den praktiskeanvendelsenav retningslinjene,anbefalingeneog beste
praksisnevnt i artikkel 70 nr. 1 bokstavl) samt av de bindendebeslutningenenevnt i artikkel 65.

Artikkel 72
Framgangsmåte
1. Personvernrådetskal treffe beslutningerved simpelt flertall blant rådetsmedlemmer,men mindre annet er fastsatt i denne
forordning.
2.

Personvernrådet
skal vedtasin egenforretningsordenmedto tredelsflertall blant medlemmeneog fastsettesineegnedriftsrutiner.

Artikkel 73
Leder
1.

Personvernrådet
skal ved simpeltflertall velgeen leder og to nestledereblant sine medlemmer.

2.

Oppnevningsperioden
for lederenog nestlederneskal værefire år og kan fornyesén gang.

Artikkel 74
Lederensoppgaver
1.

Lederenskal ha følgendeoppgaver:

a) innkalle til møteri Personvernrådet
og utarbeidedagsordenen
for møtene,
b) underrettedenledendetilsynsmyndighetenog de berørtetilsynsmyndighetene
om beslutningertruffet av Personvernrådet
i henhold
til artikkel 65,
c) sikre at Personvernrådet
oppgaverutføresi rett tid, særligi forbindelsemedkonsistensmekanismen
nevnt i artikkel 63.
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2.

Personvernrådet
skal fastsette fordelingenav oppgavenemellom lederenog nestledernei sin forretningsorden.

Artikkel 75
Sekretariat
1.

Personvernrådet
skal ha et sekretariat,somskal stilles til rådighetav EUs datatilsyn.

2.

Sekretariatetskal utføresine oppgaverutelukkendeunderledelseav Personvernrådets
leder.

3. Personelletved EUs datatilsynsomdeltari utførelsenav oppgavenesomved denneforordninggis Personvernrådet,
skal ha andre
rapporteringsveierenn personelletsomdeltar i utførelsenav oppgavenesomEUs datatilsyn er gitt.
4. Dersomdet er relevant,skal Personvernrådet
og EUs datatilsynutarbeideog offentliggjøreen programerklæringmed henblikk
på gjennomføringav denneartikkel med fastsettelseav vilkårene for deressamarbeidsom får anvendelsepå personellet hos EUs
datatilsynsomdeltar i utførelsenav oppgavenesomved denneforordning gis Personvernrådet.
5.

Sekretariatetskal yte analytisk,administrativog logistisk støttetil Personvernrådet.

6.

Sekretariatetskal særligha ansvarfor

a) Personvernrådets
dagligevirksomhet,
b) kommunikasjonmellom Personvernrådets
medlemmer,detslederog Kommisjonen,
c) kommunikasjonmedandreinstitusjonerog medallmennheten,
d) brukenav elektroniskemidler i forbindelsemedintern og eksternkommunikasjon,
e) oversettelseav relevantinformasjon,
f) forberedelseog oppfølgingav Personvernrådets
møter,
g) forberedelse, utarbeiding av utkast til og offentliggjøring av uttalelser, beslutninger om løsning av tvister mellom
tilsynsmyndighetersamtandre tekstersom vedtasav Personvernrådet.

Artikkel 76
Fortrolighet
1.

Personvernrådets
drøftingerskal værefortrolige når Personvernrådet
anserdet nødvendig,somfastsatti detsforretningsorde
n.

2. Tilgangentil dokumentersom sendestil Personvernr
ådetsmedlemmer,sakkyndigeog representanter
for tredjeparter,omfattes
av europaparlaments
- og rådsforordning(EF) nr. 1049/2001(21).

(21) Europaparlaments
- og rådsforordning(EF) nr. 1049/2001av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets,
Rådetsog Kommisjonensdokumenter(EFT L
145 av 31.5.2001,s. 43).
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KAPITTELVIII
Rettsmidler,ansvarog sanksjoner

Artikkel 77
Rett til å klage til en tilsynsmyndighet
1. Uten at det berørerannenadministrativeller rettslig prøving, skal enhverregistrertha rett til å klage til en tilsynsmyndighet,
særligi den medlemsstatder vedkommendehar sitt vanlige bosted,har sitt arbeidsstedeller der den påståtteovertredelsenhar funnet
sted, dersomden registrerteanserat behandlingenav personopplysninger
som gjeldervedkommende,er i strid meddenneforordning.
2. Tilsynsmyndighetensom klagen er inngitt til, skal underretteklageren om klagebehandlingsforløpet
og utfallet av klagen,
herundermulighetenfor rettslig prøvingi henholdtil artikkel 78.

Artikkel 78
Rett til et effektivt rettsmiddel overfor en tilsynsmyndighet
1. Uten at det berørerannenadministrativeller ikke-rettslig prøving,skal enhverfysisk eller juridisk personha rett til et effektivt
rettsmiddeloverfor en rettslig bindendeavgjørelsesomgjelder dem,og som er truffet av en tilsynsmyndighet.
2. Uten at det berørerannenadministrativeller ikke-rettslig prøving,skal enhverregistrertha rett til et effektivt rettsmiddeldersom
tilsynsmyndighetensom har kompetansei henholdtil artikkel 55 og 56, ikke behandleren klage eller ikke underretterden registrerte
innen tre månederom klagebehandlingsforløpet
eller utfallet av klagensomer inngitt i henholdtil artikkel 77.
3.

En sakmot en tilsynsmyndighetskal bringesinn for domstolenei medlemsstaten
der tilsynsmyndighetener etablert.

4. Dersom det anleggessak mot en tilsynsmyndighetsavgjørelsesom ble truffet etter en uttalelse eller en avgjørelsefra
Personvernrådetinnenfor rammenav konsistensmekanismen,
skal tilsynsmyndighetenframleggenevnteuttalelseeller avgjørelsefo r
domstolen.

Artikkel 79
Rett til et effektivt rettsmiddel overfor en behandlingsansvarligeller databehandler
1. Uten at det berører annentilgjengelig administrativeller ikke-rettslig prøving,herunderrettentil å klagetil en tilsynsmyndighet
i henhold til artikkel 77, skal enhver registrert ha rett til et effektivt rettsmiddeldersomvedkommendeanser at vedkommend
es
rettigheter i henholdtil denneforordning er krenketsom følge av at vedkommendes
personopplysninger
er blitt behandletpå en måte
somikke er i samsvarmeddenneforordning.
2. En sak mot en behandlingsansvarligeller databehandlerskal bringes inn for domstolene i medlemsstatender den
behandlingsansvarlige
eller databehandleren
er etablert.Alternativt kan en slik sakbringesinn for domstolenei medlemsstat
en der den
registrertetil vanlig er bosatt,med mindre den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
er en offentlig myndighetsom handler
innenfor rammenav sin offentlige myndighet.

Artikkel 80
Representasjonav registrerte
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1. Den registrerteskal ha rett til å gi et ideelt organeller en ideell organisasjoneller sammenslutning
somer oppretteti samsvar med
nasjonalrett i en medlemstat,som har vedtektsfestede
formål som er i allmennhetensinteresse,og som er aktiv på områdetvern av
registrertesrettigheterog friheter medhensyntil vernav derespersonopplysninger,
fullmakt til å klagepå vedkommendesvegne,utøve
rettighetenenevnt i artikkel 77, 78 og 79 på vedkommendesvegne og utøve retten til å motta erstatningnevnt i artikkel 82 på
vedkommendes
vegnedersomdet er fastsatti medlemsstatenes
nasjonalerett.
2. Medlemsstatenekan fastsetteat ethvert organ eller enhver organisasjoneller sammenslutningnevnt i nr. 1 i denneartikkel,
uavhengigav en registrertsfullmakt, i nevntemedlemsstathar rett til å klage til tilsynsmyndighetensom har kompetansei henholdtil
artikkel 77, og til å utøve rettighetenenevnt i artikkel 78 og 79 dersomden/detanserat den registrertesrettigheteri henholdtil denne
forordning er blitt krenketsomfølge av behandlingen.

Artikkel 81
Utsettelseav en sak
1. Dersomvedkommendedomstoli en medlemsstathar informasjonom at det versereren sakom sammesaksgjenstand
medhensyn
til behandlingforetatt av den sammebehandlingsansvarlige
eller databehandlerved en domstol i en annenmedlemsstat,skal den
kontaktenevntedomstoli den andremedlemsstaten
for å få bekreftetat foreliggeren slik sak.
2. Dersomdet versereren sak om sammesaksgjenstand
med hensyntil behandlingforetatt av sammebehandlingsansvarlige
eller
databehandler
ved en domstoli en annenmedlemsstat,kan enhverannenvedkommendedomstolenndensomsakenførst ble brakt inn
for, utsettesaken.
3. Dersomnevntesakversererved førsteinstans,kan enhverannendomstolenndensomsakenførstble brakt inn for, på anmodning
fra en av parteneogsåerklæreat den ikke er domsmyndigdersomdomstolensomsakenførst ble brakt inn for, har domsmyndighettil
å behandlede aktuellesakene,og denslovgivning tillater forening av dette.

Artikkel 82
Rett til erstatning og erstatningsansvar
1. Enhverpersonsomhar lidd materielleller ikke-materiell skadesom følge av en overtredelseav denneforordning,skal ha rett til
å mottaerstatningfra den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
for den forvoldte skaden.
2. Enhverbehandlingsansvarlig
som værtinvolvert i behandlingen,skal væreansvarlig for skadenforårsaketav behandlingsomer
i strid meddenneforordning.En databehandler
skal væreansvarligfor en skadeforårsaketav behandlingbaredersomvedkommende
ikke har oppfylt forpliktelsenei denneforordning som særliger rettet mot databehandlere,eller dersomvedkommendehar opptrådt
utenfor eller i strid meddatabehandlerens
lovlige instrukser.
3. En behandlingsansvarlig
eller databehandler
skal fritas for erstatningsansvar
i henholdtil nr. 2 dersomvedkommendegodtgjørat
vedkommende på ingen måteer ansvarligfor hendelsensom førte til skaden.
4. Dersomflere ennén behandlingsansvarlig
eller databehandler
eller bådeen behandlingsansvarlig
og en databehandler
er involv ert
i sammebehandling,og dersomde i henholdtil nr. 2 og 3 er ansvarligefor eventuelleskadersom forårsakesav behandlingen,skal
hver behandlingsansvarlig
eller databehandles
holdesansvarligfor heleskadenfor å sikre at den registrertemottareffektiv erstatning.
5. Dersomen behandlingsansvarlig
eller databehandleri samsvarmednr. 4 har betalt full erstatningfor den forvoldte skaden,skal
nevnte behandlingsansvarlig
eller databehandlerfra de andre behandlingsansvarlige
eller databehandleresom har vært involvert i
sammebehandling,ha rett til å kreve tilbake den delenav erstatningensom svarertil deresdel av ansvaretfor skaden,i samsvarmed
vilkårenefastsatti nr. 2.
6. Rettergangermed henblikk på utøvelseav rettentil å motta erstatning,skal bringesinn for domstolenesom har kompetansei
henholdtil nasjonalrett i medlemsstaten
nevnt i artikkel 79 nr. 2.
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Artikkel 83
Generellevilkår for ilegging av administrative bøter
1. Hver tilsynsmyndighetskal sikre at ilegging av administrativebøter i henhold til denneartikkel for overtredelserav denne
forordning nevnt i nr. 4, 5 og 6 i hvert enkelttilfelle er virkningsfull, står i forhold til overtredelsenog virker avskrekkende.
2. Avhengigav omstendighetene
i hvert enkelttilfelle skal administrativebøterileggesi tillegg til eller istedenfor tiltakenenevnt i
artikkel 58 nr. 2 bokstav a)–h) og j). Når det treffes avgjørelseom hvorvidt det skal ilegges en administrativ bot samt om den
administrativebotensstørrelse,skal det i hvert enkelttilfelle tasbehørighensyntil følgende:
a) karakteren,alvorlighetsgradenog varighetenav overtredelsen,idet det tas hensyntil den berørtebehandlingensart, omfangeller
formål samtantall registrertesom er berørt,og omfangetav den skadede har lidd,
b) hvorvidt overtredelsenble begåttforsettlig eller uaktsomt,
c) eventuelletiltak truffet av den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
for å begrenseskadensomde registrertehar lid d,
d) den behandlingsansvarliges
eller databehandlerens
grad av ansvar,idet det tas hensyntil de tekniskeog organisatorisketiltak de
har gjennomførti henholdtil artikkel 25 og 32,
e) eventuellerelevantetidligere overtredelserbegåttav den behandlingsansvarlige
eller databehandleren,
f) gradenav samarbeidmedtilsynsmyndighetenfor å bøtepå overtredelsenog reduserede mulige negativevirkningeneav den,
g) kategorieneav personopplysninger
somer berørtav overtredelsen,
h) på hvilken måte tilsynsmyndigheten fikk kjennskap til overtredelsen, særlig om og eventuelt i hvilken grad den
behandlingsansvarlige
eller databehandleren
har underrettetom overtredelsen,
i)

dersomtiltak nevnt i artikkel 58 nr. 2 tidligere er blitt truffet overfor den berørtebehandlingsansvarlige
eller databehand
ler med
hensyntil sammesaksgjenstand,
at nevntetiltak overholdes,

j)

overholdelseav godkjenteatferdsnormeri henholdtil artikkel 40 eller godkjentesertifiseringsmekanismer
i henholdtil artikkel 42
og

k) enhverannenskjerpendeeller formildendefaktor ved saken,f.eks.økonomiskefordelersom er oppnådd,eller tap somer unngått,
direkte eller indirekte,somfølge av overtredelsen.
3. Dersomen behandlingsansvarlig
eller databehandleri forbindelsemed sammeeller tilknyttede behandlingsaktiviteterforsettlig
eller uaktsomtovertrerflere av bestemmelsene
i denneforordning,skal den administrativebotenssamledebeløpikke værehøyereenn
beløpetangitt for denalvorligsteovertredelsen.
4. Ved overtredelserav følgendebestemmelser
skal det i samsvarmednr. 2 ileggesadministrativebøterpå opptil 10 000 000 euro
eller, dersomdet dreier segom et foretak, på opptil 2 % av den samledeglobale årsomsetningen
i forutgåenderegnskapsår,der det
høyestebeløpetanvendes:
a) den behandlingsansvarliges
og databehandlerens
forpliktelseri henholdtil artikkel 8, 11, 25–39 samt42 og 43,
b) sertifiseringsorganets
forpliktelser i henholdtil artikkel 42 og 43,
c) kontrollorganetsforpliktelser i henholdtil artikkel 41 nr. 4.
5. Ved overtredelserav følgendebestemmelser
skal det i samsvarmednr. 2 ileggesadministrativebøterpå opptil 20 000 000 euro
eller, dersomdet dreier segom et foretak, på opptil 4 % av den samledeglobale årsomsetningen
i forutgåenderegnskapsår,der det
høyestebeløpetanvendes:
a) de grunnleggendeprinsippenefor behandling, herundervilkår for samtykke,i henholdtil artikkel 5, 6, 7 og 9,
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b) de registrertesrettigheteri henholdtil artikkel 12–22,
c) overføringav personopplysninger
til en mottakeri en tredjestateller en internasjonalorganisasjoni henholdtil artikkel 44–49,
d) eventuelleforpliktelser i henholdtil medlemsstatenes
nasjonalerett vedtatti henholdtil kapittel IX,
e) manglendeoverholdelseav et pålegg om eller en midlertidig eller definitiv begrensningav behandlingeller en avgjørelseom
midlertidige oppholdi datastrømmen
truffet av tilsynsmyndigheteni henholdtil artikkel 58 nr. 2 eller dersomdet ikke gis tilg ang
i strid medartikkel 58 nr. 1.
6. Ved manglendeoverholdelseav et påleggfra tilsynsmyndighetensom nevnt i artikkel 58 nr. 2 skal det i samsvarmed nr. 2 i
denneartikkel ileggesadministrativebøterpå opptil 20 000 000 euro eller, dersomdet dreier segom et foretak,på opptil 4 % av den
samledeglobaleårsomsetningen
i forutgåenderegnskapsår,der det høyestebeløpetanvendes.
7. Uten at det berørertilsynsmyndighetenes
myndighet til å treffe korrigerendetiltak i henhold til artikkel 58 nr. 2, kan hver
medlemsstatfastsetteregler for når og i hvilken grad offentlige myndigheterog organersom er etablerti nevnte medlemsstat,kan
ileggesadministrativebøter.
8. Tilsynsmyndighetens
utøvelseav myndigheti henholdtil denneartikkel skal væreomfattetav nødvendigeprosessuellegarantier
i samsvarmedunionsrettenog medlemsstatenes
nasjonalerett, herundereffektive rettsmidlerog rettferdigrettergang.
9. Dersommedlemsstatens
rettsordenikke gir mulighettil å ileggeadministrativebøter,kan denneartikkel anvendespå en slik måte
at boten initieres av vedkommendetilsynsmyndighetog ilegges av vedkommendenasjonale domstoler,idet det sikres at nevnte
beføyelserer effektive og har sammevirkning som de administrativebøtenesom ileggesav tilsynsmyndigheter.I alle tilfelle r skal
bøtenesom ilegges,værevirkningsfulle, stå i forhold til overtredelsenog virke avskrekkende.Medlemsstatene
skal senest25. mai
2018 underretteKommisjonenom de lovbestemmelserde vedtari henholdtil dettenummer,og uten opphold om eventuellesenere
endringslovereller endringersompåvirkerdem.

Artikkel 84
Sanksjoner
1. Medlemsstatene
skal fastsetteregler for andresanksjonersom får anvendelsepå overtredelserav denneforordning, særlig på
overtredelsersom ikke omfattesav administrativebøteri henholdtil artikkel 83, og skal treffe alle nødvendigetiltak for å sikre at de
gjennomføres.Sanksjoneneskal værevirkningsfulle, ståi forhold til overtredelsenog virke avskrekkende.
2. Medlemsstatene
skal senest25. mai 2018 underretteKommisjonenom de lovbestemmelser
de vedtari henholdtil nr. 1, og uten
oppholdom eventuellesenereendringersom påvirkerdem.

KAPITTELIX
Bestemmelserom særligebehandlingssituasjoner

Artikkel 85
Behandling og ytrings - og informasjonsfrihet
1. Medlemsstatene
skal ved lov bringerettentil vern av personopplysninger
i henholdtil denne forordningi samsvarmedrettentil
ytrings- og informasjonsfrihet,herunderbehandlingsom finner sted i journalistisk øyemedeller med henblikk på akademiske,
kunstneriskeeller litteræreytringer.
2. Ved behandlingsom finner sted i journalistiskøyemedeller med henblikk på akademiske,kunstneriskeeller litteræreytringer,
skal medlemsstatene
fastsettefritak eller unntak fra kapittel II (prinsipper), kapittel III (den registrertesrettigheter), kapittel IV
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(behandlingsansvarligog databehandler),kapittel V (overføring av personopplysningertil tredjestater eller internasjonale
organisasjoner),kapittel VI (uavhengigetilsynsmyndigheter),kapittel VII (samarbeidog ensartetanvendelse)og kapittel IX (særlige
behandlingssituasjoner)
dersomdet er nødvendigfor å bringerettentil vern av personopplysninger
i samsvarmedrettentil ytrings- og
informasjonsfrihet.
3. Medlemsstatene
skal underretteKommisjonenom de lovbestemmelserde har vedtatt i henholdtil nr. 2, og uten opphold om
eventuellesenere endringslovereller endringersom påvirkerdem.

Artikkel 86
Behandling og innsyn i offisielle dokumenter
Personopplysninger
i offisielle dokumentersomen offentlig myndigheteller et offentlig eller privat organer i besittelseav for å utføre
en oppgave i allmennhetensinteresse,kan utleveresav myndigheteneller organeti samsvarmed unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett somdenoffentlige myndigheteneller organeter underlagt,for å bringerettentil innsyni offisielle dokumenter i samsvar
medrettentil vern av personopplysninger
i henholdtil denneforordning.

Artikkel 87
Behandling av nasjonalt identifikasjonsnummer
Medlemsstatenekan fastsettenærmeresærligevilkår for behandlingav et nasjonaltidentifikasjonsnummereller andre generelle
identifikatorer. Dersomdette er tilfellet, skal det nasjonaleidentifikasjonsnummeret
eller enhverannengenerell identifikator bare
brukessammenmednødvendigegarantierfor den registrertesrettigheterog friheter i henholdtil denneforordning.

Artikkel 88
Behandling i forbindelse med ansettelsesforhold
1. Medlemsstatene
kan, ved lov eller tariffavtaler,fastsettenærmerereglerfor å sikre vern av rettigheterog friheter ved behandling
av arbeidstakerespersonopplysningeri forbindelse med ansettelsesforhold,særlig med henblikk på rekruttering, oppfyllelse av
arbeidsavtaler,herunderoppfyllelseav forpliktelserfastsattved lov eller tariffavtaler,ledelse,planleggingog organisering av arbeidet,
likestilling og mangfoldsamthelseog sikkerhetpå arbeidsplassen,
vern av arbeidsgiverenseller kundenseiendom,individuell eller
kollektiv utøvelseav eller rett til å nyte godt av rettigheteneog fordeleneknyttet til ansettelsen
samtfor å avslutteansettelsesforholdet.
2. Nevnte regler skal omfatte egnedeog særlige tiltak for å verne den registrertesmenneskeverd,berettigedeinteresserog
grunnleggenderettigheter,særlig med hensyn til behandlingensgjennomsiktighet,overføring av personopplysningerinternt i et
konserneller en gruppeav foretaksom utøveren felles økonomiskvirksomhet,og overvåkingssystemer
på arbeidsplassen.
3. Medlemsstatene
skal senest25. mai 2018 underretteKommisjonenom de lovbestemmelser
de vedtari henholdtil nr. 1, og uten
oppholdom eventuellesenereendringer sompåvirkerdem.

Artikkel 89
Garantier og unntak ved behandling for arkivformål i allmennhetensinteresse,for formål knyttet til vitenskapelig eller
historisk forskning eller for statistiske formål
1. Behandlingfor arkivformål i allmennhetensi nteresse,for formål knyttet til vitenskapeligeller historisk forskning eller for
statistiskeformål skal omfattesav nødvendigegarantieri samsvarmed denneforordning for å sikre den registrertesrettigheter og
friheter.Nevntegarantierskal sikre at det er innført tekniskeog organisatorisketiltak for særligå sikreat prinsippetom dataminimering
overholdes.Nevnte tiltak kan omfatte pseudonymisering,forutsatt at nevnteformål kan oppfylles på dennemåten.Dersomnevnte
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tiltak kan oppfylles ved viderebehandlingsom ikke gjør det mulig eller ikke lenger gjør det mulig å identifiserede registrerte,skal
formåleneoppfyllespå dennemåten.
2. Når personopplysninger
behandlesfor formål knyttet til vitenskapeligeller historiskforskningeller for statistiskeformål, kan det
i unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett fastsettesunntakfra rettighetenenevnt i artikkel 15, 16, 18 og 21, med forbehold
for vilkåreneog garantienenevnt i nr. 1 i denneartikkel, i den grad det er sannsynligat sli ke rettighetervil gjøre det umulig eller i
alvorlig gradvil hindreoppfyllelsenav de spesifikkeformålene,og slike unntaker nødvendigfor å oppfylle nevnteformål.
3. Når personopplysningerbehandlesfor arkivformål i allmennhetensinteresse,kan det i unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett fastsettesunntak fra rettighetenenevnt i artikkel 15, 16, 18, 19, 20 og 21, med forbehold for vilkåreneog garantiene
nevnt i nr. 1 i denneartikkel, i den grad det er sannsynligat slike rettigheterv il gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre
oppfyllelsenav de spesifikkeformålene,og slike unntaker nødvendigfor å oppfylle nevnteformål.
4. Når en behandlingnevnti nr. 2 og 3 samtidighar andreformål, får unntakeneanvendelsebarepå behandlingfor formålenenevnt
i dissenumre.

Artikkel 90
Taushetsplikt
1. Medlemsstatene
kan vedtasærligereglerfor å fastsettetilsynsmyndighetenes
myndighetomhandleti artikkel 58 nr. 1 bokstave)
og f) i forbindelsemedbehandlingsansvarlige
eller databehandlere
somi henholdtil unionsretteneller medlemsstatenes
nasjonalerett
eller regler fastsattav nasjonalevedkommendeorganeromfattesav yrkesmessigtaushetsplikteller annentilsvarendetaushetsplikt,
dersomdet er nødvendigog står i forhold til behovetfor å bringe retten til vern av personopplysningeri samsvarmed nevnte
taushetsplikt.Nevnte regler får bare anvendelsepå personopplysningersom den behandlingsansvarlige
eller databehandleren
har
mottattsom følge av, eller har innhenteti f orbindelsemed,en aktivitet somomfattesav nevntetaushetsplikt.
2. Medlemsstatene
skal senest25. mai 2018underretteKommisjonenom de reglerde vedtari henholdtil nr. 1, og utenoppholdom
eventuellesenereendringersompåvirkerdem.

Artikkel 91
Eksisterenderegler for vern av personopplysningerfor kirker og religiøse sammenslutninger
1. Dersom kirker og religiøse sammenslutningereller samfunn i en medlemsstatpå tidspunktet for ikrafttredelsenav denne
forordning anvenderomfattenderegler for vern av fysiske personermed hensyntil behandling,kan nevnteregler fortsatt anvendes,
forutsattat de bringesi samsvarmeddenneforordning.
2. Kirker og religiøsesammenslutninger
som anvenderomfattenderegler i samsvarmed nr. 1 i denneartikkel, skal væreunderlagt
tilsyn av en uavhengigtilsynsmyndighet,som kan værespesifikk, forutsatt at den oppfyller vilkårene fastsatti kapittel VI i denne
forordning.

KAPITTELX
Delegerterettsakterog gjennomføringsrettsakter

Artikkel 92
Utøvelseav delegert myndighet
1.

Myndighetentil å vedtadelegerterettsaktergis Kommisjonenmedforbeholdfor vilkårenefastsatti denneartikkel.
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2.

Den delegertemyndighetennevnt i artikkel 12 nr. 8 og artikkel 43 nr. 8 gis Kommisjonenpå ubestemttid fra 24. mai 2016.

3. Den delegertemyndighetennevnt i artikkel 12 nr. 8 og artikkel 43 nr. 8 kan når som helst tilbakekallesav Europaparlamentet
eller Rådet.En beslutningom tilbakekallinginnebærerat dendelegertemyndighetensom angisi beslutningen,opphører å gjelde.Den
får anvendelsedagenetter at den er kunngjort i Den europeiskeunionstidendeeller på et seneretidspunktangitt i beslutningen.Den
berørerikke gyldighetenav delegerterettsaktersom alleredeer i trådt i kraft.
4.

Så snartKommisjonen vedtaren delegertrettsakt,skal den underretteEuropaparlamentet
og Rådetsamtidigom dette.

5. En delegertrettsaktvedtatti henholdtil artikkel 12 nr. 8 og artikkel 43 nr. 8 skal tre i kraft baredersomverkenEuropaparlamentet
eller Rådethar gjort innsigelsemot rettsakteninnen en frist på tre månederetter at Europaparlamentet
og Rådetble underrettetom
rettsakten,eller dersombådeEuropaparlamentet
og Rådetinnen utløpetav dennefristen har underrettetKommisjonenom at de ikke
kommertil å gjøreinnsigelse.Fristenforlengesmedtre månederpå Europaparlamentets
eller Rådetsinitiativ.

Artikkel 93
Komitéprosedyre
1.

Kommisjonenskal biståsav en komité. Nevntekomité skal væreen komité i henholdtil forordning(EU) nr. 182/2011.

2.

Når det visestil dettenummer,får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011anvendelse.

3.

Når det visestil dettenummer,får artikkel 8 sammenholdtmedartikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011anvendelse.

KAPITTELXI
Sluttbestemmelser

Artikkel 94
Oppheving av direktiv 95/46/EF
1.

Direktiv 95/46/EFopphevesmedvirkning fra 25. mai 2018.

2. Henvisningertil det opphevededirektiv skal forståssom henvisningertil denneforordning.Henvisningertil arbeidsgruppen
f or
personverni forbindelse med behandling av personopplysningernedsatt ved artikkel 29 i direktiv 95/46/EF skal forstås som
henvisningertil Det europeiskepersonvernrådnedsattved denneforordning.

Artikkel 95
Forhold til direktiv 2002/58/EF
Ved denneforordning skal det ikke innføres ytterligere forpliktelser for fysiske eller juridiske personernår det gjelder behandlingi
forbindelsemed levering av offentlig tilgjengeligeelektroniskekommunikasjonstjenester
i offentlige kommunikasjonsnett
i Unionen
medhensyntil aspekterder de er underlagtsærligeforpliktelsermedsammeformål som det som er fastsatti direktiv 2002/58/EF.

Artikkel 96
Forhold til tidligere inngåtte avtaler
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Internasjonaleavtaler som omfatter overføring av personopplysningertil tredjestatereller internasjona
le organisasjoner,som
medlemsstatene
har inngåttfør 24. mai 2016,og som er i samsvarmedunionsrettensomgjaldt før nevntedato,får fortsattanvendelse
fram til de endres,erstatteseller oppheves.

Artikkel 97
Kommisjonens rapporter
1. Kommisjonenskal senest25. mai 2020 og deretterhvert fjerde år framleggeen rapportom vurderingenog gjennomgåelsen
av
denneforordning for Europaparlamentet
og Rådet.Rapporteneskal offentliggjøres.
2. I forbindelsemed vurderingeneog gjennomgåelsene
nevnt i nr. 1 skal Kommisjonensærlig undersøkehvordan det følgende
anvendesog fungerer:
a) kapittel V om overføring av personopplysningertil tredjestatereller internasjonaleorganisasjoner,særlig med hensyn til
beslutningersomer truffet i henholdtil artikkel 45 nr. 3 i denneforordning,og beslutningersom er truffet på grunnlagav artikkel
25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF,
b) kapittel VII om samarbeidog ensartetanvendelse.
3.

Med hensyntil nr. 1 kan Kommisjonenanmodeom informasjonfra medlemsstater
og ti lsynsmyndigheter.

4. Når Kommisjonen foretar vurderingeneog gjennomgåelsenenevnt i nr. 1 og 2, skal den ta hensyn til holdningeneog
konklusjonenefra Europaparlamentet,
Rådetog andrerelevanteorganereller kilder.
5. Kommisjonenskal ved behovframleggeegnedeforslagtil endringav denneforordning,idet det tassærlighensyntil utviklingen
innen informasjonsteknologiog de framskrittenesom har funnetstedi informasjonssamfunnet.

Artikkel 98
Gjennomgåelseav andre EU-rettsakter om vern av personopplysninger
Dersomdet er relevant,skal Kommisjonenframleggeforslagtil regelverkmedhenblikk på endringav andreEU-rettsakterom vern av
personopplysninger
for å sikre et enhetligog ensartetvern av fysiske personeri forbindelsemed behandling. Dette skal særliggjelde
reglenefor vern av fysiskepersoneri forbindelsemedbehandlingsomutføresav EUs institusjoner,organer,kontorerog byråer, og for
fri utvekslingav slike opplysninger.

Artikkel 99
Ikrafttredelse og anvendelse
1.

Denneforordning trer i kraft den 20. dagetterat den er kunngjort i Den europeiskeunionstidende.

2.

Den får anvendelsefra 25. mai 2018.
Denneforordninger bindendei alle deler og kommerdirektetil anvendelsei alle medlemsstater.

Utferdigeti Brussel27. april 2016.

For Europaparlamentet

For Rådet
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M. SCHULZ

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT

President
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SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3339-1

Arkiv:

Austjord behandlingssenter, - ferdigstillelse av uteanlegget
Forslag til vedtak:
1. Det etableres utvidet parkeringsareal for Austjord behandlingssenter i forbindelse med
riving av den gamle «Rødstua» i tråd med saksframstillingen.
2. Som del av parkeringsarealet etableres carport for institusjonens kjøretøyer samt
sykkelparkering.
3. Tre parkeringsplasser gis lademulighet for el-biler.
4. Beregnet kostnad kr. 3 180 000, er innarbeidet i rådmannens forslag til
handlingsprogram 2018 - 2021.

Innledning / bakgrunn
«Rødstua» på Austjord ble benyttet av Arbeidssenteret (AI) frem til de flyttet i 2015. Bygget
som er oppført i 2.etasjer, har en svært lav tilstand og uhensiktsmessig planløsning. Bygget er
ikke i bruk og er derfor foreslått revet. «Rødstua» har en grunnflate på ca. 160 m2 og består
av kjeller, 1.etg, og 2.etg. Total BTA er derfor ca. 480 m2.
Kondemnable bygninger genererer driftskostnader (forsikring, tilsyn etc.) og kan potensielt
utgjøre personfare. Det er derfor viktig å få revet denne typen bygninger for å få redusert risiko
og driftskostnader.
Beskrivelse av saken
Austjord behandlingssenter har fått økt antall ansatte og brukere som følge av at dagsenteret
har flyttet fra Heradsbygda til Austjord. Når eldresenteret på «nye» Heradsbygda
omsorgssenter er ferdigstilt i 2020, vil dagsenteret på Austjord bli videreført som dagtilbud
med samme antall plasser, slik at denne økningen i antall brukere og ansatte vil være
permanent.
Austjord behandlingssenter består nå av tre enheter som omfatter rehabiliteringsavdeling,
korttidsplasser, hospiceavdeling, avlastningsavdeling for foreldre med sterkt omsorgstrengende
barn, dagtilbud og hjelpemiddellager. Flere av disse tjenestetilbudene genererer stort

transportbehov, likeens mye besøk. Senteret har derfor en relativt stor egen kjøretøypark med
leasede biler (4 minibusser, 2 varebiler, og 6 personbiler).
Det er derfor behov for å etablere en ny parkeringsplass med ca. 20 parkeringsplasser. Slik
parkeringsplass kan etableres i forlengelsen av eksisterende parkeringsplass der «Rødstua» nå
står (se illustrasjon), eller langs adkomstveien inn til Austjord. Begge disse alternativene er på
kommunal tomt. Etableringen må prosjekteres og er søknadspliktig etter plan og
bygningsloven.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har tidligere anbefalt at «Rødstua» rives, og ser det klart hensiktsmessig at utvidet
parkeringsareal etableres på samme sted, og i tilknytning til eksisterende parkering.
Rådmannen anbefaler at man da benytter anledningen til å ferdigstille utearealene ved Austjord
behandlingssenter, ved at det i forbindelse med de nye parkeringarealene etableres nødvendig
car-port for institusjonens egne kjøretøy, som er:





4 busser (høyde 2,80 m)
1 stor personbil 9 seter
2 varebiler
5 personbiler (av disse er to biler tilknyttet hjelpemiddellageret)

Rådmannen ønsker også at det i denne anledning etableres tre parkeringsplasser med ladepunkt
for el-bil, samt sykkelparkering.
Ved å etablere bygningsmessige tiltak på samme lokasjon som «Rødstua», vil det forsvares å
knytte de samlede kostnader (inklusive riving) opp i mot investeringsbudsjettet. Rådmannen
har fått utarbeidet følgende kostnadsestimat:
Tiltak
Riving av «Rødstua»

Investeringsbehov
(inkl. moms)
kr. 300 000,-

Erfaringstall fra lignende tiltak har en kostnad på kr. 625,-/m2 BTA inkl. en
usikkerhetsfaktor på 20%, kostnader til miljøkartlegging og prosjektledelse.
Opparbeiding av parkeringsareal og tilbakeføring av grøntareal.
Tiltaket innebærer å etablere ca. 300 m2 asfaltert parkeringsplass, med egen

kr. 200 000,-

belysning. Opparbeidelsen er relativt enkel med de grunnforholdene som er
på området.
Car-port med nevnte kapasitet

kr. 2 330 000,-

Dette estimatet tar utgangspunkt i den nyetablerte car-porten for Tyribo
omsorgssenter, som ble etablert for en kostnad på kr. 7 824,-/m2.
Garasjering av personbil krever et parkeringsareal på 17 m2. Varebiler
trenger 20 m2 og en minibuss trenger 25 m2. Det skisserte behovet ved
Austjord behandlingssenter vil dermed generere et bygg på 242 m2. Med
samme kvadratmeterpris, tillagt 17% for et høyere bygg på deler av
anlegget for å få plass til bussene, samt 15% for usikkerheter i
markedssituasjon og eventuelle merkostnader som måtte dukke opp, vil
tiltaket utløse en investering på kr. 2 330 000,-.
Ladepunkter for el-biler (3 stk)

kr. 300 000,-

Erfaringstall fra slik etablering ved Ringerike videregående skole er
benyttet. I henhold til kommunestyresak 9/17 skal det innføres 2 timers
gratisparkering for el- og hydrogendrevne motorvogner i kommunen. Ved
etablering av nye ladepunkter på kommunale p-plasser skal disse forberedes
for mulig innføring av betaling for ladestrøm. Dersom behovet blir større, er
det enkelt å utvide et slikt anlegg bare tilførselskabelen har nok kapasitet.
Sykkelparkering, skilting etc.

kr. 50 000,-

Samlet investeringsbehov (inkl. moms)

kr. 3 180 000,-

Rådmannen anbefaler at kr. 3 180 000,- bevilges i forbindelse med behandlingen av
handlingsprogram 2018 - 2021
Vedlegg
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Sak: 23/17
Saksprotokoll - Fontenehuset i Hønefoss - Årsmelding
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Årsrapport 2016 for Fontenehuset Hønefoss tas til orientering.

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.

RINGERIKE KOMMUNE

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Eldrerådet
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SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3356-1

Arkiv: 233 G70

Fontenehuset i Hønefoss, - Årsmelding
Forslag til vedtak:
Årsrapport 2016 for Fontenehuset Hønefoss tas til orientering.

Beskrivelse av saken:
Fontenehuset Hønefoss mottar hvert å et betydeling tilskudd fra Ringerike kommune til driften,
og kommunen ser tilbudet som et viktig og nyttig supplement til tjenestetilbudet for aktuell
brukergruppe.
Ringerike kommune krever årlig årsrapport, årsberetning m/regnskap og revisjonsberetning i
forbindelse med utbetaling av tilskudd fra kommunen.
Rådmannens vurdering:
Rådmannen legger i henhold til avtalen med dette fram årsrapport, årsberetning m/regnskap og
revisjonsberetning for 2016 til politisk orientering.
Årsberetningen viser en stor og målrettet aktivitet fra Fontenehuset, i særdeleshet rettet mot
mestring og arbeid.

-

Vedlegg:
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Årsrapportener utarbeidet av medlemmerog medarbeidereved FontenehusetHønefoss.

Besøksadresse:

Postadresse:

E - post:

FontenehusetHønefoss

FontenehusetHønefoss

post@fontenehuset.com

St. Olavsgate 5

Postboks245 sentrum

E - post Dagligleder:

3510Hønefoss

3502 Hønefoss

annlaug@fontenehuset.com

Tlf: 32126610

Ne side:
www.fontenehuset.com
Org. nr.: 986 173 560
Bankkonto: 228030 92552
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Vår visjon
Å styrke mulighetenefor menneskermed psykiskelidelser l å
oppnå en likeverdig lværelsei samfunnet.Mulighetene skal styrkes
ved å øke medlemmenesselvrespekt,ansvarlighetog sosiale
ferdigheter.
Medarbeiderei 2016

AnnlaugNielsen
Dagligleder

Hege
HegeHammer
Hammer NestleTilretelegger
der/medarbeider/
Arbeid med
Bistand/Nestleder/
tlretelegger
medarbeider

Henriete Hovde
Medarbeider

BodilHeggelund
Medarbeider

OlavRisan
Medarbeider

SverreBerg
Berg TilreteTilretelegger
Arbeid
leggeri Arbeid
med
med Bistandfra 1/8

Vikarer i 2016

Unni Madsen
Tilretelegger Arbeid
med Bistandtl 29/1

Styret i S

Martne HøyBerg

DagAtle Magnussen

Vikarfra 9/2-28/10

Vikarfra 1/1-12/2

elsenFontenehusetHønefossfor 2016

HaakonTronrud
Styreleder

StenE .Magnus
Nestleder

SveinungBerg
Styremedlem

Eli D Andersen
Styremedlem

KarinKällsmyr
Styremedlem

Knut Stubben
Styremedlem

IngerLiseØen Styremedlemtl mars 2016

Aina Oset
Styremedlem

3

Dagligleder har ordet
Enårsrapporter et tlbakeblikk på året som har vært:
1.mars kk vi besøkfra ClubhouseInterna onal sin øversteAdministra ve leder Joel
D. Corcoranog Anita Brix Lambaeksom har ansvaretfor samarbeidetmed de europeiskefontenehusenei ClubhouseInternatonal. St elsensstyre var representert,
samt noen av våre samarbeidspartnerei det lokalenæringslivet,i tllegg tl medlemmer og medarbeidere.Flereav våre medlemmerfortalte om sine erfaringermed
FontenehusetHønefoss.ClubhouseInternatonal haddevalgt ut Fontenehuset
Hønefosssom et av fontenehusenede ønsketå besøkei Norge,fordi de ønsketmer
informasjonom hvordanvi har oppnåddet så godt samarbeidmed vårt lokalmiljø.
De gavutrykk for at FontenehusetHønefosser et godt forbilde for andre fontenehus.Enav våre medlemmer,
Knut Stubbener nyvalgt styremedlemi ClubhouseInternatonal . Haner sammenmed undertegnedeogsåmedlem
av ClubhouseInternatonal sit Facultyfor ClubhouseDevelopment,som bestårav medlemmerog medarbeidere
fra akkreditertefontenehusover hele verdensom har fåt opplæring,og jobber i team med akkrediteringav
fontenehus.
Det gir en n mulighet for FontenehusetHønefosstl å bli sat på kartet ogsåi internasjonal sammenheng.
I 2016 motok FontenehusetHønefosskr. 432 000 kr, fra bedri er og privatpersoner.Det er veldig ot og helt
utrolig. Vi er svært takknemligfor dete .
Det gjør at vi kan subsidierefritdsprogrammet vårt, med turer for våre medlemmer,arrangementerpå helligdager
og i helgermed deilig mat og aktviteter. Jegvil takke alle dere som har støtet og hjulpet oss,bådeøkonomiskog
på andre måter. Den positve holdningenfra lokalmiljøet er ogsåmed på å motvirke stgmatsering av psykiskhelse,
som bidrar tl økt selvfølelsehos medlemmenevåre.
I 2016 sendteFontenehusetHønefossto medlemmerog to medarbeiderepå opplæringi fontenehusmodellentl
GenesisClubhouseutenfor Bostoni USA.Dete kunnevi gjøre fordi vi gjennomgrasrotandelenhar samletinn
pengertl å dekkebeggeopplæringene.
Da VestreVikenskulleansete sin første erfaringskonsulentble vi spurt om vi haddenoen godekandidaterog Ola
HeieneFauske kk jobben. Det er imponerendeden prosessenOla har vært igjennom,og det er svært hyggeligat
stllingen nå har blit en fast stlling. Det har ført tl et ennå bedre samarbeidmellom VestreVikenshelseforetaksit
døgn- og dagtlbud på Røyseog FontenehusetHønefoss.
Til sammenhar 11 medlemmerkommet ut i ordinært arbeid i 2016og i tllegg har er ogsåøkt sin stllingsprosent,
noen helt opp tl 100 %. I våre 6 overgangsarbeidsplasser
har 12 medlemmerjobbet i 2016.9 medlemmerhar vært
under utdanning,2 på høgskolerog 7 i videregåendeskole.
Somdagligleder gjør dete meg rørt og ydmyk og inspirerermeg hver dag.Det gjør ogsåarbeidshverdagenpå fontenehuset,koseligeklubbkvelder,arbeidsmiddager,frokostmøter,ulike kulturtlbud og inspirerenderessursseminar
med st elsensstyre.
Jegvil benyte anledningentl å skryte av medlemmerog medarbeideresom i løpet av dete året har frontet Fontenehuseti ere godeoppslagi RingerikesBlad.Tusentakk tl hver enkelt av dere for den dere er, de ressurserdere
bringer med dere tl fellesskapet,og at jeg får dele min arbeidshverdagmed dere.
Annlaug
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Arbeidsdagenpå huset
FontenehusetHønefosser organiserti 2 enheter:
Administrasjonsenheten:
Oppgaver:Regnskap,skrivebrev og gratulasjonskort,lageklubbavis,årsrapport,føre statstkk, betjene resepsjonen, overgangsarbeid,ansvarfor Arbeid– og studiesenteret.
Serviceenheten:
Kjøkken,kafé, vaktmestertjeneste,renhold, HMS.
Oppgaver:Lagelunsj, betjene cafe,ytre og indre vedlikeholdav huset,uteområdet,HMS-oppgaver,renhold, renovasjon.

Stor arbeidsinnsats:
Våremedlemmerhar i løpet av
2016arbeidet 15 571 tmer på
FontenehusetHønefoss,dete
tlsvarer ca. 9 årsverk.

Ny gjerde i bakgården!

Det bakespå serviceneheten!

Arbeidsmøtepå administrasjonsenheten
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Arbeidsdagenpå huset

Noen fakta om våre medlemmer:
Vi har i løpet av 2016 hat en økningi antall medlemmerpå 20.
Vi har ved utgangenav 2016,204 medlemmer.Av våre 204 medlemmerer, 90 menn og 114 kvinner

Fastemøter:

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Ungevoksne11.00—12.00
Media– og markedsføringsgruppe
13.3014.30
EnhetsmøteService09:30- 10:30
Retningslinjesamling
15.00- 15:30

Jobbklubbhver 14. dag 14:30- 15:30
Klubbhusmøteén gangi måneden14:00 15:30

Torsdag

Enhetsmøteadmin enheten11.00– 12.00
Koordineringsmøte14:30 - 15:30

Fredag

Fritdsgruppemøteen gangpr. mnd.
13.45-14.45
Ukeslut 15:00- 15:45

Dagsplan:
8:00

Klubbhusetåpner

8:15-8:45

Kafeenåpner og tlbyr frokost

8:45-9:00

Fellesmorgensamling

9:00-9:30

Arbeidsmøtepå enhetene

9:15-12:00

Arbeid på enhetene

12:00-13:00

Lunsj

13:00-13:15

Arbeidsmøtepå enhetene

13:15-16:00

Arbeid på enhetene

Åpningstider2016:
Mandag,tirsdag,torsdagog fredag08.00-16.00.
Onsdag:08.00-20.00.
Arbeid– og studiesenterethar sammeåpningstidersom
huset for øvrig,men studenter som trenger å benytte lokaleneetter åpningstidenehar anledningtil å låne nøkkel
etter behov.
Tur i lunsjen er et lbud for de som
ønskerdet mellom kl 12.30—12.50.
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Arbeidsdagenpå huset

Stø e fra fontenehusfellesskapet
For å kunne utvikle seger det viktg at de grunnleggendebehover dekket.Sliksom forutsigbar
økonomi,trygg bosituasjonog sosialtnetverk.
Mangeav våre medlemmerhar lite eller ikke noe netverk, som kan stlle opp når det er behovfor
støte tl for eksempelpraktske oppgaversom hjelp i hjemmet, følge tl NAVog andre o entlige kontorer og hjelp tl ytng etc.
Derfor tlbyr medlemmerog medarbeiderepå fontenehuset,støte tl medlemmenepå disseområder
samt hjelp tl å kommeut i ordinært arbeid og hjelp tl å fullføre skolerog studier.

7

Studier

Retningslinje25:
Klubbhusetstøter medlemmenei å nå deresyrkes- og utdanningsmessige
mål ved å hjelpe dem å utnyte ulike
utdanningstlbud for voksne.Der hvor klubbhusettlbyr intern opplæring,vil medlemmersevne tl å underviseog
veiledebli benytet i stor grad

Utdanning
Utdanninger viktg i dagenssamfunn,dete gjelder ogsåfor våre medlemmer.Flerehar falt ut av
sine utdanningsløpog må ta opp igjen fag for å fullføre disse.
Fontenehusettlbyr derfor støte tl medlemmeneslik at de kan fullføre sin utdanning.

Workshoppå Arbeid– og studiesenteret31.08.16!
Vi ønskerå ha et tet og godt forhold tl aktuellesamarbeidspartnerefor å kunnegi et best mulig tlbud tl våre
medlemmer.Et av tlbudene er studiestøte tl å fullføre eller starte på utdanning.Det kan være i videregående
skoleeller studier på høgskolenivå.

I august2016 gjennomførteFontenehusetHønefossen svært vellykketworkshopom hva som skaltl for at elever
og studenter,som har utordringer knytet tl psykiskhelse,skalklare å fullføre skolegangog studier.
Mangeav våre samarbeidspartnerefra kommune,fylkeskommune,Nav,de videregåendeskoleneog Høgskoleni
SørøstNorgedeltok med stort engasjement.Det har ført tl faste samarbeidsformeri etertd: Vi deltar i et samarbeid ledet av SLTkoordinator i Ringerikekommune,i forebyggingmot kriminalitet i videregåendeskole.Gjennom hele året har FontenehusetHønefosshat stand
hver uke på høgskoleni sør øst Norge,og fåt styrket
vårt samarbeidmed den nye sosialrådgiveren,veilederne og studentsamskipnaden.

Bildet er hentet fra diskusjonenav problemstllinger under arrangementet.
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Studier

Samarbeidmed HSN,CampusRingerike
Vi har gjennomstore deler av 2016 hat ukentlig
stand på HSNhver trsdag mellom kl 11-13. Her har vi
vært synligemed roll-up og informasjonsmateriell!
Hveruke har vi forsøkt å værerepresentertmed både
en medarbeiderog et medlem.Vi har i hele 2016også
hat et godt og tet samarbeidmed sosialrådgiverpå HSN.Først
Torill Felberg,fram tl hun gikk av med pensjon,og nå LenaPfeiler.
Sosialrådgiverhar ståt på stand sammenmed ossved et par
anledninger.PåVerdensdagenfor psykiskhelse,10. oktober, var vi
representertpå stand på HSNsammenmed blant annet
studentparlamentet.
Det er viktg for osså synliggjørevårt tlbud ovenfor studenter som
sliter med sin psykiskehelse.Vårt Arbeid– og studiesenter
er tlretelagt med plasserfor de som ønskeret
rolig arbeidsmiljøfor lekser,oppgaverog studier.

Studenteri 2016:
Man får ogsåtlgang tl andre tlbud på Fontenehuset
Hønefoss.For mangestudenter kan det sosialeby på
utordringer, men hos ossfår man fellesskapmed andre i
sammesituasjon.

2 medlemmerpå høgskole/
universitet.
7 medlemmerpå videregående skole.

Statstkken viserantall personersom har brukt lokalene tl ulike aktviteter i hver
månedi 2016:
Undervisning
Egnestudier
Møtevirksomhet
Arbeidsmiddager
Frokostmøter
Sosialearrangementer
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Arbeid

11 medlemmerhar i 2016
kommet ut i ordinær jobb.
Vi ser at interessenfor arbeid er stgende.

Arbeid er et av fundamentenei Fontenehusets
virksomhet.Vi har tro på at et menneskekan
rehabiliteresgjennomarbeidsrelaterteaktviteter
og kommetlbake tl samfunnet,få godesosiale
relasjonerog oppleveen meningsfulltlværelse.

FørsteErfaringskonsulenti VestreViken Helseforetak
Av: Ola H. Fauske

Startet som prosjekts lling i 20 %
3. mars 2016
Fast50 % s lling fra 1. mars 2017

I 2007 gikk jeg inn døren tl FontenehusetHønefossmed en
drøm om en Vernepleierutdanning,på tross av alle bekymringer og advarslerfra både fastlege,NAVog menneskerinvolvert i min IndividuellePlan.I 2015 kom jeg tlbake tl Fontenehusetsom student i praksisog skrevhovedoppgaven
min om Fontenehusmodellen.
Sammeår motok jeg autorisasjon som Vernepleier.
I sluten av 2015 kk jeg spørsmålfra AnnlaugNielsen(daglig
leder) og Knut Stubben(medlemog tdligere styremedlem)
om jeg ønsketå gå inn i en prosjektstlling som Erfaringskonsulent ved RingerikeDPSavdelingRøyse.Jegsyntesdete
hørte spennendeut og takket ja. 3 mars2016 startet jeg i 20 % stlling som Vernepleiermed brukererfaring. Stllingen gikk raskt opp tl 40 %,og i februar 2017 kk jeg tlbud om en fast stlling som Erfaringskonsulent i 50 %.
EnErfaringskonsulenter en personmed brukererfaring,i mit tlfelle som motager av psykiskehelsetjenester.Denviktgste arbeidsoppgavener å spre håp om at, på tross av psykiskeutordringer, er det fullt
mulig å ta en utdanningog- eller kommersegut i ordinært arbeid.Enannenviktg arbeidsoppgaveer å
sete økt fokuspå brukermedvirkning.Pasientensiter med den best ekspertse på segselv!
Dete er noe jeg kan relatere meg tl i henhold tl utordringer og fordommer med tjenester jeg selv
motok. «Du som haddeangstog slet med depresjonerkunne ikke ta en Vernepleierutdanning!»var meldingenjeg kk av NAVog behandlere.De fortalte meg at det var lite realistsk med en høgskoleutdanning
og ville tvinge meg ut i tltak som overhodetikke haddenoe fremtd, hverkenøkonomiskeller forhold tl
helsen.Jegvissteselvat, hvis jeg skullekommeut i arbeid,så måte jeg ta en høyereutdanningslik at jeg
kunne ska e meg et arbeid jeg kunne stå i over td.
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Arbeid
PåFontenehusetfantes det ingenfordommer og ingensom tvilte på at jeg skulleklare en utdanning.Det
var ingen som sate begrensningerfor mine drømmerog håp. Jeg kk hjelp tl å byte saksbehandlerpå
NAVfor å få igjennommin egentltaksplan. Jeg kk ogsåhjelp tl å ordne en dårlig økonomi,eter mange
år vekslendemellom strøjobberog sosialstønader.Jeg kk hjelp tl å nne dokumentasjonog ordne papirer for å kommeinn på OPUSså jeg kunne starte med å ta opp 2 fag jeg mangletfor å få full studiekompetanse.
Jegbenytet Fontenehusetsom en arbeidsplassfor å ska e meg gode rutner rundt lekselesingog forberedelsetl eksamen.Dete ga meg en solid platorm da jeg startet på Høgskoleni Osloog Akershusi
2011.Takketværedisseru nene var jeg selvhjulpenigjennomstudienepå høgskolen l jeg kom lbake
på Fontenehusetsom student i praksis.
FontenehusetHønefosshar sidenoppstartenopparbeidetsegen unik kompetansepå menneskermed
psykiskeutordringer. De har ogsågod kjennskaptl praktske utordringer ungemennesker møter i regi
av NAVeller i behandling,der det dessverreo e fokusererpå begrensingeri stedet for menneskelige
ressurser.Dennekompetansenbenyter jeg meg av i mit arbeid som Erfaringskonsulentved Ringerike
DPSvia et tet samarbeidmed Fontenehuset.
Sidenjeg startet på RingerikeDPShar jeg fulgt mange,både ungeog voksne,tl omvisningpå Fontenehuset Hønefoss.Enkelteønskerå ta og- eller fullføre en utdanning,mensandre ønskerå kommesegut i
arbeidslivet.Vedå leggetl rete for pasientenfør utskrivelse,kan man med enkle grep forebyggenye og
lengresykdomsperioder,tlbakefall og nye innleggelser.
Selvom jeg slet med psykiskeutordringer haddejeg god selvtllit. Jegvisstejeg kunne klare en utdanning og kommemeg ut i arbeid.Men alle fordommenejeg møte i egenbehandlinghaddegit meg et
dårlig selvbilde.Sommedlemved Fontenehusethar jeg fåt mulighet tl å visehva jeg duger tl, viseat
jeg er en ressursog at «mankan på tross av!». Jegvil på vegneav dete takke Fontenehusetsmedarbeidere og medlemmerfor muligheten,støte og hjelp jeg har motat fra starten på en utdanning,tl å nå
værei fast ordinært arbeid.

OlaHeieneF.

Hva er en Erfaringskonsulentog hvordan jobber man?
EnErfaringskonsulenter en personmed brukererfaring,i Olastlfelle som motager av
psykiskehelsetjenester.Denviktgste arbeidsoppgavener å spre håp om at, på tross av
psykiskeutordringer, er det fullt mulig å ta en utdanningog- eller kommersegut i ordinært arbeid.Enannenviktg arbeidsoppgaveer å sete økt fokus på brukermedvirkning.
Pasientensiter med den best ekspertse på segselv!
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Arbeid
Overgangsarbeid
Overgangsarbeid
(OA)er Fontenehusetsmodell for at menneskermed en psykiatrisksykdomshistoriekan
komme ut i arbeid.Modellen innebærerat et medlempå Fontenehusetjobber på en vanligarbeidsplassog får
ansettelseskontraktog vanliglønn fra arbeidsgiveren.Arbeidsforholdetvarer i ca 9 md og arbeidstidener inntil
50%av ordinær arbeidsuke.Det er Fontenehusetsom gjennomdialogmed næringslivetskafferovergangsarbeidsplasser,og sørgerfor utvelgelseog opplæring.Ved sykdomgarantererFontenehusetvikar slik at arbeidet
alltid blir utført.

Retningslinje22:
Klubbhusettilbyr sitt eget overgangsarbeidsprogram
som en medlemsrettighet.
Dette gir medlemmenemulighet til å arbeidepå arbeidsplasseri næringslivet.Somet særtrekkved
klubbhusmodellensovergangsarbeidsprogram,
garantererklubbhusetvikarer ved medlemmersfravær.
I tillegg byggerprogrammetfor overgangsarbeidpå følgendegrunnleggendekriterie:
Ønsketom å arbeideer det viktigstekriteriet for å få overgangsarbeid.

Comfort Hotel Ringerike
1 OA-jobb som frokostkokk
Arbeidsoppgaver:forberedefrokost for hotellets
gjester.

Anita (25.02.15—31.01.16)

BlåbærskogenBarnehage
1 OA-jobb
Arbeidsoppgaver:Hente matvarertl barnehagenhver
trsdag, snømåking,gressklipping,forefallendearbeid,
vaskingav søppeldunker.

Frode

Knut Roar

(01.06.15-01.07.16)

(15.08-31.12.16)
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Arbeid
Overgangsarbeid(OA)

RingeriksKra AS
1 OA jobb
Arbeidsoppgaver:
- Kontorarbeid,scanningav faktura.

Elisabeth
(01.08.15.-30.04.og 18.07- 31.12)

Ingvill
(02.05.16-15.07.16)

Kulturs

elsenFengselet

1 OAjobb
Arbeidsoppgaver:
- Arbeidsoppgaversommer:plukke søppeli Fengselsparken,
luke ugress, vanningav blomster.
- Arbeidsoppgavevinter: renhold før og eter arrangementer,
hengeopp plakateri forbindelsemed arrangementer.

Marit

Dag

(01.06.15—01.05.16)

(02.05.16—31.12.16)
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Arbeid
Overgangsarbeid(OA)

Posi v Oppvekst

1 OAjobb
Arbeidsoppgaver:
- Forberedemiddag,rydding,oppvaskog renhold.

Maj Kristn

Leif Gunnar

(12.01-30.03.16)

(01.04-31.05.16)

Tronrudgruppen
1 OAjobb
Arbeidsoppgaver:
- Forberedelunsj, rydding,oppvask,renholdog bestlling av
matvarer.

Lisbeth

Wenche

(17.10.-31.12)

(17.10-31.12vikar)

Sparebank1RingerikeHadeland

1 OA jobb
Arbeidsoppgaver:
- Forberedelunsj ,oppvask,rydding,renhold.

Anita L.

Majdi

(26.02-31.08.16)

(01.09-31.12.16)
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Arbeid

Ny overgangsarbeidsplass:
I februar 2016var vi så heldigå få videreutviklesamarbeidet
vårt med Sparebank1RingerikeHadelandog vi kk en overgangsarbeidsplass
hos dem. Denneovergangsarbeidsplassen
er i
kantnen deresi Hønefoss.
Annenhverfredagfra 09.00—15.00er det et av våre medlemmer som jobber i kantnen.
Påarbeidsmiddagensom var i novemberfortalte Majdi sammen
med Unn Teslo (BanksjefHRForretningsstøte)og HeleneHafnor (leder i kantna) om jobben i kantnen og samarbeidetmellom Sparebank1 og Fontenehuset.Beggeparter er godt fornøyde med samarbeidet.
Majdi sammenmed arbeidsgiverfra Sparebank1RingerikeHadelandpå en av våre
arbeidsmiddager.

Majdi i kantna tl Sparebank1RingerikeHadelandhvor han
har overgangsarbeidsplass.

”Jeger veldig glad i jobbenmin. Detbetyr mye å ha fått min første arbeidskontrakt i Norge.”
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Arbeid
Arbeid med bistand
FontenehusetHønefosshar gjennomhele 2016 vært tltaksarrangør for Navgjennomtltaket Arbeid med
bistand.Vi har hat 10 plassersom tl enhvertd har vært fylt opp. Flereav deltakernehar kommet segut
i jobb og i tllegg har 1 deltaker begyntmed studier gjennomOpusog 1 deltaker i studier på Universitetet
i Tromsø.Gjennomåret som gikk har Unni Madsen,HegeHammerog SverreBergjobbet som tlreteleggere i tltaket.
Arbeidsmiddag
Vi arrangererarbeidsmiddagerfor å holde kontakt med medlemmersom er i arbeid og arbeidsgivere.Til
arbeidsmiddageninviteresog oppretes kontakter med nye arbeidsgivere.I 2016har vi ha re arbeidsmiddager.
Frokostmøte
Gjennom2016 har vi arrangert6 frokostmøter.Vi inviterer bedri er i nabolagettl en uformell frokost
for å bli bedre kjent og utvide netverket.
Bådearbeidsmiddagerog frokostmøterhar i 2016 vært holdt i Arbeid- og studiesenteret.

Bildeneviser:.
Over:Arbeidsmiddagmars.
Høyre:Frokostmøtei juni.
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Opplæringi Fontenehusemodellen
I 2016sendteFontenehusetHønefossto team på opplæringtl GenesisClubhouseutenfor Bostoni USA.Det
første teamet var på opplæringi april og det sisteteamet var på opplæringi November/desember.Påopplæringen deltar ogsåteam fra andre klubbhusrundt omkringi verden.Beggeteamenehaddemed segproblemstllinger som klubbhusethaddeforberedt. Opplæringenforegår ved at teametsdeltakerejobber på hver sin enhet
og deltar i den arbeidsorientertedagenpå lik linje med medlemmerog medarbeiderepå Genesis.Man følger
møter og arrangementersom hører tl på enhetenog klubbhuset.Teametfår utdelt 2 veilederesom skalbistå
med innspill i arbeidet med å utarbeideen handlingsplansom presenteresfor sit eget klubbhusnår opplæringen
er ferdig. Handlingsplanenbestår av hovedmålog delmål som er knytet opp mot retningslinjeri klubbhusmodellen. Under opplæringendeltar teamet i dagligediskusjonerrundt aktuelleartkler. Her samlesteamenesom deltar på opplæringen,medlemmerog medarbeiderefra Genesis.Dete er en viktg del av opplæringenda man får
anledningtl å drø e utordringer man oppleverpå eget klubbhusmed andre som kjenner tl mangeav de samme utordringene fra sin egenhverdag.Erfaringsutveksling
er en viktg del av opplæringen.Teamenebor sammen på et gjestehus.Eter at dagensgjøremål på Genesiser over, fortseter arbeidet med handlingsplanen
"hjemme" på gjestehuset.Sistedag på opplæringenpresentereshandlingsplanenfor de andre teameneog veilederne og man får de sistetlbakemeldingenefør hjemreise.Eter hjemkomstpresenteresplanenfor klubbhuset
og vedtas.Enhetenetar tak i planenog implementererdelmålenei sit arbeid. Vi bruker midler fra NorskTippingsGrasroandelfor å dekkeutgi ene knytet tl opplæringen.I 2016 kk vi inn ca kr 110 000 via grasrotandelen.

Bildet er fra opplæringeni november/desember2016.

Verdensdagenfor PsykiskHelse
I 2016valgtevi å markereVerdensdagenfor psykiskehelseved å ha åpent hus
på FontenehusetHønefoss.Vi haddeinformasjontl et ungdomsprosjekti regi
av Navpå Follumsgamlebrannstasjon.Vi haddeogsåstand på torvet store deler av dagenog inviterte interessertetl å komme på en omvisning.Mangevar
innom standenvår og kk med seginformasjonmaterielleller slo av en prat. I
tllegg haddevi standpå HSN(HøyskolenI SørØst Norge)sammenmed sosialrådgiverLenaPfeilerog representanterfra Studentparlamentet.Sværtgledelig
var det at så mangeav medlemmenevåre engasjertesegi dete arbeidet.
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Ressursseminar
2016
Årets seminarble avholdt 15. November, med fokus på følgendeproblemstllinger:
* Hvakan vi gjørefor å få opp trivselsfaktoreni arbeidsdagenpå klubbhuset?
* Hvordankan vi bruke oppgavenepå Fontenehuset l å fremme selvfølelsehos medlemmene?
* Hvordankan vi skapemer innholdsrikehverdagermed tanke på at medlemmerføler segse og at det
ogsåblir d l de godesamtalene.Her ønskervi ogsåå dra inn strukturen på huset som møter, arbeidsgrupperosv.Hvaer vi fornøyd med og er det noe vi kan forbedre?
* Hvaskal l for at medlemmenehar lyst l å bli lengrepå Fontenehusethver dag?
Det var styret som inviterte tl seminaretog dennegangenble det avholdt i lokalenetl Tronrudgruppeni Arnemannsvn.

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

ClubhouseInterna onal
CubhouseInternatonal er Fontenehusenesinternasjonaleparaplyorganisasjon
og holder tl I New York.
Hovedoppgavener å kvalitetssikredri en av Fontenehusenegjennomakkrediteringog gjennomføring
av internasjonalekonferanser.
FontenehusetHønefossble akkreditert første gangi 2008og må gå igjennom kvalitetssikringsprosessene hvert t redje år.
ClubhouseInternatonal er i dagrådgivendeorganfor FNi spørsmålom psykiskhelse.
FontenehusetHønefosshar to representanteri ClubhouseInternatonals Fakultetfor klubbhusutvikling : Knut Stubbenog Annlaug Nielsen.
Knut Stubbensiter i ClubhouseInternatonal sit styre.
I dag nnesdet mer enn 340 Fontenehusfordelt på 34 land.
Fontenehusmodellen
Fontenehuser en internasjonalmodell for rehabiliteringav menneskermed psykiskehelseproblemer.
Fontenehus-modellener over 60 år gammel,ble utviklet på FountainHousei New York– og har høstet
anerkjennelsebådei USAog verdenforøvrig.
FontenehusNorge
Ble etablert i juli 2007som et svarpå behovetfor en koordinert kontakt med o entlige myndigheterog
å samordneå kvalitetssikresatsningenpå etableringav nye Fontenehusi Norge.
Knut StubbenrepresentererFontenehusetHønefossi FontenehusNorgesstyre.

Besøkfra ClubhouseInterna onal
Administratv leder: JoelD. Corcoran
Programansvarlig
for Europa:Anita Brix Lambaek
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Samarbeidspartnereog sponsorer
Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støttespillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fortsette å vokse og utvikle oss.

Tilskuddfra
Ringerikekommune,Hole kommune,Jevnakerkommune,Statenv/Helsedirektoratet,NAV.

Gaverog tjenester fra det private næringsliv,organisasjonerog privatpersoner
AudhildMosskull,OlavRisan,Positv Oppvekst, AnicaWien, Charlote Baksvær,Odd SteinarEndrerud,Lillan Askilsrud,O. J.Stenberg,StaplesHønefoss,Hole Frivillighetssentral,HønefossKino,BakerHansen,Lions
ClubRingerike,Familien Lindeman,IngeborgHøy,BenteTronrud,GunnarMæhlum,PlantasjenHønefoss,
Hole Sanitetsforening,RagnarWergeland,TBAAS,Abletec, Veiby& Bentzen, FotografKind,AKAAS,Sparebank1 Ringerikeog Hadeland,Arna Skjerven,Ingvill Ringen,Malin Sørensen,Dumitru Stanescu,Honerud
Gård, Viker Sanitetsforening,VeienmarkaUngdomsskole,Aina Oset,SundvollenHotel, Ringeriksdagen
2016,Henrie e Hovde,LiesbethOp TenBerg,JørnK. Nielsen,SveinErikChris ansen,TronrudEiendom ,HaakonTronrud,Lionsclub Hole,RuneSlete, SverreBerg,HankWilliamsMinneløp/ TommyOlsen,
GerdSvarverud,TerjeNordengen,KarenNordengen,JokerDagaliHandel, StåleJohansen,NorskTjenestemannslagKartverket,Norli Kuben, ØyvindBråthen,Sparebankst elsenRingerike,Gjensidigest elsen,
HvalSanitetsforening,HaugMenighet,SiwWexhall,ToveMete Setra,Kiwi OsloveienLailaOset,ServiPackAS, Losje4 Roser, RIKAS,GeneralHotel , FokusRådgivningAS,NesSokn, LosjeSt Olav, PerBleiklia,
DuaAS,FrimurerLogenDrammen,LarsLoeshagen,Vardar, ThomasStubben.

FontenehusetHønefosshaddeegenstand med ny rollup på Ringeriksdagen
3. september!Vi kk delta gra s — en gavefra Ringeriksdagen
2016!
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Fri dsprogram
Klubbkvelder
Medlemmenetar ansvarfor klubbkveldene.Det er o e ulike aktviteter som matlaging,maling,quiz, spill, strikking
o.l. på dissekveldene.I 2016 var det klubbkveldhver onsdagkl. 16.00tl 20.00.

Helgearrangement,helligdagerog turer
I 2016 haddevi utedag,åpent påskea en, 17. mai, St. Hansa en, jula en og nytårsa en. Vi deltok på HankWilliamsminneløpi mai. Frasluten av juni reiste vi på tur en dag i uka hele sommeren.Vi reiste tl Bjørneparken,
Blaafarveverket,Onsakervika,Historisktur med RagnarWergeland,Honerudgård,KistefosmuseetI november
haddevi julemessepå huset med salgav egenprodusertetng. I desemberhaddevi julebord og dro på tur tl Sverige. Utenom dete har vi gjennomåret hat ere lørdagskafeermed åpningstd fra 11-15.

Bjørneparken

Historisktur med RagnarWergeland

Kistefos-museet

HankWilliams minneløp

HonerudGård

Onsakervika
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/3358-2

Arkiv: 201 G27

Sak: 25/17
Saksprotokoll - Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og
rutiner
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
1. Med bakgrunn i statlige føringer innføres egenandeler for fysioterapitjenester i
kommunens regi fra 1.1.2018.
2. Takstene skal følge «Takstplakaten» som er avtalt mellom KS og Norsk
Fysioterapeutforbund.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3358-1

Arkiv:

Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og rutiner
Forslag til vedtak:
1. Med bakgrunn i statlige føringer innføres egenandeler for fysioterapitjenester i
kommunens regi fra 1.1.2018.
2. Takstene skal følge «Takstplakaten» som er avtalt mellom KS og Norsk
Fysioterapeutforbund.

Innledning / bakgrunn
I Norge har en rekke sykdommer utløst retten til gratis fysioterapibehandling. Disse diagnosene
var samlet på en såkalt sykdomsliste, også kalt «diagnoselisten». Til sammen inneholdt
sykdomslisten til enhver tid ca 100 diagnoser som utløste retten til gratis behandling.
Sykdomslisten (diagnoselisten) ble av Stortinget vedtatt fjernet fra 1. januar 2017. Dette
innebærer at pasienter som tidligere har hatt rett på gratis fysioterapi, fra samme tidspunkt må
betale egenandel for fysioterapi fra privatpraktiserende fysipterapeuter. Barn under en viss
alder og personer med godkjent yrkesskade har fortsatt fritak.
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester gir hjemmel for at
kommunen kan kreve egenandeler for enkelte helse- og omsorgstjenester. Kommunen har nå
mulighet for å vedta at man kan kreve inn egenandel fra pasienter som behandles av
kommunalt ansatt fysioterapeut. Kommunen har ikke anledning til å kreve egenandel ved
forebyggende arbeid, formidling av tekniske hjelpemidler, behandling av pasienter på
rehabilitering, korttids-, og langtidsopphold, tverrfaglig samarbeid, veiledning og opplæring.
Egenandel kan kun innkreves ved individuell undersøkelse og behandling som et individuelt
tiltak til hjemmeboende pasienter.
Beskrivelse av saken

De fleste brukere av kommunal fysioterapi har diagnoser som tidligere stod på sykdomslisten.
Bortfall av sykdomslisten gir dermed kommunene en mulighet til å vurdere innføring av
egenandel ved fysioterapi utført av kommunale fysioterapeuter. Stortinget har samtidig i
statsbudsjettet redusert rammeoverføringen til kommunene ut fra en teoretisk modell basert på
kommunenes mulighet til å kreve egenandel for fysioterapi utført av kommunalt tilsatte
fysioterapeuter. Dette inntektspotensiale er ment å dekke opp for reduksjonen i
rammeoverføringen.
Kommunen mottar et fastlønnstilskudd for fysioterapeuter (fastsettes i forhold til stillingens
omfang). Dette tilskuddet berøres ikke av avviklingen av sykdomslisten, slik at kommunen
fortsatt ikke kan kreve refusjon fra Helfo for behandlingsutgifter på lik linje med
privatpraktiserende når pasienten når «taket» i forhold til egenandeler.
Det er opp til kommunene selv å innføre egenandel for fysioterapi. Kommunenes samlede
ramme er kuttet med 175 millioner kroner og Ringerike kommunes ramme er tilsvarende
redusert med ca. 1 mill. kroner. Denne reduksjonen må dekkes inn i rammen til helse og
omsorg, som også har inntekstspotensialet ved en eventuell innføring av egenandel.
Rådmannens vurdering
Endringene i forskriften som muliggjør innkreving av egenandel, har flere positive elementer,
både for kommune og pasient, - men også forhold som kan virke negativt. Rådmannen vil
derfor redgjøre for følgende:


Sykdomslisten ga en rekke pasienter med spesifikke diagnoser rett til gratis
fysioterapibehandling, mens pasienter med andre diagnoser måtte betale egenandel.
Dette var også diagnoser som krever fysikalsk behandling, - bl.a. så sto ikke
fibromyalgi, flere kreftdiagnoser og nakke/ryggproblematikk på denne listen. Ved å
fjerne listen innebærerer dette at de som tidligere hadde gratis fysioterapi nå må betale
en egenandel fra første behandling, mens de som ikke sto på listen nå får lavere utgifter.
Dette vil være gunstig for de pasientene som hadde en diagnose som ikke var
representer på tidligere liste.



I forbindelse med denne nye ordningen ble egenandelstak 2 senket med 680 kroner (fra
kr. 2670,- til 1990,-). Dette er positivt for pasienter med høye sykdomsutgifter.



I samme forbindelse ble aldersgrensen for fritak fra egenadel for fysikalsk behandling
hevet fra 12 år til 16 år. På landsbasis innebærer dette at ca 9000 pasienter i denne
aldersgruppen som tidligere betalte egenandel, nå slipper dette.



Registreringen av når pasientene når egenandelstaket automatiseres. Pasientene slipper
da å sende inn kvitteringer for betalt egenandel, men vil automatisk få frikortet tilsendt i
posten innen tre uker etter at taket er nådd. Med andre ord; tilsvarende ordning som
egenandelstak 1. Dette forenkler ordningen for pasientene, og spesielt de som glemmer,
eller ikke bryr seg med å sende inn refusjonskrav vil nå automatisk få frikort. Dette
gjelder ca 17 000 pasienter på landsbasis, som tidligere gikk glipp av frikort.



Men, - denne ordningen vil føre til mer administrativt og tidkrevende arbeid for
kommunen. Dette gjelder i hovedsak følgende forhold:
 Fakturagrunnlag og utsendelse av egenandelskrav. Ringerike kommune benytter
Gerica som pasientadministrativt system. Gerica arbeider med å utvikle en modul
som kan håndtere dette, men vil ikke ha dette klart til oppstart. Utfordringen blir

også større i og med at systemet er slik at det må behandle hele 15 ulike
takstordninger, alt etter hvilken behandling som gis. Den løsning som derfor
midlertidig må benyttes i kommunen, er at fysioterapeuten manuelt legger aktuelle
egenandeler inn i fakturagrunnlaget i Gerica.
 Innrapportering til helsedirektoratet om innkrevde egenandeler. Dette er
avgjørende for at man skal kunne registrere når den enkelte pasient oppnår fritak.
Gerica har heller ikke foreløpig noen modul som håndterer dette automatisk. Igjen
utøser dette en manuell håndtering fra fysioterapeutens side. Direktoratet krever
helt spesielle rutiner for dette. Opplysningene må sendes senest 14 dager etter at
egenandelen er betalt, på eget skjema og sendes elektronisk over linje på det
format helsedirektoratet bestemmer (Behandlerkravmelding (BKM)). Kommunen
må gjøre en rekke tilpasninger, både praktisk og teknisk for å håndtere dette.
Helsedirektoratet antyder at det i en periode vil bli nødvendig med
overgangsordninger. Det vil lette problematikken dersom slike realiseres.


Skal fysioterapitjenesten makte og kompensere det nedtrekket kommunen har fått i
rammetilskuddet, må det innkreves egenandeler for 1 mill. kroner/år. Dette
representerer 5 236 behandlinger med egenandel. Rådmannen ser at dette kan være
urealistisk. Dette fordi:
 Mange av disse pasientene når egenandelstaket (kr. 1990,-) lenge før behandlingen
er sluttført. Dette skjer etter ti behandlinger. Mange behandlingstimer vil derfor
ikke utløse egenandel.
 Mange pasienter når taket svært fort, og vil dermed være fritatt for egenandel.
Dette fordi at egenandelstaket ikke kun nåes på grunn av egenandeler til fysikalsk
behandling, men også til enkelte former for tannbehandling, opphold ved
opptreningsinstitusjoner, private rehabiliteringsinstitusjoner m/avtale opp i mot
regionale helseforetak samt behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo
universitetssykehus.
 Et antall behandlinger som utløser egenandelsbetaling i nødvendig størrelseorden,
vil alene kreve over tre årsverk. Det er usikkert om det er faglig riktig å prioritere
en så stor del av den kommunale fysioterapiressursen til individuell kurativ
behandling.
 Helsereformen legger store oppgaver på kommunen når det gjelder forebyggende
helsearbeid og ikke minst rehabilitering av pasienter som fortsatt er svært syke ved
utskrivning fra helseforetak. Oppgaver og tjenester som tverrfaglige
mestringsteam, deltagelse i basisgrupper, forebyggende hjemmebesøk, forebygging
av fallskader, fysikalsk behandling ved Austjord behandlingssenter, tilbud om
fysioterapi ved sykehjemmene, fysioterapitjenester til barn under 16 år, veiledning
og undervisning, velferdsteknologi og tjenester til hjelpemiddellager samt
oppfølging og tilrettelegging i hjemmet, utløser ikke egenandel. Dette er oppgaver
det er vanskelig og lite ønskelig å nedprioritere til fordel for kurative tjenester som
utløser egenandel, og vil dersom dette gjøres være i strid med alle lokale og
nasjonale føringer. Samtidig vil slik prioritering utløse kostnader andre steder i
organisasjonen.



Kommunens tjenester er i stor grad innrettet mot vanskeligstilte i samfunnet. Mange av
disse er økonomisk vanskeligstilte, og har allerede prioritert bort f.eks.

tannhelsetjenester. Det er en reell fare for at denne gruppen vil prioritere bort
fysioterapitjenester dersom også det kommunale tilbudet blir belagt med egenandeler.
Ringerike kommune har 5,1 årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter, organisert i de
forskjellige driftsenheter. To årsverk er øremerket insitusjon (Austjord behandlingssenter) som
ikke gir grunnlag for innkreving av egenandeler. 3,1 årsverk er utadrettet, og det disse som vil
være disponible for individuell kurativ behandling. Rådmannen har innhentet opplysninger om
hvor stor del av arbeidsoppgavene som i dag utføres av disse 3,1 årsverkene som vil kunne
utløse egenandeler.
Det viser seg at dette er helt marginalt. Fysioterapeutene praktiserer et strengt regime, der
enhver pasient som er i stand til å frekventere et privat fysioterapitilbud, blir henvist hit. Det
hender av og til (på grunn av ressursmangel) at privat fysioterpeut blir benyttet til
hjemmeboende, men da kun i en kort avgrenset periode. Dette også fordi kommunen må dekke
transportutgifter o.l. Det hender at når en pasient fra sykehuset blir utskrevet til hjemmet og er
i behov av fysikalsk behandling i påvente av tilbud fra et privat institutt, så får vedkommende
hjelp av en kommunal fysioterapeut. Dette er kasus som nå vil kunne utløse egenbetaling
dersom vedkommende ikke allerede har frikort. Innføring av egenandel vil derfor ikke være i
nærheten av å kunne kompensere for de reduksjoner som er foretatt i rammetilskuddet.
Dersom man skal forvente at de tilgjengelige kommunale fysioterapeutene skal ha en
inntjeningsevne ved å hente inn egenandeler i en størrelsesorden som kompenserer for trekket i
rammetilskuddet, må faktisk samtlige fysioterapeutressurser (3,1 årsverk) som i dag arbeider
tverrfaglig og forebyggende prioritere individuelt kurativt arbeid. Da mange pasienter ikke
nødvendigvis vil foretrekke en kommunalt ansatt fysioterapeut nå når betingelsene er like, er
effekten av dette høyst usikker. Effekten av å prioritere bort forebyggende arbeid og
hverdagsrehabilitering er derimot rimelig sikker.
Rådmannen er informert om at en rekke kommuner, deriblant Oslo kommune, har av samme
ressonnement som ovenfor valgt å ikke innføre egenandel for fysioterapitjenester utført av
kommunalt ansatte fysioterapeuter. Med bakgrunn i de vedtak stortinget har fattet i denne
saken anbefaler rådmannen allikevel at det innføres egenandel på kommunal
fysioterapibehandling i Ringerike kommunes regi fra 1.1.2018 Takstene følger takstplakaten
som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet.
Rådmannen vil følge utviklingen nøye, både i egen kommune og i landet for øvrig, med
henblikk på hvordan de enkelte kommuner makter den inndekning Stortinget legger opp til ved
bruk av egenandeler. Rådmannen vil ikke på nåværende tidspunkt anbefale å pålegge
tjenesteområde å nedprioritere forebyggende arbeid, hverdagsrebabilitering og arbeidet med
velferdsteknolgi. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vil fortløpende bli orientert om
hvilken effekt innføringen av egenandeler har på inntjening og på tjenestetilbudet ved en
videreføring av dagens praksis og prioriteringer.
Vedlegg


Ingen
Ringerike kommune, 21.08.2017
Tore Isaksen
rådmann

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Vigdis Jægersborg/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 17/3359-3

Arkiv: 505

Sak: 26/17
Saksprotokoll - Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Statusrapporten vedr. stipendordningen i forhold til Helse og omsorg tas til orientering.
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til
Formannskapet.
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Arkivsaksnr.: 17/3359-2

Arkiv:

Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status
Forslag til vedtak:
Statusrapporten vedr. stipendordningen i forhold til Helse og omsorg tas til orientering.
Innledning / bakgrunn
Syke, unge og eldre pasienter i kommunehelsetjenesten har ofte sammensatte og komplekse
behov for helsehjelp. Disse pasientene er avhengige av helsepersonell med høy kompetanse for
å gi rett helsehjelp til rett tid. Samhandlingsreformen har medført at sykepleierne i kommunen
vår nå utfører oppgaver og prosedyrer i hjemmene og på sykehjemmet som for ikke så lenge
siden kun ble utført på sykehus.
Et spørsmål som reiser seg er om ressursinnsatsen har vært tilstrekkelig, sett i forhold til de
økte og nye oppgavene. En stor andel av helsepersonell i Ringerike kommune er personell med
relativ lav eller ingen utdanning i helsefag. Det er et behov for døgnkontinuerlig sykepleiereller vernepleierdekning i alle kommunens avdelinger. Pr. i dag er dette ikke gjennomførbart
med den sammensetning av personell og profesjonsgrupper vi har.
NOVA Rapport 6/16 viser en klar og signifikant sammenheng mellom mangel på
sykepleiere (vansker med å rekruttere og fravær) og opplevd kvalitet på grunnleggende
sykepleie, behandling og forebygging og aktivisering. Resultatene er
påfallende like for sykehjem og hjemmesykepleien.
I samme rapport fremkommer det at analysene viser en klar og signifikant sammenheng mellom
mangel på sykepleiere (problem med å rekruttere og problem med høyt fravær) og
arbeidsmiljøet.
Kunnskap om eksisterende kompetanse og identifisering av behov for kompetanseheving er en
del av arbeidet med strategisk kompetansestyring som ble startet høsten 2016.

Stillingskategori
(November 2916)
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Sykepleier

Antall
personer

Årsverk

7

5

6

5,1

119

83,7

I november- 16 ble det innhentet tall i forhold til
antall årsverk for ansatte med tre-årig høgskoleutdanning innen Helse og omsorg. Ledere med treårig profesjonsutdanning inngår ikke i dette tallmaterialet.
Det er i alt 716 årsverk i sektoren. Sykepleiere og
vernepleiere ansatt i sektor for Barn og unge er ikke
medregnet her.

Av innhentet tallmateriale utgjør sykepleier/spesialsykepleier 103,2 årsverk og vernepleier 24,6
Spesialsykepleier
25
19,5
årsverk. Det er ønskelig med en sykepleierdekning på
rundt 30%. Mange kommuner har satt 50%
Vernepleier
39
24,6
sykepleierdekning som et mål. I Helse og omsorg er
det ca. 15% sykepleierdekning. Medregnet
vernepleierne blir dekningen noe høyere; ca. 18%.
Tall fra februar 2017 viser at aldersfordeling på sykepleierne samlet sett utgjør 21 årsverk over
55 år. Av disse utgjør 10 årsverk sykepleiere som har passert 60 år. Det er mulig å gå av ved
fylte 62 år- og mange ønsker dette. Alderssammensetning for vernepleierne er 7 mellom 55-59
år. Ingen eldre enn 60 år.
Beskrivelse av saken
Utdanning av egne ansatte vil gi en progresjon i kommunens kompetansekapital underveis i
utdanningsforløpene. I de tre – fire årene den ansatte er i utdanning kan hun/han jobbe i inntil
50% stilling ved egen arbeidsplass. Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver
kunne utføres på et høyere nivå.
Høsten 2016 ble det gjennomført en kartlegging av hvor mange ansatte som ønsker å starte på
en bachelorgrad i sykepleie. Det kom svar fra 15 personer som alle oppgir at de har
studiekompetanse. For vernepleierutdanningen meldte det seg fire kandidater. Det var stor
usikkerhet ved tallmaterialet da det ikke er sikkert at man nådde alle aktuelle kandidater. En
annen usikkerhetsfaktor er om den enkelte ønsket å dele sine utdanningsplaner med
kommunen.
Om våre ansatte som søker studieplass ved selvvalgt høgskole blir tildelt plass er den tredje og
kanskje høyeste usikkerhetsfaktor. Antall ansatte som er aktuelle for et utdanningsløp kunne
derfor bli enten høyere eller lavere.
Ringerike kommune har mange dedikerte og dyktige ansatte innen helse og omsorgstjenesten.
Flere av disse er hjelpepleierne/helsefagarbeiderne/assistenter som har vært ansatt i en årrekke.
Ønske om ytterligere profesjonalisering har gjort at flere har startet på høyskoleutdanning på
eget initiativ. Rådmannen er kjent med at noen av disse er tilbudt arbeidsavtaler i
spesialisthelsetjenesten. Dermed har vi har mistet meget verdifull, fremtidig arbeidskraft.
Utdanning av egne ansatte vil gi en progresjon i kommunens kompetansekapital underveis i
utdanningsforløpene. I de tre – fire årene den ansatte er i utdanning kan hun/han jobbe i inntil
50% stilling ved egen arbeidsplass. Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver
kunne utføres på et høyere nivå.

Rådmannens vurdering
Kvalifisering av egne ansatte er antagelig det sterkeste virkemiddelet for å øke humankapitalen
i Ringerike kommune, og Ringerike kommune har derfor valgt å implementere en
stipendordning for egne ansatte som ønsker slik kvalifisering. Kommunen styrker med dette
også sitt omsdømme som en attraktiv arbeidsgiver som satser på kompetanse, noe som igjen vil
kunne virke rekrutteringsfremmende.
Stipend følges opp med en 100% arbeidsavtale samt bindingstid på to år. I en
overgangsperiode vil det være riktig også å tilgodese arbeidstakere som på egen hånd har
påbegynt studier.
Rådmannen er kjent med at slike ordninger fungerer svært godt både i Krødsherad-, Hole- og
Jevnaker kommune. Ringerike kommune har tidligere hatt svært gode erfaringer med
tilsvarende ordninger.
Rådmannen vil med denne saken orientere om at ordningen fram til nå har medført at det er
tildelt stipend pålydene kr. 100 000,- til fire vernepleiestudenter og seks sykepleiestudenter
som allerede er igang med utdanning.
Det er videre tildelt kr. 250 000,- i stipend til to ansatte som starter vernepleieutdanning, samt
ti ansatte som starter sykepleieutdanning nå i høst. Kommunen har på denne måten knyttet
verdifull kompetanse til seg for de kommende år. Etter utdanning har de alle en bindingstid på
to år, og vil i utdanningsperioden kunne arbeide i helger og ferier.
Andre videreutdanninger som gis støtte fra høsten 2017
 Master i avansert klinisk sykepleie-deltidsutdanning over fire år. En startet i 2016, tre er
tilbudt støtte fra høsten 2017, hvorav en har takket nei
 Videreutdanning i velferdsteknologi, (15 studiepoeng). To medarbeidere er tilbudt støtte,
hvorav en har takket nei pga overgang til annen stilling


Viderutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemming, (30 studiepoeng). To medarbeidere
starter



Videreutdanning i frivillighetskoordinering



Videreutdanning i palliasjon, (60 studiepoeng). Tre sykepleier har startet



Videreutdanning i smertebehandling (30 studiepoeng). En sykeplier har startet

Finansiering
Helsedirektoratet gir et tilskudd til masterutdanningen.
Resten av utdanningene finansieres gjennom de sentrale midlene og søkte kompetansemidler
fra Fylkesmannen.
Helse og omsorg dekker innleie av vikar, reiseutgifter og lønnsøkningene etter endt utdanning.

Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 21.08.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Astrid Lundesgaard/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3478-6

Arkiv: U63 &18

Serverings- og skjenkebevilling - Ringerike Studentkro
Forslag til vedtak:
 Ringerike Studentkro organisasjonsnummer 999 649 629 gis alminnelig skjenkebevilling for
alkohol i gruppe 1, 2 og 3 for Ringerike Studentkro, Bredalsveien 14, Hønefoss 
 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 2020.


Adrian Myhrer f. 25.5.1989 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis fritak fra kravet
om stedfortreder for styrer.



Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar med
de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politivedtekter
herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike kommune.

Sammendrag
Etter ombygging av høgskolen har Ringerike Studentkro søkt om ny bevilling. Det søkes om
samme type bevilling som stedet har hatt i flere bevillingsperioder.
Beskrivelse av saken
Høgskolen i Sørøst-Norge har bygget om Campus Ringerike, og det søkes nå om serveringsog skjenkebevilling for studentkroen. Det søkes om samme type bevilling som stedet tidligere
har hatt i flere bevillingsperioder.
Søknaden er sendt høringsinstanser. Det er ikke fremkommet negative merknader. Personen
som søkes godkjent som styrer har avlagt og bestått obligatoriske kunnskapsprøver.
Forholdet til overordnede planer
Søknaden strider ikke mot bestemmelser gitt i Alkoholpolitisk Handlingsplan for Ringerike
kommune 2016 – 2020.

Rådmannens vurdering
-

Det er ikke fremkommet negative merknader til søknaden eller til stedet i tidligere
bevillingsperioder.
Rådmannen anbefaler søknaden imøtekommet.
Utrykte vedlegg
Søknad om serverings- og skjenkebevilling, mottatt 29.8.2017
Brev til høringsinstanser, datert 29.8.2017
Uttalelse fra skatteoppkrever, mottatt 30.8.2017
Uttalelse fra Skatt Sør, mottatt 31.8.2017
Uttalelse fra politiet, mottatt 8.9.2017

Ringerike kommune, 08.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Kari Véien Denné

-
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Kommunale veier - Prioritering av investerings- og vedlikeholdsmidler
Forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til følgende prirotiteringslister.
1. Rådmannen bes om å rehabilitere følgende veier ved å bruke tildelte investeringsmidler, i
prioritert rekkefølge
 Strømsoddveien – masseutskift. & forsterk. til å tåle 10 tonn akseltrykk, 5,5km.
 kr 6, 5mill.eks.mva
 Jonsrudveien – masseutskift & forsterk. til å tåle 10 tonn akseltrykk, 1,7km.
 kr.5, 5mill.eks.mva
2. Rådmannen bes å vedlikeholde og ta igjen forfall på veinettet ved å bruke tildelte budsjetter, i
prioriterte rekke følge.
 Østsideveien, - oppretting og reasfaltering 4,0 km./ 20.000 m²
 Pendlerparkering Tyristrand, asfaltering 1.300 m²
 Odinsvei, -reasfaltering 1.890 m²
 Drolshammarveien - grøfterensk, oppgrusing og høvling 2,7km/12.000m²
 Havikveien, - grøfterensk, oppgrusing og høvling 9,0 km./ 36.000m²
 Oppenåsen, trafikkrekkverk, 80m.
 Vinterroveien, trafikkrekkverk, 50m.
 Hensveien, trafikkrekkverk, 100m.
 Harehaugveien, trafikkrekkverk, 60m.





Gamleveien, trafikkrekkverk, 40m.
Bæreevnemålinger av vei mht rehabilitering
Råtekontroll av veilysstolper
Parkeringsautomater, 2 stk

3. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med
budsjettbehandlingen hvert år.

-

Innledning / bakgrunn
Dette er en oppfølging av hovedplan vei som var til behandling i kommunestyret i sak 74/17.
Inneværende år er det budsjettert med kr 10 mill i investeringsmidler. Midlene for 2017 er allerede
disponert. Veipriroiteringene er for 2018, det foreslås en prirotitering av investeringsmidler og
vedlikeholdsmidler.
Det er et stort etterslep på veivedlikehold i Ringerike kommune. Det er derfor ikke realistisk å kunne
oppgradere alle veier i 2018.
Veiene har ulikt formål. De foreslåtte veiprioriteringene er gjort for å møte næringslivets behov for å
kunne kjøre tyngre og større kjøretøy(fulle lass)
Status kommunale veier.
Samlet lengde av kommunal vei, inklusiv gang/sykkelvei, i Ringerike er på 254 km. Av dette er 227 km
kjøreveg, herav 170 km med faste dekker, 57 km er grusveger.
Modernisering av veiene gjennom årene har skjedd i bredden og med kun marginale avrettingslag for å
kunne legge faste dekker. Forsterkning av bærelaget under asfalten for å oppnå bæreevne har ikke blitt
prioritert.
Over en årrekke har det i årsrapportene blitt vist til at driftsmidler som lapping av veidekker,
grøfterensk, slukrensk, gatefeiing, gressklipping, siktrydding langs vei, trefelling, søppeltømming,
islegging av skøytebaner, snørydding og vedlikeholdsutgiftene for kommunale veier i Ringerike ligger
langt under gjennomsnittet i landets kommuner. Og har derfor ikke vært tilstrekkelig for å oppretholde
standarden og hindre etterslepet på veinettet.
I perioden 2006-2016 er nivået 61,1 % i forhold til Kostragruppe 13.
I tillegg er det også slik at det historisk ikke er skilt nøye på kostnader på kommunal vei og tjenester
overfor andre formål. For eksempel er brøyting av skoleområder, bofellesskap, administrasjonsbygg og
andre offentlige arealer ikke loggført og belastet formålsbyggene. Registreringen er nå igansatt og
kvaliteten i tallgrunnlaget styrkes i framtiden.

Priortiering av investeringsmidler og vedlikeholdsmidler i 2018
Ringerike kommune har mange km kommunal vei med ulikt formål. Utfra det vi til enhver tid har til
disposisjon til veivedlikehold, er det ikke mulig å prioritere alle formål like høyt. Vi har derfor vurdert at
investeringene i 2018 bør brukes til å rehabilitere veier for å møte næringslivets og spesielt
skognæringens behov.
Prioriteringen av investeringsmidler på vei er gjort utfra ønsket bruk av tyngre kjøretøy noe som har
vært etterspurt av transportnæringen i veldig mange år. Selve opprustningen vil føre til en sterk
reduksjon i kommunal vedlikeholdsinnsats på disse veiene.
Rehahabilitering av 1 meter vei i 6 meters bredde koster ca kr. 3000,- I tillegg kommer utgifter til
overvannsystemet og veibelysning.
Rehabilitering innebærer utskifting av oppbrukt masse i veien og er inkl. asfalttering. Dvs masse som
ikke drenerer vann bort fra veikroppen lenger, og har derfor mistet sin bæreevne.
Vudering av hvilke veier som skal prioriteres er gjort utfra dagens krav til vektbelastning og bæreevne.
Investeringsmidler kan fordeles jevnt på flere strekninger. Veien vil da fortsatt ikke i sin helhet kunne

-

brukes med den samme vektklasse. Det ville, utfra en veiøkonomisk synspunkt, ikke være tilrådelig.
Hverken transportnæring eller menigmann ville være tilfreds med hvordan innvesteringen er brukt.
I Strømsoddbygda har vi rehabilitert og forsterket 4 kjørebruer langs Strømsoddveien.
Det er derfor viktig at bruksklassen, Bk10/60, kan opprettholdes på veien mellom bruene.
Disse tallene står for hvor tungt ett kjøretøy kan være. Høyere tall jo bedre.
Til sammeligning er det anslagsvis 200 km av det totale kjøreveinettet klassifisert som Bk8/40
Rehabilitering av disse strekninger vil gjøre at hele strekninger blir oppgradert til Bk10/60, ikke bare
stykkevis. Den kommunale delen av Strømsoddveien er ca. 5500 m. Det blir kun masseutskifting og ny
asfalt. En evt. besparelse vil være hvis vi ikke trenger å masseutskifte hele veien. Evt. overskytende
midler vil brukes på Jonsrudveien.
På Jonsrudveien bru til Bk10/60 trengs det 1700m rehabilitering av vei.
Rehabilitering av ovennevnte veistrekninger vil imøtekomme næringslivets behov for økonomi i
transporten (fulle lass) i tillegg til at og allmenheten får en bedre vei å kjøre på.
Bruk av vedlikeholdsmidler i prioritert rekkefølge er gjort utfra å opprettholde dagens standard og
sikkerhet. Tiltak som grøfting, rekkverk og nytt dekke, gjør at veien ikke forfaller og får en bedre
anvendelighet.
Følgende veier foreslås prioritert i 2018.
Rådmannen foreslår følgende veier prioritert i 2018. Veiene vil bli gjennomført i priroritert rekkefølge
så lenge midlene holder.
Rehabilitering av
Strømsoddveien – masseutskift. & forsterk. til å tåle 10 tonn akseltrykk, 5,5km.
Jonsrudveien – masseutskift & forsterk. til å tåle 10 tonn akseltrykk, 1,7km.
Vedlikehold av
Østsideveien, - oppretting og reasfaltering 4,0 km./ 20.000 m²
Pendlerparkering Tyristrand, asfaltering 1.300 m²
Odinsvei, -reasfaltering 1.890 m²
Drolshammarveien - grøfterensk, oppgrusing og høvling 2,7km/12.000m²
Havikveien, - grøfterensk, oppgrusing og høvling 9,0 km./ 36.000m²
Oppenåsen, trafikkrekkverk, 80m.
06mill.eks.mva
Vinterroveien, trafikkrekkverk, 50m.
Hensveien, trafikkrekkverk, 100m.
Harehaugveien, trafikkrekkverk, 60m.
45mill.eks.mva
Gamleveien, trafikkrekkverk, 40m.
Bæreevnemålinger av vei mht rehabilitering
Råtekontroll av veilysstolper
Parkeringsautomater, 2 stk

-

kr 6, 5mill.eks.mva
kr.5, 5mill.eks.mva
kr.4, 00mill.eks.mva
kr.0, 20mill.eks.mva
kr.0, 36mill.eks.mva
kr.0, 96mill.eks.mva
kr.2, 90mill.eks.mva
kr.0,
kr.0, 04mill.eks.mva
kr.0, 75mill.eks.mva
kr.0,
kr.0, 03mill.eks.mva
kr.0, 50mill.eks.mva
kr.0, 40mill.eks.mva
kr.0, 35mill.eks.mva

Prinsipielle avklaringer
Rådmann er av den oppfatning at det er avgjørende å gjøre seg ferdig i ett område før man flytter til
neste objekt. Grunnlaget for dette er at kontinuerlig rehabilitering av en strekning gir en bedre utnyttelse
av ressursene og de økonomiske midlene.

Rådmannens vurdering
Vedtatt hovedplan vei gir status og grunnlag for valg av ambisjonsnivå for sektoren for det neste 10året. I planen foreslås det å legge opp til å innhente forfallet over 16 år. Dette ambisjonsnivået vil
innebære at akkumulert forfall vil øke noe de første årene for så å bygges ned gjennom perioden et
forsiktig ambisjonsnivå i lys av kommunens investerings-nivå på mange sektorer også. Rådmannen er
bedt om å innarbeide tilstrekkelige investeringsmidler i budsjettet.
Oppgradering til høyere standard på bæreevne, trafikksikkerhet og framkommelighet for alle vil kreve
langt høyere uttellinger og andre finansieringskilder som infrastrukturkrav til private utbyggere i
reguleringsplanene og eventuelt brukerbetaling. Statusrapporten viser at dersom veinettet skulle bygges
opp etter dagens standardkrav, vil dette ha en kostnad på 1,2 mrd kroner. Deler av dette behovet vil
komme til syne i «Ringerikspakka» og i områdeplan for Hønefoss.
Administrasjonen som skal arbeide med drift-, vedlikehold og opprustning har behov for stabile rammer
for å arbeide langsiktig med å bygge opp under de prioriterte samfunnsbehovene. Planmessig og
forebyggende vedlikehold vil alltid være rimeligere enn full gjenoppbygging i form av akutte tiltak som
tvinger seg fram. Ideelt sett ser rådmannen at en bør innarbeide nødvendige midler for å redusere de
totale kostnadene på sikt. Dette er utfordrende i den økonomiske sitausjonen Ringerike kommune er i.
Rådmannen kommer tilbake til hvilke rammer som foreslås i sitt budsjettforslag den 26.09.17
De foreslåtte tiltakene både investeringsmidler og vedlikeholdssmidler, vil bli gjennomført i henhold til
de økonimiske rammene som blir stilt til dispsoisjon.

Vedlegg

Ringerike kommune, 18.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Cornelis Cliteur
saksbehandler: Jan Skillebekk

-

-
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Lærlingplasser i Ringerike kommune
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken om lærlingeplasser i Ringerike kommune til orientering.

Sammendrag
Det har over tid vært arbeidet systematisk med å ha gode lærlingeplasser i Ringerike
kommune. Krav om 1 lærling per 1.000 innbyggere, vedtatt i kommunestyret 14.10.2010 er
nådd.
I 2017 har Ringerike kommune 41 lærlinger innenfor helse-, IT-, kokk- og anleggsgartnerfaget. Lærlingene er i ulike løp og det gjøres løpende opptak av nye lærlinger når lærlingene
avslutter med fagbrev.
Det er etablert gode systemer for å følge opp lærlingene, sentrale ressurser er nødvendig for å
koordinere og følge lærlingene gjennom sitt løp. I tillegg er det helt nødvendig med egne
ressurser ute i enhetene som følger lærlingene i lærlingtiden.
De fleste lærlingene som har læretid i Ringerike kommune gjennomfører løpet i henhold til
normert tid og får fagprøve. Dette gjør at de står bedre rustet til å søke arbeid etter endt
læretid.
Bakgrunn
KS anbefaler kommunene å ta inn ca 1 lærling per 1.000 innbygger. Dette for å møte
fremtidige rekrutteringsbehov. Kommunestyret vedtok 14.10.2010 følgende:
Avhengig av mulighet for å rekruttere kvalifiserte lærlinger og kommunenes økonomi
anbefaler kommunestyret en gradvis økning av inntak av lærlinger til ca. 30 stk. pr år i løpet
av 3 år.

-

Største andelen av lærlinger som Ringerike kommune tar inn er innen helsefag. Andre fag som
vi tilbyr lærlingeplass er innen IKT-Servicefag, institusjonskokk og anleggsgartner (se tabell
nedenfor).
Med bakgrunn i det ventede behovet for helsefagarbeidere nasjonalt i fremtiden, og fordi
rekrutteringsgrunnlaget av kvalifiserte søkere ikke var som ønsket, ble det i 2013 igangsatt et
samarbeid mellom Hønefoss videregående skole, Ringerike kommune og Hole kommune om
en ny utdanningsvei til helsefagarbeider over 4 år. Første kull startet august 2014, og
evalueringer viser at dette tiltaket har vært meget vellykket. Gode kandidater blir rekruttert
gjennom karaktervurdering samt intervju. Utdanningsløpet er en vekslingsmodell mellom skole
og arbeidsgiver gjennom 4 år, hvor lærlingene får dobbeltkompetanse, dvs. både fagbrev og
studiekompetanse. Dette gjør også at de kan søke seg videre i høgskolesystemet dersom de
ønsker å gå videre til f.eks. sykepleiestudiet.
Da kull nr. 2 skulle igangsettes påfølgende år i 2015 var også Krødsherad og Flå kommuner
med, samt Ringerike sykehus. Alle disse stedene bidrar med plasser for praksis til opplæringen
i tillegg til Hole kommune og Ringerike kommune. Samarbeidet med Hønefoss videregående
skole er meget verdifullt.
Det har frem til nå ikke vært prioritert midler til barne- og ungdomsarbeiderfaget, det er
imidlertid et ønske om å ta inn 2 læringer også innenfor dette faget.
Beskrivelse av saken
Det er hele tiden bevegelse av lærlinger – utdannede opp til fagprøve og nye inn til 1. års
opplæring. Oversikten under viser status pr. 1.9.17.
Fag og læretid
4-årig læretid
helsefagarbeider
2-årig læretid
helsefagarbeider
2-årig IKT-Servicefag
3-årig institusjonskokk
3-årig anleggsgartner

Antall Bevegelse
17
+ 9 nye august 2017

Avsluttet
1 overført Ringerike sykehus

9

+ 4 nye august 2017

2 avslutter sommer 2017

4
1
1

+ 2 nye august 2017

2 avslutter sommer 2017
Avslutter sommer 2017

Det betyr at pr. 1.9.17 har Ringerike kommune 41 lærlinger inne i opplæring i ulike fag.
Når det gjelder helsearbeiderfaget har flesteparten av våre enheter og avdelinger i Helse og
omsorg lærlinger inne. I tillegg til alle ordinære lærlinger som er inne på fulltid og elevlærlinger
på deltid over 4 år, har våre enheter også inne mer enn 50 skoleelever på praksis til enhver tid.
I tillegg til dette er studenter inne til praksis.
Ringerike kommune har hatt en gradvis økning i inntak av lærlinger siden 2011, og målet om 1
lærling pr. 1000 innbygger synes vel innfridd.
I tillegg til lærlinger som tas inn på ordinære lærlingeplasser prioriterer kommunen, gjennom
satsning på kompetanse, å sikre at flere av våre egne medarbeidere tar fagbrev. En rekke av
kommunens ansatte, innenfor helse og omsorg, barnehagene, SFO og renhold har praksis
tilsvarende at de kan få godkjent fagprøve ved å ta teoretisk eksamen og praktisk fagprøve. I
samarbeid med OPUS Ringerike har vi startet et arbeid som gir ansatte mulighet til å ta
-

fagbrev. 13 ansatte innen helse- og omsorg fullførte våren 2017 opplegget som var initiert av
kommunen og bestod fagprøven. I løpet av høsten 2017 og våren 2018 er tilsvarende opplegg
planlagt for ansatte ved SFO, i barnehagene og renhold.
Økonomiske forhold
Midler satt av til lærlinger på sentralt budsjett har vært prioritert til helsearbeiderfaget
(ordinært løp og 4-årig løp) og IKT-servicefag. Utdanningsløpet for det 4-årige løpet er bygd
opp slik at det er en progresjon i antall dager lærlingene er ute i praksis i avdelingene, økende
praksis som tiden går. Det betyr at lærlingene i dette utdanningsløpet ikke lønnes de 2 første
årene av kommunen, men kun de to siste. Totallønn er likevel tilsvarende ordinære lærlinger.
Kommunen mottar tilskudd fra Buskerud fylkeskommune også de 2 første årene av
opplæringen.
Kommunens budsjett til lærlinger blir benyttet fullt ut, og enkelte ganger spedd på med bruk av
regulære lønnsmidler fra avdelinger og ved inntak av kandidater som har ytelse fra NAV. Dette
for å kunne ha et høyere antall lærlinger enn selve budsjettet har rom for.
For hver lærling kommunen tar inn følger et basistilskudd fra Buskerud fylkeskommune som
skal dekke noe av utgiftene knyttet til opplæringen. Basistilskudd løper månedlig og utbetales
til kommunen hvert halvår. I tillegg søkes det på det som er mulig av ekstra tilskudd fra andre,
f.eks. KS. Det er viktig å huske på at selv om lærlingene i mange sammenhenger blir vurdert
som en kostnad har lærlingene en 50 % verdiskapning og er en ressurs for enhetene.
Kvakitetssikring og oppfølging
I kommunestyrevedtaket fra oktober 2010 ble det vedtatt:
Ringerike kommune melder seg ut av Kommunenes opplæringskontor i Buskerud så snart som
mulig. Fristilte kontingentmidler brukes til å dekke lønn til egne medarbeidere som arbeider
med rekruttering og oppfølging av lærlinger.
Dette vedtaket innebærer at Ringerike kommune får utbetalt de 40 % av tilskuddet som
tidligere gikk til opplæringskontoret (KOB). Alle fristilte midler blir benyttet i lærlingearbeidet.
Pr. 2017 er det ansatt en fagleder (koordinator) i Helse og omsorg i 100 % stilling. Funksjonen
fagleder er ansvarlig for rulleringen 4 ganger av lærlingene i de forskjellige avdelingene
gjennom læreperioden, utvikling av fagdager for lærlingene, løpende kontakt og oppfølging av
enhetsledere, avdelingsledere og veiledere, løpende kontakt med videregående skole,
rekruttering, kvalitetssikring og inntak av nye 4-åringer og ordinære lærlinger, plassering av
alle skoleelever og studenter mm.
Innen de andre fagområdene som for eksempel IT, er dette enklere da lærlingene er på samme
stedet hele perioden og forholder seg til sine veiledere og med enhetsleder som fagansvarlig.
Med denne endringen er vi tettere på lærlingene nå enn tidligere, og kommunen er selv
ansvarlig for å følge opp det faglige og det praktiske i hele løpet for alle som er tatt inn i ett
eller annet læreløp.
Rådmannens vurdering
-

Rådmannen er svært tilfreds med det gode arbeidet som gjøres for å ta inn lærlinger i Ringerike
kommune. Spesiell honnør til alle veiledere og fagansvarlig ute i enhetene som sikrer et faglig
og forsvarlig opplegg for lærlingene slik at de kan fullføre med fagbrev.
Ringerike kommune har på en god måte sørget for å nå målet med 1 lærling per 1.000
innbygger og det er spesielt positivt at kommunen har klart å ha et høyere antall lærlinger inne
enn KS anbefaler. Videre er den satsningen som gjøres for å få egne ufaglærte ansatte til å ta
fagprøve viktig, dette sikrer at det generelle kompetansenivået i kommunen øker.
I løpet av høsten 2017 vil det vurderes å øke dagens kvote av lærlinger ved at 2 barne- og
ungdomsarbeider tilbys læreplass fra høsten 2018.
Vedlegg

Ringerike kommune, 13.9.2017
Tore Isaksen
rådmann
leder: Trude Bredal Steinmo
saksbehandler: Nita Vørner Bjerke

-
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Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune, - videre
behandling
Forslag til vedtak:
Revidert serviceerlæring for Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune ble behandlet i
hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, med følgende enstemmige vedtak:
«Vedlagte forslag til Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune
vedtas».
Med bakgrunn i hovedkomittens vedtak, og det faktum at serviceerklæringen er lagt til grunn
for all saksbehandlingen i ettertid, tas hovedkomiteens vedtak til etterretning.

Beskrivelse av saken
Politisk vedtatte serviceerklæringer har til hensikt å tydeliggjøre hvilke forventninger brukeren kan
stille til tjenestene samt hvilke rettigheter og plikter som gjelder i forholdet mellom bruker og
tjenesteleverandør.
I spørsmålet om bruker eller pårørende skal være tilfreds med tjenesten (innhold, leveranse og
presentasjon) er derfor serviceerklæring helt nødvendig for å klargjøre hvilke forventninger
innbyggerne kan ha til tjenestene. En serviceerklæring er en ensidig lovnad, og svært forpliktende
for tjenesteapparatet. Samtidig vil dokumentet kunne legge til rette for et godt samarbeid mellom
bruker, pårørende og tjenesteyter.
Rådmannen la fram et forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester for
kommunestyret i sak 135/15 den 26.11.2015, der det ble fattet følgende vedtak:
1. Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester i Ringerike kommune
vedtas.
2. Det startes opp et arbeid med revisjon av serviceerklæring for helse- og omsorg hvor
brukermedvirkning er ivaretatt. Ny sak fremmes innen utgangen av februar 2016.

Tidligere behandlinger og vedtak

Saken ble behandlet i Hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd, sak 8/16 den 8/3-2016,
med følgende enstemmige vedtak:
«Vedlagte forslag til Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune
vedtas».
På grunn av en teknisk svikt, så ble denne saken ikke videresendt til behandling i formannskap og
kommunestyret. Ved en gjennomgang av behandlede saker, framstår denne dermed på en
restanseliste. Vedtaket i hovedkomiteen er derimot utkommunisert, og kommunen har praktisert den
nye serviceerklæringen med hjemmel i hovedkomiteens vedtak.

Rådmannens vurdering
Kommunestyret ba rådmannen starte opp arbeidet med en revisjon av vedtatte serviceerkæring
hvor brukermedvirkning var ivaretatt, og satte en frist innen utgangen av februar 2016. Saken
ble lagt inn saksgangen i ESA, med behandling i eldrerådet, hovedkomiteen, formannskap og
kommunestyre.
Det viser seg nå at saken «stoppet opp» etter hovedkomiteens behandling. Dette skyldes en
teknisk feil, og rådmannen beklager dette.
Rådmannen anbefaler at formannskapet og kommunestyret behandler saken nå, og tilrår at
vedlagte reviderte serviceerlæring for Helse og omsorgstjenesten i Ringerike kommune,
behandlet i hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd, tas til etterretning med
hovedkomiteens vedtak.
Vedlegg




Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune (Vedtatt i
Hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd, sak 8/16 den 8/3-2016).
Saksframlegg behandlet i Hovedkomiteen for helse, omsorgs og velferd.
Saksprotokoll fra behandlingen.

Ringerike kommune, 05.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

-

-

RINGERIKE
KOMMUNE

Serviceerklæring
for helse- og omsorgstjenester
Formål
Denne serviceerklæringen ligger til grunn for alle helse- og omsorgstjenester
i kommunen. Formålet med dokumentet er å legge til rette for et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter, samt skape realistiske
forventninger til våre tjenester.

Overordnede målsettinger for helse og omsorg
Kommunen tildeler tjenester ut fra en helhetlig tenkning hvor forebygging,
tidlig innsats og ressurser hos bruker vektlegges. Vi ønsker å bidra til at
kommunens innbyggere i størst mulig grad blir selvhjulpne og kan bo hjemme
lengst mulig. Ressurskartlegging, brukermedvirkning og hverdagsrehabilitering
er fokusområder.

Hva kan du forvente av oss?

Hvordan får du hjelp fra oss?

-

At vi møter deg med høflighet og respekt.

-

-

At vi forsøker å finne gode løsninger i samarbeid med deg.

-

At vi legger vekt på dine ønsker og synspunkter.

Hvis du trenger hjelp, kan du søke om de fleste av våre tjenester via søknadsskjema
som du finner elektronisk på www.ringerike.kommune.no, eller kontakt servicetorget
på telefon 32 11 74 00.

-

At vi overholder taushetsplikt.

-

Har du behov for veiledning om tjenestetilbudet, eller hjelp til å fylle ut søknaden,
kontakt Tildelingskontoret på telefon 32 11 76 35.

-

At alle ansatte kan identifisere seg via kommunens ID-kort.

Hvem kan få hjelp?
-

Dersom du ikke kan dra nødvendig omsorg for deg selv, eller er helt avhengig
av praktisk eller personlig hjelp for å klare deg i det daglige, har du rett til hjelp.

-

Vi kartlegger dine ressurser for å avklare hva du kan klare selv. Behov for hjelp
avgjøres ut fra en helhetsvurdering av din helsetilstand og livssituasjon for øvrig.

-

Bistand du mottar fra pårørende eller andre vil inngå i avklaringen av ditt behov for hjelp.

Hvilken hjelp kan du tilbys?
-

Vi kan tilby mange former for hjelp, blant annet praktisk og personlig bistand i hjemmet,
opplæring i ulike praktiske og personlige gjøremål, hjemmesykepleie, hverdagsrehabilitering,
matombringing, omsorgslønn, støttekontakt, omsorgsbolig med og uten bemanning,
avlastning og institusjonsplasser m.v. Hvilket tilbud som er det riktige avgjøres i samråd
med deg.

-

Vi prøver som hovedregel ut mindre inngripende tjenester først, og bygger på ressursene
hos deg.

-

Nærmere informasjon om de ulike tjenestene finner du i “Veileder for tildelingspraksis”.
Denne får du ved henvendelse til Tildelingskontoret, på telefon 32 11 76 35.

Hva forventer vi av deg?
-

At du deltar i planlegging av din helse- og omsorgstjenester.

-

At du selv, eventuelt sammen med pårørende, utfører de funksjoner du selv kan klare.

-

At du tar hensyn til våre ansattes behov for et godt arbeidsmiljø, herunder at du lufter
godt før vi kommer dersom du røyker og at du ikke røyker mens vi er hos deg.

Tilbakemeldinger
-

Vi er opptatt av å yte gode tjenester og drive kontinuerlig forbedring av kvaliteten
i tjenestene. Ønsker du å gi en tilbakemelding, oppfordrer vi deg til å benytte
kommunens tilbakemeldingsskjema på vår internettside www.ringerike.kommune.no,
eller via servicetorget

-

Daglige tilbakemeldinger om samhandling kan gjerne gjøres direkte til den tjenesteyteren du har kontakt med.

ringerike.kommune.no

SAKSFRAMLEGG
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet

Arkivsaksnr.: 16/1354-1

Arkiv:

Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune
Forslag til vedtak:
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja 
Vedlagte forslag til Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune
vedtas
::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja 
Beskrivelse av saken
Politisk vedtatte serviceerklæringer har til hensikt å tydeliggjøre hvilke forventninger
brukeren kan stille til tjenestene samt hvilke rettigheter og plikter som gjelder i forholdet
mellom bruker og tjenesteleverandør.
I spørsmålet om bruker eller pårørende skal være tilfreds med tjenesten (innhold, leveranse
og presentasjon) er derfor serviceerklæring helt nødvendig for å klargjøre hvilke
forventninger innbyggerne kan ha til tjenestene. En serviceerklæring er en ensidig lovnad,
og svært forpliktende for tjenesteapparatet. Samtidig vil dokumentet kunne legge til rette for
et godt samarbeid mellom bruker, pårørende og tjenesteyter.
Rådmannen la fram et forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester for
kommunestyret i sak 135/15 den 26.11.2015, der det ble fattet følgende vedtak:
1. Vedlagte forslag til ny serviceerklæring for helse og omsorgstjenester i Ringerike
kommune vedtas.
2. Det startes opp et arbeid med revisjon av serviceerklæring for helse- og omsorg hvor
brukermedvirkning er ivaretatt.
Ny sak fremmes innen utgangen av februar 2016.

Rådmannens vurdering
Rådmannen har fått revidert tidligere serviceerklæring i tråd med de merknader og
innvendinger fremkom under forrige behandling. Serviceerklæringen framstår nå som en

lettlest brosjyre (se vedlegg), med balanserte krav og forventninger både til kommunen og
brukere.
Vedlegg


Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester

Ringerike kommune, 29.02.2016

Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja 

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 16/1354-2

Arkiv: G00 &01

Sak: 8/16
Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune
Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd:
Vedlagte forslag til Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune
vedtas
Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.03.2016:
Avstemming:
Forslag til Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune ble
enstemmig vedtatt.

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3651-1

Arkiv:

Hønefoss sykhjem, - optimalisering av parkeringsareal
Forslag til vedtak:
Plan for optimalisering av parkeringsareal for Hønefoss sykehjem tas til etterretning.

Innledning / bakgrunn
Hønefoss sykehjem har manglende parkeringskapasitet, og har hatt dette over tid.
Sykehjemmets størrelse og type belegg genererer relativt mange ansatte i turnus samt mange
besøkende som ofte kommer lengveis fra. Sykehjemmet er også base for hjemmebaserte
tjenester, som trenger parkering for egne ansatte samt kommunens egne tjenestebiler. I
vaktskiftene trengs parkering både for tjenestebilen, for påtroppende vakt og for avtroppende
vakt. Mange ansatte har bopel i nærliggende kommuner og i distriktene. Hovedtyngden av
ansatte er kvinner, og mange skal levere barn i barnehage før de møter på arbeid. Behovet for
bruk av bil, og dermed parkeringsplasser er godt dokumentert.
Beskrivelse av saken
I tillegg til de definerte parkeringsplassene på sykehjemmets egen tomt, disponeres en
oppgruset parkeringsplass nederst i Westernbakken, mot elva. Ansatte benytter denne i stor
grad for å sikre pårørende/besøkende parkeringsmuligheter ved selve sykehjemmet. Denne
parkeringsplassen ligger innenfor akseptabel gangavstand fra sykehjemmet.
Parkeringsmulighetene er allikevel i perioder langt fra tilfredsstillende, og i samarbeid med
samarbeidsutvalget ved sykehjemmet (der pårørende er representert) foreligger nå følgende
plan for midlertidige løsninger:
1. En rekke av dagens parkeringsplasser er adskilt med bregner/beplantning o.l. Dersom
disse fjernes, samtidig som det anlegges fire nye plasser langs innkjøringsveien, vil
parkeringskapasiten for besøkende dobles, og vil i nevnte periode være tilfredsstillende.
2. Ekstern parkeringsplass (ved elva) avrettes og asfalteres. Det monteres 2-3 lyspunkter
på plassen, og parkeringsarealet oppmerkes for optimal utnyttelse. Dette vil gi en
sikrere og bedre utnyttelse av arealet og plassen vil dermed få en større utnyttelsesgrad

Rådmannens vurdering
Da hjemmetjenestene er planlagt overført nye lokaler når «Nye Heradsbygda omsorgssenter»
står klart i 2020, vil alle endringer og påkostninger ved Hønefoss sykehjem framstå som
midlertidige løsninger. Rådmannen vil derfor foreslå at det ikke brukes uforholdsvis mye
ressurser på slike løsninger i dag.
Mange løsninger har vært diskutert, og i løpet av sommeren festet det seg et inntrykk av at det
var bestemt å rasere grøntareal ved sykehjemmet til fordel for parkeringsplasser. Slik
beslutning ble aldri tatt, og rådmannen beklager dette.
De tiltak som nå blir gjennomført er i tråd med innspill fra samarbeidsutvalget (se
brev/vedlegg), og er fra rådmannens side lagt inn i budsjettet. Rådmannen erkjenner at
perkeringskapasiteten fram til 2020 ikke vil være optimal med denne løsningen, men vil i
dagens situasjon være tilfredsstillende.
Vedlegg


Brev fra samarbeidsutvalget/pårørenderepresentant

Ringerike kommune, 10.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet
Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3652-1

Arkiv:

Medisinsk teknisk utstyr, - behov for økt bevilgning i 2018
Forslag til vedtak:
1. Det skisserte beløp på 2,5 mill. kroner for anskaffelse av nødvendig medisinskteknisk
utstyr innen helse og omsorgstjenesten, tas til etterretning.
2. Beløpet søkes innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2018.

Innledning
Tjenesteområdet står ovenfor relativt store investeringer i perioden, med bakgrunn i endringer i
befolkningsmengde, alderssammensetning, omsorgsbehov og sentrale føringer. Vi står ovenfor
flere kristiske suksesskriterier; kostnadseffektive og lettdrevne arealer for heldøgns omsorg,
gode og lett tilgjengelige aktivitetstilbud på dagtid, kostnadseffektiv organisering av
hjemmetjenestene, optimal utnyttelse av det potensialet som ligger i bruk av velferdsteknologi
og et tilstrekkelig antall kompetente medarbeidere. Likeens er behovet for oppdatert
medisinskfaglig utstyr nødvendig.
Beskrivelse av saken
Tjenesteområdet står ovenfor relativt store investeringer i perioden, med bakgrunn i endringer i
befolkningsmengde, alderssammensetning, omsorgsbehov og sentrale føringer. Vi står ovenfor
flere kristiske suksesskriterier; kostnadseffektive og lettdrevne arealer for heldøgns omsorg,
gode og lett tilgjengelige aktivitetstilbud på dagtid, kostnadseffektiv organisering av
hjemmetjenestene, optimal utnyttelse av det potensialet som ligger i bruk av velferdsteknologi
og et tilstrekkelig antall kompetente medarbeidere.
Helse og omsorgstjenesten gjennomfører i henhold til siste års vedtatte Handlingsplan et
oppgraderingsarbeid knyttet til institusjoner og omsorgsboliger med døgnbemanning.
Oppgraderingen består i å skifte ut og modernisere nødvendig inventar, utstyr og møbler. I
denne anledning er fellesarealer, kjøkken og ansattfasiliteter blitt prioritert.
Handlingsprogrammet gir tilstrekkelig rom for å fullføre disse investeringsmålene i 2018 og
2019.

Kommunene er tillagt en rekke nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Disse
oppgavene er resurskrevende, både når det gjelder personell, kompetanse og medisinskteknisk
utstyr. Det har opparbeidet seg et ikke uvesentlig etterslep på slikt utstyr. Dette gjelder behov
for utstyr som blærescanner, vekter, spesialsenger/madrasser, EKG, oksygenkonsentratorer,
rehabiliteringsutstyr, løfte/hvilestoler, løfteutstyr, og som det ikke har vært mulig å realisere
innenfor eksisterene investeringsramme. For å kunne gi et faglig tilfredsstillende tilbud, er det
ved enkelte institusjoner nødvendig og supplere og oppgradere dette utstyret. Det vil være
kostnadseffektivt å gjennomføre dette som en engangsinvestering i 2018.
En samlet gjennomgang viser at dette vil øke investeringsbehovet i 2018 med 2,5 mill. kroner.
Rådmannens vurdering
For å bringe volum og kvalitet på medisinskfaglig utstyr opp på et faglig forsvarlig nivå relatert
til de oppgaver tjenesteområdet står ovenfor, anbefales at investeringsbudsjettet for 2018 økes
med 2,5 mill. kroner, til 5 mill. kroner.
Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 10.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3785-1

Arkiv:

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid.
Forslag til vedtak:
1. Den tidligere vedtatte evaluering av prøveordningen med varaordfører på heltid, j.fr.
formannskapets vedtak i sak 102/17, iverksettes i tråd med vedtatt prosess.
2. Evalueringen skal gjennomføres av Formannskapets medlemmer samt utvalgslederne.
Likeens deltar en representant fra hvert av de partier som ikke er representert i
formannskapet. Evalueringen ledes av en deltaker fra opposisjonen. Evalueringen
gjennomføres etter samme praksis som ved politiske møter for øvrig. Det legges til
grunn at representantene fører løpende dialog med eget respektive parti.
3. Formålet med evalueringen skal være å avklare hensiktsmessigheten med dagens
ordningen, men også vurdere alternative løsninger som kan bidrar til at folkevalgte
organ settes i sterkere posisjon til å oppnå reell politisk styring av utviklingen i
Ringerike kommune.
4. Evalueringen skal bestå av innledning, vurdering og et sammendrag/konklusjon. På
grunn av budsjettavklaring og handlingsprogram skal evaluering og forslag til vedtak
legges fram for kommunestyret i møte 2.11.2017

Innledning / bakgrunn
Formannskapet behandlet i sitt møte 29.8.2017, sak 102/17 «Evaluering av politisk ordning
med varaordfører på heltid» med følgende vedtak (mot en stemme):
1. Evalueringen av prøveordningen gjøres av formannskapet som kollegium.
2. Evalueringen gjennomføres etter følgende prosess:






Formannskapet etablerer evalueringen som et prosjekt
Formannskapet etablerer en innholdsfortegnelse for evalueringsarbeidet
Formannskapet fastsetter spilleregler for, og organiseringen av arbeidet
Formannskapet innhenter informasjon og erfaringer om politisk styring
Formannskapet bestemmer tidsplan for prosjektet, med framlegg i KS 05.10.17

Beskrivelse av saken

-

Formannskapet vedtak om en evaluering av prøveordningen ble fattet etter mandat gitt av
kommunestyret, jfr. KS-sak 148/16. Evalueringen var forutsatt fremlagt før sommerferien
2017, og senere har Formannskapet antydet september/oktober. Det er av nevnte grunn viktig,
ikke minst i forbindelse med budsjettprosessen, at det blir fremlagt sak til kommunestyret
02.11.17.
Den vedtatte prøveordningen omhandler i prinsippet tre hovedelementer:
1. Formannskapet utfører sine funksjoner i heldagsmøte en gang pr. måned.
2. Varaordfører trer inn i 100 % heltidsfunksjon
3. Heltidsfunksjon er begrunnet i at varaordfører bistår med å utvikle ordningen, som begrunnet i
saksdokumenter til KS vedtak i sak 148/16.

Ordførers vurdering
Det henvises til saksframlegg til formannskapets møte 29.8.2017, sak 102/17, samme punkt (se
vedlegg).
Vedlegg


Saksframlegg sak 102/17, - Formannskapets møte 29.8.2017

Ringerike kommune, 18.09.2017
Tore Isaksen
rådmann

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

-

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3365-1

Arkiv:

Evaluering av politisk ordning med varaordfører på heltid
Forslag til vedtak:
1. Evalueringen av prøveordningen gjøres av formannskapet som kollegium.
2. Evalueringen gjennomføres etter følgende prosess:






Formannskapet etablerer evalueringen som et prosjekt
Formannskapet etablerer en innholdsfortegnelse for evalueringsarbeidet
Formannskapet fastsetter spilleregler for, og organiseringen av arbeidet
Formannskapet innhenter informasjon og erfaringer om politisk styring
Formannskapet bestemmer tidsplan for prosjektet, med framlegg i KS 05.10.17

Innledning / bakgrunn
Det vises til FS sak 208/16, FS sak 164/16 og KS sak 148/16 samt ordførerens innspills notat i
Formannskapets strategiseminar 14. juni 2017. Kommunestyret vedtok i sak 148/16 at
ordningen skulle innføres og evalueres.
Beskrivelse av saken
Den vedtatte prøveordningen omhandler i prinsippet tre hovedelementer:
1. Formannskapet utfører sine funksjoner i heldagsmøte en gang pr. måned.
2. Varaordfører trer inn i 100 % heltidsfunksjon
3. Heltidsfunksjon er begrunnet i at varaordfører bistår med å utvikle ordningen, som
begrunnet i saksdokumenter til KS vedtak i sak 148/16.
En evaluering bør ta utgangspunktet i folkevalgtes ønsket om å ta tydeligere grep om
utviklingen i Ringerike, og ut fra dette avklare om ordningene har svart til forventningene.
I formannskapets møte den 14. juni 2017 fremholdt ordfører at ordningen rent praktisk
fungerer. Det ble pekt på at utfordringen opp mot dette å ta grep, mer handler om oppfølging
og avklaringer i form av formelle vedtak. Dette både i sak og i forhold til føringer som
rådmannen skal arbeide i henhold til.

Opposisjonen var enig i at det er nødvendig med tydeligere grep om utviklingen, men er ikke
enig i den prøveordning som ble innført. Det er folkevalgt organ som kollegium som bør
forsterkes, og det bør etableres ordninger som i bedre grad ivaretar mindretallets behov for
delaktighet.
Ordførers vurdering:
Ordfører fremmer denne saken nå, som en oppfølging basert på vedtak i KS sak 148/16 og
framlagt i FS sak 64/17. Målet er at formannskapet fatter konkrete vedtak for framlegg i
kommunestyret i september/oktober 2017.
Ordfører legger til grunn at det er formannskapet som selv utfører evalueringen, eventuelt i
samråd med gruppeledere fra partier som ikke er representert i formannskapet, for så å
fremlegge resultatet med forslag til realitetsbehandling i kommunestyret.
I forbindelse med FS sak 63/17 fremla ordfører et innspillnotat om politisk styring og
organisering. Med det som utgangspunkt utvekslet medlemmene generelle synspunkt om
ordningen og om veien videre. Ut over generelle kommentarer ble det ikke fremlagt noen
konkrete forslag i sakens anledning ut over det som fremgikk av ordførerens innspill.
Siden det er prøveordningen som skal evalueres fremgår, det av ordførerens innspill i FS sak
63/17 at følgende resultater kan tenkes:
1. Ordningen bringes til opphør.
2. Ordningen videreføres eventuelt i revidertform og innhold.
3. Andre formelle- og effektive beslutnings- og oppfølgingsordninger.
Ordføreren mener at det kan være nyttig å hente inn informasjon om hvordan andre i
sammenlignbar situasjon som Ringerike kommune har innrettet sin politiske virksomhet og
organisering. En befaring til eksempelvis Ringsaker bør kunne være et alternativ. Andre
kommuner kan også være relevante for besøk. Poenget for formannskapet bør være å søke
etter de beste og mest effektive løsninger for å oppnå styrket politisk grep om
samfunnsplanlegging og utvikling.
Det er viktig at posisjon og opposisjon herunder også partier med minst representasjon blir
ivertatt i prosessen og i utfall av evalueringen. Videre er det nyttig om kontrollutvalg blir holdt
orientert om arbeidet. Det vil være naturlig at arbeidet gjennomføres med deltakelse fra
lederne i hovedutvalgene og at partiene selv er ansvarlig for partiinterne avklaringer. Til slutt
vil ordfører peke på at arbeidet skal gjennomføres transparent og i fulle åpenhet.
Vedlegg


Ordførerens innspills notat i formannskapets strategiseminar 14. juni 2017.

Ringerike kommune, 21.08.2017
Kjell B. Hansen
ordfører

RINGERIKE KOMMUNE

Formannskapet

SAKSFRAMLEGG
Arkivsaksnr.: 17/3306-2

Arkiv: 145

Rådmannens forslag til budsjett 2018 - Handlingsprogram 2018-2021
Forslag til vedtak:
Formannskapet tar rådmannens presentasjon av «Rådmannens forslag til Budsjett 2018 og
Handlingsprogram 2018-2021» til orientering.

Bakgrunn
Rådmannen presenterer sitt forslag til budsjett for 2018 og Handlingsprogram 20218-2021 for
formannskapet.
Formannskapet får etter presentasjonen utdelt Handlingsprogram-dokumentet. Dokumentet vil
også bli lagt ut på Ringerike kommune sine internettsider under Styringsdokumenter.
Etter at Statsbudsjettet for 2018 blir lagt fram 12. oktober, vil rådmannen utarbeide ett notat
som beskriver Statsbudsjettets konsekvenser for Ringerike kommune, som vil følge saken.
Rådmannens vurdering
Rådmannen har i år ønsket å legge frem sitt forslag i september, slik at kommunens politikere
og innbyggere kan sette seg godt inn i forslaget før høringsfristen utløper.
Vedlegg – deles ut i møtet, og finnes på www.ringerike.kommune.no etter møtet.
Ringerike kommune, 15.09.2017
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Gyrid Løvli

-

-

