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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  KOMMUNESTYRET 

Møtested:  Kommunestyresalen 

Møtedato:  05.10.2017  

Tid:   16:00  

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets § 10. Ved behov for 

grupperom, bestilles dette av gruppeledere 

 

TEMAMØTE: 

16:00 – 16:20 – Orientering V/Rådmann Tore Isaksen- Status 2.tertial og  

presentasjon av budsjett/handlingsprogrammet 2018-2021. 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets §10 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Arkivsaksnr.: 17/906-18   Arkiv: 216 &17  

 

Kontrollutvalget - Protokoll 05/17  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

100/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 05/17 tas til orientering. 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll 05-17. 
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Arkivsaksnr.: 17/2458-3   Arkiv: 614  

 

Valg av investeringsløsning i Fossveien 7-9  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

108/17 Formannskapet 26.09.2017 

101/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Opprinnelig avsetning i budsjett 2017 på 2,5 mill. til tilpasninger av Fossveien 7-9 

opprettholdes. Innflytning iverksettes snarest. 

 

 

 

  

 

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 Alt.1 (rådmannens 

opprinnelige forslag) 

Alt.2 

 Ca 65 arbeidsplasser 

(landskap og 

cellekontor) 

 Begrenset mulighet 

for økning i 

bemanning  

 Lite fleksibelt 

 

 

 

 

 83 arbeidsplasser 

 Cellekontor / 

landskap, stillerom, 

multirom, arbeidskafe 

 God fleksibilitet 

 2. etg. med 

aktivitetsbasert 

løsning. 

 Er det behov for å ta 

ned drift og redusere 

antall ansatte så kan 

en fløy i 2 og 3. etg. 

tas i bruk av andre 

kommunale 

virksomheter. 

Alternativt leies it til 

eksterne 

 70 arbeidsplasser 

 Cellekontor, 

tomannskontor, 

landskap og multirom 

 Begrenset mulighet 

for økning i 

bemanning  

 Ved reduksjon i drift 

kan en fløy i 3. etg. 

tas i bruk av andre 

kommunal 

virksomheter. 

Alternativt leies ut til 

eksterne 

  Pris/m²   kr 7 522,- Pris /m² kr 4 504,- 

  Planløsning: 

 

 I 1. og 3. etasje 

Planløsning: 

 

 1. 2. 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. 

 



  Sak 101/17 

 

 Side 9 av 71   

 

 

Kostnadskalkyle     

  Alternativ 1 Alternativ 2 

Bygningsmessig arbeider 4 957 000 2 976 000 

Elektro 1 975 000 700 000 

Ventilasjon, varme og sanitær 1 200 000 800 000** 

Møblering og inventar inkl. anskaffelse* 1 000 000 1 000 000 

IT-utstyr 500 000 500 000 

delsum 9 632 000 5 976 000 

Rigg, admin og prosjektering (10 %) 963 200 597 600 

Reserver og sikkerhetsmargin (15 %) 1 444 800 896 400 

      

SUM prosjektkostnad eks. mva 12 040 000 7 470 000 

MVA 3 010 000 1 867 500 

SUM prosjektkostnad inklusive mva 15 050 000 9 337 500 

      

Interne kostnader 150 000 150 000 

Søknader, saksbehandlingsgebyr 200 000 200 000 

Sum prosjektkostand  15 400 000 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 Tidsperiode 

Anbudskonkurranse/beskrivelse NS8407 02.10.2017 – 10.11.2017 

Anbudskonkurranse NS8407 10.11.2017 - 08.12.2017 

Evaluering 08.12.2017 – 22.12.2017 

Kontrakt 08.01.2018 

Byggeperiode 12.01.2018 – 31.08.2018 

Overtagelse bygg 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.  

 

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.   
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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.: 16/2046-16   Arkiv: L12  

 

Prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i 

Ringerike ved erverv av el sykkel  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

105/17 Formannskapet 26.09.2017 

102/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det vurderes 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 

sykling gjennom omfattende sykkeltiltak og en helhetlig satsing over en rekke år. 
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 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.   
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 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. 
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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 
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Arkivsaksnr.: 17/3358-1   Arkiv: 201 G27  

 

Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler 

og rutiner  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

15/17 Eldrerådet 25.09.2017 

114/17 Formannskapet 26.09.2017 

6/17 Råd for funksjonshemmede 03.10.2017 

103/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

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.: 17/3652-1   Arkiv: 153  

 

Medisinsk teknisk utstyr, - behov for økt bevilgning i 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

121/17 Formannskapet 26.09.2017 

104/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

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 vurderes 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. 
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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 
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Arkivsaksnr.: 17/3577-1   Arkiv: 417  

 

Lærlingplasser i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

118/17 Formannskapet 26.09.2017 

105/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1.Kommunestyret tar saken om lærlingeplasser i Ringerike kommune til orientering. 

 

2.Rådmannen bes komme tilbake med egen sak til kommunestyret, hvor oppfordringen fra      

KS-landsting 2016, om 2 lærlinger per 1000 innbyggere legges frem til politisk behandling. 

 

 

  

 

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 anleggsgartner-

faget. 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:  
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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 Antall Bevegelse Avsluttet 

4-årig læretid 

helsefagarbeider 

17 + 9 nye august 2017 1 overført Ringerike sykehus 

2-årig læretid 

helsefagarbeider 

9 + 4 nye august 2017 2 avslutter sommer 2017 

2-årig IKT-Servicefag 4 + 2 nye august 2017 2 avslutter sommer 2017 

3-årig institusjonskokk 1   Avslutter sommer 2017 

3-årig anleggsgartner 1     

 

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.  
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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. 
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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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Arkivsaksnr.: 15/2725-35   Arkiv: 233 V50  

 

Orientering om veterinærsituasjonen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

106/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering  

 

  

 

Sammendrag 

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole vil med dette orientere om veterinærsituasjonen i 

kommunen. Kommunen har i løpet av sommeren jobbet med å få på plass en varig løsning. 

 

Det er skrevet avtale med veterinær om driftstilskudd til produksjonsdyrpraksis på dagtid. 

Dette vil sikre en stabil tilgang på produksjonsdyrveterinær på dagtid fra nyttår.  

 

Avtalen er inngått med veterinær Heidi Mestl. I dag jobber hun som veterinær i Nore og Uvdal 

og Rollag kommuner, oppstart av produksjonsdyrpraksis på dagtid vil være fra 02.01.2018. 

Før oppstart kan hun ta vakter i Ringerike og Hole på dagtid, de dagene hun har fri.  

Landbrukskontoret vil sende ut informasjon til husdyrprodusentene fortløpende om aktuelle 

datoer, som veterinæren er tilgjengelig på. Det vil også ligge oppdatert informasjon på 

hjemmesiden til kommunen, under landbruk.  
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Siden Ringerike har vært uten produksjonsdyreveterinær i en lengre periode ser vi at det kjøpes 

inn veterinærtjenester fra nabokommuner. Følgelig kan dette gjøre at en 

produksjonsdyreveterinær som etablerer seg nå kan ha et noe svekket næringsgrunnlag. Det er 

derfor gjort avtale om et driftstilskudd på kr. 300 000,- Kommunen er også innstilt på å ha 

dialog med aktuell veterinær for å se hvordan grunnlaget for drift er, og det vil gjøres en 

evaluering rundt sommer 2018. 

 

Landbrukskontoret håper med dette at en vanskelig tid uten veterinær er over. 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Oda Aulstad Kvisberg 
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Arkivsaksnr.: 17/693-8   Arkiv: K23  

 

Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

59/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

20/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

34/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017 

17/17 Eldrerådet 25.09.2017 

106/17 Formannskapet 26.09.2017 

107/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
i
 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 

                                                

i 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 

ii 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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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 

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). 
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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.  

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 retningslinjer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

107/17 Formannskapet 26.09.2017 

108/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

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.: 17/2851-1   Arkiv: B30  

 

Ungdata 2017 - tiltak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Ungdomsrådet 22.08.2017 

21/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

33/17 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 13.09.2017 

109/17 Formannskapet 26.09.2017 

109/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

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.  
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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.: Utvalg Møtedato 

52/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017 

110/17 Formannskapet 26.09.2017 

110/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

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 Møtedato 

111/17 Formannskapet 26.09.2017 

111/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

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 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

  Sak  112/17 

Side 44 av 71   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/3339-1   Arkiv: H00  

 

Austjord behandlingssenter, - ferdigstillelse av uteanlegget  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

112/17 Formannskapet 26.09.2017 

112/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

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, vurderes 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 Investerings-

behov 

(inkl. moms) 

Riving av «Rødstua»               

Erfaringstall fra lignende tiltak har en kostnad på kr. 625,-/m2 BTA inkl. en 

usikkerhetsfaktor på 20%, kostnader til miljøkartlegging og prosjektledelse. 

kr.  300 000,- 

Opparbeiding av parkeringsareal og tilbakeføring av grøntareal.  

Tiltaket innebærer å etablere ca. 300 m2 asfaltert parkeringsplass, med egen 

kr.  200 000,- 
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belysning. Opparbeidelsen er relativt enkel med de grunnforholdene som er 

på området. 

Car-port med nevnte kapasitet             

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,-. 

kr. 2 330 000,- 

Ladepunkter for el-biler (3 stk)              

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. 

kr. 300 000,- 

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.: Utvalg Møtedato 

23/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

18/17 Eldrerådet 25.09.2017 

113/17 Formannskapet 26.09.2017 

113/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

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.: 17/3359-2   Arkiv: 505  

 

Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/17 Eldrerådet 25.09.2017 

7/17 Råd for funksjonshemmede 03.10.2017 

26/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

115/17 Formannskapet 26.09.2017 

114/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

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 sykepleier- 

eller 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.  

I november- 16 ble det innhentet tall i forhold til 

antall årsverk for ansatte med tre-årig høgskole-

utdanning innen Helse og omsorg. Ledere med tre-

årig profesjonsutdanning inngår ikke i dette tall-

materialet.  

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 

årsverk. Det er ønskelig med en sykepleierdekning på 

rundt 30%. Mange kommuner har satt 50% 

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.   

Stillingskategori 

(November 2916) 

Antall 

personer 

Års-

verk 

Ergoterapeut 7 5 

Fysioterapeut 6 5,1 

Sykepleier 119 83,7 

Spesialsykepleier 25 19,5 

Vernepleier 39 24,6 
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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 
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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 
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Arkivsaksnr.: 17/3580-1   Arkiv: G00  

 

Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike 

kommune, - videre behandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

119/17 Formannskapet 26.09.2017 

115/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

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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Arkivsaksnr.: 17/3651-1   Arkiv: Q50  

 

Hønefoss sykehjem, - optimalisering av parkeringsareal  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

120/17 Formannskapet 26.09.2017 

116/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

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: 
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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 
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Arkivsaksnr.: 17/3723-2   Arkiv: X30 &13  

 

Høring - Forslag til ny normalpolitivedtekt  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

117/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Kommunestyret støtter forslaget til ny normalpolitivedtekt, og rådmannens vurdering om at 

det ikke er nødvendig å inngi høringssvar til forslaget.» 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Politiloven § 14 gir kommunen hjemmel til å fastsette politivedtekter. Vedtektene skal 

godkjennes av Politidirektoratet.  

 

Justis- og politidepartementet har ved rundskriv G-42/96, datert 31. mai 1996, utarbeidet en 

normalpolitivedtekt. Normalpolitivedtekten er ment å skulle være et hjelpemiddel for 

kommunene til å utferdige kommunale politivedtekter. Politivedtektene for Ringerike 

kommune, vedtatt av Ringerike kommunestyre den 27. januar 2000, er tilnærmet identisk med 

normalpolitivedtekten, justert for etterfølgende lovendringer.     

 

Politidirektoratet har ved brev datert 11. september 2017 sendt på høring forslag til ny 

normalpolitivedtekt. Utkast til ny normalpolitivedtekt bygger på den tidligere 

normalpolitivedtekten, men det er siden vedtakelsen i 1996 foretatt en rekke endringer i 

politiloven § 14 og i øvrige lovgivning som i ulik grad har berørt innholdet i politivedtekten. 

Dette har medført et behov for å gjennomgå og revidere normalpolitivedtekten og er 

bakgrunnen for forslaget som nå er sendt på høring. Høringsfristen er 13. oktober 2017.  

 

Utkast til ny normal politivedtekt viderefører i all hovedsak bestemmelsene i gjeldende normal 

politivedtekt. Forslaget inneholder fem endringer av betydning.  

 

For det første inneholder § 2-1 et nytt andre ledd om nattero og nytt tredje ledd om ro og 

orden i tilknytning til serveringssteder. Disse bestemmelsene har i de senere år blitt stadfestet i 

flere kommunale vedtekter og en standardtekst er derfor tatt inn i normalpolitivedtekten.  
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For det andre foreslås det en ny bestemmelse i § 2-2 som gjelder kjøring, camping mv. i parker, 

grøntarealer og friområder o.l. Bestemmelsen åpner for at kommuner i politivedtekt kan ta inn 

bestemmelser som regulerer bruk og parkering av motorkjøretøyer og camping, telting mv. i 

offentlige parker, grøntarealer, friområder o.l. Da dette synes å være forhold som vil være 

aktuelle for flere kommuner, har direktoratet valgt å ta inn en standardisert formulering.  

 

For det tredje foreslås det en ny bestemmelse i § 2-4 hvor kommunen gis adgang til å forby 

eller sette vilkår for tigging. Bestemmelsen gir tre alternative ordlyder dersom kommunen 

ønsker å regulere tigging i politivedtekt. Adgangen til å forby eller sette vilkår for tigging i 

politivedtekter ble tatt inn i politiloven i 2014. Regulering av tigging forutsetter at vilkårene 

fremgår av bestemmelsen i den lokale politivedtekten. 

 

For det fjerde forslås det innført et nytt kapittel 8 om pantelånervirksomhet. Bestemmelsen var 

ikke tatt inn i normalpolitivedtekten av 1996, da det ble antatt at pantelånervirksomhet falt inn 

under lov om finansieringsvirksomhet av 10. juni 1988, som ble opphevet i 1999.  

 

For det femte foreslås det en ny bestemmelse i § 9-3 som gir kommunen adgang til å håndheve 

paragrafens angitte bestemmelser i politivedtekten. Kommunen ble gitt en slik 

håndhevingsadgang i 2010, jf. politiloven § 14 tredje ledd. 

 

Etter at den nye normale politivedtekten er vedtatt bør kommunestyre vedta nye politivedtekter 

for Ringerike kommune. Administrasjonen vil komme tilbake til dette.  

 

Alternativ løsning 

 

Alternativt vedtak kan være som følger: 

 

«Kommunestyret støtter forslaget til ny normalpolitivedtekt med følgende merknader…….. 

Rådmannen bes utarbeide høringssvar i tråd med merknadene.» 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen støtter forslaget til ny normal politivedtekt. Etter rådmannens vurdering er det ikke 

behov for at Ringerike kommune inngir høringssvar til forslaget.  

 

Vedlegg – Forslag til ny normalpolitivedtekt 

 

 

 Ringerike kommune, 19.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 17/2108-6   Arkiv: 400  

 

Seriøsitetskrav Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

118/17 Kommunestyret 05.10.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens reviderte forslag til seriøsitetskrav for Ringerike kommune vedtas av 

kommunestyret til bruk for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret besluttet 1. juni 2017 at det skulle utarbeides og legges frem konkrete forslag 

til Ringerike kommunes retningslinjer og handlingsplan mot sosial dumping, svart arbeid og 

arbeidslivskriminalitet.  

 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet forslag til retningslinjer for å motvirke 

arbeidslivskriminalitet. Forslaget til seriøsitetskrav ble behandlet på kommunestyremøte 29. 

juni 2017. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

 

Arbeiderpartiets tilleggsnotat undertegnet Stein-Roar Eriksen, oversendes saken til 

rådmannen for utredning og kvalitetssikring. Saken legges frem i septembermøte. 

 

Rådmannen tok i møtet den 29. juni 2017 muntlig forbehold relatert til om utredningen ville 

være ferdig til septembermøtet. Arbeidsgruppen ble i tillegg utvidet med to personer fra 

henholdsvis skatt og avgiftskontoret, samt fra utbyggingsenheten i Ringerike kommune. I 

arbeidet med utredning av tilleggsnotatet så man behov for å forsøke å innhente erfaringer fra 

fagforeninger, organisasjoner og bransjen selv. Saken ble derfor ikke fremmet på 

septembermøtet men kommunestyret ble orientert om hvorledes arbeidsgruppen jobbet med 

utredningen. 

 

På kommunestyremøte den 7. september ble det avholdt et temamøte hvor Jarl M. Pedersen fra 

politiet redegjorde for A-krim og det arbeidet som gjøres i forbindelse med 

arbeidslivskriminalitet.  

 

Rådmannen tilkjennegir innledningsvis i dette saksfremlegg at de råd, og det initiativ, som 

politiet tok i møtet den 7. september 2017 vil bli fulgt opp av administrasjonen. Herunder 

ønsker rådmannen velkommen et pilotsamarbeid mellom Ringerike kommune og politiet. 

Rådmannen vil si mer om dette under punktet rådmannens vurdering. 
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Innledning / bakgrunn 

 

Rådmannen er opptatt av gode virkemidler og så strenge seriøsitetskrav som mulig i kampen 

mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Kravene må derimot ikke være så strenge at 

dette går ut over kommunens konkurransesituasjon, eller at kravene får en uheldig virkning for 

det lokale næringsliv. Videre må seriøsitetskravene gjøre det mulig for kommunen å følge opp, 

og kontrollere, leverandørene under kontraktsperioden. 

 

Med kommunens konkurransesituasjon menes at det ikke skal settes så strenge krav at 

kommunen mister tilbydere ved utlysning av konkurranser etter anskaffelsesregelverket.  

 

Temaet for dette saksfremlegget er utarbeidelse og vedtakelse av kommunens seriøsitetskrav. 

Når det er sagt så vil rådmannen peke på at den virkelige jobben mot arbeidskriminalitet er den 

jobben kommunen gjør ved oppfølging av kontrakter, tilsyn på byggeplass, samarbeid med 

politi, arbeidstilsyn og skatteetaten. Rådmannen vil aktivt følge opp dette arbeidet. 

 

Hva angår arbeidet med seriøsitetskravene så arbeidsgruppen behov for å forsøke å innhente 

erfaringer eksternt. Tilleggsnotatet og forslagene til seriøsitetskrav ble derfor oversendt de 

respektive fagforeninger sentralt, de ble oversendt Maskinentreprenørenes forbund og 

Byggenæringens landsforening (BNL).  

 

Anbefalingene fra Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) ble også innhentet og er vedlagt 

saksfremlegget. SMSØ er et samarbeid mellom KS, NHO, Skatteetaten, UNIO, YS og LO. 

 

Videre er det innhentet avisartikler etc. i arbeidet med seriøsitetskrav. Til illustrasjon stod det 

en artikkel i aftenposten den 7. september vedrørende kontrollsystemet som er innført på 

byggeplasser i Oslo kommune https://www.aftenposten.no/article/ap-ldJ0G.html 

 

I bladet byggmesteren stod det det en artikkel den 7. juni vedrørende den såkalte 

«Oslomodellen». Artikkelen peker på noen av de utfordringer man støter på ved utarbeidelse 

av seriøsitetskrav https://byggmesteren.as/2017/06/07/oslomodellen-veien-til-himmelen-eller-

helvete/. 

 

Arbeidsgruppen har vært i kontakt med Oslo kommune vedrørende deres erfaringer med den 

såkalte «Oslomodellen». Tilbakemeldingen deres var at de ikke hadde noen erfaringer med den 

så langt, da de ikke har kjørt noen anskaffelser etter vedtakelsen. De er imidlertid i ferd med å 

kjøre en anskaffelse på håndverkertjenester nå, hvor den vil bli benyttet fullt ut. 

 

Når det gjelder kontrollsystemet har Oslo kommune brukt dette i noe tid med positive 

erfaringer. 

 

Tilbakemeldingen fra Maskinentreprenørenes forbund var at de støttet seriøsitetskravene 

utarbeidet av SMSØ. 

 

Arbeidsgruppen har ikke mottatt noen tilbakemelding på henvendelsen til BNL. 

 

Beskrivelse av saken 
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Rådmannen er anmodet om å utrede og kvalitetssikre tilleggsnotat undertegnet Stein-Roar 

Eriksen, heretter omtalt som tilleggsnotatet. Ved denne gjennomgangen har rådmannen også 

sett på det opprinnelige forslaget som ble fremlagt kommunestyret. Rådmannen finner, på 

bakgrunn av de innspill som er kommet, å foreta noen revideringer/tillegg til rådmannens 

opprinnelige forslag. Rådmannens reviderte forslag til seriøsitetskrav er inntatt som vedlegg 4. 

til saksfremlegget. 

 

I det følgende vil de forslag eller endringer som fremkommer av tilleggsnotatet bli kommentert, 

etterfulgt av rådmannens anbefaling. Divergerende syn i arbeidsgruppen vil også fremkomme 

under det enkelte punkt. 

 

Formål 

 

Arbeidsgruppen ser det som fornuftig å innta en formålsbestemmelse. Arbeidsgruppen har 

merket seg politiets klare anbefaling om å ta et tydelig standpunkt og kommunisere 

nulltoleranse i forhold arbeidslivskriminalitet. Arbeidsgruppen er omforent om at dette må 

kommuniseres tydelig i formålsbestemmelsen. 

 

Arbeidsgruppen stiller spørsmål ved om kommunen har ressurser og økonomi til å være i front. 

Det påpekes at den viktigste jobben er den kontroll kommunen er i stand til å gjennomføre på 

byggeplass. Når det gjelder sitatet, Kommunen skal synliggjøre dette ved å ta inn 

bestemmelsene nedenfor i alle sine bygge –og anleggskontrakter i forbindelse med offentlige 

anskaffelser, og i andre kontrakter for kjøp av varer og tjenester, er arbeidsgruppen delt i 

dette synet. 

 

Fagforbundet, NITO og TEKNA støtter forslaget i tilleggsnotatet. Resten av arbeidsgruppen 

mener derimot at avsnittet i for stor grad vil binde kommunen i enhver kjøpssituasjon. 

Kommunen foretar et betydelig antall mindre kjøp hvor det ikke vil være hensiktsmessig, eller 

mulig å innta seriøsitetsbestemmelsene. Eksempelvis kan nevnes reparasjon av gatelys, mindre 

vannlekkasjer, innkjøp av sykesenger, mindre veiparseller, brøyteoppdrag etc. 

 

Rådmannens anbefaling er at det inntas en formålsbestemmelse som tydelig kommuniserer 

kommunens holdning til nulltoleranse hva angår arbeidslivskriminalitet, uten at kommunen 

nødvendigvis forplikter seg i enhver innkjøpssituasjon. Det vises til ordlyden i rådmannens 

reviderte forslag til seriøsitetskrav. 

 

Krav om bruk av fast ansatte 

 

Til rådmannens opprinnelige forslag ble følgende setning foreslått inntatt som et tillegg: 

I all hovedsak skal Leverandør benytte fast ansatte, i minst 80% stilling, ved utførelse av 

oppdrag for Ringerike Kommune. 

 

Fagforbundet, NITO og TEKNA er positive til forslaget i tilleggsnotatet.  

Etter det arbeidsgruppen har klart å bringe på det rene er det ikke en utstrakt bruk av 

deltidsansatte i byggebransjen. Det har derimot vært vanskelig for arbeidsgruppen å innhente 

opplysninger relatert til bruk av deltidsansatte i andre bransjer som kommunen kjøper tjenester 

fra.  
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I seriøsitetskravene fra SMSØ er det ikke inntatt en bestemmelse til krav om bruk av fast 

ansatte i minst 80% stilling. I byggebransjen varierer oppdragsmengden noe som 

nødvendiggjør en viss grad av fleksibilitet. Det er en usikkerhet relatert til om forslaget i 

tilleggsnotatet kan oppleves som inngripende med en økt økonomisk risiko for mindre og 

lokale leverandører, eksempelvis innen renhold. Rådmannens anbefaling er derfor at 

bestemmelsen ikke medtas i denne omgang. Kommunen bør derimot vurdere å innta 

bestemmelsen ved en senere revidering av seriøsitetskravene, etter at kommunen har skaffet 

seg mer kunnskap om utfordringer i de enkelte bransjer. 

 

Rådmannens anbefaling er at det opprinnelige forslaget vedtas og bestemmelsen er ikke endret 

i rådmannens reviderte forslag. 

 

Krav om tarifflønn mellom oppdrag 

 

Tilleggsnotatet hadde ingen tilføyelser til rådmannens forslag. Fagforbundet, NITO og TEKNA 

støtter opprinnelig forslag. 

 

Når det gjelder oppfølging/kontroll av kravet om tarifflønn mellom oppdrag påpeker utbygging 

noen utfordringer relatert til selve oppfølgingen/kontrollen. Kommunen kan følge opp 

entreprenørene men har liten mulighet til å følge opp bemanningsforetakene som entreprenøren 

leier personell fra utenfor kontraktsperioden. 

 

Det bemerkes at seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ ikke har noen tilsvarende 

bestemmelse. 

 

Rådmannen ser utfordringen med å følge opp og kontrollere bestemmelsen. Rådmannens 

anbefaling er derfor at dette punktet tas ut av seriøsitetskravene. I rådmannens reviderte 

forslag er bestemmelsen tatt ut. 

 

Krav om faglærte håndverkere 

 

Rådmannens opprinnelige forslag om krav til 40% faglærte håndverkere er i tilleggsnotatet 

foreslått endret til 50%. I tillegg er det foreslått at det inntas en bestemmelse hvor Det 

spesifiseres at bestemmelsen om faglærte også gjelder for innleid arbeidskraft med lønn 

mellom oppdrag. Endelig er det foreslått at leverandøren også skal redegjøre for hvordan 

kravet skal oppfylles i forbindelse med kontraktsinngåelsen. 

 

Fagforbundet og NITO er positive til forslaget i tilleggsnotatet. TEKNA støtter 

«Oslomodellen» på dette punkt hvor det heter: Det vil bli stilt krav om at minimum 50 % av 

arbeidende timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere eller personer 

med dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller 

likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle relevante fag. (Inntil 10 

% av kravet kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under 

systematisk opplæringen (lærlinger). 

 

Oppdragsmengder og markedet i byggebransjen varierer. En utfordring i dag er at det ikke er 

mulig å fremskaffe de etterspurte fagarbeidere som et krav på 50% setter.  En økning fra 40% 

til 50% vil, etter rådmanns syn, virke uheldig på kommunens konkurransesituasjon. Videre vil 

et slikt krav kunne virke ekskluderende for små og mellomstore bedrifter, også lokalt. De 
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dekker gjerne færre kompetanseområder og kan ha vanskeligheter med å utvise den fleksibilitet 

som større leverandører har rom for.  

 

Rådmannen viser til at seriøsitetskravene fra SMSØ er identiske med rådmannens opprinnelige 

forslag. Rådmannens anbefaling er at opprinnelig forslag blir vedtatt. Bestemmelsen er derfor 

ikke endret i rådmannens reviderte forslag. 

 

Lærlinger 

 

Rådmannens opprinnelige forslag var et krav om 7 % lærlinger og at kravet til lærlinger kan 

oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. I tilleggsnotatet er dette 

kravet foreslått økt til 10%, samt at kravet skal oppfylles av leverandør og underleverandører. 

 

At lærlingekravet skal gjelde anskaffelser over 1 750 000 kroner er foreslått endret til kr. 500 

000. Fagforbundet er positive til et lærlingekrav på 10% men mener at det ikke skal stilles krav 

om at alle aktører (Leverandør og underleverandør) skal oppfylle lærlingekravet. Når det 

gjelder terskelverdien på kr. 500 000 er Fagforbundet positiv. NITO støtter rådmannens 

reviderte forslag. TEKNA er enig med Fagforbundet, men mener at en terskelverdi på kr. 

500 000,- er for lavt, hensynstatt små og mindre bedrifter. I stedet for et krav om en 

prosentsats lærlinger mener TEKNA at lærlingekravet bør inntre først der en bedrift har et visst 

antall ansatte.  

 

Det er utfordrende for leverandørene å skaffe lærlinger da det i visse bransjer ikke er nok 

lærlinger. Rådmannen er av den oppfatning at forslagene i tilleggsnotatet vil kunne virke 

uheldig for lokalt næringsliv dersom kravet til lærlinger skjerpes og terskelverdien senkes til 

500 000,-. Videre vil et slikt skjerpet krav gå ut over kommunens konkurransesituasjon. 

Rådmannens anbefaling er at opprinnelig forlag vedtas. Det er ikke gjort endringer i 

rådmannens reviderte forslag. 

 

Begrensning i antall ledd underleverandør, enmannsforetak og innleid arbeidskraft 

 

Rådmannens opprinnelig forslag lød som følger: 

 

Byggherren tillater ikke mer enn ett ledd underleverandører i kontraktskjeden. 

 

Oppdragsgiver kan godkjenne flere ledd når det foreligger en god begrunnelse. 

 

Avtale om underentreprise med enmannsforetak, eller anvendelse av innleid 

arbeidskraft, krever skriftlig begrunnelse fra leverandøren. 

 

I tilleggsnotatet er disse avsnittene foreslått endret til: 

 

Oppdragsgiver tillater ikke mer enn ett ledd underleverandører i vertikal kontraktskjede 

under Leverandør (hovedleverandør). Bruk av underleverandører skal som hovedregel 

framkomme av leverandørs tilbud i anbudskonkurransen. Det vil framgå av kontrakten 

hvilke underleverandører Oppdragsgiver har godkjent. 

 

Oppdragsgiver kan unntaksvis godkjenne flere ledd når det foreligger en god 
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begrunnelse. 

 

Bruk av underentreprise med enmannsforetak, eller anvendelse av innleid 

arbeidskraft, krever skriftlig begrunnelse fra Leverandør ved innlevering av tilbud, 

og så snart det er kjent for Oppdragsgiver, i hele byggeperioden. Det skal 

godkjennes av Oppdragsgiver.  

 

Fagforbundet støtter forslaget i tilleggsnotatet. NITO og TEKNA støtter rådmannens reviderte 

forslag. 

 

I byggebransjen er det en stor grad av spesialisering. Ofte er entreprenører 

organisert etter fagfelt som elektrikere, snekkere, taktekkere, blikkenslagere, 

murere, flisleggere, rørleggere, etc. En entreprise vil ofte være basert på bruk av en 

spesialisert underleveranse. Selv om begrensinger i antall ledd kan være et godt 

virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet er det behov for noe fleksibilitet 

slik at kravene ikke oppfattes som ekskluderende for små og mellomstore bedrifter. 

 

I den forbindelse vises til at seriøsitetskravene fra SMSØ er mindre omfattende enn 

rådmannens opprinnelige forslag. Når det gjelder forslaget i tilleggsnotatet er rådmannen av 

den oppfatning at dette vil virke uheldig på kommunens konkurransesituasjon, samt at 

forslaget vil kunne oppleves som ekskluderende for små og mellomstore bedrifter. 

Rådmannens anbefaling er at opprinnelig forslag blir vedtatt. Det er derfor ikke foretatt 

endringer på dette punkt i rådmannens reviderte forslag. 

 

Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

 

Det er kun foreslått språklige endringer til rådmannens opprinnelige forslag. Forslaget er for 

øvrig i tråd med seriøsitetskravene foreslått av SMSØ. De språklige endringene er inntatt i 

rådmannens reviderte forslag til seriøsitetskrav. 

 

Krav om HMS-kort fra første dag og system for elektronisk mannskapsoppfølging/HMSREG 

 

Rådmannens opprinnelig forslag er identisk med seriøsitetskrav utarbeidet av SMSØ. I 

tilleggsnotatet er det foreslått følgende tilføyelser markert i kursiv. 

 

Oppdragsgiver, eller den han bemyndiger, skal kunne kontrollere Leverandørs oppfølging 

av retningslinjer og tiltak på anleggsområder og byggeplasser. Leverandør skal 

uoppfordret tilrettelegge for dette.  

 

Det innkjøpes og tas i bruk datasystem, tilsvarende slikt som innføres i Oslo Kommune 

(SELMA/HMSREG). Med dette vil Oppdragsgiver tid til enhver ha oversikt over 

mannskapslister og hvem som er inne på kommunens byggeplasser, og dermed ha kontroll i 

sann tid. 

 

Alle arbeidstakere skal fra første dag bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av 

Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. 

Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler 
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Leverandør inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 
 

Oppdragsgivers anleggsområder og byggeplasser skal merkes tydelig ved oppslag med 

Ringerike Kommunes logo. 

 

Fagforbundet og NITO støtter rådmannens reviderte forslag. TEKNA mener at det er 

hensiktsmessig med et system tilsvarende Oslo kommune, men at man kan stille krav om at 

leverandørene har et slikt system i de prosjekter der dette er hensiktsmessig. 

 

Rådmannen viser til at seriøsitetskravene fra SMSØ er identiske med rådmannens opprinnelige 

forslag. Når det gjelder tilleggsforslaget er rådmannen av den oppfatning at mye av dette 

ivaretas gjennom byggherreforskriften. Hva angår søknadsskjema om HMS kort bemerkes at 

det kan være noe saksbehandlingstid. En ordrebekreftelse fra kortutsteder på at det er bestilt 

kort til arbeidstakerne bør, etter rådmannens syn, være tilstrekkelig inntil kortet er mottatt. Det 

vises til at arbeidstilsynet aksepterer dette 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=95426#2 

 

Rådmannen ser det som positivt at kommunens anleggsområder og byggeplasser merkes ved 

oppslag med Ringerike kommunes logo. 

 

Når det gjelder innkjøp av et kvalitetssystem mener rådmannen at dette er et positivt tiltak som 

bør vurderes av kommunen for å kunne bedre kontrollen på byggeplassen. Det vises blant 

annet til artikkelen i Aftenposten av 7. september hvor Oslo kommune sier noe om sin erfaring, 

etter at de hadde tatt i bruk et slikt system. Rådmannen mener derimot at et slikt 

innkjøpsvedtak ikke bør fremkomme som et seriøsitetskrav, men at rådmannen får i oppdrag å 

utrede hvilke systemer som er tilgjengelig og antatt kostnader ved en slik anskaffelse.  

 

Rådmannens anbefaling er derfor at opprinnelig forslag blir vedtatt men med et tillegg om at 

kommunens anleggsområder og byggeplasser merkes med Ringerike kommunes logo. I 

rådmannens reviderte forslag er endringen inntatt. 

 

Rett til innsyn i alle leverandørenes forhold som har betydning for oppfyllelse av kontrakten. 

 

Forslaget til tilføyelsen i tilleggsnotatet om at leverandøren skal ha pliktig medlemskap i 

StartBank, eller tilsvarende leverandørregister er bra. Rådmannen støtter dette forslaget og 

viser til at tilsvarende bestemmelse er inntatt i seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ. 

 

Forslaget i tilleggsnotatet er inntatt i rådmannens forslag til reviderte seriøsitetskrav.  

 

Dagmulkt 

 

Det er ikke kommet innspill til endringer av rådmannens opprinnelige forslag. Rådmannen gjør 

oppmerksom på at seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ ikke opererer med dagmulkt. 

 

Rådmannen mener derimot at bestemmelsen rent «lovteknisk» bør plasseres under sanksjoner 

og i rådmannens reviderte forslag er bestemmelsen flyttet dit. 

 

Lønns- og arbeidsvilkår 
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I tilleggsnotatet er det fremmet forslag om en tilføyelse hvor det settes krav om 

dokumentasjon fra Leverandør og underleverandører om at alle arbeidstakere omfattes av 

yrkesskadeforsikring  

For øvrig er rådmannens opprinnelige forslag identisk med seriøsitetskravene utarbeidet av 

SMSØ. Når det gjelder forslaget i tilleggsnotatet så vises til at dette er et lovpålagt krav, men 

rådmannen ser det som uproblematisk at dette inntas. 

 

I rådmannens reviderte forslag er derfor punktet medtatt. 

 

Utenlandske virksomheter og arbeidstakere 

 

I tilleggsnotatet ble følgende pkt. foreslått inntatt: 

 

Leverandør er ansvarlig for å rapportere om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i 

kontraktskjeden til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.* Leverandør skal fortløpende 

framlegge for Oppdragsgiver kopi av innsendt(e) melding(er). Leverandør er ansvarlig for at 

slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Dersom Oppdragsgiver oppdager tilfeller der 

melding(er) ikke er sendt, kan dette ansees som et vesentlig brudd på avtalen, og medføre 

opphør av kontrakt. 

 

Rådmannen hadde i sitt opprinnelige forslag ikke inntatt noen slik bestemmelse. I forslaget til 

seriøsitetskrav utarbeidet av SMSØ lyder bestemmelsen som følger: 

 

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 

kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til 

skatteforvaltningsloven § 7-6.  

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren 

skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 

innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.  

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som 

følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er 

leverandørens ansvar og skal betales av ham.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser.   

 

Forslaget i tilleggsnotatet medfører dobbeltdokumentasjon. Leverandøren skal dokumentere 

dette både ovenfor skattemyndighetene og kommunen. Dette er et lovpålagt krav som 

kontrolleres av skattemyndigheten. Rådmannen er derfor av den oppfatning at kommunen ikke 

skal kreve denne dokumentasjonen i tillegg, også av hensyn til leverandørenes tidsbruk. Det er, 

etter rådmannens oppfatning, tilstrekkelig for kommunen å ha muligheten til å innhente denne 

dokumentasjonen ved behov. Et krav om dobbeltdokumentasjon vil medføre merarbeid og 

rådmannens vurdering er at ressursene heller bør brukes til kontroll på byggeplass. 

Rådmannens anbefaling er at kommunen følger seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ. 

 

Fagforbundet, NITO og TEKNA støtter rådmannens reviderte forslag 

 



  Sak 118/17 

 

 Side 67 av 71   

 

I rådmannens reviderte forslag til seriøsitetskrav er SMSØ sin bestemmelse inntatt men med 

den endring at henvisningen er til Skatteforvaltningsloven og ikke ligningsloven. Fra 1. januar 

2017 trådte skatteforvaltningsloven i kraft. Loven erstattet ligningsloven. 

 

Krav om betaling til bank 

 

I forhold til rådmannens opprinnelige forslag ble det i tilleggsnotatet foreslått inntatt et tillegg i 

overskriften og i teksten hvor Oppdragsgiver skal, i tillegg til de vanlige 

dokumentasjonskravene, kunne følge pengestrømmene ut til de ansatte og han skal på 

forespørsel oppgi sin bankforbindelse. 

 

Fagforbundet og NITO støtter rådmannens reviderte forslag. TEKNA støtter forslaget i 

tilleggsnotatet da TEKNA er opptatt av at det kan stilles krav om dette i kontraktene, selv om 

det ikke er lett å følge opp eller at man nødvendigvis kan følge opp kravet i detalj.   

 

Rådmannens opprinnelige forslag er identisk med forslaget utarbeidet av SMSØ. Når det 

gjelder forslaget i tilleggsnotatet er det vanskelig å se hvordan kommunen i praksis skal følge 

dette opp. En måte å gjøre dette på er å møte opp på hovedkontoret til leverandør og gå 

gjennom lønnsslipper etc. Kommunen har allikevel ingen sikkerhet for at «payback» ikke 

forekommer. Her bør ressursene heller settes inn i samarbeidet med politiet som er de som evt. 

kan kontrollere dette. Rådmannens anbefaling er derfor at kommunen vedtar rådmannens 

opprinnelige forslag. Det er derfor ikke gjort endringer på dette punkt i rådmannens reviderte 

forslag. 

 

Forbud mot kontant betaling 

 

Det er ikke kommet innspill til endringer av rådmannens opprinnelige forslag. Rådmannen viser 

til at seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ ikke opererer med en lignende bestemmelse, men 

rådmannen mener det er fornuftig å innta dette kravet i seriøsitetsbestemmelsene. 

 

Det er ikke gjort endringer på dette punktet i rådmannens reviderte forslag. 

 

Krav til utvidet skatteattest 

 

Til rådmannens opprinnelige forslag ble det i tilleggsnotatet inntatt en bestemmelse hvor det 

heter at Slik informasjonen vil bli innhentet fra Skatteetaten. I seriøsitetskravene utarbeidet av 

SMSØ er det ikke inntatt noen bestemmelse om utvidet skatteattest. 

 

Skatt og avgiftsenheten i Ringerike kommune peker på at rådmannens opprinnelige forslag 

fremstår som forvirrende. Skatt og avgift har derfor foreslått følgende ordlyd: 

 

"Oppdragsgiver vil innhente informasjon i form av utvidet skatteattest utstedt av Skatteetaten, 

dersom Oppdragsgiver anser det som nødvendig å vurdere forhold vedrørende skatter og 

avgifter. Leverandører plikter derfor å levere utfylt og signert fullmaktsskjema." 
 

Fagforbundet, NITO og TEKNA støtter avgiftsenhetens forslag til endret ordlyd. 
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Kommunen gjennomfører at betydelig antall anskaffelser hvert år. Rådmannen mener det er 

tilstrekkelig at kommunen har mulighet til å innhente utvidet skatteattest fra Skatteetaten og at 

det ikke er nødvendig å gjøre dette i samtlige anskaffelser kommunen gjennomfører. Det vises 

til anbefalingen fra politiet om å sette inn ressursene i de anskaffelser kommunen, etter en 

risikovurdering, ønsker å følge opp. 

 

Rådmannen er enig med Skatt og avgiftsenheten at opprinnelig ordlyd kunne fremstå som 

forvirrende. Anbefalingen fra Skatt og avgiftsenheten er derfor inntatt i rådmannens reviderte 

forslag. 

 

Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere konkurranser 

 

I tilleggsnotatet er det foreslått følgende tilføyelser til rådmannens opprinnelige forslag: 

Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser og hvis Leverandør ikke har rettet feil 

innen en fastsatt frist, ansees dette som vesentlig mislighold og kan medføre heving av 

kontrakten. 

  

Oppdragsgiver vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om det skal ilegges karantene. 

 

Fagforbundet, NITO og TEKNA støtter rådmannens reviderte forslag. 

 

Rådmannens opprinnelige forslag er identisk med seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ. Etter 

rådmannens syn er det tilstrekkelig at hevingsgrunn kan påberopes ved mislighold av 

bestemmelsene relatert til SHA og/eller brudd på bestemmelsen om lønns- og arbeidsvilkår. Å 

heve en kontrakt på generelt grunnlag medfører økt risiko for kontraktsrettslige tvister. 

Rådmannen anbefaler derfor at opprinnelig forslag vedtas.  

 

Det er ikke gjort endringer i rådmannens reviderte forslag. 

 

Revisjon 

 

Det er ikke fremmet forslag om endringer til denne bestemmelsen og den er identisk med 

tilsvarende bestemmelse utarbeidet av SMSØ. 

 

ILO konvensjonen 

 

I tilleggsnotatet er det foreslått en endring i overskriften med følgende bestemmelser: 

 

Samfunnsansvar og sosiale vilkår for risikoutsatte leveranser 

Følgende vedtas når det gjelder samfunnsansvar og sosiale vilkår for risikoutsatte leveranser 

ved innkjøp: 

 I varekontrakter der det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, 

eller ILOs kjernekonvensjoner i leverandørkjeden, skal det tas inn sosiale 

kontraktskrav med sikte på å forhindre slike brudd 

 Det skal stilles kvalitetskrav til Leverandør  

 Tilsvarende sosiale kontraktskrav skal stilles til leverandører i bygge- og 

anleggskontrakter –og tjenestekontrakter med verdi over kr 500.000,-, der det er 

risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs 
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kjernekonvensjoner i leverandørkjeden 

 Leverandører som bedriver aktiviteter som kan knyttes til alvorlige brudd på 

grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner, eller som 

benytter underleverandører som bedriver slike aktiviteter, skal avvises fra oppdrag i 

Ringerike Kommune. 

Alvorlige brudd på etterlevelse av slike krav i kontraktsperioden skal medføre heving 

av kontrakten 

 

Fagforbundet, NITO og TEKNA støtter rådmannens reviderte forslag.  

 

Det er ingen tilsvarende bestemmelse i seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ. Rådmannen er 

av den oppfatning at bestemmelsene ikke bør inntas som seriøsitetskrav, men at forslaget i 

tilleggsnotatet vurderes inntatt ved utarbeidelse av kommunens etiske innkjøpsstrategi. 

 

Rådmannens reviderte forslag er derfor ikke endret på dette punkt. 

 

Evaluering av innførte seriøsitetskrav 

 

I tilleggsnotatet er det foreslått bestemmelser om evaluering. Rådmannen mener det kan være 

fornuftig med en evaluering av seriøsitetskravene. Forslaget er derfor inntatt i rådmannens 

reviderte forslag. 

 

Fullmakter – revisjon 

 

I tilleggsnotatet er det foreslått å gi rådmannen fullmakt til å foreta oppdateringer og 

endringer av vedtak ovenfor i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. 

Rådmannen anbefaler dette inntatt men foreslår at overskriften kun innehar ordet «fullmakt» 

og ikke «revisjon». Dette for å unngå at ordet «revisjon» brukes i to overskrifter i 

seriøsitetsbestemmelsene. 

 

Økonomiske forhold 

 

Arbeid mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet forutsetter målrettet jobb og oppfølging 

under kontraktsarbeidet. Arbeidet krever ressurser både under anskaffelsesprosessen og i 

utførelsesfasen. Mer omfattende krav gir høyere kostander, uten at det er mulig for rådmannen 

å tallfeste dette.  

 

Rådmannen mener at det forslaget som rådmannen fremmer gjør kommunen i stand til å utøve 

kontroll innenfor økonomisk bærbare rammer for kommunen. Innkjøp av et kontrollsystem vil 

gi økte kostander men vil samtidig være et viktig verktøy for kommunen ved kontroll av hvem 

som er på byggeplass. 
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Alternative løsninger 

 

Rådmannens opprinnelige vedtak 

 

Et alternativ vedtak kan være å vedta rådmannens opprinnelige vedtak, hvor krav om tarifflønn 

til innleid arbeidskraft mellom oppdrag er medtatt. Rådmannens opprinnelige forslag er inntatt 

som vedlegg 1. til saksfremlegget. 

 

Tilleggsnotatet fra representanten Stein-Roar Eriksen   

 

Kommunestyret kan vedta forslagene som er fremmet i tilleggsnotatet til representanten Stein-

Roar Eriksen. 

 

Et slikt vedtaket vil medføre behov for økte ressurser. Det vil også kunne gi høyere bygge 

kostnad ved oppfølging og innhentelse av dokumentasjon fra leverandørene i svært mange 

anskaffelser da terskelverdien er satt til kr. 500 000,-. Tilleggsnotatet er inntatt som vedlegg 2. 

til saksfremlegget. 

 

Seriøsitetskrav utarbeidet av SMSØ 

 

Kommunestyret kan vedta å innføre seriøsitetskravene utarbeidet av Samarbeid mot svart 

økonomi (SMSØ). 

 

Disse kravene er utarbeidet i et samarbeid mellom KS, NHO, Skatteetaten, UNIO, YS og LO. 

Kravene vil ivareta kommunens konkurransesituasjon og hensynet til lokalt næringsliv. 

Seriøsitetskravene fra SMSØ er inntatt som vedlegg 3. til saksfremlegget. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er takknemlig for det initiativ og det fokus kommunestyret har satt på 

arbeidslivskriminalitet. 

  

Kommunen skal ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet og dette skal kommuniseres tydelig 

utad. Uavhengig av hvilke seriøsitetskrav kommunestyret vedtar er rådmannen av den 

oppfatning at det viktigste arbeidet kommunen gjør er risikoanalyse av de enkelte anskaffelser, 

oppfølging av leverandører under kontraktsperioden og samarbeid med politi, arbeidstilsyn og 

skatteetaten. 

  

Rådmannen vil pålegge innkjøpsavdelingen, utbygging og andre enheter som foretar innkjøp å 

implementere et internkontrollrammeverk som presentert av politiet på kommunestyremøtet 

den 7. september 2017.  

 

Videre vil rådmannen pålegge enhetene å innføre rutiner for kontraktsoppføling slik politiet 

presenterte på møtet. Herunder at det foretas en risikovurdering ved hver anskaffelse slik at 

kommunen kan fordele kontrollressurser til prosjekter som kommunen ønsker å følge særskilt. 

 



  Sak 118/17 

 

 Side 71 av 71   

 

Rådmannen ønsker at Ringerike kommune skal inngå et pilotprosjekt med politiet for 

bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Rådmannen vil derfor følge oppfordringen fra politiet 

og medvirke til at slikt samarbeid kommer i stand.  

 

Det kan opplyses om at rådmannen, ved kommuneadvokaten, den 20. september 2017 avholdt 

et møte med politikontakten hvor også Fagforbundet, NITO, TEKNA, Utbygging, Skatt og 

avgiftsenheten deltok. Dette var et introduksjonsmøte mellom kommunen og politiet. Det vil 

bli holdt oppfølgingsmøter mellom relevante enheter i kommunen og politiet for å lære av 

hverandre, herunder politiets erfaring med hva som kan anses som risikoprosjekter.  

 

Hva angår seriøsitetsbestemmelser er rådmannens anbefaling at det reviderte forslaget fra 

rådmannen blir vedtatt. Rådmannens reviderte forslag innehar de kontraktskrav som politiet, på 

møtet 7. september, anbefalte. Rådmannens reviderte forslag er inntatt som vedlegg 4. til 

saksfremlegget. 

 

Det er rådmannens vurdering at dette forslaget vil gi kommunen et godt verktøy som gjør 

kommunen i stand til å utøve kontroll/oppfølging av prosjekter innenfor økonomisk bærbare 

rammer for kommunen.  

 

Vedlegg 

 

1. Rådmannens opprinnelige forslag til seriøsitetskrav 

2. Tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet 

3. Seriøsitetskrav utarbeidet av SMSØ 

4. Rådmannens reviderte forslag til seriøsitetskrav 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/906-18   Arkiv: 216 &17  

 

 

Kontrollutvalget - Protokoll 05/17  
 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 05/17 tas til orientering. 

 

 

  

 

 

 

Vedlegg 

Protokoll 05-17. 
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fra møte i kontrollutvalget 2 2 .0 9 .17, kl. 08.30 – 11.5 0

Til stede : Karsten Lien, leder
Lise Kihle Gravermoen , nestleder
Ulf Magnussen , medlem
Dag Haa kon Henriksen, medlem
Erna Skaugrud . medlem

Forfall :

S ekretær : Pål Ringnes , K ontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS

Revisjonen : Forvaltnings revisor Gisle Skaaden, Buskerud Kommunerevisjon IKS

Administrasjonen : Kommunalsjef økonomi Gyrid Løvli (sak 47)
Regnskapssjef Tone Frydenlund (sak 47)
Kommunalsjef HR Trude Bredal Stormo (sak 48)
Leder av viltnemnda Richard Baksvær (sak 49)
Spesialrådgiver Sveinung Homme (sak 50)

Sak 46 /17 Pr otokoll fra møte nr. 0 4 /17 til endelig godkjenning og underskrift

Behandling:

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Protokoll fra møte nr. 0 4 /17 godkjent og underskrevet av medlemmene.

Sak 47 /17 Status for den øko nomiske situasjonen per 31.0 7 .17

Behandling:
Kommunalsjef økonomi Gyrid Løvli o rienterte om den økonomiske situasjonen.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak i kontrollutvalget:
Redegjørelsen tas til orientering.

Sak 4 8 /17 Redegjørelse om enheten Miljø og areal

Behandling:
Kommunalsjef HR Turid Bredal Stormo orienterte om mottatt bekymringsmelding
i juli 2017 og den prosessen som er igangsatt i ettertid .

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Redegjørelsen tas til orientering.

S ak 49/17 Orientering om viltnemndas arbeide

Behandling:
Kontrollutvalget vedtok å lukke møtet under deler av kontrollutvalgets behandling av
saken, jf. kommuneloven § 31 nr.2

Leder av viltnemnda orienterte i hovedsak om organisering, oppgaver og utfordringer
knyttet til nemndas virksomhet.

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien og Dag Haakon Henriksen fremmet følgende
tilleggsforslag:

Kontrollutvalget ber om rådmann ens orientering i neste møte. Denne bør særlig
omfatte det juridiske grunnlaget og bruk av ressurser fra administrasjonens side .

Votering:
Sekretariatets forslag og lederens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar s aken til orientering.

Kontrollutvalget ber om rådmann ens orientering i neste møte. Denne bør særlig
omfatte det juridiske grunnlaget og bruk av ressurser fra administrasjonens side

S ak 50/17 Oppfølging av tilsynsrapport om helse - og omsorgstjenester

Behandling:
Spesialrådgiver Sveinung Homme rede gjorde for oppfølgingen med å lukke avvikene
i saken. Brev datert 27.06.2017 fra Ringerike kommune til Fylkesmannen i Buskeru d
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ble delt ut.

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen angående lukking av avvik etter Helsetilsynets
tilsyn med helse - og omsorgstjenester til mennesker med utviklings hemming i
Ringerike kommune til orientering.

S ak 51/17 Rapport om eierskapskontroll av Ringeriks - Kraft AS

Behandling:
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden redegjorde for rapporten.

Kontrollutvalgets leder Karsten Lien fremmet følgende tilleggsforslag i vedtakspunkt
nr. 2:

Kommunestyret tar rapporten til etterretning med følgende anbefalinger:

- Eierskapsmelding bør utarbeides
- Ringerike kommune bør vurdere om det skal utarbeides en felles eierstrategi for

Ringeriks - Kraft AS sammen med Hole kommune og KLP

Votering:
Sekretariatets forslag og lederens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
1. Revisors redegjørelse tas til orientering.

2. Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll til etterretning og oversender
denne til kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten til etterretning med følgende anbefalinger:

- Eierskapsmelding bør utarbeides
- Ringerike kommune bør vurdere om det skal utarbeides en felles eierstra tegi for

Ringeriks - Kraft AS sammen med Hole kommune og KLP

S ak 52/17 Utkast til prosjektplan Arbeidslivskriminalitet og sosial dumping

Behandling:
Kontrollutvalgets leder Karsten Lien oppsummerte med følgende forslag:
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Saken utsettes til januar 2018 .

Votering:
Lederens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Saken utsettes til januar 2018.

Sak 53 /17 Utkast til prosjektplan Eierskapskontroll av Ringeriksbadet IKS

Behandling:

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
1. Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektplan.

2. Revisor bes om å rapportere for den enkelte kommune separat.

S ak 54 /17 Budsjett for tilsyn og kontroll 2018

Behandling:

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i k ontrollutvalget :
Det foreslås at det for 2018 bevilges til sammen kr 2 231 000 til Tilsyn og kontroll i
Ringerike kommune.

S ak 55/17 Plan for revisjon mv. for Ringerike kommune

Behandling:

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar s aken til orientering.
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S ak 56 /17 Revisor informerer

Behandling:
Revisor orienterte om følgende:

• Revisor har hatt møte med ny regnskapssjef. Det vil bli avholdt oppstartsmøte om
regnskapsrevisjon litt senere i år

• Status på forvaltningsrevisjon innen k valitet i hjemmetjenestene
• Status på forvaltningsrevisjonsrapport innen IKT
• Status på forvaltningsrevisjon innen omstillings - og ne dbemanningsprosesser
• Oversikt over medgått e /gjenstående ressurser innen forvaltningsrevisjon

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalge t
Kontrollutvalget tar revisors informasjon til orientering.

Sak 57 /17 Sekretæren informerer

Behandling:
Sekretæren orienterte om hva enkelte andre kontrollutvalg i fylket har arbeidet med i
det siste. I hovedsak ble følgende nevnt:

Undersøkelse om elever får det timetallet de har krav på
Innsynsrett i virksomheter som mottar kommunale tilskudd

Votering:
Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget tar sekretærens informasjon til orientering.

Eventuelt

Endring av møtedato
Møtet i november blir mandag 13. november .

Kontrollutvalget i Ringerike komm une, 2 5 .0 9 .17

Karsten Lien
l eder



KON TROLLU TVALGE T

6

Lise Kihle Gravermoen Erna Skaugrud

Ulf Magnussen Dag Haakon Henriksen

Kopi : Ordfører og rådmann



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2458-5  Arkiv: 614  

 

Sak: 108/17 

 

Saksprotokoll - Valg av investeringsløsning i Fossveien 7-9  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Opprinnelig avsetning i budsjett 2017 på 2,5 mill. til tilpasninger av Fossveien 7-9 

opprettholdes. Innflytning iverksettes snarest. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Inger Synnøve Kammerud (H) fremmet følgende forslag p.v.a H, AP, KrF og V: 

«Opprinnelig avsetning i budsjett 2017 på 2,5 mill. til tilpasninger av Fossveien 7-9 

opprettholdes. Innflytning iverksettes snarest». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Kammeruds (H) forslag og Rådmannens innstilling, ble 

Kammeruds (H) forslag vedtatt mot 1 stemme, Nena Bjerke (Frp) som Formannskapets 

innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

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 Alt.1 (rådmannens 

opprinnelige forslag) 

Alt.2 

 Ca 65 arbeidsplasser 

(landskap og 

cellekontor) 

 Begrenset mulighet 

for økning i 

bemanning  

 Lite fleksibelt 

 

 

 

 

 83 arbeidsplasser 

 Cellekontor / 

landskap, stillerom, 

multirom, arbeidskafe 

 God fleksibilitet 

 2. etg. med 

aktivitetsbasert 

løsning. 

 Er det behov for å ta 

ned drift og redusere 

antall ansatte så kan 

en fløy i 2 og 3. etg. 

tas i bruk av andre 

kommunale 

virksomheter. 

Alternativt leies it til 

eksterne 

 70 arbeidsplasser 

 Cellekontor, 

tomannskontor, 

landskap og multirom 

 Begrenset mulighet 

for økning i 

bemanning  

 Ved reduksjon i drift 

kan en fløy i 3. etg. 

tas i bruk av andre 

kommunal 

virksomheter. 

Alternativt leies ut til 

eksterne 

 Pris/m²   kr 7 522,- Pris /m² kr 4 504,- 

 Planløsning: 

 

 I 1. og 3. etasje 

videreføres dagens 

struktur, men 

muliggjør flere 

cellekontorer enn 

Planløsning: 

 

 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 

  

 

Alternativ 1 Alternativ 2 

Bygningsmessig arbeider 4 957 000 2 976 000 



- 

Elektro 1 975 000 700 000 

Ventilasjon, varme og sanitær 1 200 000 800 000** 

Møblering og inventar inkl. anskaffelse* 1 000 000 1 000 000 

IT-utstyr 500 000 500 000 

delsum 9 632 000 5 976 000 

Rigg, admin og prosjektering (10 %) 963 200 597 600 

Reserver og sikkerhetsmargin (15 %) 1 444 800 896 400 

   SUM prosjektkostnad eks. mva 12 040 000 7 470 000 

MVA 3 010 000 1 867 500 

SUM prosjektkostnad inklusive mva 15 050 000 9 337 500 

   Interne kostnader 150 000 150 000 

Søknader, saksbehandlingsgebyr 200 000 200 000 

Sum prosjektkostand  15 400 000 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  
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Rehabiliteringen / ombyggingen er tenkt satt ut som en NS8407 kontrakt.  

 

Det er satt opp følgende tentative fremdrift: 

Objekt Tidsperiode 

Anbudskonkurranse/beskrivelse NS8407 02.10.2017 – 10.11.2017 

Anbudskonkurranse NS8407 10.11.2017 - 08.12.2017 

Evaluering 08.12.2017 – 22.12.2017 

Kontrakt 08.01.2018 

Byggeperiode 12.01.2018 – 31.08.2018 

Overtagelse bygg 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 
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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 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2046-17  Arkiv: L12  

 

Sak: 105/17 

 

Saksprotokoll - Prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike 

ved erverv av el sykkel  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det vurderes 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.   

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 1: 

«Det vurderes bevilget….» 

 

Aasen (SP) foreslo følgende voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag oppnådde 5 stemmer (SV, FrP, SP og V) og falt. 

Holtens (Krf) forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (Orebråten AP, Vollmerhaus AP, Meier AP 

og Johansen H). 
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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 
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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 
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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.  
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 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 
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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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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.  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

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 sykkel-

parkeringer 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. 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

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. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3358-4  Arkiv: 201 G27  

 

Sak: 114/17 

 

Saksprotokoll - Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og 

rutiner  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet sender saken til Kommunestyret uten innstilling. 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag falt mot 7 stemmer, (Hansen AP, Orebråten AP, Vollmerhaus AP, SV, 

SP og KrF). Sender saken uten innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3358-3  Arkiv: 201 G27  

 

Sak: 15/17 

 

Saksprotokoll - Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og 

rutiner  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
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 Eldrerådet 25.09.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Eldrerådets innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

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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Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

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 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3652-2  Arkiv: 153  

 

Sak: 121/17 

 

Saksprotokoll - Medisinsk teknisk utstyr, - behov for økt bevilgning i 2018  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det skisserte beløp på 2,5 mill. kroner for anskaffelse av nødvendig medisinskteknisk 

utstyr innen helse og omsorgstjenesten, tas til etterretning. 

2. Beløpet vurderes innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2018. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende endringsforslag i pkt. 2: 

«Beløpet vurderes..»: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Holtens (KrF) endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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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 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3577-2  Arkiv: 417  

 

Sak: 118/17 

 

Saksprotokoll - Lærlingplasser i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

1.Kommunestyret tar saken om lærlingeplasser i Ringerike kommune til orientering. 

 

2.Rådmannen bes komme tilbake med egen sak til kommunestyret, hvor oppfordringen fra      

KS-landsting 2016, om 2 lærlinger per 1000 innbyggere legges frem til politisk behandling. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

«Rådmannen bes komme tilbake med egen sak til kommunestyret, hvor oppfordringen fra KS-

landsting 2016, om 2 lærlinger per 1000 innbyggere legges frem til politisk behandling». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Sjøbergs (SV) forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3577-1   Arkiv: 417  

 

 

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 anleggsgartner-

faget. 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 Antall Bevegelse Avsluttet 

4-årig læretid 

helsefagarbeider 

17 + 9 nye august 2017 1 overført Ringerike sykehus 

2-årig læretid 

helsefagarbeider 

9 + 4 nye august 2017 2 avslutter sommer 2017 

2-årig IKT-Servicefag 4 + 2 nye august 2017 2 avslutter sommer 2017 

3-årig institusjonskokk 1  Avslutter sommer 2017 

3-årig anleggsgartner 1   

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/2725-35   Arkiv: 233 V50  

 

 

Orientering om veterinærsituasjonen  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole vil med dette orientere om veterinærsituasjonen i 

kommunen. Kommunen har i løpet av sommeren jobbet med å få på plass en varig løsning. 

 

Det er skrevet avtale med veterinær om driftstilskudd til produksjonsdyrpraksis på dagtid. 

Dette vil sikre en stabil tilgang på produksjonsdyrveterinær på dagtid fra nyttår.  

 

Avtalen er inngått med veterinær Heidi Mestl. I dag jobber hun som veterinær i Nore og Uvdal 

og Rollag kommuner, oppstart av produksjonsdyrpraksis på dagtid vil være fra 02.01.2018. 

Før oppstart kan hun ta vakter i Ringerike og Hole på dagtid, de dagene hun har fri.  

Landbrukskontoret vil sende ut informasjon til husdyrprodusentene fortløpende om aktuelle 

datoer, som veterinæren er tilgjengelig på. Det vil også ligge oppdatert informasjon på 

hjemmesiden til kommunen, under landbruk.  

 

Siden Ringerike har vært uten produksjonsdyreveterinær i en lengre periode ser vi at det kjøpes 

inn veterinærtjenester fra nabokommuner. Følgelig kan dette gjøre at en 

produksjonsdyreveterinær som etablerer seg nå kan ha et noe svekket næringsgrunnlag. Det er 

derfor gjort avtale om et driftstilskudd på kr. 300 000,- Kommunen er også innstilt på å ha 

dialog med aktuell veterinær for å se hvordan grunnlaget for drift er, og det vil gjøres en 

evaluering rundt sommer 2018. 

 

Landbrukskontoret håper med dette at en vanskelig tid uten veterinær er over. 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2017 

 



- 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Oda Aulstad Kvisberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RINGERIKE KOMMUNE

Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 17/693-13 Arkiv: K23 

Sak: 106/17

Saksprotokoll - Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss 

Vedtak i Formannskapet:

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
i
 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 Formannskapet 26.09.2017:

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel:
«Tillegg pkt. 1 etter punktum:
«Hvis mulig bes det om at det i samarbeid med Hønefoss og Benterud og Ullerål skole tas 
stikkprøver langs utsatt skolevei ved å bruke bærbart eller håndholdt måleutstyr sammen med 
elevene».

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.

Avstemming:
Rådmannens innstilling samt Sjøbergs (SV) protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt som 
Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

i
ii



RINGERIKE KOMMUNE

Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 17/693-12 Arkiv: K23 

Sak: 17/17

Saksprotokoll - Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss 

Vedtak i Eldrerådet:

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
1
 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 Eldrerådet 25.09.2017:

Avstemming: 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Eldrerådets innstilling til Formannskapet.



1
2



RINGERIKE KOMMUNE

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 NO2
1
 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 NO2
i
 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 NO2
i
 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



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

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 NO2
i
 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. 



- 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1543-8  Arkiv: 444  

 

Sak: 107/17 

 

Saksprotokoll - Nye AKAN retnigslinjer  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
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. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

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 FOR RUSMIDDELBRUK OG PENGESPILL I
RINGERIKE KOMMUNE
16.05.17
Gjelder for samtlige medarbeidere på alle nivåer.

Vi ønsker at alle ansatte skal ha en trygg og trivelig arbeidsplass.
AKAN - arbeidet i Ringerike kommune setter mennesket i sentrum uten moralsk pekefinger.

Samtidig er det misforstått lojalitet å dekke over en kollegas rusmiddelbruk for å skåne han
eller henne. Ved å gripe inn tidlig viser vi ansvar og omsorg. Hva du gjør i fritiden er din

egen sak, så lenge det ikke går utover arbeidet. AKAN arbeider for å gi deg et bevisst forhold
til bruk av rusmidler og pengespill i relasjon til arbeidsplassen.

Dette dokumentet utgjør kommunens retningslinjer for rusmiddelbruk og pengespill blant ansatte samt
for kommunens håndtering av dette. Retningslinjene må ses i s ammenheng med personalhåndboken .

Ved bruk av medikamenter gjelder samme regel om at påvirkning på jobb er uak septabelt. Ved bruk
av medikamenter som kan gi rusvirkning, skal nærmeste overordnede orienteres om bruken, slik at
eventuelle arbeidsmessige hensyn kan ivaretas. Ringerike kommune (RK) er en narkotikafri bedrift, og
tolererer verken bruk, oppbevaring eller omsetning av narkotika. Det er ikke akseptabelt at våre
ansatte bruker illegale stoffer på fritiden.

På RK sine egne arrangementer, serveres vanligvis ikke alkohol. Dersom det ved arrangementer (for
eksempel sosial sammenkomst på kvelden) skal serveres alkoholholdige drikkevarer, så skal dette
godkjennes av nærmeste leder med personalansvar i forkant . Synlig beruselse i f orbindelse med
arrangement i regi av RK godtas ikke.

Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs og konferanser og andre arbeidsrelaterte
anlednin ger, forventer RK at våre medarbeidere viser måtehold og en atferd som ikke går ut over
kommunens omdømme.

Kravet er “0 promille” i arbeidstiden. Det er heller ikke tillatt å bruke rusmidler på en slik måte at det
går utover arbeidsevnen for eksempel ved at en møter i bakrus. Kurs og konferanser samt dager etter
spesielle merkedager er vanlige arbeidsdager.

Ved brudd på disse retningslinjene har nærmeste leder med personalansvar plikt til å reagere og gi
advarsler i henhold til gjeldende prosedyrer beskrevet i våre retningslinjer . Unnlatelse av å følge opp
dette ansvaret er å betrakte som tjenesteforsømmelse.

Struktur
En kortversjon av retningslinjene (se vedlegg 5) er utarbeidet med intensjon om en mer forebyggende
tilnærming . Hensikten er å gjøre retningslinjene mer håndterbare og kjent for alle medarbeidere. I
retningslinjene er bru dd/ reaks jonsgrunnlag og framgangsmåte plassert foran både formål og hvem
som gjør hva. Den prioriteringen er gjort ut i fra en vurdering basert på meldte behov for rekkefølge på
informasjon ved bruk av retningslinjene. Strukturen gjenspeiler verdiene tyde lig og løsningsvillig.



Brudd på retningslinjene, r eaksjonsgrunnlag:
å møte til arbeid påvirket av rusmidler
å bruke rusmidler i arbeidstiden
pengespill i arbeidstiden
å bruke rusmidler eller ha pengespillaktivitet utenfor arbeidstiden, slik at det medføre r:
1. F ravær
2. A t arbeidet ikke utføres tilfredsstillende
3. A t krav til sikkerhet og kvalitet ikke ivaretas
4. Negativt omdømme for bedriften
5. Synlig beruselse ved arrangement i regi RK

Merknad: Brudd på AKAN retningslinjene utelukker ikke at det kan være grunnlag for å
opprette personalsak for brudd på arbeidsreglement innen også andre områder.

Framgangsmåte
Brudd på arbeidsr eglementet, innen AKAN området som beskrevet ovenfor, skal følges opp
raskt og konsekvent i henhold til følgende formelle prosedyre r av nærmeste leder:
Dersom arbeidstakeren bruker rusmidler i arbeidstiden, er beruset/påvirket på arbeidsplassen
eller opptrer synlig beruset på et arrangement i regi RK, skal leder sørge for at vedkommende
forlater (arbeids - )stedet og kommer seg trygt hj em.
Ved usikkerhet i den aktuelle situasjonen skal en tredje person, enten tillitsvalgt, verneombud,
AKAN - kontakt eller en annen leder, trekkes inn. Saken følges opp videre første arbeidsdag.
Dersom nærmeste leder med personalansvar ikke er til stede ligg er ansvaret for å reagere i
situasjonen hos stedfortrederen som snarest må informere lederen.

Formelle prosedyrer
Første advarsel
Nærmeste leder gir m edarbeideren en advarsel som bekreftes skriftlig (se vedlegg 1,
kvittering for mottatt advarsel) etterfulgt av en personlig samtale med nærmeste leder .
Ved før ste advarsel, kan leder velge et av følgende alternativ:

1. Bruddet vurderes slik at advarsel er hensiktsmessig og medarbeider får tilbud om å
inngå en AKAN - avtale.

2. Tilby inngåelse av AKAN - avtale . Hvis medarbeider takker nei til å inngå en AKAN -
avtale vil f orholdet behandles som personal - /disiplinærsak, hvor ansettelsesforholdet
blir vurdert.

Dersom arbeidstakeren ønsker det, skal tillitsvalgt være til stede. Politikk for håndtering av
rus - og pengespillproblemer og formell e prosedyrer i RK presiseres. I tillegg skal
vedkommende tilbys råd, veiledning og støtte. AKAN - kontakt og bedriftshelsetjeneste
orienteres om at advarsel er gitt.



For advarsler og oppsett av AKAN - avtale benyttes standardformularer for dette (se vedlegg 1,
2, 3 og 4).

Andre advarsel
Ved ytterligere brudd på retningslinjene gis ny advarsel. Advarsel dokumenteres, hvor
grunnlaget for advarselen beskrives konkret (se vedlegg 2).

Dersom det foreligger en AKAN - avtale innkalles det til et møte hvor igangsatte AKAN - avtale
evalueres av de som er involvert i saken. Det vurderes da om det er grunnlag for videreføring
av AKAN - avtalen eller om forholdet skal behandles som personal - /disipli nærsak, hvor
ansettelsesforholdet blir vurdert.

Dersom det ikke allerede foreligger en AKAN - avtale, har medarbeideren nå følgende valg:
1. Han/hun kan gå inn i en AKAN - avtale i samarbeid med nærmeste leder, AKAN -

kontakt og bedriftshelsetjenesten. Hvis medar beideren sier ja, utarbeides og inngås en
skriftlig AKAN - avtale. Behov for profesjonell behandling vurderes.

2. Forholdet behandles som personal - /disiplinærsak, hvor ansettelsesforholdet blir
vurdert. AKAN - kontakt, bedriftshelsetjeneste og tillitsvalgt (derso m vedkommende er
organisert) orienteres om at ny advarsel er gitt.

Tredje advarsel
Ved ytterligere brudd på AKAN - avtalen gis ny advarsel. Det innkalles til et møte hvor
igangsatte AKAN - avtale evalueres av de som er involvert i saken. På dette tidspunkt sk al det
være tungtveiende grunner til å videreføre AKAN - avtalen . I motsatt fall oversendes saken til
HR - avdelingen, hvor den behandles som ordinær personal - /disiplinærsak.

Avslutning av avtalen
Dersom betingelsene i AKAN - avtalen er fulgt, skal det ha gått to år siden siste brudd og
skyggemappen i AKAN - avtalen makuleres. Helseopplysninger inngår som en del av
bedriftshelsetjenestens journal som omfattes av et eget regelverk.

En AKAN - avtale kan avsluttes før det har gått to år dersom en ikke finner det formå lstjenlig å
fortsette. Det kan begrunnes med at vedkommende ikke følger opp det som er avtalt eller at
det ikke fungerer arb eidsmessig. Dersom AKAN - avtalen avsluttes håndteres saken videre som
en ordinær personal/disiplinærsak.

Hvorfor?
Formålet med retn ingslinjene er først og fremst å forebygge rus - og avhengigh etsproblemer
blant medarbeidere . RK er opptatt av å ivareta sikkerhet, garantere kvalitet, produktivitet og
faglig standard, å opprettholde et rusfritt og godt arbeidsmiljø , samt å ta vare på kommunens
gode omdømme. Retningslinjene er et viktig element i arbeide t me d helse, miljø og sikkerhet.
De er e t ledd i arbeidet med å utvikle og bevare en sunn bedriftskultur som fremmer de
ansattes trivsel og fysiske og psykiske helse.



Det er viktig for RK å ivareta medarbeidere i en vanskelig situasjon. O vertredelse av
retningslinjer for rusmiddelbruk og pengespill i RK kan medføre oppsigelse eller avskjed. Vår
politikk er imidlertid at ingen skal miste jobben uten først å få et tilbud om hjelp for slike
problem er.

Hvordan?
RK har en klar holdning til at rusmiddelbruk og pengespill ikke skal gå ut over arbeidet. Med
retningslinjene ønsker vi å legge til rette for en bedriftskultur og en rusmiddel - og
pengespillpolitikk som ivaretar både kommunen og den enkelte medarbeider. Ved hjelp av
informasjon, opplæring og å legge til rette for diskusjon vil vi gi både ledere og ansatte
muligh et for samhandling og en tydelig forventningsavklaring .

A rbeidstakere kan på eget initiativ be om hjelp for et rusproblem eller et pengespillprobl em,
og eventuelt få opprettet en AKAN - avtale , selv om problemet ikke har gitt utslag i
jobbsammenheng. Alle medarbeidere har ansvar for å ta o pp eventuelle belastninger i
arbeidsmiljøet.

Ledere på alle nivåer har det formelle ansvaret for at rus - og pengespillpolitikken gjøres kjent
og etterleves, og at gjeldende avtaler og retningslinjer følges.

Det er avgjørende at det reageres konsekvent o g tidlig på uakseptabel sammenblanding av
arbeid og rusmiddelbruk eller pengespill. Alle ansatte i RK skal være kjent med
retningslinjene som er bedriftens rus - og pengespillpolitikk.

HVEM GJØR HVA?

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
AMU har vedtatt retningslinjene , som i sin helhet utgjør RK sin politikk for håndtering av
rusmiddelbruk og pengespill. AMU velger medlemmer til AKAN - utvalget og utnevner
AKAN - kontakter etter forslag fra arbeidstakerorganisasjonene. AMU er hovedansvarlig for
arbeidet med rus - og avhengig hetsspørsmål i RK .

AKAN - utvalget
AKAN - utvalget er et underutvalg av AMU og består av:
- En representant for arbeidsgiver
- En representant for bedriftshelsetjen esten
- Hovedverneombud
- AKAN - kontakt for oppvekst og kultur
- AKAN - kontakt for h else og omsorg
- AKAN - kontakt for s amfunn
- AKAN - kontakt ledelse og støtteenheter



Utvalget har fire års funksjonstid og følger valgperioden til AMU. Det skal etterstrebes å
beholde AKAN kontaktene ut over en valgperiode da s tabilitet og kontinuitet h os AKAN -
kontaktene har betydning for kvaliteten i oppfølging av AKAN - avtaler.

AKAN - utvalget skal organisere og tilrettelegge A KAN - arbeidet i RK . Utvalget skal være
pådriver i det forebyggende og holdningsskapende arbeidet. Dette innebærer blan t annet å
legge til rette for opplæring og informasjon. AKAN - utvalget skal hvert år lage en
handlingsplan hvor rusforebyggende aktiviteter og tiltak beskrives nærmere.
Forslag til endringer i kommunens retningslinjer skal legges fram for AMU. AKAN - utvalget
rapporterer årlig til AMU om aktiviteter i siste år og handlingsplan for kommende år.
AKAN - utval get behandler ikke person saker/ AKAN - avtaler .

Ledere
Lederne i RK skal sørge for at egne medarbeidere kjenner til retningslinjene. Ledere er
nøkkelpersoner og viktige signalgivere i arbeidsmiljøet. Følgelig har lederne i kommunen et
spesielt ansvar for at rus - og pengespillpolitikken etterleves i praksis.

Det er et lederansvar å snakke med medarbeidere som har en atferd som gir grunn til uro,
bekymring eller mistanke. Ledere på alle nivåer har det formelle ansvaret for at
personalhåndboken i RK overholdes jamfør arbeidsmiljølovens (AML) kapittel 2 . Ved brudd
på retningslinjene har nærmeste leder med personalansvar plikt til å reagere og gi advarsler i
henhold til gjeldende prosedyrer beskrevet i vår e retningslinjer . Unnlatelse av å følge opp
dette ansvaret er å betrakte som tjenesteforsømmelse.

I arb eidet med AKAN - avtaler er nærmeste leder ansvarlig for utforming, oppfølging og
evaluering av AKAN - avtalen i sa marbeid med AKAN - kontakt og bedriftshelsetjenesten.
Lederen skal følge opp den berørte medarbeider i det daglige arbeidet og vurdere behovet for
eventuelle arbeidsmessige endringer og kontrolltiltak.

AKAN - kontakter
RK har fire AKAN - kontakter, dvs . én fra hver sektor ( Samfunn , Oppvekst og kultur, Helse og
omsorg og Ledelse og støtteenheter). Oversikt over AKAN kontaktene skal være tilgjengelig i
personalhåndboka og på intranett.

AKAN - kontaktene i RK skal være tilgjengelige for de som trenger å rådføre seg med noen om
eget eller andres (kollega eller familie) rusmiddelproblem eller problemer knyttet til
pengespill. Leder, bedriftshelsetjenesten og AKAN - kontaktene er ansvarlige for planlegging,
koordinering, oppfølging og evaluer ing av individuelle AKAN - avtaler.
I samarbeid med de øvrige i AKAN - utvalget har AKAN - kontaktene ansvar for informasjon
og opplæring i rus - og pengespillfaglige spørsmål og for organisering av AKAN - arbeidet i vår
kommune. Dersom en medarbeider ønsker bistand som pårørende til en med
avhengighetsproblematikk, vil AKAN - kontaktene eller bedriftshelsetjenesten kunne henvise
disse videre til aktuell bistand.



HR - avdelingen
HR - avdelingen i RK har et spesielt ansvar for organisasjonsutvikling og personalarbeid i
komm unen. Avdelingen har i kraft av dette også et spesielt ansvar for å fremme en
konstruktiv rusmiddelkultur i kommunen gjennom langsiktig planlegging og utvikling av
organisasjonen som helhet.

Bedriftshelsetjenesten
Bedriftshelsetjenesten (BHT) har etter AM L §3.3 en fri og uavhengig stilling i
arbeidsmiljøspørsmål og er vår medisinske rådgiver. Bedriftshelsetjenesten er representert
både i AMU og AKAN - utvalget. I samarbeid med de øvrige i AKAN - utvalget skal
bedriftshelsetjenesten gi informasjon og opplæring om organisering og gjennomføring av
AKAN - arbeidet i vår bedrift. Bedriftshelsetjenesten er i samarbeid med AKAN - kontakt og
nærmeste leder ansvarlig for planlegging, koordinering, oppfølging og evaluering av alle
AKAN - avtaler . BHT representanten er den enes te som er involvert i alle AKAN - avtaler og
selv om det ved bytte av leder er leders ansvar å overføre saken til ny leder, skal
bedriftshelsetjenesten sikre at dette gjennomføres.

Alle ansatte
Alle medarbeidere i RK er ansvarlige for å medvirke til et rusf ritt og godt arbeidsmiljø. Dette
innebærer at hver enkelt selv må sørge for å være rusfri på jobb. Det samme gjelder
pengespillaktiviteter som går ut over arbeidsmiljøet eller arbeidsutøvelsen. Det innebærer
også at kolleger må si ifra om slitasje, belastn inger eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen
jamfør AML kapittel 2. Ringerike kommune anser det som usolidarisk å late som en ikke ser,
bagatellisere eller aktivt å skjule rus - eller pengespillproblemer. Det kan føre til at problemer
får vokse seg store over tid uten at noen bryr seg. Alle medarbeidere i RK kan søke råd og
hjelp hos en av AKAN - kontaktene eller hos bedriftshelsetjenesten. Det gjelder både om en
har et problem, eller ser et problem.

Tillitsvalgte
Retningslinjer for rusmiddelbruk og pengespill er utarbeidet i AKAN utvalget, vedtatt i AMU
og eies følgelig av både de ansatte og ledelsen. Tillitsvalgte har et særskilt ansvar som
pådrivere og signalgivere for et rusfritt arbeidsmiljø. De skal bidra til at arbeidstakere får
saklig oppfølging og bistand. Tillitsvalgte foreslår for AMU aktuelle kandidater til vervet som
AKAN - kontakt.

Verneombudene
V erneombudene i RK skal ha et overblikk over arbeidsmiljø og sikkerhet ( AML , kap.6).
Sammen med ledelsen har v erneombudene ansvar for at arbeidet med rus - og
pengespillproblematikk settes i sammenheng med helse - , miljø - og sikkerhetsarbeidet.

Personkontakt
Personkontakt er en kollegastøtte i en AKAN - avtale . Dersom det vurderes hensiktsmessig
med en personkontakt, velges denne i den aktuelle sak av medarbeideren som skal inn i en
AKAN - avtale . Valget av personkontakt må aksepteres av nærmeste leder. Personkontaktens



oppgaver spesifiseres i AKAN - avtalen , og avgrenses i utgangspunktet til arbeidsplass og
arbeidstid. Personkontakten skal samarbeide med og følges opp av de som er ansvarlige for
AKAN - avtalen (bedriftshelsetjeneste, leder, AKAN - kontakt). Disse vurder er også i
forbindelse med hver AKAN - avtale om personkontakten kan få faglig veiledning fra en
ekstern fagpe rson.

RETNINGSLINJER FOR PERSONRETTET ARBEID
En AKAN - avtale har bakgrunn i brudd på re tningslinjene , etterfulgt av en eller to formelle
advarsler. Våre medarbeidere kan også på eget initiativ be om hjelp ved
bekymring for egen rusmiddelbruk eller pengespi llaktivitet, og etter eget initiativ få opprettet
en AKAN - avtale , selv om problemet ikke har gitt utslag i arbeidssammenheng.
Når det gjelder pengespill er det viktig i hver enkelt sak å vurdere i hvor stor grad
spilleaktiviteten og problemene berører, eller går ut over jobben, hva arbeidsgiver kan/vil
gjøre for å hjelpe, og hva som bør henvises til andre instanser eller behandlere .

Taushetsplikt
Alle som blir involvert i arbeid med person al saker har taushetsplikt, utover det som naturlig
inngår i samarbeid og melderutiner.

Dokumentasjon
Advarsel dokumenteres i disiplinærmappe. Dersom en AKAN - avtale blir inngått, skal avtalen
kun dokumenteres i skyggemappe. Under pågående AKAN - avtale l agres avtale og
møtereferat i skyggemappe hos nærmeste leder. Etter endt og fullført avtale er det nærmeste
leder sitt ansvar at dokumentasjonen makuleres umiddelbart . Dersom en AKAN - avtale ender i
brudd, uten å få tilbud om ny AKAN - avtale, skal skyggemappen lag res i RK sitt elektroniske
dokumentasjonssystem. Dersom AKAN avtalen videreføres etter brudd, skal de n videreføres i
nye to år, hvilket sikrer dokumentasjonen. Jamfør personopplysni n gsloven skal dokumenter
oppbevares så lenge det er formålstjenlig .

Vedlegg:
1. Standardformular for advarsel for brudd på AKAN - retningslinjene
2. Standardformular for advarsel for brudd på AKAN - avtale
3. Standardavta le for AKAN - avtale med momentliste
4 . Kortversjonen, r etningslinjer for rusmiddelbruk og pengespill i RK



Vedlegg 1
Advarsel for brudd på AKAN - retningslinjene i Ringerike kommune

Til:____________________________________ Dato: _____________

På bakgrunn av at du _________ ( dato ) har brutt våre retningslinjer ved å (konkret
beskrivelse av hendelsen):

gis du med dette en advarsel.
Ringerike kommune vil tilby d eg en individuelt tilpasset AKAN - avtale i henhold til vå re
retningslinjer . Jeg ber deg møte til samtale (sted, dato og klokkeslett):
____________________________________________________________
Dersom du ønsker det kan tillitsvalgt delta. Ønsker du mer informasjon før du bestemmer deg
for om du vil ta imot tilbudet om en individuell AKAN - avtale, kan du ta kontakt med A KAN -
kontakt eller bedriftshelsetjenesten.

Leder s tryk er det som ikke passer, enten pkt. 1 eller 2.
1. Bruddet vurderes slik at advarsel er hensiktsmessig og du får tilbud om å inngå en

AKAN - avtale
2. Hendelsen er vurdert til å være så alvorlig at om du ikke vil ta imot tilbudet om

AKAN - avtale blir ditt ansettelsesforhold i Ringerike komm une vurdert i en ordinær
personal - /disiplinærsak.

( leder )______________________________
Orientering om d enne advarselen er gitt til AKAN - kontakt, BHT og tillitsvalgt.

Jeg bekrefter å ha mottatt advarsel datert ______________________________
Jeg ønsker/ ønsker ikke (stryk det som ikke pas ser) å inngå en individuell AKAN - avtale med
Ringerike kommune i samarbeid med bedriftshelset jenesten, AKAN - kontakt og leder.

( dato )________ ( arbeidstaker ) _______________________

Kopi til BHT



Vedlegg 2
Advarsel for brudd på AKAN - avtale

Til:____________________________________ Dato:__________________

Det vises til advarsel, gitt:__________________ ( dato ), sa mt avtale om en individuell

AKAN - avtale, inngått:__________________ ( dato ).

Advarselen gis på bakgrunn av (konkret beskrivelse av hendelsen) :

Du innkalles med dette til et møte:__________________ (dato ) sammen med

bedriftshelsetjenesten, AKAN - kontakt og undertegnede (+ eventuelt tillitsvalgt og

personkontakt). Hensikten med møtet er å gjøre opp status og vurdere om det er

hen siktsmessig å fortsette med AKAN - avtalen.

Dersom avtalen ikke fornyes, vil saken bli oversendt HR - avdelingen for behandling so m en

ordinær personal - /disiplinær sak.

( leder )___________________________

Orientering om d enne advarselen er gitt til AKAN - kontakt , bedriftshelsetjenesten og

tillitsvalgt (kun dersom vedkommende er organisert).

Kopi til BHT



Vedlegg 3
Standardavtale for AKAN - avtale i Ringerike kommune
Denne avtalen er inngått mellom ______________________(arbeidstaker) og Ringerike kommune
v/___________________________(leder) . Det er orientert om gjeldende prosedyrer for behandling av
saker hvor ansatte i Ringerike ko mmune har brutt retningslinjene for rusmiddelbruk og pengespill i
Ringerike kommune . Alle som undertegner dette dokumentet, forplikter seg til et gjensidig samarbeid
om avtalen , både den generelle delen og den individuelt tilpassede delen. Eventuelle endringer, både
av den generelle delen og den individuelt tilpassede delen, må gjøres skriftlig og i forståelse med alle
som har undertegnet dokumentet.

GENERELL DEL
Avtalen skal gjelde fra dags dato og to år framover.
Avtalen evalueres/vurderes første gang (dato)_________(nærmere plan for oppfølging i den
individuelle delen)
Når avtalen evalueres/(re)vurderes skal følgende personer delta:
--------------------------------------- (arbeidstakeren)
-------------------------------- ------- (nærmeste leder)
--------------------------------------- (AKAN - kontakt)
--------------------------------------- (bedriftshelsetjeneste)
--------------------------------------- (eventuelt også tillitsvalgt og personkontakt)
Behov for vurdering kan o ppstå dersom ____________________(arbeidstaker) bryter
personalhåndboken/annet gjeldende lov - /regelverk og får en ny advarsel iht. retningslinjene. En ny
vurdering og to års forlengelse skal også gjøres ved brudd på avtalen for det individuelle opplegget
e ller ved manglende oppfølging fra en av partene. Justering av avtalen kan også bli aktuelt ved positiv
utvikling.
Fastlege:_____________________
_________________ orient erer fastlegen om AKAN - avtalen . Sykmelding kan bare gis av fastlegen.
_________________ __(arbeidstaker) skal melde fra til nærmeste leder om fravær, uansett årsak, så
tidlig som mulig etter arbeidsdagens begynnelse (rutiner ved fravær i den individuelle delen).
Alle som er involvert i arbeidet med AKAN - avtalen , har taushetsplikt utover det s om naturlig inngår i
samarbeid og melderutiner. Det forutsettes at det gis fullmakter til nødvendig og relevant
informasjonsutveksling og samarbeid mellom de som er involvert i oppfølgingen og eventuelle
eksterne behandlere (konkretiseres i den individuell e delen).

INDIVIDUELL DEL
I tillegg til oppleggets generelle del, er følgende avtale gjort (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. Momenter som diskuteres og vurderes i utformingen av Akan - avtalen:

Om risiko og mulig endring av arbeidsoppgavene
Er det nødvendig med omplassering eller endring av arbe idsoppgaver eller rutiner for å

iv areta sikkerhet?
Mer detaljert om oppfølging:
Hvor ofte, og når møtes?
Hvem innkaller til møter?
Hvem deltar i møter?
Rutiner ved fravær
Bruk av egenmelding? Ved misbruk av egenmeldi nger vurdere tiltak som å inndra rett til

bruk av egenmelding i 6 mdr. Ref Folketrygdloven § 8 - 27.
Ved sykdomsfravær - hvem skal kontaktes (samtale) og når? Hvis vedkommende ikke

melder fra, hva skjer da?
Hvem sykemelder?
Vurdere eventuelle tilbud om oppfølging ved ferier/fridager hvis behov/ønskelig hos

vedkommende i samarbeid med lege/behandler?
Utrede behov for profesjonell behandling hos BHT, bedriftslege eller fastlege. Eventuelt

henvisning til behandling, spesialist.
Nærmeste leder følg er opp avtalen og inviterer til møter
Kontakt og samarbeid med fastlege
Fullmakt for kontakt med eksterne behandlere
Hvem skal få hvilken informasjon?
Oppfølgingsoppgaver og roller
Arbeidstakeren selv
Nærmeste leder
Bedriftshelsetjenes te
Akan - ressursperson, f.eks. Akan - kontakt, HR/Personal, TV, VO
Brudd på avtalen – eller positiv utvikling
Konsekvenser?
Spesielt med tanke på pengespill
Behov for økonomisk rådgiving? (Bank/finansinstitusjon eller sosialtjenesten i kommunen )
Avtale om disponering av lønn?
Utrede behov for profesjonell behandling



Vedlegg 4
RETNINGSLINJER FOR RUSMIDDELBRUK OG PENGESPILL I
RINGERIKE KOMMUNE, kortversjonen.

Denne kortversjonen er ikke uttømmende, men må sees i sammenheng med retningslinjer for rusmiddelbruk og
pengespill i Ringerike kommune (RK).

Våre retningslinjer er et resultat av en felles diskusjon i RK. Vi er blitt enige om:

1. Sosiale arrangement utenfor arbeidstid skal være inkluderende for alle.
Alkoholservering er aldri hovedaktivitet under våre arrangement. Når alkohol
serveres, vil det alltid være et alkoholfritt alternativ.

2. I vår virksomhet har vi nulltoleranse til ruspåvirkning på jobb. Dette gjelder
både alkohol og andre illegale stoffer.

3. Ansatte som m å bruke medikamenter som kan ha innvirkning på
arbeidssituasjonen, skal ta opp dette med nærmeste leder.

4. Pengespill (eller dataspill) skal ikke påvirke utførelsen av ordinære
arbeidsoppgaver i forhold til tidsbruk, trøtthet eller uoppmerksomhet.

5. Ve d representasjon, reise, kundemøter og kurs e.l., forventer vi måtehold da
de ansatte også i disse situasjoner er å betrakte som representant for
virksomheten.

6. Lukt av alkohol og/eller bakrus er uforenlig med å være på jobb. Nærmeste
leder skal i slike tilfeller sørge for hjemsendelse. Ved tvilstilfeller kan
verneombud, tillitsvalgt eller AKAN - kontakt trekkes inn.

7. Ved bekymring, mistanke eller brudd på kjørereglene, har nærmeste leder
ansvar for å snakke med og følge opp den det gjelder.

8. Virksomh eten ønsker å legge til rette for at ansatte som har en rus -
avhengighetsproblematikk kan få kontroll på problemene. Vi følger AKANs
prinsipper for støttetiltak overfor ansatte med problemer.

Dato:

Verneombud/MKS gruppe:

Leder:



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2851-5  Arkiv: B30  

 

Sak: 109/17 

 

Saksprotokoll - Ungdata 2017 - tiltak  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 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 Formannskapet 26.09.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOK) forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 
 



 

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 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2851-2  Arkiv: B30  

 

Sak: 11/17 

 

Saksprotokoll - Ungdata 2017 - tiltak  

 

Vedtak i Ungdomsrådet: 

 
 Resultatene og rapporten fra Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 
 

Behandling i Ungdomsrådet 22.08.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2851-1   Arkiv:   

 

 

UNGDATA 2017  
 

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 



- 

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 



- 

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. 
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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.

Om rapporten

Ungdata kartlegger
ungdommenes livssituasjon

Hva kan Ungdata si noe om?

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.
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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.



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.

Ungdataundersøkelsen

8 1 3

Antall gutter og jenter
på ulike klassetrinn som besvarte
undersøkelsen i Ringerike

129 127
133

120
126

118

Gutter Jenter

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Hvor mange deltok i
undersøkelsen?

8 5 %
Hva er svarprosenten?

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.
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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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Norge

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 .

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

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.

Foreldre

De fleste er
svært godt fornøyd
med foreldrene sine
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Hvor fornøyd er du med foreldrene dine ?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Svært fornøyd Litt fornøyd
Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd
Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med foreldrene sine
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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13

41

1
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4

37

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

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

Jeg liker å være sammen med foreldrene mine

Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene
mine

Jeg krangler ofte med foreldrene mine

Passer svært godt Passer nokså godt Passer nokså dårlig Passer svært dårlig

Hvordan ungdom opplever foreldrene sine

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med foreldrene sine

84 84

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Norge

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.

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.

Med økt bruk av sosiale medier har ungdom

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.

Venner

De aller fleste
har venner de kan stole

på

6

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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Ringerike

Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden
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Prosentandel som har en fortrolig venn
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Når du er sammen med venner, hvem er du da
som oftest sammen med?
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En eller to faste En eller to faste
som ofte er med i
en gruppe andre

ungdommer

En vennegjeng
som holder

sammen

Nokså tilfeldig
hvem jeg er

sammen med

Er ikke så ofte
sammen med
jevnaldrende

Gutter Jenter

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som minst har én fortrolig venn
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Norge

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.

Lokalmiljøet

Ikke alle er like godt
fornøyd med

lokalmiljøet sitt
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Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med lokalmiljøet
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvordan ungdom opplever tilbudet der de bor
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28
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40

Kollektivtilbudet

Kulturtilbudet

Lokaler for å treffe andre unge på
fritida

Idrettsanlegg

Svært dårlig Nokså dårlig Verken bra eller dårlig Nokså bra Svært bra

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

68 67
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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.

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.

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.

Skoletrivsel

Skolen et godt
sted å være

– men ikke for alle

1 0

Hvor fornøyd er du med skolen du går på?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Prosentandel som er fornøyd med skolen de går på
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvordan ungdom opplever skolen
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Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen

Jeg kjeder meg på skolen

Jeg føler at jeg passer inn blant
elevene på skolen

Lærerne mine bryr seg om meg

Jeg trives på skolen

Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på

68
57
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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.

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

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.

Skolearbeid

Det er stor variasjon i
hvor mye tid ungdom

bruker på lekser

1 2

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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Mindre enn en halv time En halv til en time En til to timer To timer eller mer
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Prosentandel som bruker mer enn én time daglig på lekser
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvor ofte har du hatt det slik de siste månedene?

7

9

20

21

19

28

30

28

27

21

23

13

22

21

13

Jeg blir stresset av skolearbeidet

Jeg føler meg utslitt på grunn av
skolearbeidet

Jeg har mer skolearbeid enn jeg
klarer å gjøre

Aldri Sjelden Av og til Ofte Svært ofte

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som bruker mer enn én time daglig på lekser
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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 .

Skulk

1 4

Hvor mange ganger har du skulket skolen siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ingen ganger 1 gang 2 til 5 ganger 6 ganger eller mer

Færre
ungdomsskoleelever
skulker skolen enn

tidligere
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Prosentandel som har skulket minst én gang siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har skulket skolen minst én gang siste år
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Prosentandel som har skulket minst seks ganger siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn



74

3

23

Norge

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.

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

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.

Framtidstro

1 6

Tror du at du vil komme til å leve et godt og lykkelig liv?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

En optimistisk og
utdanningsorientert
ungdomsgenerasjon

72
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Ringerike

Ja Nei Vet ikke
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Prosentandel som tror de vil leve et godt og lykkelig liv
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hva tror du om framtida di? Tror du at du…
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11

Noen gang vil bli arbeidsledig

Vil komme til å ta utdanning
på universitet eller høgskole

Vil komme til å fullføre
videregående skole

Ja Nei Vet ikke

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som tror de …

71 72
57 57
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Vil få et lykkelig liv Vil ta høyere utdanning Vil bli arbeidsledig
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Norge

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 .

Svarene fra Ungdata tyder på en nokså

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.

Hjemme

En hjemmekjær
ungdomsgenerasjon

1 8

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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21

47

25

Ringerike

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer
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Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av den siste
uka?

13

41
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57

14

32

29

12
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23

20

19

44

4

3

12

Vært sosial på nett eller mobil
størstedelen av kvelden

Vært sammen med venner hos dem

Vært sammen med venner hjemme hos
meg

Spilt onlinespill med andre størstedelen
av kvelden

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer

Prosentandel som har vært sammen med venner hjemme
minst to ganger siste uke
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært sammen med venner hjemme hos
hverandre minst to ganger siste uke

69

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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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 ungdoms -
skoleelever 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.

Ute med venner

Det er mindre vanlig at
ungdom henger ute med

venner

20

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

49
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Ringerike

Ingen ganger 1 gang 2-5 ganger 6 ganger eller mer
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Kjørt eller sittet på med bil,
motorsykkel eller moped for moro

skyld (kjørt for å kjøre en tur)

Spilt fotball, stått på snowboard eller
drevet med annen fysisk aktivitet

sammen med venner (ikke i
idrettslag)

Ingen ganger 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

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært ute med venner størsteparten av
kvelden minst to ganger siste uke

31
24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av siste uka?
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I løpet av kort tid har det skjedd noe i
retning av en digital revolusjon. Smart -
telefoner 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.

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.

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

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.

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.

Mediebruk

Stor variasjon i
ungdoms bruk av
digitale medier

22

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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Ringerike

Mindre enn én time En til to timer To til tre timer Tre til fire timer Mer enn fire timer
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Tidsbruk i løpet av en vanlig dag
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Lese bøker

Se på TV

Se på filmer, serier, Youtube

Spille spill på telefon, nettbrett

Spille dataspill/TV-spill

Sosiale medier

Mindre enn 30 minutter 30-60 minutter En til to timer Mer enn to timer

Prosentandel som daglig bruker minst to timer på
elektroniske spill
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Prosentandel som daglig bruker minst to timer på sosiale
medier
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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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.

Organisert fritid

De aller fleste har
gjennom oppveksten
deltatt i organiserte

fritidsaktiviteter

24

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisa -
sjoner , klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 1 0 år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ja, jeg er med nå Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med
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Prosentandel som er med i en fritidsorganisasjon
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Deltakelse i ulike organiserte fritidsaktiviteter
Antall ganger i løpet siste måned
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Annen organisasjon

Korps, kor, orkester

Kulturskole, musikkskole

Religiøs forening

Fritidsklubb, ungdomshus

Idrettslag

Ingen ganger 1-2 ganger 3-4 ganger 5 ganger eller oftere

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en fritidsorganisasjon

59 61

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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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.

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.

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 ».

Trening

Dagens ungdom er
opptatt av trening

26

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

Aldri eller sjelden 1-3 ganger i mnd 1-2 ganger i uka 3-4 ganger i uka Minst 5 ganger i uka



27

84 84 83

8. trinn 9. trinn 10. trinn

G
ut
te
r

83 82 82

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Je
nt
er

Prosentandel som trener minst én gang i uka
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I et idrettslag Trener på egenhånd På treningsstudio Annen organisert trening

8. trinn 9. trinn 10. trinn

Prosentandel som trener minst én gang i uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som trener minst én gang i uka på ulike måter
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I et idrettslag Trener på egenhånd På treningsstudio
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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.

Helse

De fleste er fornøyd med
egen helse

28

Hvor fornøyd er du med helsa di?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Ringerike

Svært fornøyd Litt fornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Litt misfornøyd Svært misfornøyd
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Bruk av helsetjenester – antall ganger siste året
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Helsesøster på skolen

Helsestasjon for
ungdom

Fastlege

Psykolog

Legevakt

Sykehus

Ingen ganger 1 – 2 ganger 3 – 5 ganger 6 ganger eller mer

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

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa si

72 72
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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 .

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.

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.

Kosthold

Hva spiser norske
ungdommer
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Andel som spiser frukt og bær minst fire ganger i uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Andel som spiser godteri minst fire ganger i uka
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Hvor ofte ungdom spiser…
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1

1

1

Grovbrød eller grove rundstykker

Frukt og bær

Grønnsaker og salater

Fisk til middag eller som pålegg

Pølser, hamburger, kebab,
kjøttboller, lasagne

Potetgull og salt snacks

Sjokolade og annet godteri

Mindre enn én gang i uka 1 gang i uka 2-3 ganger i uka 4-6 ganger i uka Hver dag

Hvor ofte ungdom drikker…
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8

11

16

12

7

3

71

43

9

3

1

Vanlig vann uten kullsyre

Melk

Brus, saft, iste eller iskaffe med
sukker

Lettbrus, lettsaft eller andre
lettdrikker

Energidrikk (Red Bull, Battery e.l.)

Mindre enn én gang i uka 1 gang i uka 2-3 ganger i uka 4-6 ganger i uka Hver dag
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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.

Jentene er altså betydelig mer utsatt enn

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 P aracet ol. Forbruket av
smertestillende medisiner blant norske 15 -
16 - åringer er høyt, og har steget betydelig
siden 2001.

Fysiske plager

En god del ungdom
sliter daglig med fysiske

helseplager

32

Hvor ofte bruker du reseptfrie medikamenter?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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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.

Psykisk helse

Mange ungdommer
sliter med en del
psykiske plager i

hverdagen
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Har du vært plaget av ensomhet i løpet av siste uke?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge

56

23

11

10

Ringerike

Ikke plaget i det hele tatt Lite plaget Ganske mye plaget Veldig mye plaget
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Prosentandel som er mye plaget av depressive symptomer
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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Prosentandel ungdomsskoleelever som er mye plaget av …
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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.

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

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.

Selvbilde

De fleste er fornøyd med
seg selv
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Hvor fornøyd er du med utseendet ditt?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med utseende sitt
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Samfunnet har de senere årene intensivert
kampen mot røyking. I 1996 ble alders -
grensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til
18 år, og i 2004 ble det innført totalforbud
mot røyking på alle steder hvor allmenn -
heten har adgang.

Andelen røykere både blant ungdom og
voksne har gått markant ned fra årtusen -
skiftet 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.

Tobakk

Røyking er helt ut på
ungdomsskolen. Det er
heller ikke mange som

snuser.
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Røyker du?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Røyker du?

Tidstrend i Ringerike
Prosentandel ungdomsskoleelever som bruker tobakk jevnlig
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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.

Alkohol

Få av
ungdomsskoleelevene

har vært fulle
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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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Hender det at du drikker noen form for alkohol ?

Prosentandel som har vært tydelig beruset siste år
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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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.

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

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.

Hasj

Noen få har prøvd
cannabis på

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

Mobbing
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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
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Mange ungdommer blir
utsatt for mobbing
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Prosentandel som har opplevd negative ting via nett eller mobil

Prosentandel som blir mobbet minst hver 1 4. dag
Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn
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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.

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

Gutter er langt mer
utsatt for vold enn

jenter
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Prosentandel som har blitt utsatt for ulike former for vold
siste år

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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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 14 -
åringene. 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.

Regelbrudd

Dagens ungdom er
generelt lite opptatt av å

bryte regler
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Hvor mange ganger har du vært i slåsskamp siste år?
Prosentandel av ungdomsskoleelever i Ringerike og i Norge
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Har du gjort dette i løpet av det siste året?
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Lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner,
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dine visste hvor du var

Med vilje ødelagt eller knust vindusruter,
busseter, postkasser e.l. (gjort hærverk)

Tatt med deg varer fra butikk uten å betale
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Nøkkeltall – fylket
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Nøkkeltall - kommunestørrelse
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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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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».

Nøkkeltall – definisjoner
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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 1 2 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 1 2 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 1 2 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 1 2 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 1 2 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 1 4. 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 1 4. dag».
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Ungdata 2017
Ringerike kommune



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2965-4  Arkiv: V72 &13  

 

Sak: 110/17 

 

Saksprotokoll - Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogdrift 

i Oslo og nærliggende kommuner  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
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. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag som er i samsvar med Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2965-3  Arkiv: V72 &13  

 

Sak: 52/17 

 

Saksprotokoll - Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogdrift 

i Oslo og nærliggende kommuner  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
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. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«1. HMA anser dagens gjeldende Markaforskrift og Landbruksveiforskrift som 

tilfredsstillende, og støtter derfor ikke en endring i disse forskriftene». 

 

Avstemming:  

Steinhovdens (MDG) forslag ble satt opp mot rådmannens forslag. Steinhovdens (MDG) 

forslag oppnådde 1 stemme og falt. 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2965-2   Arkiv: V72 &13  

 

 

Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og 

skogdrift i Oslo og nærliggende kommuner, og endring i forskrift av 

29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av landbruksveier 

 

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.  



- 

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. 

  

 



- 

Vedlegg 

Høringsbrev med høringsnotat. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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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 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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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 1800-

tallet. 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. 
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Antall hogstmeldinger i Marka 2013-2016 

Daa 2013 2014 2015 2016 Sum 

3-10 daa 184 265 179 153 781 

11-15 daa 89 109 135 110 443 

16-30 daa 135 177 169 191 672 

31-50 daa 49 46 87 80 262 

>50 daa 5 2 7 3 17 

Småflatehogst 38 40 24 31 133 

Sum 500 639 601 568 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 (2008-

2009) 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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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 
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1 Høringsnotatets hovedinnhold
I april 2016 vedtok EU en ny forordning om behandling av personopplysninger – i
det følgende omtalt som pers onvernforordningen eller forordningen. Forordningen
erstatter og opphever EUs gjeldende personverndirektiv 95/46 – i det følgende
omtalt som 95 - direktivet eller direktivet , som er innlemmet i EØS - avtalen og
gjennomført i norsk rett i personopplysningsloven . Forordningen er EØS - relevant ,
og det legges opp til at den skal innlemmes i EØS - avtalen og gjennomføres i norsk
rett. I høringsnotatet her presenterer departe mentet forslag til gjennomføring av
forordningen i norsk rett.

Departementet foreslår at det gi s en ny personopplysningslov som gjennomfører
forordningen , og at den någjeld ende personopplysningsloven og
personopplysnings forskriften oppheves. Departe mentet foreslår at forordningen
gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, d et vil si at forordning en gjøres
gjeldende som norsk rett gjennom en henvisnings bestemmelse i den nye person -
opplysningsloven. Videre foreslår departementet lovbestemmelser som utfyller
bestemmelsene i forordningen. Departementet foreslår at den nye
personopplysningsloven gis a nvendelse både innenfor og utenfor EØS - avtalens
saklige virkeområde, slik som den gjeldende personopplysnings loven.
Departementets utkast til ny person opplysningslov er inntatt til slutt i
høringsnotatet .

Forordningens regler vil i hovedsak måtte anvende s 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 h ovedsak tatt sikte på
å videreføre gjeldende rett.

Forordningen gjelder direkte i alle EU s medlemsstater fra 25. mai 2018. Departe -
mentet tar sikte på at den nye personopplysningsloven skal tre i kraft i Norge
25. mai 2018, d et vil si samme tidspunktet so m forordningen begynner å gjelde i
EU. Ikraft tredelse på dette tidspunktet forutsetter at forordningen formelt er
innlemmet i EØS - avtalen , og at Stortinget har samtykket til innlemmelsen.
Departementet arbeider for tiden med innlemmelse av forordningen i EØS - avtalen
og viser i den forbindelse til den nærmere omtalen av denne prosessen under i
punkt 2.5 .

H øringsinstansene bes særlig merke seg følgende endringer i forhold til gjeldende
rett:

D et europeiske personvernregelverket harmoniser es i større grad ved at
regelverket gis som en forordning , og o pprette lsen av et europeisk
P ersonvernråd (EDPB) skal bidra til ensartet anvendelse .
D en norske regelstrukturen blir lagt vesentlig om , ved at forordningens regler
erstatter reglene i den någjeldende personopplysningslove n.
D e registrertes rettigheter er på flere punkter styrket. Blant anne t innføres en
ny rett ighet for registrerte til å m otta personopplysninger om seg selv og
overføre disse fra en tjenestetilbyder til en annen (dataporta bilitet) .
M elde - og konsesjonsplikten bortfaller og erstattes med en plikt til vurdering
av personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftinger med tilsynsmyndig heten .
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D et innføres en mer effektiv tilsynsordning på europeisk nivå ved at
behandlingsansvarlige med virksomhet i flere stater kun skal behøve å
forholde seg til én tilsynsmyndighet i EU/EØS (ettstedsmekanismen) .
D et innføres plikt til å ha personvernrådg iver for offentlige myndigheter og for
visse private behandlingsansvarlige .
Datatilsynet får mulighet til å ilegge vesentlig høyere overtredelsesgebyr .
D e partementet foreslå r at overtredelser a v forordningen ikke skal
straffe sanksjoneres .

Departementet fre mmer en rekke forslag hvor det be s om høringsinstansenes syn.
Det bes særlig om høringsinstansenes syn på:

k onsekvensene av at forordningens bestemmelser om behandlingsgrunnlag i
artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e og artikkel 9 nr. 2 bokstav b, h, i og j og artikkel
10 krever et supplerende rettslig grunnlag i nasjonal rett
behovet for unntak fra den registrertes rett til korrigering og sletting av
opplysninger, begrensning av behandling, dataportabilitet, retten til å
protestere og retten til ikke å være gj enstand for automatiserte individuelle
avgjørelser
b ehovet for unntak fra den registrertes rettigheter ved behandling for
arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller
historisk forskning eller for statistiske formål
o m vilkårene for bruk av biometriske identifikasjonsmidler bør fastsettes i
nasjonale særregler, eller om forordningens alminnelige regler for behandling
av sensitive opplysninger bør gjelde
o m aldersgrensen for barns samtykke ved bruk av informasjons -
samfun nstjenester bør settes til 13 år , slik departementet foreslår
o m Personvernnemnda bør reduseres fra syv til fem medlemmer
o m Datatilsynet bør kunne ilegge gebyr for overtredelse av forordningen
artikkel 10 og 24 i tillegg til over tredelse av artiklene som er regnet opp i
forordningen artikkel 83, om det bør innføres en foreldelsesfrist for adgangen
til å ilegge overtredelsesgebyr og om Datatilsynet bør få adgang til
administrativ inndragning
o m overtredelse av loven fortsatt bør være straff e sanksjonert

De partementet går nedenfor kapittelvis gjennom hovedelementene i
høringsnotatet .

I kapittel 2 redegjøres det nærmere for bakgrunnen for høringsnotate t, herunder
reformen av EUs personvern regelverk og tilblivelsen av personvernforordningen.
Det redegjøres også for forordningens betydning for norsk rett og prosessen med
innlemmelse av forordningen i EØS - avtalen. Videre redegjøres det kort for enkelte
an dre internasjonale personvernregelverk med betydning for norsk rett.

I kapittel 3 redegjøres det nærmere for gjennomføringsmetoden av forordningen i
norsk rett. Det følger av EØS - avtalen artikkel 7 bokstav a at forordninger skal
gjennomføres «som sådan». Departementet foreslår derfor en lovbestemmelse som
inkorporerer forordningen gjennom en henvisning med de tilpasninger som følger
av EØS - komiteens beslutning. I den grad forordningen åpner for eller pålegger
utfyllende nasjonal lovgivning, bør generelle bestemmelser gis i den nye
personopplysningsloven, mens saks - og sektorspesi fikke bestemmelser bør gis i
eller i medhold av spesiallovgivningen.
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I kapittel 4 redegjøres det for lovens og forordningens saklige virkeområde.
Departementet foreslår at forordningens bestemmelser gis anvendelse også utenfor
EØS - avtalens saklige virkeområde, men slik at opplysninger som dekkes av EUs
direktiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om fysiske personers vern i forbindelse
med kompetente myndigheters behandling av personopplysninger med sikte på å
forebygge, etterforske, avsløre eller rettsforfølge straffbare handlinger eller
fullbyrde strafferettslige sanksjoner og om fri utveksling av slike opplysninger
(straffesaksdirektivet) , ikke omfattes av loven.

I kapittel 5 drøftes lovens geografiske virkeområde. Departementet foreslår at
loven får anvendelse på Svalbard og Jan Mayen i tråd med gjeldende rett.

I kapittel 6 behandles forordningens grunnleggende prinsipper om behandling av
personopplysninger. Det redegjøres for de grunnleggende prinsippene for
behandling etter forordningen artikkel 5 nr. 1 og særlig om prinsippet om formåls -
begrensning.

I kapittel 7 redegjøres det for reglene om behandlingsgrunnlag. Departementet
drøfter her blant anne t adgangen til å gi nasjonale utfyllende regler om behandling
med grunnlag i artikkel 6 nr. 2 og 3. Departementet ber om hørings instansenes syn
på konsekvensene av at forordningens bestemmelser om behandlingsgrunnlag i
artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e krev er et supplerende rettslig grunnlag i nasjonal
rett .

I kapittel 8 redegjøres det for behandling av sensitive opplysninger. Departementet
foreslå r e n lovbestemmelse om behandling av sensitive opplysninger for arkiv - ,
forsknings - og statistikkformål. Det foreslås også en lovbestemmelse som videre -
fører adgangen til å behandle sensitive personopp lysninger etter tillatelse fra
Datatilsynet. Bestemmelsen har imidlertid et snevrere anvendelsesområde enn
dagens regel i personopplysningsloven § 9 tredje ledd. Departementet ber om
høringsinstansenes syn på de foreslåtte reglene og konsekvensene av at artikkel 9
nr. 2 bokstav b, h, i og j krever nasjonale regl er som åpner for behandling av
sensitive personopplysninger.

I kapittel 9 redegjøres det for forordningens regler om samtykke. Forordningen
viderefører i stor grad gjeldende rett , og departementet foreslår ingen nasjonale
bestemmelser om samtykke. Barns samtykke ve d informasjonssamfunnstjenester
behandles nærmere i kapittel 32 .

I kapittel 10 behandles reglene om behandling av opplysninger om straffedommer
og lovovertredelser . Departementet ber om høringsinstansenes syn på
konsekvensene av at artikkel 10 krever nasjonale lovbestemmelser for behandling
av slike opplysninger.

I kapittel 11 beskrives forordningens regler om behandling som ikke krever
identifikasjon. Departementet foreslår ingen nasjonale bestemmelser om dette.

I kapittel 12 redegjøres det for forordningens regler om den registrertes rettigheter
og adgangen til å fastsette begrensninger i disse i nasjonal rett. De partementet
foreslå r at gjeldende rett om begrensninger i innsynsretten og retten til
informasjon videre føres så langt forordningen åpner for dette. Departementet ber
særlig om hørings instansenes syn på om det bør fastsettes unntak fra retten til
korrigering, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet, retten til å
protestere og retten til ikke å være gjenstand for automatiserte individuelle
avgjørelser.
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I kapittel 13 beskrives reglene om behandlingsansvarlig o g databehandler,
herunder reglene om internkontroll, innebygget personvern og personvern som
standard inn stilling, informasjonssikkerhet, vurdering av personvernkonsekvenser,
forhånds drøft inger med tilsynsmyndighetene, atferdsnormer og sertifiserings -
ord ninger. Departementet foreslår en forskriftshjemmel som kan brukes til
nærmere regu lering av plikten til forhåndsdrøft inger .

I kapittel 14 beskrives forordningens regler om personvernrådgiver. Offentlige
myndigheter og nærmere angitte kategorier av private rettssubjekter har plikt til å
utpeke person vernrådgiver. Departementet foreslår en egen lovbestemmelse om
personvern rådgiveres taushetsplikt og ber om høringsinstansenes syn på denne.

I kapittel 15 redegjøres det for meldeplikt og konsesjonsplikt. Forordningen
avskaffer system et med meldeplikt som i dag er gitt i personopplysningsloven.
Forordningens system er at ansvaret i større grad skal påligge de behandlings -
ansvarlige, og at Datatilsynet skal ha en veiledende og kontrollerende rolle. I tråd
med dette foreslår departementet at også ordningen med forhåndsgodkjennelse
(konsesjon) avvikles. Det foreslås imidlertid en hjemmel for Datatilsynet til å gi
tillatelse til behandling av sensitive personopplysninger som er nød vendig av
hensyn til viktige samfunns interesser.

I kapittel 16 beskrives forordningens regler om overføring av personopplysninger
til tredje stater . Departementet foreslå r å videreføre at Kommisjonens beslutninger
om tilstrekkelig beskyttelsesnivå i tredjestater gjelder for Norge med mindre
reservasjonsadgangen er benyttet, samt en forskriftshjemmel for nærmere regler
om overføring av sensitive opply sninger til tredjestater når det ikke foreligger en
beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

I kapittel 17 redegjøres det for tilsynsmyndighet ens organisering. Det foreslås at
Datatilsynet fremdeles skal være tilsynsmyndighet , og at reglene om utnevning til
og opphør av tjenesten som Datatilsynets direktør videreføres.

I kapittel 18 beskrives Datatilsynets oppgaver og myndighet. Regle ne om dette er
fastsatt i forordningen artikkel 57 og 58 , som i liten grad åpner for nasjonale
tilpasninger. Artikkel 57 og 58 vil også gjelde for behandling av person -
opplysninger som er fastsatt i særlovgivningen.

I kapittel 19 redegjøres det for adgangen til å klage over Datatilsynets vedtak.
De partementet foreslå r at P ersonvernnemnda fremdeles skal være klageorgan med
kompetanse til å overprøve alle Datatilsynets vedtak med mindre annet er særskilt
fastsatt. Data tilsynets v edtak som er fattet i henhold til forordningens regler om
internasjonalt samarbeid , skal ikke kunne påklages til Personvernnemnda.
Departementet foreslår å endre oppnevningsreglene slik at alle medlemme ne av
Personvernnemda skal oppnevnes av Kongen. I dag oppnevnes leder og nestleder
av Stortinget, mens de resterende medlemmene oppnevnes av Kongen.
Departementet ber om høringsinstansenes syn på om nemnda bør reduseres til fem
medlemmer, fra dagens syv medlemmer.

I kapittel 20 beskrives reglene om domstolsprøving av Datatilsynets og
Personvern nemndas vedtak, samt muligheten for den registrerte til å bringe den
behandlings ansvarlige eller databehandl eren inn for retten. Det foreslås ingen
lovendringer.
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I kapittel 21 redegjøres det for reglene om taushetsplikt for Datatilsynet og Person -
vern nemnda samt deres tilgang til opplysninger fra behandlingsansvarlige og data -
behandlere. Det foreslås at taushetspl ikten utvides til å omfatte opplys ninger om
varsling. For øvrig foreslås ingen endringer i gjeldende regler.

I kapittel 22 redegjøres det for regl ene om internasjonalt samarbeid mellom
tilsyns myndighetene. Det foreslås ingen nasjonale lovbestemmelser.

I kapittel 23 redegjøres det for Datati lsynets myndighet til å ilegge overtredelses -
gebyr. Departementet ber om høringsinstansenes syn på om Datatilsynet bør kunne
ilegge gebyr for overtredelse av forordningen artikkel 10 og 24 i tillegg til de
artiklene som er regnet opp i forordningen artikkel 83. Departementet foreslår
videre at Datatilsynet skal kunne ilegge overtredelsesgebyr overfor offentlige
myndigheter på samme måte og med samme beløp som overfor private, slik som
etter gjeldende rett. Videre foreslår departementet at et vedtak om
overtredelsesgebyr skal kunne overprøves fullt ut av domstolene, og at domstolene
skal kunne avsi realitetsdom i saken. Reglene om at overtredelsesgebyr er
tvangsgrunnlag for utlegg videreføres. Det bes om høri ngsinstansenes syn på om
det bør innføres en foreldelsesfrist for adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr og
i så tilfelle hvor lang fristen bør være.

I kapittel 24 ber departementet om høringsinstansenes syn på om Datatilsynet, i
tillegg til å kunne ilegge overtredelsesgebyr, også bør kunne pålegge administrativ
inndragning.

I kapittel 25 vurderer departementet om overtredelser av den nye person -
opplysningsloven bør være belagt med straff , slik som etter gjeldende rett og ber
om hørings instansenes syn på dette.

I kapittel 26 foreslår departementet at de gjeldende reglene om Datatilsynets
adgang til å fastsette tvangs mulkt videreføres. Det foreslås imidlertid ikke å
videreføre regelen om at tvangs mulkten først begynner å løpe når klagefristen er
ute, eller dersom vedtaket blir påklaget, fra tidspunktet Personvernnemnda har
fastsatt. Tidspunktet for når tvangsmulkten begynner å løpe , vil dermed være
tidspunktet for Datatilsynets vedtak dersom ikke annet bestemmes av Datatilsynet
eller Personvernnemnda.

I kapittel 27 beskrives forordningens regler om erstatning. Forordningen åpner
ikke for nasjonale tilpasninger, men reglene tilsvarer i all hovedsak gjeldende
norsk rett.

I kapittel 28 drøftes behandling av personopplysninger i journalistisk øyemed eller
med henblikk på akademisk, kunstnerisk eller litterær virksomhet. Departementet
foreslår å videreføre gjeldende rett, slik at behandling av personopplysninger for
kunstneriske, litterære og journalistiske formål er unntatt fra størsteparten av
forordningens regler. Det foreslås at de reglene som i dag gjelder for slik behand -
ling, videreføres så langt forordningen har tilsvarende bestemmelser. Videre
foreslår departementet at det gjøres tilsvarende unntak for akademiske ytringer .

I kapittel 29 redegjøres det for forordningens regler om offentlighet og innsyn.
Forordningen artikkel 86 avklarer at forordningen ikke er til hi nder for å utlevere
personopplysninger etter offentleglova. Departementet foreslår ikke å videreføre
en bestemmelse om at personopplysningsloven ikke er til hinder for inn syn etter
annen lovgivning. En slik lovbestemmelse er etter departementets vurdering uten
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praktisk betydning. Dette har ingen realitetsbetydning for rekkevidden av
innsynsretten etter forvaltningsloven eller annen lov.

I kapittel 30 behandles reglene om fødselsnummer og andre entydige identifika -
sjonsmidler, herunder biometriske identifikasjonsmidler. Departementet foreslår at
bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler på samme måte
som etter gjeldende rett skal væ re betinget av at det foreligger saklig behov for
sikker identifisering og at metoden er nødvendig for å oppnå identifisering.
Departementet ber særlig om høringsinstansenes syn på om vilkårene for bruk av
biometriske identifikasjonsmidler bør fastsettes i nasjonale særregler, eller om
forordningens alminnelige regler for behandling av sensitive opplysninger bør
gjelde. De gjeldende særreglene om forsendelser som inneholder postnummer og
Datatilsynets kompetanse til å pålegge bruk av entydige identifikasjon smidler
foreslås ikke videreført. Disse anses som overflødige ved siden av forordningens
regler.

I kapittel 31 behandles reglene om garantier ved behandlingen og unntak fra den
registrertes rettigheter ved behandling for arkivformål i allmennhetens interesse,
for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske
formål. Departementet foreslår en regel som gjør unntak fra den registrertes
rettigheter ved slik behandling så langt forordningen artikkel 89 åpner for det. Det
bes om høringsinstansenes syn på behovet for slike unntaks bestemmelser og
hvordan de bør utformes. Departementet f oreslår videre å videre føre unntaket fra
innsynsrett når personopplysninger behandles utelukkende for arkiv - , forsknings -
eller statistikk formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for den
registrerte, med et tilleggsvilkår om at det må kreve uforholds messig stor innsats å
gi innsyn.

I kapittel 32 behandles forordningens regler om behandling av barns personopplys -
ninger, herunder artik kel 8 , som overlater til nasjonal rett å fastsette den nærmere
aldersgrensen for barns samtykke ved bruk av informasjonssamfunnstjenester.
Departementet foreslår en lovbestemmelse hvor aldersgrensen settes til 13 år og
ber om høringsinstansenes syn på dett e. Departementet kan ikke se at forordningen
åpner for å videreføre den gjeldende bestemmelsen i personopplysningsloven
§ 11 tredje ledd og foreslår derfor å ikke videreføre denne.

I kapittel 33 behandles kredittopplysningsvirksomhet. Forordningen inneholder
ingen særskilte bestemmelser om kredittopplysnings virksomhet , men
forordningens alminnelige regler vil gjelde. Da regulering av kredittopp lysni ngs -
virksomhet reiser en rekke særlige spørsmål utover generelle spørsmål om
behandling av person opplysninger, foreslå r departementet ingen særlige
bestemmelser om kredittopplysningsvirksomhet i høringsnotatet her.
D epartementet vil komme tilbake til spør smålet om hvordan kredittopp -
lysningsvirk somhet bør reguleres.

I kapittel 34 behandles kameraovervåking. Forordningen inneholder ingen
særskilte b estemmelser om kameraovervåking , men de alminnelige bestemmelsene
i forordningen vil komme til anvendelse. Departementet foreslår å videreføre
nasjonale bestemmelser om kameraover våking på arbeidsplass og bruk av uekte
kameraovervåkingsutstyr. Departementet kan derimot ikke se at forordningen
åpner for å gi eller videreføre generelle nasjonale regler om kameraovervåking og
foreslår derfor ikke å videreføre de någjeldende reglene i personopplysningsloven
og - forskriften.
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I kapittel 35 behandles regler om arbeidsgivers innsyn i e - postkasse mv.
Departementet foreslår i hovedsak å videreføre de gjeldende norske reglene i
personopplysningsfors kriften om dette.

I kapittel 36 redegjøres det for behovet for tilpasninger i gjeldende særlovgivning
som følge av gjennomføringen av forordningen.

I kapittel 37 redegjøres det kort for visse andre pågående lovarbeid er som relaterer
seg til vern av personopplysninger.

I kapittel 38 behandles ø konomiske og administrative konsekvenser.

Til slutt i høringsnotatet følger departementets utkast til ny personopplysningslov,
nye bestemmelser om kameraovervåking på arbeidsplasser m.v. og nye
bestemmelser om arbeidsgivers innsyn i e - post m.v.

2 Bakgrunnen for høringsnotatet

2.1 Bakgrunnen for forslaget om en ny personvernforordning

Kommisjonen presenterte 25. januar 2012 en reform for modernisering av EUs
personvern regler. Kommisjonen foreslo to nye regelverk: en forordning om
beskyttelse av personopplysning er generelt og et direktiv for myndighetenes
behandling av personopplysninger i politi - og straffe sektoren. Omtalen i det
følgende gjelder forordningen. Direktivet blir kort omtalt under i punkt 2.7.2 .

Forordningen skal ivareta flere forskjellige formål. Ved fremleggelsen av forslaget
i 2012 viste Kommisjonen til at det teknologiske landskapet har endret seg
betydelig siden 95 - direktivet ble vedtatt , og at personopplysninger i dag samles
inn, brukes og overføres på andre måter og i en helt annen målestokk enn tidligere.
De europeiske personvernreglene må være oppdatert e for å kunne ivareta den
enkeltes personvern i møte med den nye teknologiske virke ligheten.

Kommisjonen viste videre til at det ligger økonomiske fordeler i å ha et regelverk
som gir et sterkt personvern. F orbrukeres villighet til å benytte online - tjenester og
til å kjøpe varer og tjenest er reduseres dersom person vernet ikke er tilstr ekkelig
ivaretatt . Et godt personvern vil v irke positivt på forbrukernes villighet til å kjøpe
varer og tjenester og være positivt for den europeiske økonomien.

Videre viste Kommisjonen til at en utfordring med det gjeldende 95 - direktivet er
at det ikke e r gjennomført på en harmonisert måte i medlems landenes lovgivning .
Blant annet pek te Kommisjonen på at tilsynsmyndighetene i de enkelte
medlemsland er underlagt ulike regler, hvilket medfører at enkeltindivider ikke
kan gjøre sine rettigheter gjeldende lik e effektivt. En forordning som gjelder
direkte i medlemslandene , vil i større grad sørge for et harmonisert regelverk i hele
EU.

Ytterligere en målsetting med personvernforordningen var å fjerne unødvendige
administrative byrder for bedrifter. På denne bak grunn ble det blant annet foreslått
ikke å videreføre systemet med meldeplikt til tilsynsmyndighetene ved behandling
av personopplysninger.
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2.2 Høring av Kommisjonens forslag i 2012

Departementet sendte Kommisjonens forslag til ny personvernforordning på
høri ng 19. april 2012 med frist 1. august 2012. En rekke høringsinstanser ga
innspill til forslaget. Generelt var høringsinstansene positive til et nytt europeisk
personopplysningsregelverk, men høringsinstansene var delte i synet på om regel -
verket burde gis i form av en forordning eller direktiv. Videre hadde hørings -
instansene en rekke innspill til utformingen av enkeltartikler. Innspillene har
dannet bakgrunn for de norske posisjonene under behandlingen i R ådet, se
nærmere under i punkt 2.3 .

2.3 Europaparlamentet og Rådets behandling av forordningen

Kommisjonens forslag har på vanlig måte blitt behandlet i Europaparlamentet og
Rådet og deretter gjennomgått såkalte trialogforhandlinger mellom Europa -
parlamentet, Rådet og Kommisjonen. Behandlingen i Europaparlamentet og Rådet
og de etterfølgende trialogforhandlingene resulterte i en rekke innholdsmessige
endringer i forordningsteksten. Blant annet er Kommisjonens kompetanse
vesentlig innskrenket. I K ommisjonens opprinnelige forslag var Kommisjonen i en
rekke artikler gitt kompetanse til å gi delegerte og implementerende rettsakter,
men den vedtatte forordningen inneholder bare et fåtall slike artikl er.

I desember 2015 ble det oppnådd enighet i trialogforhandlingene om teksten til
den nye forordningen. Etter juridisk gjennomgåelse og oversettelse til de
forskjellige EU - språkene ble forordningen formelt vedtatt i EU 14. april 2016 og
publisert i EU - tid ende 4. mai 2016.

Norge har normalt ikke adgang til å delta i Rådets behandling av EØS - retts akter,
men som følge av at forordningen ble ansett Schengen - relevant fra Kommisjonens
side da forslaget ble fremmet, har Norge kunnet delta i Rådets forhandlinger på
arbeidsgruppenivå.

Norges generelle posisjon under forhandlingene i Rådet har vært å gå imot forslag
som bidrar til å svekke den enkeltes personvern i forhold til beskyttelsesnivået i
personopplysningsloven. Samtidig har det vært viktig for Norge at reg elverket
ikke skal legge unødvendige byrder på nærings livet, særlig på små og mellomstore
bedrifter. Norge har derfor gått inn for en balansert tilnærming, der det avgjørende
er å sikre individets rettigheter samtidig som nærings livets behov for et prakt isk
anvendbart og kostnadseffektivt regelverk ivaretas.

2.4 Oversettelse av forordningen til norsk

Departementene har i samarbeid med Datatilsynet utarbeidet en norsk oversettelse
av forordningen som følger vedlagt høringsnotatet.

Oversettelsen er en uoffisie ll oversettelse. Den norske oversettelsen blir først
offisiell, det vil si at den får samme gyldighet som oversettelsene på EU - språkene,
når den er kunngjort i EØS - tillegget til EU - tidende, jf. EØS - avtalen artikkel 129
nr. 1. Kunngjøring av oversettelsen i EØS - tillegget vil skje når forordningen er
innlemmet i EØS - avtalen .

Departementet har også utarbeidet en innholdsfortegnelse til forordningen , som vil
kunne være til hjelp ved oppslag i forordningen.
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2.5 Innlemmelse av forordningen i EØS - avtalen

For at forord ningen skal bli folkerettslig bindende for Norge , må den innlemmes i
EØS - avtalen ved et vedtak i EØS - komiteen. Samtidig med selve innlemmelses -
vedtaket skal det også vedtas visse tilpasninger til teksten slik at den passer for
EFTA - statene.

Det er svært b egrensede muligheter til å lage tilpasningstekst til de materielle
bestemmelsene i forordningen, og departementet vil heller ikke foreslå slike.
Derimot er det nødvendig med enkelte tekniske tilpasninger, f or eksempel at EU -
lovgivning betyr EØS - lovgivning for EFTA - statene. Videre vil Norge jobbe for en
tilpasningstekst som sikrer Datatilsynet deltakelse i Personvern rådet på best mulig
måte. Det vil også bli foreslått å videreføre innlemmings måten av Kommisjonens
beslutninger om personvernnivå i tredje stat er , slik dette er regulert i
tilpasningsteksten til 95 - direktivet.

Departementet er i dialog med Island og Liechtenstein og EFTA - sekretariatet samt
EU - kommisjonen om utformingen av tilpasningsteksten. Det tas sikte på
innlemmelse i EØS - avtalen i god tid f ør forordningen begynner å gjelde i EU 25.
mai 2018.

2.6 Arbeidet med forordningen i de andre nordiske landene

De øvrige nordiske landene og EU - landene for øvrig arbeider for tiden med å
forberede nasjonal gjennomføring av forordningen. En prinsipiell forskje ll mellom
Norge og EU - landene er at forordningen gjelder som nasjonal rett i EU - landene
uten ytterligere vedtakelse. Det er likevel behov for nærmere regler om gjennom -
føring av forordningen også i EU - landene, da forordningen dels pålegger og dels
tillater at det gis nasjonale regler som utfyller forordningens regler. Etter det
departementet kjenner til, har på det nåværende tidspunkt kun et fåtall EU - land
offentliggjort forslag til slike nasjonale regler.

I Sverige la et utvalg 12. mai 2017 frem en utredni ng til det svenske justis -
departementet med forslag til en ny svensk personopplysningslov.1 Forslaget
inneholder bestemmelser som utfyller forordningens regler. Blant annet foreslår
utvalget at forordningens regler skal gjelde også utenfor EU - rettens sakli ge
virkeområde, at tilsynsmyndigheten skal kunne ilegge gebyr mot offentlige
myndigheter og at den nasjonale aldersgrensen for barns samtykke ved
informasjonssamfunnstjenester settes til 13 år. Det foreslås at straffebestemmelsen
oppheves slik at overtrede lser av loven kun vil sanksjoneres av overtredelsesgebyr.
Videre inneholder forslaget generelle regler som åpner for behandling av sensitive
personopplysninger , samt generelle regler om unntak fra den registrertes
rettigheter . Det er også lagt frem en utre dning om personvernforordningen og
utdanningsfeltet2, en utredning om behandling av personopplysninger for
forskningsformål3, en utredning om styrking av den personlige integritet4, som
omfatter blant annet forslag om tiltak innen feltene utdanning, arbeid sliv, helse, e -

1 http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens - offentliga - utredningar/2017/05/sou - 201739/
2 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/
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forvaltning og forbrukerforhold, en utredning om kameraovervåking5 og et notat
om kredittopplysningsvirksomhet6.

Det danske justisdepartementet la 24. mai 2017 frem en betenkning om
forordningen som skal danne grunnlag for det videre lovarbe idet i Danmark .7 Etter
det departementet forstår , vil et forslag til ny dansk persondatalov sendes på
høring før sommerferien 2017.

2.7 Kort omtale av internasjonal personvernregulering

EU s direktiv o m personopplysninger i straffesakskjeden

Samtidig med vedtakelse n av personvernforordningen omtalt over , ble det 27. april
2016 vedtatt et direktiv som regulerer politiets og påtalemyndighetens behandling
av personopplysninger til kriminalitetsbekjempende formål, og behandling av
personopplysninger innenfor r ammene av politisamarbeid og annet rettslig
samarbeid i straffesaker , direktiv (EU) 2016/680 . Direktivet erstatter den tidligere
rammebeslutningen om samme tema, men er mer omfattende. Dette har først og
fremst sammenheng med ønsket om en størst mulig harm onisering med
forordningen .

Den største forskjellen mellom direktivet og rammebeslutningen er anvendelses -
området. Rammebeslutningen gjaldt i utgangspunktet bare for behandling av
opplysninger som utveksles mellom medlemslandene, mens direktivet også gjeld er
for den nasjonale behandlingen av opplysninger.

Direktivet regulerer innsamling, bruk og sekundærbruk av opplysninger, og inne -
holder blant annet regler om lovligheten av behandling av opplysninger. Sentralt
står prinsippene om at opplysninger bare må behandles for nærmere angitte
formål, samt at opplysningene må være nødvendige, relevante, korrekte og
tilstrekkelige. Direktivet inneholder sentrale rettigheter for den opplysningen
gjelder, herunder rett til innsyn og rett til å kreve opplysninger rettet , slettet eller
sperret. Videre er det nedfelt regler om erstatning, tilsyn, informasjonssikkerhet og
konfidensialitet.

Direktivet er Schengen - relevant og foreslått godtatt av Norge ved Prop. 98 S
(2016 – 2017), og foreslått gjennomført i norsk re tt ved endr inger i politiregist er -
loven jf. Prop. 99 L (2016 – 2017).

Enkelte bestemmelser i politiregisterloven har sin parallell i personopplysnings -
loven. Dette gjelder f or eksempel bestemmelsene om bruk av tvangsmulkt.
Dersom slike bestemmelser endres i personopply sningsloven, vil tilsvarende
endringer måtte foretas i politiregisterloven.

I EU reguleres også behandling av personopplysninger i forbindelse med straffe -
gjennomføring av direktivet. Dette faller imidlertid utenfor Schengen - avtalens
virkeområde, og Norg e er dermed ikke bundet av direktivets regler på det området.
Justis - og beredskapsdepartementet er imidlertid i ferd med å utarbeide forslag til

5 http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens - offentliga - utredningar/2017/06/sou - 201755/
6 http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien - och - promemori or/2017/06/ds - 201726/
7 http://www.justitsministeriet.dk/nyt - og - presse/pressemeddelelser/2017/nye - regler - styrker -
be skyttelsen - af - persondata - i - europa
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en ny lov om behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen som bygger
på direktivets regler. Lovforslage t vil bli sendt på høring i løpet av høsten 2017.

EUs kommunikasjonsverndirektiv

EUs direktiv 2002/58/EU ( kommunikasjonsvern direktivet) kommer til anvendelse
på behandling av personopplysninger i forbindelse med tilbud om offentlige
elektroniske kommunika sjonstjenester og - nett. Kommunikasjonsvernd irektivet
erstatter direktiv 97/66/EF om behandling av personopplysninger og beskyttelse av
privatlivets fred innenfor telesektoren, og supplerer de generelle reglene i 95 -
direktiv et.

Kommunikasjonsverndirektivet er foreslått erstattet med en ny forordning om
behandling av personopplysninger i ekom - sektoren, se Kommisjonens forslag til
ny kommunikasjonsvernforordning.8 Revisjonen har som mål å harmonisere
personvernbeskyttelsen på ekom - området med personvernforord ningens regler.

Samferdselsdepartementet sendte forslaget til kommunikasjonsvernforordning på
høring 2. mars 2017 med høringsfrist 24. mars 2017.

Europarådets konvensjon nr. 108

Europarådets konvensjon nr. 108 fra 1981 er ratifisert av mer enn 40 land, og
setter krav til og rammer for medlemslandenes lovgivning. Til forskjell fra
personvernforordningen har konvensjon nr. 108 et helt generelt
anvendelsesområde, d et vil si at den også gjelder utenfor EU - rettens materielle
virkeområde. Norge ratifiserte konvensjonen uten forbehold 20 . februar 1984 .
Formålet med konvensjonen er å sikre respekten for frihet og andre grunnleggende
rettigheter i forbindelse med lagring og håndte ring av personopplysninger. Det
pågår for tiden en prosess i Europarådet med å modernisere konvensjonen og
bringe den i samsvar med EUs personvernforordning.

3 Ny personopplysningslov – gjennomføring av personvern -
forordningen

Det någjeldende 95 - direktivet er gjennomført i norsk rett i
personopplysningsloven. Forordningen opphever og erstatter 95 - direktivet med
virkning i EU fra 25. mai 2018, se forordningen artikkel 94.

Departementet foreslår at forordningen gjennomføres i en ny person opplysnings -
lov og a t den någjeldende personopplysningsloven oppheves.

Etter EØS - avtalen artikkel 7 bokstav a skal Norge gjennomføre EU - forordninger
«som sådan» i nasjonal rett. Dette innebærer etter departementets vurdering at
forord ningen må gjennomføres i norsk rett ved i nkorporasjon. Inkorporasjon
innebærer at forordningen gjøres gjeldende som norsk lov uten omskrivninger. Det
vises til lovutkastet § 1 , hvor forordningen foreslås gjennomført ved inkor porasjon
med de tilpasninger som avtales ved innlemmelse i EØS - avtalen gjennom en
henvisningsbestemmelse.

8 https://ec.europa.eu/digital - single - market/en/news/proposal - regulation - privacy - and - electronic -
communications
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Forordningen dels pålegger , og dels åpner for at medlems landene fastsetter
nasjonale regler som utfyller, presiserer eller gjør unntak fra forordningen.
Departementet foreslår at slike nasjonale generelle supplerende be stemmelser gis i
den nye personopplysningsloven, mens sektorspesifikke regler gis i
særlovgivningen. Det vises til omtalen av forslagene i lovutkastet i forbindelse
med behandlingen av de enkelte spørsmål i det følgende. For eksempel åpner
forordningen for at medlemslandene i nasjonal rett kan fastsette den nærmere
aldersgrensen for barns samtykke til behandling av personopplysninger ved
informasjons samfunns tjenester (se artikkel 8 s om omtales nærmere under i kapittel
32 ), mens den pålegger medlemslandene å gi bestemmelser i nasjonal rett om
opprettelse av en nasjonal tilsynsmyndighet (se artikkel 54 s om omtales nærmere
under i kapittel 17 ).

Departementet bemerker at forordningens struktur, språk og regeloppbygging på
en rekke punkter avviker fra det man vil betegne som alminnelig norsk
lovgiv ningsteknikk. Dette kan medføre utfordringer for dem som skal anvende
forordningen eller søker informasjon om dens innhold, men departementet kan
ikke se at EØS - avtalen åpner for å gjennomføre forordningen ved å gjengi eller
omskrive forordningens regler i det norske regelverket (transformasjon). De
pedagogiske utfordringene forsterkes ved at personopplysningslovens regler dels
vil følge av den inkorporerte forordningen og dels av de utfyllende nasjonale
bestemmelsene.

Når det gjelder forholdet mellom personvernforordningen og særlovgivningen,
viser departementet til omtalen under i kapittel 36 .

4 Lovens saklige vir keområde

4.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven § 3 første ledd bestemmer at loven gjelder for behandling
av personopplysninger som helt eller delvis skjer med elektroniske hjelpemidler
(bokstav a), annen behandling av personopplysninger når disse inngår 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 an net ledd er det bestemt at loven ikke gjelder behandling av personopp -
lysninger som den enkelte foretar for rent personlige eller andre private formål.

I § 3 tredje ledd er det bestemt at Kongen kan gi forskrift om at loven eller deler
av den ikke skal gjelde for bestemte institusjoner og sak s områder. Forskrifts -
hjemmelen er benyttet til å fastsette en del unntak. I personopplysnings forskriften
§ 1 - 1 er det bestemt at når Riksrevisjonen behandler personopplysninger som ledd
i sin kontrollvirksomhet, gjelder ikke personopplysnings loven §§ 18 (innsyn) , 27
(retting) , 31 (meldeplikt) og 33 (konsesjonsplikt). D et samme er bestemt i lov om
riksrevisjonen § 17, med den følge at forskrifts be stemmelsen i prinsippet er
overflødig. F or Riksrevisjonens øvrige behandling gjelder person opplysnings loven
i sin helhet. I forskriften § 1 - 2 fr e mgår det at behandling av pe rson opplysninger
som er nødvendig av hensynet til rikets sikker het eller de alliertes sikkerhet,
forholdet til fremmede makter og andre vitale nasjonale sikker hetsinteresser, er
unntatt fra personopplys nings loven § 44 første til tredje ledd (tilsynsmy ndighetens
tilgang til opplysninger) , samt fra loven §§ 31 (melde plikt) og 33
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(konsesjonsplikt) . Samme sted er det bestemt at uenighet mellom behand lings -
ansvarlig og Datatilsynet om utstrekningen av unntaket avgjøres av Person -
vernnemnda. I forskriften § 1 - 3 uttales at person opplys ningsloven ikke gjelder for
saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene (domstolloven,
straffeprosessloven, tvisteloven og tvangs fullbyrdelsesloven mv.).

I § 3 fjerde ledd er det bestemt a t Kongen kan gi forskrift om særskilte former for
behandling av personopplysninger, og om behandling av personopplysninger i
særskilte virksomheter eller bransjer. For behandling av personopplysninger som
ledd i kredittopplysningsvirksomhet kan det i forsk rift gis bestemmelser blant
annet om hvilke typer opplysninger som kan behandles, hvilke kilder personopp -
lysninger kan hentes fra, hvem kredittopplysninger kan utleveres til og hvordan
utleveringen kan skje, sletting av kredittanmerkninger og taushetsplik t for de
ansatte i kreditt opplysningsbyrået. Det kan også gis regler om at loven eller
enkelte bestemmelser gitt i eller i medhold av den skal gjelde for behandling av
kredittopplysninger om andre enn enkeltpersoner. Forskriftshjemmelen er benyttet
til å gi bestemmelser om kredittopplysningsvirksomhet, se forskriften kapittel 4.

Det er også en omfattende særlovgivning som regulerer behandling av person -
opplysninger. Det vises til kapittel 36 for en nærmere gjennomgåelse av forholdet
mellom forordningen og særlovgivningen.

4.2 Forordningen

Artikkel 2 nr. 1 bestemmer at forordningen får anvendelse på behandling av
person opplysninger som helt eller delvis utføres på en automatisert måte, og på
ikke - automatisert behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i
et register. Dette tilsvarer person opplysningsloven § 3 første ledd bokstav a og b.

Artikkel 2 nr. 2 fastsetter at forordningen ikk e får anvendelse på behandling av
person opplysninger som utføres i forbindelse med utøvelse av en aktivitet som
ikke omfattes av unions retten (bokstav a), av medlemsstatene når de utøver
aktiviteter som omfattes av avdeling V kapittel 2 i TEU (bokstav b) , av en fysisk
person som ledd i rent personlige eller familiære aktiviteter (bokstav c) eller av
kompetente myndigheter med henblikk på å forebygge, etterforske, avsløre eller
forfølge straffbare forhold eller iverksette strafferettslige sanksjoner, heru nder
vern mot og fore bygging av trusler mot den offentlige sikkerhet (bokstav d).

Unntaket i bokstav a innebærer at forordningens regler ikke får anvendelse på
behandling som faller utenfor EU - retten. Unntaket i bokstav b gjelder EUs felles
sikkerhets - o g forsvarspolitikk. Unntaket i bokstav c tilsvarer unntaket i person -
opplysnings loven § 3 annet ledd. Unntaket i bokstav d presiserer at forordningens
regler ikke gjelder på det området som dekkes av direktiv (EU) 2016/680, se
omtalen av dette direktivet over i punkt 2.7.1 .

Artikkel 2 nr. 3 fastsetter at forordning (EF) nr. 45/2001 kommer til anvendelse på
behandling av personopplysninger som Unione ns institusjoner, organer, kontorer
og byrå foretar.

Artikkel 2 nr. 4 bestemmer at forordningen ikke berører anvendelsen av direktiv
2000/31/EF ( ehandelsdirektivet ), særlig reglene om formidleransvar for
tjenesteytere som er fastsatt i artikkel 12 til 15 i dette direktivet.
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4.3 Departementets vurdering

Anvendelse av forordningen utenfor EØS - retten ?

Forordningen er etter ordlyden i artikkel 2 nr. 2 bokstav a saklig avgrenset til kun
å gjelde EU - rettens saklige virkeområde. For Norges del vil det ved innlemmelse
av forordningen i EØS - avtalen bli søkt presisert i tilpasningsteksten at den ikke får
anvendelse på behandling som faller utenfor EØS - retten. At Nor ge ikke har en
folkerettslig plikt etter EØS - avtalen til å anvende forordningens regler utenfor
EØS - avtalens virkeområde, sperrer likevel ikke for at det fastsettes nasjonalt at
forordningens bestemmelser skal gis anvendelse også utenfor EØS - rettens saklig e
virkeområde.

Etter departementets vurdering bør det fremdeles, slik som etter gjeldende rett,
være én person opp lysningslov i norsk rett med generell anvendelse. Å operere
med to forskjellige regelsett for behandlinger som faller innenfor og utenfor EØS -
avtalens saklige virkeområde , vil by på vanskelige grensedragninger, og det måtte
i så fall fastsettes egne nasjonale regler om slik behandling. Departe mentet nevner
i denne forbindelse også at Norge er bundet av Europarådets
personvernkonvensjon nr. 108 , som har et helt generelt anvendelsesområde

Departe mentet går på denne bakgrunn inn for å videreføre gjeldende rettstilstand ,
slik at personopp lysnings loven har generell anvendelse, d et vil si at loven ikke er
begrenset til å gjelde innenfor EØS - rettens saklige virkeområde. Ettersom
forordningen foreslås gjennomført ved inkorporasjon, bør det etter departe mentets
syn fastsettes i en egen lovbestemmelse at forordningens regler får anvendelse
og så utenfor EØS - rettens område, da det ellers kunne oppstå tvil om hvorvidt
artikkel 2 nr. 2 bokstav a begrenser lovens saklige virkeområde. Departementet
foreslår derfor en bestemmelse i personopplysningsloven § 2 hvor det bestemmes
uttrykkelig at forordni ngens regler også gjelder for behandling s om faller utenfor
EØS - avtalens saklige virke område , se lovutkastet § 2 første ledd . Forordningens
bestemmelser om internasjonalt samarbeid kan imidlertid ikke komme til
anvendelse, da disse bestemmelsene bare gjel der innenfor forordningens saklige
virkeområde.

Behandling av personopplysninger i straffesakskjeden

Forord ningen gjelder etter artikkel 2 nr. 2 bokstav d ikke for vedkommende
myndigheter s behandling av personopplysninger med henblikk på å forebygge,
ette rforske, avsløre eller straffeforfølge straffbare forhold eller iverksette
strafferettslige sanksjoner, herunder vern mot og forebygging av trusler mot den
offen tlige sikkerhet. Formuleringen tilsvarer angivelsen av virkeområdet for
direktiv (EU) 2016/680, jf. dette direktiv et s 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 bestemmer at loven gjelder for politiets og påtalemyndig -
hetens b ehandling av opplysninger . Kriminalomsorgen er ikke omfattet av
politiregisterloven, men det tas fra departementets side sikte på å utarbeide egne
lovbestemmelser om behandling av personopplysninger under straffegjennom -
føring og varetekt på grunnlag av di rektivet, jf. punkt 2.7.1 over.
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Departementet foreslår derfor å avgrense lovens virkeområde mot
straffesaksdirektivets virkeområde. Det vises til lovutkastet § 2.

Døde personer

Forordningen gjelder ikke for behandling av person opplys ninger om avdøde
per soner, men det enkelte land kan gi egne regler om dette, jf. fortalepunkt 27. At
forordningen ikke gjelder for personopplysninger om avdøde personer , kommer
også til uttrykk i fortalepunkt 158 og 160.

Departementet foreslår å videre føre gjeldende norsk r ett på dette punkt, slik at
personopplysningsloven ikke gis anvendelse for person opp lysninger om avdøde
person er. I dette ligger at en personopp lysning om en avdød person bare vil
omfattes av forordningens regler hvis opplysningen samtidig er en person -
opplysning om en levende person. Personopplysningsloven § 2 nr. 1 definerer
personopplysning som « opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en
enkeltperson ». I O t.prp. nr. 92 (1998 – 99) s ide 102, i spesial merk nadene til § 2,
uttales det at opplysninger om en avdød person bare er «personopplysning» i
lovens forstand dersom opplysningen også kan knyttes til en levende person.

Juridiske personer

Definisjonen av personopplysninger i forordningen artikkel 4 nr. 1 gjør det klart at
begrepet omfat ter opplysninger om fysiske personer. I dette ligger at opplysninger
om juridiske personer faller utenfor forordningens anvendelses område. Dette er i
samsvar med gjeldende norsk rett, og departementet går ikke inn for noen endring
på dette punkt. Departem entet presiserer for ordens skyld at en opplysning om en
juridisk person vil utgjøre en personopplysning dersom opplysningen samtidig er
en opplysning om en fysisk person, slik at vilkårene i forordningen artikkel 4 nr. 1
er oppfylt. Det samme er tilfellet etter gjeldende rett.

Riksrevisjonens behandling av personopplysninger

Riksrevisjonens behandling av person opplysninger er omfattet av gjeldende
person opplysningslov og forordningens regler, men det følger av forskriften § 1 - 1
at Riksrevisjonens behandl ing av person opplysninger som 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 behandling gjelder personopplysningslo ven i sin helhet. Det samme følger
av lov om riksrevisjonen § 17 an net ledd. Forskriftsbestemmelsen i
personopplysnings loven § 1 - 1 er dermed overflødig. Departementet og
departementet foreslår på denne bakgrunn at den ikke videreføre s .

Behandling av perso nopplysninger som er nødvendig av hensyn til rikets
sikkerhet

Etter personopplysningsforskriften § 1 - 2 er behandling av personopplysninger som
er nødvendig av hensynet til rikets eller alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede
makter og andre vitale nasj onale sikker hetsinteresser, unntatt fra
personopplysningsloven § 44 første til tredje ledd ( t ilsyns myndig hetens tilgang til
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opplysninger ), samt fra loven §§ 31 (meldeplikt) og 33 (konsesjonsplikt). Uenig -
het mellom behandlingsansvarlig og Datatilsynet o m utstrekningen av unntaket
avgjøres av Personvernnemnda, jf. forskriften § 1 - 2 an net ledd.

Departementet går inn for å videreføre gjeldende rett for så vidt gjelder unntaket
fra tilsynsmyndighetens tilgang til opplysninger, se lovutkastet § 1 9 tredje ledd .
Ettersom den foreslåtte bestemmelsen kun gjør unntak fra tilsynsmyndighetens
tilgang til opplysninger, foreslås det at bestemmelsen plasseres i kapit telet om
tilsynsmyndigheten og ikke i lovens virkeområde bestemmelse. Gjeldende system
med melde - og kons esjonsplikt bortfaller ved gjennomføring av forordningen , jf.
nærmere under i kapittel 15 , slik at det ikke lenger vil være behov for unntak fra
di sse reglene.

Særlige hensyn gjør seg gjeldende for virksomheten til Etterretningstjenesten.
Etterretningstjenestens virksomhet faller utenfor EU - rettens virkeområde og
omfattes dermed ikke av forordningen, jf. forordningen artikkel 2 nr. 2 bokstav a. I
li khet med virksomheten til Politiets sikkerhetstjeneste, som reguleres av
politiregisterloven, vil departementet foreslå at Etterretningstjenestens virksomhet
unntas fra forordningens virkeområde og reguleres særskilt i
etterretningstjenesteloven. Forsvarsd epartementet er i ferd med å foreta en revisjon
av denne loven og vil i den forbindelse foreslå regler om behandling av
personopplysninger. Reglene vil bli sendt på høring på vanlig måte.

Behandling av personopplysninger i rettspleien

Gjeldende personoppl ysningslov og forordningen gjelder som utgangspunkt også
for domstolene, men etter gjeldende rett gjelder personopplysningsloven likevel
ikke for saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene
(domstolloven, straffeprosessloven, tviste lo ven og tvangsfullbyrdelses loven mv.).

Departementet går inn for å videreføre gjeldende rett på dette punkt, se lovutkastet
§ 2 an net ledd. Departementet legger til grunn at behandling av saker i medhold av
rettspleie lovene ligger utenfor EØS - avtalens sa klige virkeområde og at Norge ikke
er bundet av forordningens regler på dette punkt. Departementet bemerker i denne
forbindelse at også EUs medlemsland synes å ha et vidt handlingsrom når det
gjelder å fastsette hvilke regler for behandling av personopplys ninger som skal
gjelde for domstolenes dømmende virksomhet. Forordningens fortalepunkt 20 gjør
det klart at det i medlemsstatenes nasjonale rett kan angis hvilke prosesser og
fr e mgangsmåter for behandling som får anvendelse på behandling av person -
opplysni nger som utføres av domstoler og andre retts håndhevende myndigheter.

Forholdet mellom særlovgivning og personopplysningsloven

Det følger av personopplysningsloven § 5 at personopplysningsloven gjelder
dersom ikke annet følger av en særskilt lov som regulerer behandlingsmåten.
Departe mentet foreslår å videreføre denne bestemmelsen, se lovutkastet § 5.

Departementet foreslår å presisere at spesiallovgivningen må vike hvis den er i
strid med forordningen. Etter EØS - loven § 2 skal bestemmelser i lov som tjener til
å oppfylle forpliktelser etter EØS - avtalen , i tilfelle konflikt gå foran andre
bestemmelser som regulerer samme forhold. En forskrift som tjener til å oppfylle
forpliktelser etter avtalen , skal i tilfelle konflikt gå foran annen forskrift og og så
foran en senere lov. Når forordningen gjøres til norsk lov ved inkorporering i
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personopplysningsloven, medfører dette etter departementets syn at forordningens
regler vil gå foran regler i spesiallovgivningen så fremt ikke forordningen selv gir
adgang t il å fravike forordningens regler. Det foreslås at dette for ordens skyld sies
uttrykkelig i personopplysningsloven, se forslag til § 5.

Forordningen åpner i en lang rekke bestemmelser for at det kan eller skal gis
nasjonal lovgivning. I enkelte tilfeller åpnes det for at det kan gis mer spesifikke
bestemmelser, se f or eksempel artikkel 6 nr. 2 og 3 . Lov eller forskrift gitt med
hjemmel i denne bestemmelsen vil ikke være i strid med forordningen så lenge den
holder seg innenfor rammene gitt i artikkel 6 nr. 2 og 3 . Det vil da ikke oppstå et
spørsmål om motstrid. Andre bestemmelser i forordningen, jf. for eksempel
artikkel 23 , åpner for at nasjonal lovgivning kan begrense rettighetene som følger
av forordningen dersom visse vilkår er til stede. Heller ikke i disse tilfellene vil
det oppstå spørsmål om motstrid så lenge den nasjonale lovgivningen holder seg
innenfor de rammer artikkel 23 trekker opp.

Departe mentet foreslår i høringsnotatet her at loven (og dermed forordningens
bestemmelser) også skal gjelde f or behandling av personopp lysninger som faller
utenfor EØS - avtalens saklige virkeområde, se nærmere over i punkt 4.3.1 . Utenfor
forordningens og E ØS - avtalens virkeområde står Norge fritt til å gi regler som
fraviker forordningen. Selv om forordningen gis generell anvendelse etter en
nasjonal lovbestemmelse, d et vil si anvendelse også utenfor EØS - avtalens
virkeom råde, vil forordningen ikke ha noen f orrang etter EØS - loven § 2 utenfor
EØS - avtalens virkeområde.

5 Lovens geografiske virkeområde

5.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven § 4 første ledd bestemmer at loven gjelder for behand -
lingsansvarlige som er etablert i Norge. Kongen kan i forskrift bestemm e at loven
helt eller delvis skal gjelde for Svalbard og Jan Mayen, og fastsette særlige regler
om behandling av personopplysninger for disse områdene. I personopplysnings -
forskriften § 1 - 4 er det fastsatt at loven med forskrift gjelder for behandlings -
ans varlige som er etablert på Svalbard, men at Datatilsynet ved enkeltvedtak kan
gi dispensasjon fra de enkelte bestemmelser i personopplysningsloven dersom
stedlige forhold gjør det nødvendig. I forskriften § 1 - 5 er det bestemt at person -
opplysningsloven med forskrift gjelder for behandlingsansvarlige som er etablert
på Jan Mayen.

Personopplysningsloven § 4 annet ledd bestemmer at loven også gjelder for
behandlingsansvarlige som er etablert i stater utenfor EØS dersom den
behandlingsansvarlige benytter hjelpemidler i Norge. Dette gjelder likevel ikke
dersom hjelpemidlene bare brukes til å overføre personopplysninger via Norge.
Det følger av § 4 tredje ledd at behandlingsansvarlige som nevnt i annet ledd skal
ha en representant som er etablert i Norge. Reglene som gjelder for den
behandlingsansvarlige gjelder også for representanten.

5.2 Forordningen

A rtikkel 3 nr. 1 bestemmer at forordningen får anvendelse på behandling av
personopplysninger som utføres i forbind else med aktivitetene ved virksomheten
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til en behandlingsansvarlig eller en databehandler i Unionen, uavhengig av om
behandlingen finner sted i Unionen eller ikke.

Artikkel 3 nr. 2 utvider det geografiske virkeområdet ytterligere. Det er der
bestemt at for ordningen får anvendelse på behandling av personopplysninger om
registrerte som befinner seg i Unionen, og som utføres av en behandlingsansvarlig
eller databehandler som ikke er etablert i Unionen, dersom behandlingen er knyttet
til enten tilbud av varer e ller tjenester til registrerte i Unionen, uavhengig av om
det kreves betaling fra den registrerte eller ikke (bokstav a), eller overvåking av
deres atferd, i den grad deres atferd finner sted i Unionen (bokstav b). Artikkel 27
gir nærmere regler om plikten til å skriftlig utpeke en representant i de tilfeller
som er regulert i artikkel 3 nr. 2.

Artikkel 3 nr. 3 fastslår at forordningen får anvendelse på behandling av
personopplysninger som utføres av en behandlingsansvarlig som ikke er etablert i
Unionen, men på et sted der medlemsstatenes nasjonale rett får anvendelse i
henhold til folkeretten.

5.3 Departementets vurdering

Forordningen åpner ikke for nasjonal e bestemmelser som utvide r eller innskrenke r
forordningens bestemmelser om geografisk virkeområde. Depa rtementet bemerker
at forordningens geografiske virkeområde er betydelig utvidet i forhold til
personopplysningsloven og 95 - direktivet, ved at artikkel 3 nr. 2 gir forordningen
anvendelse i tilfeller som i praksis vil omfatte et betydelig antall
behandling sansvarlige etablert i land utenfor EU/EØS. Data tilsynet påpekte i sin
høringsuttalelse at det kan stilles spørsmål ved om det er mulig å håndheve
lovgivningen utenfor Europas grenser, og at det ikke er gitt hvordan europeiske
tilsynsmyndigheter skal gjen nomføre kontroller med og gi pålegg til virksomheter
som ikke er etablert i EU. Departementet antar i likhet med Datatilsynet at
håndhevelse av forordningen utenfor EU/EØS, både for den registrerte og for
tilsynsmyndigheten, reiser faktiske og rettslige sp ørsmål som i første rekke må få
sin avklaring gjennom praksis.

Ettersom Svalbard ikke omfattes av EØS - avtalen, og det er fastsatt i svalbardloven
§ 2 at andre bestemmelser enn de i § 2 første ledd ikke gjelder for Svalbard uten
når det er særskilt fastsatt , går d epartementet inn for å videreføre gjeldende rett om
at personopplysningsloven gis anvendelse på Svalbard, se lovutkastet § 4. Det
samme foreslås for så vidt gjelder Jan Mayen, jf. lov om Jan Mayen § 2, se
lovutkastet § 4.

6 De grunnleggende prinsippen e for behandling av
personopplysninger

6.1 Gjeldende rett

Grunnkravene til behandling av personopplysninger fremgår i dag av person -
opplysningsloven § 11 første ledd. Det er der bestemt at den behandlings ansvar -
lige skal sørge for at personopplysningene bare behandles når det foreligger et
behandlingsgrunnlag i medhold av §§ 8 og 9 (bokstav a), bare nyttes til uttrykkelig
angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlings ansvarliges virksomhet
(bokstav b), ikke brukes senere til formål som er uforenlig e med det opprinnelige
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formålet med innsamlingen med mindre den registrerte samtykker (bokstav c), er
tilstrekkelig og relevante for formålet med behandlingen (bokstav d) og er korrekte
og oppdaterte og ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra for målet med
behandlingen (bokstav e).

Personopplysningsloven § 11 an net ledd bestemmer at s enere behandling av
personopplysningene for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål ikke
anses uforenlig med de opprinnelige formålene med innsamlingen av opplys -
ningene dersom samfunnets interesse i at behandlingen finner sted, klart overstiger
ulempene den kan medføre for den enkelte .

Personopplysningsloven § 11 tredje ledd bestemmer at personopplysninger som
gjelder barn , ikke skal behandles på en måte so m er uforsvarlig av hensyn til
barnets beste.

6.2 Forordningen

Forordningen artikkel 5 nr. 1 bokstav a til f fastsetter nærmere angitte krav
(prinsipper) for behandlingen av personopplysninger. Hvert prinsipp har en egen
betegnelse, for eksempel prinsippet om «lovlighet, rettferdighet og gjennom -
siktighet» i bokstav a. Artikkel 5 nr. 2 fastslår at det er den behandlingsansvarlige
som er ansvarlig for og skal kunne dokumentere at prinsippene overholdes.

Artikkel 5 nr. 1 bokstav a bestemmer at personopplysningen e skal behandles på en
lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte med hensyn til den registrerte.

Artikkel 5 nr. 1 bokstav b bestemmer at personopplysningene skal samles inn for
spesi fikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en
måte som er uforenlig med disse formålene. Det er videre fastsatt at videre -
behandling av opplysningene for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål
knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål ikke
skal a nses som uforenlig med de opprinnelige formålene. Dette utgjør prinsippet
om «formålsbegrensning». Nærmere regler om når en behandling skal 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 bestemmer at personopplysningene skal være adekvat e ,
relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for.
Dette utgjør prinsippet om «d ataminimering».

Artikkel 5 nr. 1 bokstav d bestemmer at personopplysningene skal være korrekte
og, ders om det er nødvendig, oppdaterte. Videre er det bestemt at det må treffes
ethvert rimelig tiltak for å sikr e at personopplysninger som er uriktige med hensyn
til formålene de behandles for, uten op phold slettes eller korrigeres. Dette utgjør
prinsippet om «riktighet» .

Artikkel 5 nr. 1 bokstav e bestemmer at personopplysningene skal lagres slik at det
ikke er mu lig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er
nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for. Det er fastsatt
at opplysning ene kan lagres i lengre perioder dersom de utelukkende vil bli
behandlet for arkiv formål i allm ennhetens interesse, for formål knyttet til
vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål, forutsatt at det
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gjennomføres egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre de regis trertes
rettigheter og friheter. Dette er prinsipp et om «lagringsbegrensning» .

Artikkel 5 nr. 1 bokstav f bestemmer at personopplysninger skal behandles på en
måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern
mot uautori sert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, øde leggelse eller
skade, ved bruk av egnede tekniske eller organisatoriske tiltak («integritet og
fortrolighet») .

6.3 Departementets vurdering

De grunnleggende prinsippene i forordningen artikkel 5 tilsvarer i betydelig grad
prinsippene som følger av personopply sningsloven § 11 første og an net 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), mens det i forskriften § 2 - 13 stilles krav om sikring av integritet.

Bestemmelsen i personopplysningsloven § 11 tredje ledd om behandling av barns
opplysninger har på sin side ingen direkte parallell i forordningen og omtales
nærmere under i kapittel 32 .

Prinsippene i forordningen artikkel 5 utgjør selvstendige pliktbestemmelser , og
overtredelser kan møtes med sanksjoner fra tilsynsmyndighetene, herunder
sanksjoneres med administrative gebyrer i henhold til artikkel 83 nr. 5. Forord -
ningens bestemmelser om overtredelsesgebyr omtales nærmere under i kapittel 23 .

De spesifikke rettighetene som tilkommer den registrerte etter forordningen
kapittel 3, slik so m retten til å motta informasjon, innsyn, korrigering og sletting
mv. , kan anses som en konkretisering av de mer overordnede pr insippene artikkel
5 gir anvisning på . Som en konsekvens av dette kan det i medhold av artikkel 23
fast settes unntak også fra prinsippene i artikkel 5 når det fastsettes unntak fra den
registreres sp esifikke rettigheter, i den grad prinsippene i artikkel 5 svarer til disse
rettighetene. Artikkel 5 åpner ellers ikke for nasjonale tilpasninger. 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
behandlingsansvarlige å sørge for at person opplysningene ikke brukes senere til
formål som er uforenlig e med det opprinnelige formålet med innsamlingen, med
mindre den registrerte sam tykker. Ved Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2013 s. 143
(Avfallsservice) ble det fastslått at bestemmelsen i § 11 første ledd boks tav c skal
anses som et tilleggskrav i forhold til behandlingsgrunnlagene i §§ 8 og 9 . Dette
innebærer at den registrerte må samtykke før allerede innsamlede opplysninger
lovlig skal kunne behandles for et uforenlig formål.

I § 11 an net ledd er det bestemt at s enere behandling av personopplysningene for
historiske, statistiske e ller vitenskapelige formål ikke anses uforenlig med de
opprinnelige formålene med innsamlingen av opplysningene, jf. første ledd
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bokstav c, dersom samfunnets inte resse i at behandlingen finner sted, klart
overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte.

Forordningen

Forordningen artikkel 6 nr. 4 inneholder nærmere bestemmelser om behandling av
person opplysninger for andre formål enn det de var innhentet for. Behandling av
opplysninger til et formål som ikke er forenlig med det opprinnelige formål er i
utgangspunktet forbudt, jf. prinsippet om «formålsbegrensning» i artikkel 5 nr. 1
bokstav b.

Artikkel 6 nr. 4 fastslår at behandling for uforenlige formål er ti llatt hvis den
registrerte har gitt sitt samtykke eller det i nasjonal rett er åpnet for behandling for
uforenlige formål for ivaretakelse av de formål som fremgår av artikkel 23 nr. 1 . I
disse tilfellene er det derfor i prinsippet ikke nødvendig å ta stil ling til om det nye
formålet er uforenlig med det opprinnelige formålet for å fastlegge behandlingens
lovlighet. I andre tilfeller må det tas stilling til om det nye formålet er uforenlig
med det opprinnelige formålet. Departementet nevner for ordens skyld at det i
artikkel 5 nr. 1 bokstav b uttrykkelig er fastsatt at viderebehandling av
opplysningene for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til
vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål ikke skal anses
som ufo renlig med de opprinnelige formålene.

Artikkel 6 nr. 4 gir anvisning på en ikke - uttømmende liste av momenter som den
behandlings ansvarlige skal ta i betraktning . Det skal tas hensyn til enhver
forbindelse mellom formålene som personopplysningene er blitt samlet inn for, og
formålene med den tiltenkte viderebehandlingen (bokstav a) , i hvilken
sammenheng personopplysningene er blitt samlet inn, særlig med hensyn til
forholdet mellom de registrerte og den behandlingsansvarlige (bokstav b) , person -
opplysningen es art, især om særlige kategorier av personopplysninger behandles i
henhold til artikkel 9, eller om personopplysninger om straffedommer og
lovovertredelser behandles i henhold til artikkel 10 (bokstav c) , de mulige
konsekvensene av den tiltenkte viderebe handlingen for de registrerte (bokstav d)
og om det foreligger nødvendige garantier, som kan omfatte kryptering eller
pseudonymisering (bokstav e) .

Departementets vurdering

Artikkel 6 nr. 4 innebærer en videreføring av prinsippet i personopplysningsloven
§ 11 om at den registrertes samtykke kreves for at behandling for uforenlige
formål skal være lovlig. I tillegg tillater artikkel 6 nr. 4 at det i nasjonal rett åpnes
for behandling for uforenlige formål for ivaretakelse av de formål som fremgår av
artikkel 23 nr. 1. Dette innebærer etter departementets vurdering at det er en vid
adgang til i nasjonal lov å tillate behandling av allerede i nnsamlede opplysninger
for uforenelige formål, da listen i artikkel 23 nr. 1 blant annet omfatter « viktige
mål av generell samfunns interesse for Unionen eller en medlemsstat », jf. artikkel
23 nr. 1 bokstav e.

Et spørsmål som har vært diskutert, er om pers onopplysningslovens regler om at
personopplysninger ikke skal brukes til formål som er uforenlige med
innsamlingsformålet, sperrer for utlevering av opplysninger mellom
forvaltningsorganer med sikte på håndheving av lovgivning, herunder
lovgivningen om arb eidsmiljø, skatter og avgifter o.l. Det finnes i dag en rekke
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lovregler i spesiallovgivningen som åpner for viderebruk av personopplysninger til
formål som ikke er forenlige med innsamlingsformålet, herunder regler om deling
av informasjon mellom forvaltni ngsorganer til kontrollformål. Forordningen
artikkel 6 nr. 4 åpner for å opprettholde slike regler. Videre åpner forordningen for
at det ved behov vedtas nye regler om informasjonsdeling mellom
forvaltningsorganer som gir grunnlag for å fravike kravet om f ormålsbegrensning.
Det bes om høringsinstansenes syn på om det likevel er behov for en bestemmelse
som understreker at formålsbegrensningen ikke er til hinder for at offentlige
myndigheter som har til oppgave å håndheve lovgivningen om arbeidsmiljø, trygd,
skatter og avgifter, utveksler informasjon så langt dette er nødvendig for å utføre
tilsynsoppgavene, se forslaget i lovutkastet § 12. Bestemmelsen skal ikke forstås
slik at informasjonsutveksling på områder som ikke er dekket av bestemmelsen, er
forbudt.

Når det gjelder fastleggelsen av om et formål er (u)forenlig med det opprinnelige
formålet, innebærer den ikke - uttømmende listen av momenter i artikkel 6 nr. 4
bokstav a til e at det må foretas en bred vurdering. Blant annet må de momenter
artikkel 6 nr. 4 bokstav a til e selv gir anvisning på , tas i betraktning. At det må
foretas en bred vurdering , inne bærer en videreføring av gjeldende rett etter
personopplysningsloven, jf. blant annet den ovenfor omtalte avgjørelsen i Rt. 2013
s. 143. Når det gjelder selve innholdet i vurderingen, antar departementet at denne
neppe har et vesentlig annet innhold enn etter dagens rettstilstand.

7 Behandlingsgrunnlag

7.1 Vilkårene for lovlig behandling av opplysninger (behandlingsgrunnlag)

Gjeldende rett

Reglene om behandlin gsgrunnlag angir de grunnleggende vilkårene for når
behandling av personopplysninger kan finne sted, med andre ord kravene til
rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. I gjeldende personopplys -
ningslov fremgår de alminnelige reglene om behan dlingsgrunnlag av § § 8 og 9.

Etter personopplysningsloven § 8 kan behandling av personopplysninger finne sted
dersom den registrerte har samtykket, dersom det er en lovfestet adgang til
behandling, eller dersom behandlingen er nødvendig for et av formålene i bokstav
a til f. Bokstav a gir adgang til å behandle personopplysninger når behandlingen er
nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål
etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås. Etter bokstav b kan
b ehandling skje for å oppfylle en rettslig forpliktelse, mens bokstav c gir grunnlag
for behandling som er nødvendig for å vareta den registrertes vitale interesser.
Bokstav d og e gir adgang til behandling for henholdsvis å utføre en oppgave av
allmenn int eresse eller utøve offentlig myndighet. Endelig følger det av bokstav f
at behandling av personopplysninger også kan finne sted når det er nødvendig for
at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til ,
kan vareta en berett iget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke
overstiger denne interessen. For sensitive opplysninger må i tillegg et av vilkårene
i § 9 første ledd være oppfylt. Se nærmere under i kapittel 8 om behandling av
sensitive opplysninger.



25

Forordningen

Reglene om behandlingsgrunnlag følger av forordningen artikkel 6. Forordningen
svarer på dette punktet i stor grad til gjeldende rett, me n det er visse forskjeller.

A rtikkel 6 nr. 1 bokstav a viderefører samtykke som behandlingsgrunnlag.
Kravene til gyldig samtykke behandles under i kapittel 9 . Artikkel 6 nr. 1 bokstav
b svarer til gjeldende lov § 8 første ledd bokstav a, og gir grunnlag for behandling
av personopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale som den
registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmod ning
før en avta leinngåelse. Artikkel 6 nr. 1 bokstav c svarer til dagens lov § 8 første
ledd bokstav b, og gir grunnlag for behandling som er nødvendig for å oppfylle en
rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige. Etter artikkel 6 nr. 1
bokstav d foreli gger det behandlingsgrunnlag når behandling er nødvendig for å
verne den registrertes eller annen fysisk persons vitale interesser. Bestemmelsen
videre fører gjeldende lov § 8 første ledd bokstav c, men inne bærer også en viss
utvidelse, ettersom gjeldende lov ikke omfatter andre personers vitale interesser.
Artikkel 6 nr. 1 bokstav e viderefører gjeldende lov § 8 første ledd bokstav d og e,
og gir adgang til behandling når dette er nødvendig for å utføre enn oppgave i
allmennhetens interesse eller utøve of fentlig myndighet som den
behandlingsansvarlige er pålagt.

Artikkel 6 nr. 1 bokstav f viderefører gjeldende lov § 8 første ledd bokstav f, og gir
adgang til å behandle opplysninger på grunnlag av en interesseavveining.
Bestemmelsen skiller seg imidlertid p å to punkter fra dagens lov. For det første er
det i forord ningens regel presisert at det skal legges særlig vekt på den registrertes
interesser når den registrerte er et barn. For det andre kommer artikkel 6 nr. 1
bokstav f ikke til anvendelse på «behand ling som utføres av offentlige
myndigheter som ledd i utførelsen av deres oppgaver». Begrunnelsen for dette er
at skal det være opp til lovgiveren å sørge for et rettsgrunnlag for slik behandling,
se fortalepunkt 47.

Gjeldende lov § 8 første ledd annet al ternativ, som gir grunnlag for behandling av
personopplysninger når det er «fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling»,
har ingen parallell i forordningen. Dette kan imidlertid ikke antas å medføre noen
realitetsendring. Departementet er ikke kje nt med lovbestemmelser som gir adgang
til behandling av personopplysninger uten at behandlingen har tilknytning til
utførelsen av en oppgave i allmennhetens interesse, utøvelse av offentlig myndig -
het eller oppfyllelsen av en rettslig forpliktelse, jf. art ikkel 6 nr. 1 bokstav e og c.

For behandling av opplysninger som regnes som sensitive, jf. artikkel 9 nr. 1,
kreves det i tillegg at en av unntaksbestemmelsene i artikkel 9 nr. 2 åpner for
behandlingen, eventuelt i kombinasjon med nasjonale lovbestemmelser . Se
nærmere under i kapittel 8 om behandling av sensitive opplysninger.

Departementets vurdering

Departementet knytter i det følgende noen komment arer til behandlings grunn -
lagene i forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e, da d isse som følge av artikkel
6 nr. 2 og 3 foranlediger enkelte særlige tolkningsspørsmål. Det knyttes også noen
komm entarer til forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Nå r det gjelder
behandlings grunn lagene i forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b og d, reiser ikke
disse tilsvarende tolk nings spørsmål, og de åpner heller ikke for særlige nasjonale



26

tilpasninger. Departe mentet viser derfor til gjennomgåelsen over i punk t 7.1.2 .
Forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a om samtykke omtales nærmere under i
kapittel 9 .

Etter forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e er det tillatt å behandle
personopplys ninger der behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig
forpliktelse, nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller
nødvendig for å utøve offentlig myndighet. Forordningen viderefører på dette
punkt behandlings grunn lagene i personopplysningsloven § 8 bokstav b, d og e,
som igjen bygger på de tilsvarende behandlingsgrunnlagen e i 95 - direktivet.

Slik forordningen artikkel 6 nr. 2 og 3 er formulert, oppstår det enkelte tolknings -
spørsmål i relasjon til behandlingsgrunnlagene i artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e. Et
første spørsmål er om behandlingsgrunnlagene i artikkel 6 nr. 1 boks tav c og e
utgjør selv stendige behandlingsgrunnlag, eller om de må suppleres med et
ytterligere retts grunnlag for å utgjøre behandlings grunnlag. På bakgrunn av
ordlyden i artikkel 6 nr. 3 om at «grunnlaget» for behand lingen i nr. 1 bokstav c og
e «skal » fastsettes i unionsretten eller medlems statens nasjonale rett, legger
departementet til grunn at artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e ikke alene kan utgjøre et
tilstrekkelig behandlingsgrunn lag. For å kunne benytte bokstav c og e som
behandlings grunnlag må den behandlings ansvarlige i tillegg kunne vise til et
supplerende grunnlag for behandlingen, som må finnes i nasjonal rett som den
behandlingsansvarlige er underlagt eller i unionsretten . Forordningen skiller seg på
dette punktet fra gjeldende lov § 8 bo kstav b, d og e, som ikke stiller krav om slikt
supplerende rettslig grunnlag.

Dette reiser i sin tur to hovedspørsmål. For det første må det avgjøres hva som kan
utgjøre et slikt supplerende rettslig grunnlag etter bokstav c og e, og for det andre
om det stilles nærmere krav til dette rettslige grunnlaget.

Når det gjelder det første spørsmålet – hva som kan utgjøre et supplerende rettslig
grunnlag etter bokstav c og e – gir ikke forordningens ordlyd noe klart svar. Slik
dep artementet forstår forordningen på dette punkt, vil imidlertid nasjonal lov og
forskrift kunne utgjøre et rettslig grunnlag. Det samme må gjelde vedtak som er
fastsatt med grunnlag i lov eller forskrift.

Når det gjelder det andre spørsmålet – hvilke nærme re krav forordningen eventuelt
stiller til det supplerende rettslige grunnlaget – må det tas utgangspunkt i ordlyden
i artikkel 6 nr. 3, hvor det er bestemt at «[f]ormålet med behandlingen skal være
fastsatt i nevnte rettslige grunnlag eller, med hensyn ti l behandlingen nevnt i nr. 1
bokstav e, være nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller
utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt.» Ordlyden er
på dette punktet nokså uklar, men gir etter departementets vurder ing grunnlag for
følgende to slutninger om hva det rettslige grunnlaget må inneholde og hva det
rettslige grunnlaget kan (men ikke må ) inneholde.

Når det gjelder hva det rettslige grunnlaget må inneholde, kan den siterte formu -
leringen tilsi at forordninge n stiller forskjellige krav for henholdsvis bokstav c og
e. For så vidt gjelder bokstav c om rettslige forpliktelser, stilles det krav om at
formålet med behandlingen skal være fastsatt i det aktuelle rettsgrunnlaget. Det
kan stilles spørsmål ved om dette innebærer at formålet(ene) må fremgå eksplisitt
av det aktuelle rettslige grunnlaget, eller om det er tilstrekkelig at formålet fremgår
forutsetningsvis eller eventuelt av lovforarbeidene. Departementet legger til grunn
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at forordningen ikke oppstiller et k rav om at formålet må fremgå eksplisitt av en
egen lov/forskriftsbestemmelse, og at det er tilstrekkelig at formålet fremgår mer
indirekte gjennom det rettslige grunnlaget, eksempelvis gjennom forarbeidene.

Det stilles ikke noe tilsvarende krav til det na sjonale rettsgrunnlaget for så vidt
gjelder bokstav e om utførelsen av en oppgave i allmennhetens interesse eller
utøvelse av offentlig myndighet. For bokstav e kreves det etter forordningens
ordlyd kun at formålet med behandlingen skal være nødvendig for å utføre en
oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den
behandlings ansvarlige er pålagt. I dette ligger at artikkel 6 nr. 3 ikke foreskriver
noen nærmere krav om hva det rettslige grunnlaget må inneholde utover at det som
ne vnt må foreligge et rettsgrunnlag.

Enten behandlingen har grunnlag i artikkel 6 nr. 1 bokstav c eller e, må
rettsgrunnlaget for behandlingen «oppfylle et mål i allmennhetens interesse og stå
i forhold til det berettigede målet som søkes oppnådd», jf. arti kkel 6 nr. 3 siste
punktum.

Når det gjelder hva det det rettslige grunnlaget kan (og dermed forutsetningsvis
ikke må ) inneholde, er det i artikkel 6 nr. 3 bestemt at rettsgrunnlaget «kan» inne -
holde bestemmelser om blant annet vilkårene for behandling, hv ilken type opp lys -
ninger som skal behandles, berørte registrerte, enhetene som person opplys ningene
kan utleveres til, og formålene med dette, formålsbegrensning, lagrings perioder
samt behandlingsaktiviteter. Departementet viser i denne forbindelse også til at
forordningen i visse artikler benytter en formulering om at særskilte forhold må
være uttrykkelig fastsatt i nasjonal rett, se for eksempel artikkel 14 nr. 5 bokstav c.
Tilsvar ende formulering er ikke benyttet i artikkel 6 nr. 1 eller 3. Videre viser
departe mentet til artikkel 35 nr. 10 , hvor det forutsetningsvis fremgår at det
rettslige grunn laget for behandling etter artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e ikke
behøver å spesifikt regulere behandlingsaktivitetene. Departementet nevner i
denne forbind else også fortale punkt 45 , hvor det gis uttrykk for at forordningen
ikke krever en særlig lov bestemmelse for hver enkelt behandling, og at en lov kan
være tilstrekkelig som grunnlag for flere behandlings aktiviteter som bygger på en
rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige, eller dersom
behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller
utøve offentlig myndighet.

På bakgrunn av det ovennevnte forstår departementet forordningen artikkel 6 nr. 1
bokstav c o g e sammenholdt med nr. 3 slik at det må foreligge et rettslig grunnlag
i nasjonal rett utover forordningen. Forordningen oppstiller ikke formelle krav til
innholdet av det aktuelle rettsgrunnlaget bortsett fra at det for behandling som
bygger på bokstav c med rimelig grad av klarhet må kunne utledes et eller flere
formål fra rettsgrunnlaget. Etter departementets syn vil for eksempel en lov eller
forskrift som gir et retts subjekt rett eller plikt til å utføre oppgaver i allmennhetens
interesse eller å utøv e offentlig myndighet, og der utføringen av disse oppgavene
direkte eller indirekte forutsetter behandling av personopplysninger, tilfredsstille
kravet til rettslig grunnlag etter artikkel 6 nr. 1 bokstav e. Det stilles ikke krav om
at det supplerende rett s grunnlaget eksplisitt regulerer behandling av
personopplysninger.

Artikkel 6 nr. 1 bokstav f viderefører gjeldende lov § 8 bokstav f, og gir adgang til
å behandle opplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Som nevnt over
skiller imidlertid forord ningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f seg fra gjeldende lov ved
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at den ikke kommer til anvendelse på «behandling som utføres av offentlige
myndigheter som ledd i utførelsen av deres oppgaver». Etter fortalepunkt 47 skal
det være opp til lovgiveren å sørge for et rettsgrunnlag for slik behandling. Dette
innebærer at offentlige myndigheter ikke kan falle tilbake på artikkel 6 nr. 1
bokstav f når det mangler et supplerende rettslig grunnlag for behandling etter
artikkel 6 nr. 1 bokstav e. Mangler et slikt supplere nde rettslig grunnlag, må dette
gis i eller i medhold av lov.

Ettersom unntaket fra artikkel 6 nr. 1 bokstav f bare retter seg mot «offentlige
myndig heter» og «deres oppgaver», legger departementet imidlertid til grunn at
unntaket bare gjelder behandling av personopplysninger i forbindelse med
utøvelse av offentlig myndighet. Det offentlige må altså ha samme adgang som
private behandlings ansvarlige til å benytte artikkel 6 nr. 1 bokstav f i for eksempel
kommersiell virksomhet eller i egenskap av å være a rbeidsgiver.

Departementet finner grunn til å påpeke følgende: Det må prinsipielt skilles
mellom kravet til supplerende rettslig grunnlag forordningen oppstiller for
behandling etter artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e , og hjemmelskravet som gjelder
etter leg alitetsprinsippet og Grunnloven § 102. Et rettslig grunnlag kan være
tilstrekkelig behand lingsgrunnlag etter bokstav c og e uten å oppfylle lovskravet
som kan følge av disse reglene. Bestemmelser i lov eller forskrift som bare
oppfyller minimumskravene ti l supplerende rettslig grunnlag etter artikkel 6 nr. 1
bokstav c og e, jf. nr. 3, behøver altså ikke være tilstrekkelig når behandlingen er
så inngripende at Grunnloven § 102 og § 113 stiller krav til klarere lovhjemmel.

Departementet ber særlig om høring sinstansenes tilbakemelding på eventuelle
konse kvenser av at behandlingsgrunnlagene i artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e krever
et supplerende rettslig grunnlag i nasjonal rett. Det bes særlig om tilbakemelding
på konkrete tilfeller eller grupper av tilfelle r der personopplysningsloven § 8
bokstav b, d og e i dag utgjør behandlingsgrunnlag og hvor høringsinstansene
mener det ikke vil foreligge behandlingsgrunnlag etter forordningen artikkel 6 nr.
1 bokstav c eller e som følge av kravet om et supplerende retts lig grunnlag.
Departementet ber om at hørings instansene i disse tilfellene vurderer om de øvrige
behandlings grunnlagene i forordningen artikkel 6 nr. 1, særlig artikkel 6 nr. 1
bokstav f, vil kunne utgjøre behandlingsgrunnlag.

Det bes særlig om innspill på hvorvidt det vil være behov for en lovregulering som
kan utgjøre behandlingsgrunnlag for private forskningsinstitusjoner, se for
eksempel forslaget inntatt som § 6 i SOU 2017:50 Personuppgiftsbehandling för
forskningsändamål. S e i denne forbindelse også omtalen av rettsgrunnlag for
behandling av sensitive opplysninger til forskningsformål under punkt 8.3.6 .

Departementet vil på generelt grunnlag påpeke at det ved utformingen av
nasjonale lov - eller forskrifts bestemm elser ikke bør være et mål i seg selv å kun
oppfylle de mini mumskrav forordning en oppstiller til et supplerende rettslig
grunnlag etter artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e. Oft e vil mer spesifikke bestemmelser
enn det forordningen krever være ønskelig av personvern - og
rettssikkerhetsgrunner. Forordningen artikkel 6 nr. 3 viser til at det rettslige
grunnlaget kan inneholde de generelle vilkårene som skal gjelde for lovligheten a v
den behandlingsansvarliges behandling, hvilken type opplysninger som skal
behandles, berørte registrerte, enhetene som person opplys ningene kan utleveres til,
og formålene med dette, formålsbegrens ning, lagrings perioder samt
behandlingsaktiviteter og fr e mgangs måter for behandling, herunder tiltak for å
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sikre lovlig og rettferdig behandling. Ofte bør slike bestemmelser gis, selv om
dette ikke er et formelt krav for at behandlingen skal være lovlig etter
forordningen En nærmere redegjørelse for adgangen til å gi utfyllende nasjonale
regler gis i punkt 7.2 .

7.2 Nærmere om adgangen til å gi utfyllende nasjonale regler om behan -
dling på grunnlag av artik kel 6 nr. 1 bokstav c og e, jf. artikkel 6 nr. 2
og 3

Når kan det gis utfyllende nasjonale regler med grunnlag i artikkel 6 nr. 2
og 3?

Forordningen artikkel 6 nr. 2 bestemmer at medlemsstatene kan opprettholde eller
innføre mer spesifikke bestemmelser for å tilpasse anvendelsen av forordningens
regler med henblikk på å sikre samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e, ved
nærmere å fastsette mer spesifikke krav til behandling en samt andre tiltak som har
som mål å sikre en lovlig og rettferdig behandling. Videre følger det av artikkel 6
nr. 3 at det nasjonale rettsgrunnlaget for behandling etter artikkel 6 nr. 1 bokstav c
og e «kan» inneholde bestemmelser om blant annet de generelle vilkårene som
skal gjelde for lovligheten av den behandlingsansvarliges beh andling, hvilken type
opplysninger som skal behandles, berørte registrerte, enhetene som
personopplysningene kan utleveres til, og formålene med dette,
formålsbegrensning, lagringsperioder samt behandlingsaktiviteter og
framgangsmåter for behandling, herun der tiltak for å sikre lovlig og rettferdig
behandling, slik som dem fastsatt med henblikk på andre særlige
behandlingssituasjoner som nevnt i kapittel IX.

Departementet forstår artikkel 6 nr. 2 og 3 slik at de åpner for at det i tilknyt ning
til bestemme lser som gir supplerende rettsgrunnlag for behandling etter artikkel 6
nr. 1 bokstav c og e, kan gis eller opprettholdes nasjonale særregler som nær mere
regulerer behandlingen. Artikkel 6 nr. 2 og 3 åpner derimot ikke for å gi nasjonale
særregler for beha ndling som bygger på et av de andre behandlings grunnlagene i
artikkel 6 nr. 1, for eksempel samtykke etter bokstav a eller en interesse av veining
etter bokstav f. I disse tilfellene må grunnlaget for nasjonale særregler event uelt
finnes i andre bestemmelser i forordningen som åpner for nasjonal særregulering,
for eksempel reglene i kapittel IX. Dersom det behandles sensitive personopplys -
ninger, åpner også artikkel 9 nr. 2 for visse nasjonale utfyllende regler, se nærmere
under i kapittel 8 .

Etter ordlyden i artikkel 6 nr. 2 er adgangen til å gi nasjonale særregler avgrenset
til tilfeller hvor den aktuelle behandlingen av personopplysninger enten er påbudt
for nærmere angitte formål (bokstav c , jf. artikkel 6 nr. 3), eller der behandlingen
er nødvendig for å utføre en oppgave i allmenhetens interesse eller utøve offentlig
myndighet (bokstav e). På denne bakgrunn vil det relevante kriteriet fo r om det
kan gis utfyllende regler med grunnlag i artikkel 6 nr. 2 og 3 ikke kunne
formuleres som et spørsmål om det er ønskelig eller nødvendig i allmennhetens
interesse å ha nasjonale særregler på det aktuelle området – f or eksempel om det er
i allmennhe tens interesse er ønskelig eller nødvendig å ha nasjonale regler om
kameraovervåking. Det relevante spørsmålet vil i stedet være om den aktuelle
behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse ( bokstav c), eller
utføre en oppgave i allmen nhetens interesse, eller utøve offentlig myndighet
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( bokstav e). I disse tilfellene vil det i tilknytning til det supplerende nasjonale
rettsgrunnlaget som åpner for behandling, kunne gis nasjonale regler som utfyller
forordningens regler, jf. artikkel 6 nr . 2 og 3.

Dette innebærer at det i prinsippet må trekkes en grense mellom behandlinger som
har behandlingsgrunnlag i bokstav c eller e og behandlinger som har behand lings -
grunnlag i en annen bokstav – for eksempel bokstav f. I noen tilfeller vil
grensedr agningen være klar – for eksempel der behandlingen gjøres av offentlige
myndigheter som ledd i utførelsen av deres oppgaver. I slike tilfeller vil bokstav c
eller e nødvendigvis utgjøre behandlingsgrunnlag , ettersom bokstav f selv
bestemmer at den ikke vil kunne utgjøre behandlingsgrunnlag ved offentlig
myndighetsutøvelse. Departementet legger til grunn at det med grunnlag i artikkel
6 nr. 2 og 3 i betydelig utstrekning vil være adgang til å gi nasjonale utfyllende
regler om det offentliges behandling av pe rsonopplysninger.

Når det derimot gjelder private aktørers behandling av person opplysninger, blir
grensedragningen vanskeligere. Også private aktørers behandling av personopp -
lysninger kan imidlertid være nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller
utføre en oppgave i allmennhetens interesse, og det kan åpnes for slik behandling
gjennom nasjonale supplerende rettsgrunnlag, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e.
Adgangen til å gi nasjonale utfyllende regler etter artikkel 6 nr. 2 og 3 er etter
ord lyden ikke begrenset til offentlige myndigheters behandlinger av opplysninger.
I fortalepunkt 45 fremgår det at det i nasjonal rett bør fastsettes «om den
behandlingsansvarlige som utfører en oppgave i allmennhetens interesse eller
utfører offentlig myndig het, bør være en offentlig myndighet eller en annen
juridisk eller fysisk person underlagt offentlig rett eller, dersom det er i
allmennhetens interesse, herunder for helseformål som folkehelse og sosial
trygghet og forvaltning av helsetjenester, privatret t, f.eks. en
yrkessammenslutning.» Etter departementets syn er det også her forutsatt at
private aktørers behandling av personopplysninger kan omfattes av artikkel 6 nr. 1
bokstav c og e og 6 nr. 2 og 3. Departementet understreker imidlertid – som nevnt
ov er – at adgangen til å gi utfyllende regler ikke beror på om det er ønskelig eller
nødvendig i allmennhetens interesse å ha nasjonale særregler på det aktuelle
området – f or eksempel om det i allmennhetens interesse er ønskelig eller
nødvendig å ha nasjona le regler om kameraovervåking. Det avgjørende er om
behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller utføre en
oppgave i allmennhetens interesse. I hvilken utstrekning det er anledning til å gi
nasjonale utfyllende regler som retter seg mot private behandlingsansvarlige , vil
bero på en konkret vurdering.

Hva slags nasjonale utfyllende regler kan gis med grunnlag i artikkel 6
nr. 2 og 3?

Hva slags nasjonale utfyllende regler som kan gis for behandling basert på artikkel
6 nr. 1 boksta v c og e, beror på en tolkning av artikkel 6 nr. 2 og 3. Etter artikkel 6
nr. 2 kan det opprettholdes eller innføres mer «spesifikke bestemmelser for å
tilpasse anvendelsen av reglene for behandling i denne forordning». Dette kan tyde
på at adgangen til å gi nasjonale særregler ikke strekker seg lenger enn til å
spesifisere de alminnelige reglene i forordningen. Fortalepunkt 10 trekker i samme
retning. Det sies der at for så vidt gjelder behandling av personopplysninger på
grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokst av c og e, bør medlemsstatene kunne
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opprettholde eller innføre nasjonale bestemmelser for nærmere å «presisere»
anvendelsen av reglene i forordningen.

Artikkel 6 nr. 3 åpner for at rettsgrunnlaget for behandling på grunnlag av artikkel
6 nr. 1 bokstav c o g e kan inneholde «særlige bestemmelser for å tilpasse
anvendelsen av reglene i denne forordning, blant annet de generelle vilkårene som
skal gjelde for lovligheten av den behandlingsansvarliges behandling, hvilken type
opplysninger som skal behandles, ber ørte registrerte, enhetene som
personopplysningene kan utleveres til, og formålene med dette,
formålsbegrensning, lagringsperioder samt behandlingsaktiviteter og
framgangsmåter for behandling, herunder tiltak for å sikre lovlig og rettferdig
behandling, sl ik som dem fastsatt med henblikk på andre særlige
behandlingssituasjoner som nevnt i kapittel IX».

Det er etter departementets vurdering noe usikkert i hvilken utstrekning det er
adgang til å gi utfyllende regler. Departementet legger imidlertid til grunn at det i
tilknytning til lovgivning som utgjør supplerende rettsgrunnlag etter artikkel 6 nr.
2 og 3, i alle fall er adgang til å gi regler som nærmere presiserer når opplysninger
lovlig kan behandles, hvilke opplysninger som kan behandles og hvordan
oppl ysningene kan behandles. Departementet legger videre til grunn at det som et
utgangspunkt synes å være adgang til å gi regler som presiserer de skjønnsmessige
generelle prinsippene i artikkel 5 nr. 1, noe som særlig er aktuelt for prinsippet om
formålsbegr ensning, dataminimering, riktighet, lagringsbegrensning og integritet
og fortrolighet.

Det er noe usikkert om artikkel 6 nr. 2 og 3 også kan åpne for regler som skjerper
kravene til behandlingen utover det som ville fulgt av en tolkning av disse
generelle prinsippene. I alle fall når det gjelder private behandlingsansvarlige , kan
det argumenteres for at forordningens harmoniseringsformål taler mot slike
nasjonale regler. Som følg e av at forordningens generelle regler er svært
skjønnsmessige, vil grensen mellom presiserende og skjerpende regler i alle
tilfelle være flytende. Når det gjelder offentlige myndigheters behandling av
personopplysninger, kan departementet ikke se at det h ar vesentlig betydning om
de nasjonale reglene presiserer eller skjerper forordningens krav.

Artikkel 6 nr. 2 og 3 kan derimot ikke anses å åpne for nasjonale regler som
fastsetter lempeligere krav til behandlingen enn det som ville fulgt av en tolkning
a v forordningens generelle regler, verken overfor offentlige eller private
behandlingsansvarlige. Slike regler må ha grunnlag i bestemmelser som åpner for
unntak i nasjonal rett, for eksempel artikkel 23 og 89 om den registrertes
rettigheter.

8 Behandling av sensitive person opplysninger

8.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven § 9 s tiller ytterligere krav til behandling av sensitive
personopplysninger, jf. også § 33 om konsesjon. Sensitive personopplysninger er i
§ 2 nr. 8 definert som opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller
politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning (bokstav a), at en person har vært
mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling (bokstav b), helse -
forhold (bokstav c), seksuelle forhold (bokstav d) og medlemsk ap i fagforeninger
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(bokstav e). Slike opplysninger kan bare behandles dersom behandlingen oppfyller
både et av vilkårene i § 8 og et av vilkårene i § 9 første ledd bokstav a til h.

Også sensitive personopplysninger kan behandles ved samtykke fra den regis trerte
eller ved lovbestemt adgang til slik behandling, jf. bokstav a og b. Dersom den
registrerte ikke er i stand til å samtykke, kan opplysningene videre behandles for å
beskytte en persons vitale interesser, jf. bokstav c. Etter bokstav d kan sensitive
personopplysninger behandles dersom det utelukkende er tale om opplysninger
som den registrerte selv har gjort alminnelig kjent. Bokstav e gir grunnlag for
behandling som er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et retts -
krav. Etter bok stav f kan den behandlingsansvarlige behandle sensitive personopp -
lysninger når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter og rettig -
heter. Bokstav g gir grunnlag for behandling i f orbindelse med helsetjenester,
mens bokstav h gir adgang t il etter en interesseavveining å behandle sensitive
opplysninger for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål.

Personopplysningsloven § 9 annet ledd gir ideelle sammenslutninger og stiftelser
en begrenset adgang til å behandle sensitive persono pplysninger selv om ingen av
vilkårene i første ledd er oppfylt. Behandlingen kan bare omfatte opplysninger om
medlemmer eller personer som frivillig er i regelmessig kontakt med sammenslut -
ningen eller stiftelsen på grunn av dens formål, og bare opplysnin ger som samles
inn gjennom kontakten.

I personopplysningsloven § 9 tredje ledd er Datatilsynet gitt kompetanse til å
bestemme at sensitive personopplysninger kan behandles selv om verken vilkårene
i første eller annet ledd er oppfylt, dersom viktige samfu nnsinteresser tilsier det og
det settes i verk tiltak for å sikre den registrertes interesser.

Behandling av sensitive opplysninger krever også som hovedregel konsesjon fra
Datatilsynet, jf. personopplysningsloven § 33 første ledd.

8.2 Forordningen

Reglene om behandling av sensitive opplysninger følger av forordningen
artikkel 9. Bestemmelsen oppstiller i nr. 1 en hovedregel om at behandling av
opplysninger som regnes som sensitive, er forbudt. Forbudet omfatter behandling
av opplysninger om « rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, reli -
gi on, overbevisning eller fagforeningsmedlemskap, samt behandling av genetiske
opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig identifisere en
fysisk person, helseopplysninger eller opplysning er om en fysisk persons seksuelle
forhold eller seksuelle orientering », jf. artikkel 9 nr. 1. Forord ningen skiller seg fra
gjeldende lov på to punkter. For det første omfattes ikke opplysninger om at en
person har vært mistenkt, tiltalt eller dømt for en straffbar handling. Slike
opplysninger er i stedet særregulert i artikkel 10. For det andre er det kommet til to
kategorier av opplysninger som ikke regnes som sensitive etter dagens lov, nemlig
genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det fo rmål å entydig
identifisere en fysisk person.

For at behandling av opplysninger som omfattes av forbudet i artikkel 9 nr. 1 skal
være lovlig, må vilkårene i et av unntakene i artikkel 9 nr. 2 være oppfylt. I tillegg
må det foreligge behandlingsgrunnlag et ter artikkel 6, jf. fortale punkt 51, hvor det
fremgår at også de allmenne prinsippene og de andre reglene i forordningen får
anvendelse, « særlig når det gjelder vilkårene for lovlig behandling ».
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Unntaksregelen i artikkel 9 nr. 2 bokstav a gir adgang til å behandle sensitive
personopp lysninger når den registrerte gir uttrykkelig samtykke, og viderefører § 9
første ledd bokstav a i dagens lov. Bestemmelsen åpner for at medlemslandene kan
fastsette i nasjonal rett at samtykke ikke er tilstrekkelig.

Artikke l 9 nr. 2 bokstav b gir adgang til å behandle sensitive personopplysninger
når behandlingen er « nødvendig for at den behandlingsansvarlige eller den
registrerte skal kunne oppfylle sine forpliktelser og utøve sine særlige rettigheter
på området arbeidsrett , trygderett og sosialrett i den grad dette er tillatt i henhold
til unions retten eller medlemsstatenes nasjonale rett, eller en tariffavtale i henhold
til med lemsstatenes nasjonale rett som gir nødvendige garantier for den
registrertes grunnleg gende ret tigheter og interesser». Behandlingen må være
«tillatt» i nasjo nal rett eller tariffavtale. Bestemmelsen viderefører dels § 9 første
ledd bokstav f i gjeldende lov om arbeidsrettslige plikter. Trygderett og sosialrett
er derimot ikke nevnt i dagens lov.

Artikkel 9 nr. 2 bokstav c åpner for å behandle sensitive personopplysninger når
dette er nødvendig for å verne den registrertes eller annen fysisk persons vitale
interesser, når den registrerte fysisk eller juridisk er ute av stand til å samtykke.
Bestemmelsen viderefører § 9 første ledd bokstav c i gjeldende lov, med en viss
utvidelse idet forordningen også omfatter andre fysiske personers vitale interesser.
Artikkel 9 nr. 2 bokstav d viderefører i det vesentlige dagens § 9 annet ledd, og gir
adgan g for ideelle sammenslutninger og stiftelser til å behandle sensitive
opplysninger om medlemmer og andre som sammenslutningen eller stiftelsen
kommer i regelmessig kontakt med på grunn av sitt formål. Opplysningene kan
ikke utleveres til andre uten samtykk e. Artikkel 9 nr. 2 bokstav e svarer i det
vesentlige til § 9 første ledd bokstav d i dagens lov. Etter denne bestemmelsen er
det tillatt å behandle sensitive opplysninger som det er «åpenbart at den registrerte
selv har offentliggjort». Artikkel 9 nr. 2 bokstav f gjør unntak for behandling av
sensitive opplysninger som er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller
forsvare rettskrav eller når domstolene handler innenfor rammen av sin
domsmyndighet . Bestemmelsen viderefører § 9 første ledd bokstav e i gjeldende
lov.

Forordningen a rtikkel 9 nr. 2 bokstav g åpner for behandling av sensitive
opplysninger når dette er nødvendig av hensyn til «viktige samfunnsinteresser», på
grunnlag av unionsretten eller nasjonal rett som skal stå i forhold til det mål s om
søkes oppnådd, være forenlig med det vesentligste innholdet i retten til vern av
personopplysninger og sikre egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes
grunnleggende rettigheter og interesser . Bestemmelsen viderefører § 9 første ledd
bokstav b i dagens lov, som åpner for å behandle sensitive opplysninger når det er
fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling.

Artikkel 9 nr. 2 bokstav h , jf. nr. 3 , gir adgang til å behandle sensitive opplysninger
i forbindelse med helsehjelp, sosialtje nester mv. og forvaltning av slike tjenester,
på grunnlag av unionsretten, nasjonal rett eller en avtale med helsepersonell.
Opplysningene kan bare behandles under taushetsplikt. Bestemmelsen viderefører
i det vesentlige dagens § 9 første ledd bokstav g.

Unntaket i artikkel 9 nr. 2 bokstav i svarer derimot ikke til noen regel i gjeldende
lov. Bestemmelsen åpner for å behandle sensitive personopplysninger når det er
nødvendig av allmenne folkehelsehensyn, på grunnlag av unionsretten eller
medlemsstatenes na sjonale rett.
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Endelig følger det av artikkel 9 nr. 2 bokstav j at sensitive opplysninger kan
behandles når det er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, for
formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske form ål
i samsvar med artikkel 89 nr. 1 , på grunnlag av unionsretten eller nasjonal rett.
Bestemmelsen svarer dels til gjeldende lov § 9 første ledd bokstav h. Kravet til
rettsgrunnlag behandles nedenfor.

Adgangen for Datatilsynet til å bestemme at sensitive p ersonopplysninger kan
behandles dersom viktige samf unnsinteresser tilsier det jf. § 9 siste ledd i
gjeldende lov, har ingen parallell i forordningen. Etter forordningen artikkel 9 nr.
2 bokstav g kan det imidlertid i nasjonal rett åpnes for behandling av sensitive
personopplysninger som er « nødvendig av hensyn t il viktige samfunnsinteresser».

Artikkel 9 nr. 4 åpner for at medlemslandene opprettholder eller innfører
ytterligere vilkår, herunder be grensninger, med hensyn til behandling av genetiske
opplysninger, biometriske opplysninger eller helseopplysninger. Forordningen
stiller ingen nærmere vilkår for eller krav til innholdet i slike særregler.

8.3 Departementets vurdering

Generelt om unntakene i a rtikkel 9 nr. 2

Artikkel 9 nr. 2 bokstav a til j oppstiller nærmere avgrensede unntak fra forbudet
mot å behandle sensitive personopplysninger. På samme måte med artikkel 6 må
det tas stilling til hvilke av disse unntakene som eventuelt krever et ytterlige re
rettsgrunnlag i nasjonal rett.

Departementet legger til grunn at det ikke er nødvendig med et ytterligere
rettsgrunnlag i nasjonal rett for behandling på grunnlag av bokstav a om samtykke,
bokstav c om vitale interesser, bokstav d om stiftelser og samm enslutninger,
bokstav e om offentliggjorte opplysninger og bokstav f om rettskrav. Ingen av
disse unntakene forutsetter etter sin ordlyd at det kan påvises et ytterligere
rettsgrunnlag i nasjonal rett.

Fire av de øvrige unntakene krever derimot at behandl ingen har grunnlag i
unionsretten eller nasjonal rett. For behandling med grunnlag i disse unntakene må
det derfor kunne påvises et ytterligere rettslig grunnlag ved siden av artikkel 9 nr.
2. Dette gjelder bokstav g om viktige samfunnsinteresser, bokstav h om
helsetjenester mv., bokstav i om folkehelse bokstav og j om arkiv, forskning og
statistikk. Endelig krever bokstav b om arbeidsrettslige, trygderettslige og
sosialrettslige rettigheter og forpliktelser at behandlingen er «tillatt» i unions -
retten, nas jonal rett eller i tariffavtale.

Departe mentet legger til grunn at det innen for disse bestemmelsenes anvendelses -
område er opp til unionsretten og nasjonal rett å fastsette om og i så fall i hvilken
utstrekning det skal fastsettes unntak fra forbudet i a rtikkel 9 nr. 1. Når det er opp
til nasjonal rett å gjøre unntak fra forbudet i artikkel 9 nr. 1 i de tilfellene som
omfattes av 9 nr. 2 bokstav b, g, h, i og j, legger departementet til grunn at det i
disse tilfellene som utgangspunkt må foreligge en lov eller forskrift som åpner for
behandlingen.

Bestemmelser som åpner for behandling av sensitive personopplysninger kan
fastsettes både i særlovgivning og i den generelle personopplysningslovgivningen.
Under i punkt 8.3.2 til 8.3.7 drøfter departementet om det i den generelle
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personopplysningsloven bør gis lovbestemmelser som åpner for behandling av
personopplysninger i de tilfellene som omfattes av artikkel 9 nr. 2 bokstav b, g, h,
i og j. Disse bestemmelsene vil supplere særlovgivningen.

Departementet vil bemerke at forordnin gen ikke gir noe klart svar på hvor klart
eller spesifikt det nasjonale rettsgrunnlaget som åpner for behandling av sensitive
personopplysninger må være. Når de nevnte bestemmelsene i artikkel 9 nr. 2
krever et «grunnlag» for behandlingen, eller at behandl ingen er «tillatt», kan de
etter sin ordlyd neppe sies å stille et ubetinget krav om helt uttrykkelig og
spesifikk lovhjemmel. Samtidig er formålet med artikkel 9 nr. 1 å sikre sensitive
personopplysninger et særlig vern, noe som kan tilsi at det kan gjeld e noe
strengere krav til lovgrunnlaget enn det som kreves i artikkel 6 nr. 3. Når det
offentlige behandler personopplysninger, kan også legalitetsprinsippet stille krav
til lovhjemmelens klarhet, jf. Grunnloven § 113.

Videre stiller tre av bestemmelsene i artikkel 9 nr. 2 krav om at det i unionsretten
eller i nasjonal rett sikres «egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes
rettigheter og friheter», jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav g, i og j om henholdsvis viktige
samfunnsinteresser, folkehelse og arkiv, forskning og statistikk. Artikkel 9 nr. 2
bokstav b om arbeidsrettslige, trygderettslige og sosialrettslige rettigheter og
forpliktelser krever at det gis « nødvendige garantier for den registrertes
grunnleggende re ttig heter og interesser » . Forordningen klargjør ikke nærmere hva
som ligger i disse kravene, og hvordan slike tiltak eller garantier skal forholde seg
til forordningens alminnelige regler. Kravene er ikke utdypet i fortalen.

Etter departementets syn kan b estemmelsene neppe forstås slik at et ethvert
rettsgrunnlag for behandling av sensitive personopplysninger må ledsages av en
omfattende særregulering eller eventuell skjerping av forordningens alminnelige
regler for behandling. Når det i nasjonal rett gis adgang til behandling av sensitive
opplysninger, må det imidlertid på egnet måte sikres at behandling kan finne sted
med et beskyttelsesnivå som tar hensyn til opplysningenes sensitivitet. Et praktisk
tiltak er regler om taushetsplikt, som også er nevnt i artikkel 9 nr. 1 bokstav i, jf.
også h med henvisning til nr. 3. Etter omstendighetene kan det videre være aktuelt
å gi mer spesifikke bestemmelser om for eksempel lagringstid, prosedyrer for
innhenting av opplysninger, personvernrådgiver mv.

Forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a åpner for å fastsette i nasjonal rett at
samtykke ikke er tilstrekkelig for behandling av sensitive opplysninger. En slik
begrensning kan enten sies uttrykkelig i lovgivningen, eller være implisitt ved at
den nasjonale bestemmels en oppstiller vilkår som gjelder uavhengig av den
registrertes samtykke. Ved tolkningen av nasjonale regler som åpner for
behandling av sensitive opplysninger, må det dermed tas stilling til om
bestemmelsene er ment å være et alternativ til samtykke, eller om bestemmelsene
er ment å begrense adgangen til å behandle på grunnlag av samtykke.

Arbeidsrett, trygderett og sosialrett

Forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav b gjør unntak fra artikkel 9 nr. 1 for
behandling som er « nødvendig for at den behandlingsans varlige eller den
registrerte skal kunne oppfylle sine forpliktelser og utøve sine særlige rettigheter
på området arbeidsrett, trygderett og sosialrett ». Behandlingen må være tillatt i
unionsretten, nasjonal rett eller tariffavtale som gir « nødvendige gara ntier for den
registrertes grunnleggende rettigheter og interesser ».
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Unntaket for trygderett og sosialrett har ingen parallell i gjeldende lov § 9 første
ledd. Ettersom disse rettsområdene i stor grad er lovregulert, antar departementet
at behandling av s ensitive personopplysninger på disse områdene etter gjeldende
rett ofte kan skje med grunnlag i eksisterende særlovgivning, jf. gjeldende person -
opplysningslov § 9 første ledd bokstav b. Departementet ber likevel om hørings -
instansenes syn på om den gjelde nde særlovgivningen gir tilstrekkelig grunnlag
for behandling av sensitive personopplysninger i tråd med forordningen artikkel 9
nr. 2 bokstav b, herunder om lovgivningen i tilstrekkelig grad sikrer «nødvendige
garantier» for den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser.

Når det gjelder behandling av sensitive personopplysninger på arbeidsrettens
område, følger det av gjeldende personopplysningslov § 9 første ledd bokstav f at
sensitive personopplysninger kan behandles i den utstrekning det er « nødvendig
f or at den behandlingsansvarlige kan gjennomføre sine arbeidsrettslige plikter eller
rettigheter ». Departementet er i tvil om det er behov for å videreføre et slikt
generelt unntak fra forbudet i artikkel 9 nr. 1, og om en slik bestemmelse i så fall
bør plasseres i arbeidsmiljølovgivningen eller i den generelle personopp lysnings -
loven. Arbeidsmiljølovgivningen inneholder i en viss utstrekning regler om
behandling av sensitive opplysninger, se særlig arbeidsmiljøloven §§ 9 - 3 og 9 - 4
om helse oppl ysninger. Departementet ber om høringsinstansenes syn på det
eventuelle behovet for 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 behand ling
av sensitive personopplysninger er «nødvendig av hensyn til viktige
samfunnsinteresser» og har grunnlag i unionsretten eller medlemsstatenes
nasjonale rett . Unntaket er en sekkebestemmelse som er aktuell i de tilfellene der
behandlingen av sensitive o pplysninger har grunnlag i lovgivning som ikke faller
inn under en av de øvrige unntaksbestemmelsene. Lovgivningen må imidlertid «s tå
i forhold til det mål som søkes oppnådd, være forenlig med det grunnleggende
innholdet i retten til vern av personopplysni nger og sikre egnede og særlige tiltak
for å verne den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser ».

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det i dag skjer behandling av
sensitive opplysninger med grunnlag i særlovgivning som ikke kan sies å oppfylle
disse kravene.

I noen tilfeller kan det oppstå et særlig og uforutsett behov for behandling av
sensitive personopplysninger som er nødvendig av hensyn til viktige samfunns -
interesser, uten at det er tilstrekkelig tid til å forberede og ved ta lovgivning som
regulerer behandlingen. Det kan også forekomme behandlingssituasjoner som er
såpass unike at det ikke vil være naturlig å gi forskrifter. Som eksempel kan
nevnes Datatilsynets tillatelse til 22. juli - kommisjonen til å behandle sensitive
p ersonopplysninger i forbindelse med granskning .

Departementet mener på denne bakgrunn at det med grunnlag i artikkel 9 nr. 2
bokstav g bør gis en lovregel som gir Datatilsynet en snever adgang til å gjøre
unntak fra forbudet i artikkel 9 nr. 1 i særlige ti lfeller når viktige
samfunnsinteresser tilsier dette, se lovutkastet § 7 første ledd.

For å oppfylle forordningens krav om at det treffes tiltak for å verne registrertes
grunnleggende rettigheter og interesser, foreslås det at Datatilsynet må fastsette



37

nær mere vilkår for behandlingen. En slik snever hjemmel vil etter departementets
syn ikke være i strid med artikkel 9 nr. 2 bokstav g, da Datatilsynet i vurderingen
av om tillatelse skal gis vil vurdere nødvendigheten og forholdsmessigheten av
behandlingen og kunne sette de nødvendige vilkår for å verne de registrertes
rettigheter. Bestemmelsen viderefører § 9 tredje ledd i gjeldende person -
opplysningslov, men er ment å ha et snevrere anvendelsesområde enn dagens regel
slik denne praktiseres. Det bes om høring sinstansenes syn på den foreslåtte
bestemmelsen, herunder om det bør lovfestes en tidsbegrensning for konsesjonene.

Det foreslås videre at det åpnes for en tilsvarende adgang til å gi forskrift om
behandlingen, se lovutkastet § 7 an net ledd.

Behandling av sensitive personopplysninger i forbindelse med
helsetjenester mv.

Artikkel 9 nr. 2 bokstav h åpner for behandling av sensitive personopplysninger
når dette er nødvendig «i forbindelse med forebyggende medisin eller
arbeidsmedisin for å vurdere en arbeidsta kers arbeidskapasitet, i forbindelse med
medisinsk diagnostikk, yting av helse - eller sosialtjenester, behandling eller
forvaltning av helse - eller sosialtjenester og - systemer på grunnlag av unionsretten
eller medlemsstatenes nasjonale rett eller i henhol d til en avtale med
helsepersonell og med forbehold for vilkårene og garantiene nevnt i nr. 3. »
Bestemmelsen stiller i motsetning til de andre unntakene som krever nasjonalt
rettsgrunnlag, ikke krav om «egnede og særlige tiltak» eller «garantier» utover de t
som følger av artikkel 9 nr. 3, som krever at opplysningene må behandles av
personer med taushetsplikt.

Ettersom yting og forvaltning av helse - og sosialtjenester i norsk rett er underlagt
en omfattende lov - og forskriftsregulering, herunder om behandli ng av
opplysninger og om taushetsplikt, legger departementet til grunn at det neppe er
nødvendig med en generell lovbestemmelse som åpner for behandling av sensitive
personopplysninger på disse områdene. Departementet foreslår derfor ingen
generell lovbest emmelse om behandling av personopplysninger på helse - og
sosialområdet, slik det i dag finnes for helseopplysninger i
personopplysningsloven § 9 første ledd bokstav g. Det bes imidlertid om
høringsinstansenes syn på om det forekommer at sensitive personopp lysninger i
dag behandles utelukkende på grunnlag av personopplysningsloven § 9 første ledd
bokstav g, uten ytterligere rettsgrunnlag i helselovgivningen.

Behandling av sensitive personopplysninger som er nødvendig av
allmenne folkehelsehensyn

Artikkel 9 n r. 2 bokstav i om behandling av sensitive personopplysninger som er
nødvendig av allmenne folkehelsehensyn, har ingen parallell i dagens lov.
Departementet legger derfor til grunn at behandling av sensitive opplysninger med
dette formålet i dag skjer på gr unnlag av samtykke eller lovhjemmel. Det bes om
høringsinstansenes syn på om det er behov for generelle regler om behandling som
er nødvendig av allmenne folkehelsehensyn, herunder om eksisterende
særlovgivning i tilstrekkelig grad sikrer egnede og særlige tiltak for å verne den
registrertes rettigheter og interesser.
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Behandling av sensitive personopplysninger for arkivformål i
allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk
forskning eller for statistiske formål

Artikkel 9 nr. 2 bokstav j åpner for at det i nasjonal rett kan gjøres unntak fra
artikkel 9 nr. 1 for behandling som er « nødvendig for arkivformål i allmennhetens
interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for
statistiske formål » i samsvar med artikkel 89 nr. 1. Artikkel 89 nr. 1 pålegger den
behandlingsansvarlige en plikt til å sørge for at behandlingen omfattes av
« nødvendige garantier », blant annet at det er innført tekniske og organisatoriske
tiltak for å sørge for dataminime ring. Nasjonal rett som åpner for behandling av
sensitive personopplysninger til disse formålene, må stå i forhold til det mål som
søkes oppnådd, være forenlig med det grunnleggende innholdet i retten til vern av
personopplysninger og sikre egnede og særli ge tiltak for å verne den registrertes
grunnleg gende rettigheter og interesser. Behandlingen kan imidlertid også skje
direkte med grunnlag i artikkel 9 nr. 2 bokstav a om samtykke. Departementet
legger derfor til grunn at lovgrunnlag bare vil være nødvendi g dersom de sensitive
personopplysningene skal behandles uten samtykke fra den registrerte.

I de tilfellene særlovgivningen åpner for behandling av sensitive personopplys -
ninger for arkiv - , forsknings - eller statistikkformål, og rettsgrunnlaget
tilfredsst iller kravene i artikkel 9 nr. 2 bokstav j, vil det være adgang til
behandling med grunnlag i den aktuelle særloven. Behandling av opplysninger til
disse formålene er i noen grad regulert i eksisterende særlovgivning, se særlig
arkivlova med forskrifter, s tatistikkloven med forskrifter, helseforskningsloven og
helseregisterloven med forskrifter. Forskning på andre sensitive opplysninger enn
helseopplysninger og behandling av opplysninger i private arkiver er imidlertid i
liten grad lovregulert. Etter depart ementets syn er det på denne bakgrunn
nødvendig med en generell lovbestemmelse som åpner for behandling av sensitive
opplysninger for arkiv - , forsknings - og statistikkformål uten samtykke.

Etter gjeldende rett gir personopplysningsloven § 9 første ledd bo kstav h
behandlingsgrunnlag for behandling av sensitive opplysninger uten samtykke
dersom det er « nødvendig for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, og
samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart overstiger ulempene den
kan med føre for den enkelte ». Departementet foreslår å videreføre denne
bestemmelsen, men med visse ytterligere vilkår i lys av kravet til proporsjonalitet
og egnede og særlige tiltak i forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav j.

Departementets forslag til lovbestem melse som åpner for b ehandling av sensitive
person opplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet
til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål er inntatt i
lovutkastet § 6. Bestemmelsen åpner for slik behandling på nærmere angitte vilkår
som gjennomgås under.

Departementet legger til grunn at det som hovedregel bør innhentes samtykke til
behandling av sensitive personopplysninger dersom behandlingen ikke har
grunnlag i særlov. Departementet foreslår de rfor at en generell lovbestemmelse
som åpner for behandling av sensitive personopplysninger for arkiv - , forsknings -
og statistikkformål bør sette som vilkår at innhenting av samtykke etter
forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a er umulig eller uforholdsme ssig vanskelig.

Departementet foreslår videre at det bør være et vilkår at den behandlings -
ansvarlige setter i verk egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes
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grunnleggende rettigheter og interesser, jf. forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav j.
Et slikt vilkår vil dels overlappe det generelle kravet om «nødvendige garantier» i
artikkel 89 nr. 1, men kan også innebære strengere krav der dette er påkrevd i lys
av opplysningenes sensitivitet.

Videre mener departementet det bør settes vilkår om at den behandlings ansvarlige
har utpekt personvernrådgiver og at personvernrådgiveren har tilrådd behand -
lingen . Behandling av sensitive personopp lysninger vil ikke lenger være underlagt
konsesjonsplikt, jf. at konsesjonsplikten ikke videreføres. Den behand lings -
ansvarlige vil videre – i fravær av et slikt vilkår som departementet her foreslår –
kun ha plikt til å utpeke personvernrådgiver i tilfeller hvor forordningens
alminnelige vilkår for dette er oppfylt. For å sikre at vilkårene for behandling er
oppfy lt, at behandlingen omfattes av «nødvendige garantier» etter artikkel 89 nr.
1, og at det sikres egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes
grunnleggende rettigheter og interesser , jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav g, foreslår
departe mentet derfor a t det bør stilles vilkår om tilråding fra personvernrådgiver
for arkiv - , forsknings - og statistikkformål uten grunnlag i samtykke eller
særlovgivning.

Departementet foreslår videre at kravet om tilråding fra personvernrådgiver også
skal gjelde for forskni ngsprosjekter som behandler sensitive opplysninger på
grunnlag av den registrertes samtykke etter forordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a,
se lovutkastet § 6 annet ledd. Det nevnes i denne forbindelse at ordningen der
Norsk senter for forskningsdata (NSD) er personvernrådgiver for en rekke
forskningsinstitusjoner når det gjelder forskningsvirksomhet, tilsynelatende
fungerer godt, og at det er ønskelig at en slik ordning kan videreføres også under
forordningen. Det bes om høringsinstansenes innspill på hvord an en slik ordning
kan videreføres, herunder hvorvidt en funksjonsdeling der en institusjon har flere
personvernrådgivere som dekker ulike deler av institusjonens aktivitet, kan være
en hensiktsmessig løsning. Dette kan for eksempel være aktuelt der et uni versitet,
som driver omfattende virksomhet utover forskning, er pålagt å utpeke en
personvernrådgiver. Der en virksomhet har forskning som sin primære virksomhet,
vil trolig en personvernrådgiver som dekker dette feltet være tilstrekkelig etter
forordninge n. En annen løsning kan være at NSD fortsetter sin virksomhet som
personvernrådgiver ved siden av den ordningen som reguleres av forordningen, for
eksempel slik at en intern personvernrådgiver innhenter råd fra NSD.

Departementet understreker at forslaget kun er ment å utgjøre en generell regel for
når sensitive personopplysninger kan behandles for arkiv - , forsknings - og
statistikkformål uten samtykke, på samme måte som § 9 første ledd bokstav h i
den gjeldende person opplysningsloven. Av pedagogiske grunner er det derfor
reflektert i ordlyden i lovutkastet § 6 første ledd at behandling også vil kunne skje
med grunnlag i særlovgivningen. Forutsetningen vil være at særlovgivningen
oppfyller kravene i artikkel 9 nr. 2 bok stav j. Dersom det på enkelte områder er
behov for andre, og for den behandlingsansvarlige mer lempelige regler, bør dette
etter departementets oppfatning fastsettes i særlovgivning. Dette vil sikre kravene i
artikkel 9 nr. 2 bokstav j til proporsjonalitet og tiltak for å ivareta den registrertes
rettigheter og interesser.



40

Genetiske opplysninger mv.

Artikkel 9 nr. 4 åpner for at det i nasjonal rett fastsettes ytterligere vilkår og
begrensninger for behandling av genetiske opplysning er, biometriske opplysninger
og helseopplysninger. Bestemmelsen stiller ikke nærmere vilkår for eller krav til
innholdet i slike særregler. Departementet legger derfor til grunn at nasjonale
særregler som begrenser behandlingen av slike opplysninger, kan v idereføres, se
for eksempel helseregisterloven, helseforskningsloven, pasientjournalloven,
bioteknologiloven mv.

9 Samtykke

9.1 Gjeldende rett

Den registrertes samtykke er et av de alternative behandlingsgrunnlagene i
personopplysnings loven, jf. § 8 første ledd og § 9 første ledd bokstav a. Samtykke
er i personopplys ning sloven § 2 nr. 7 definert som « en frivillig, uttrykkelig og
informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun godtar behandl ing av
opplysninger om seg selv». Bestemmelsen stiller tre krav til et gyldig samtykke.
Kravet om frivillighet innebærer at et gyldig samtykke ikke kan gis under tvang,
eller dersom nektelse av samtykke medfører sanksjoner eller andre uforholds -
messige negative konse kvenser. Kravet at samtykket må være uttrykkeli g inne -
bærer at det må være på det rene at den registrerte samtykker og hva han eller hun
samtykker til. Det gjelder imidlertid ingen formkrav. Kravet om at samtykket er
informert innebærer at den registrerte skal vite hva han eller hun samtykker til og
ko nsekvensene av dette. Se i denne forbindelse personopplysningsloven § 19 om
informasjonsplikt ved innsamling av opplysninger fra den registrerte.

9.2 Forordningen

Den registrertes samtykke står sentralt som behandlingsgrunnlag også i
forordningen, jf. artikke l 6 nr. 1 bokstav a og artikkel 9 nr. 2 bokstav a. Det at
samtykke er et behandlingsgrunnlag, innebærer kun at kravene om
behandlingsgrunnlag i artikkel 6 og 9 er oppfylt når det foreligger et gyldig
samtykke. Forordningens øvrige regler vil gjelde også fo r behandling med
grunnlag i samtykke.

Forordningen viderefører i det vesentlige gjeldende rett om kravene til et gyldig
samtykke, samtidig som kravene er noe utdypet og presisert. Vilkårene for et
gyldig samtykke følger av artikkel 4 nr. 11 , samt artikkel 7 og 8. Artikkel 4 nr. 11
definerer samtykke som «enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig
viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig
bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder
vedkommende».

Kravet om frivillighet skal i henhold til fortalepunkt 42 ikke anses oppfylt dersom
den registrerte ikke har reell valgfrihet, eller ikke er i stand til å nekte å gi eller
trekke tilbake et samtykke uten at det er til skade for vedko mmende. Det følger
videre av fortalepunkt 43 at et samtykke ikke bør utgjøre et gyldig rettslig
grunnlag for behandling dersom det er en klar skjevhet mellom den registrerte og
den behandlingsansvarlige, særlig dersom den behandlingsansvarlige er en
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offent lig myndighet og det derfor er usannsynlig at samtykket er gitt frivillig med
hensyn til alle omstendigheter som kjennetegner den bestemte situasjonen.

Etter artikkel 7 nr. 3 skal den registrerte ha rett til å trekke tilbake sitt samtykke til
enhver tid. D en registrerte skal opplyses om dette før det gis samtykke, og det skal
være like enkelt å trekke tilbake som å gi samtykke. Videre følger det av artikkel
7 nr. 4 at det ved vurderingen av om et samtykke er gitt frivillig skal tas størst
mulig hensyn til blant annet « om oppfyllelse av en avtale, herunder om yting av en
tjeneste, er gjort betinget av samtykke til behandling av personopplysninger som
ikke er nødvend ig for å oppfylle nevnte avtale», jf. også fortalepunkt 43. Videre
følger det av fortalepunkt 43 at samtykke ikke skal antas å være gitt frivillig
dersom det ikke er mulig å gi separat samtykke til forskjellige behandlings aktivi -
teter, når dette er hensiktsmessig (appropriate) i det enkel te tilfellet. På dette
punktet medfører forordningen trolig en viss innstramming sammenlignet med
gjeldende rett. Det er imidlertid noe uklart hvor langt kravet til separat samtykke
rekker.

Kravet til spesifikt samtykke innebærer at det må gis samtykke til alle behand -
lings aktiviteter som utføres for samme formål, og at det gis samtykke til alle
formålene dersom behandlingen har flere formål, jf. fortalepunkt 32. Sam tykket til
behandling av personopplysninger skal videre skilles fra andre forhold, jf. artikkel
7 nr. 2. Det følger av fortalepunkt 33 at kravet til spesifikt samtykke er noe lempe -
ligere ved behandling for vitenskapelige forskningsformål, fordi det i slike tilfeller
ofte ikke er fullt mulig å identifisere formålet med behandlingen av opplysningene
på innsamlingstidspunktet. I slike tilfeller kan det d erfor gis sam tykke til visse
områder innen vitenskapelig forskning når dette er i overens stemmelse m ed etiske
standarder. Det skal likevel være mulig å samtykke bare til visse forsknings -
områder eller deler av forskningsprosjekter , i det omfang formålet tillater det.

Kravet til informert samtykke innebærer etter fortalepunkt 42 at den registrerte
minst kjenn er den behandlingsansvarliges identitet og formålene med
behandlingen av personopplysningene. Videre følger det av artikkel 7 nr. 2 at en
anmodning om samtykke skal være i en forståelig og lett tilgjengelig form og
formulert på et klart og enkelt språk . Dersom den inngår i en større tekst, skal
anmodningen om samtykke legges frem på en måte som gjør at den tydelig kan
skilles fra andre forhold, jf. arti kkel 7 nr. 2.

Kravet om at samtykket skal være en utvetydig viljesytring og en erklæring eller
en tydelig bekreftelse svarer til dagens krav om uttrykkelig samtykke. I henhold til
fortalepunkt 32 kan dette innebære å krysse av i en boks under et besøk på et
nettsted, velge tekniske innstillinger for informasjonssamfunnstjenester eller en
annen erklæring, eller handling som tydelig viser at den registrerte godtar den
foreslåtte behandlingen av personopplysninger. Det følger videre av fortalepunkt
32 at t au shet, forhåndsavkr yssede bokser eller inaktivitet ikke bør være
tilstrekkelig. Den behandlingsansvarlige skal kunne påvise at den registrerte har
gitt samtykke, jf. artikkel 7 nr. 1.

9.3 Departementets vurdering

Reglene om samtykke vil gjelde som norsk lov g jennom at forordningen
inkorporeres i personopplysningsloven. Disse artiklene åpner ikke for å fastsette
gen e relle nasjonale regler om samtykke og omtales derfor ikke nærmere her.
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Artikkel 8 om barns samtykke ved bruk av informasjonssamfunnstjenester omtal es
nærmere under i punkt 32.3.2 .

10 Behandling av personopplysninger om straffedommer og
lovovertredelser

10.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven § 10 bestemmer at et fullstendig register over straffe -
dommer bare kan føres under kontroll av en offentlig myndighet. Det følger av
personopplysningsloven § 2 nr. 8 at opplysninger om at en person har vært
mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffb ar handling, regnes som sensitiv e
personopplysning er .

10.2 Forordningen

A rtikkel 10 bestemmer at behandling av personopplysninger om straffedommer og
lovovertredelser eller tilknyttede sikkerhets tiltak på grunnlag av artikkel 6 nr. 1
bare skal utføres under en offentlig myndig hets kontroll eller dersom behandlingen
er tillatt i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som sikrer
egnet vern av de registrertes rettigheter og friheter. Videre fastsetter artikkel 10 at
alle omfattende registre over straffedommer bare må føres under en offentlig
myndighets kontroll.

Etter forordningen regnes ikke opplysninger om at en person har vært mistenkt,
siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling som se nsitive personopplysninger.
Dette er en endr ing i forhold til personopplysningsloven § 2 nr. 8. Slike opplys -
ninger er likevel på flere punkter undergitt en særskilt regulering i forordningen.
Etter artikkel 6 nr. 4 skal det ved vurderingen av om en behandling er (u)forenlig
med det opprinnelige for målet legges vekt på om behandlingen gjelder slike
opplysninger som nevnt i artikkel 10. Hvorvidt det behandles slike opplysninger
som nevnt i artikkel 10 , har også betydning ved fastleggelse av pliktene etter
artikkel 27 (utpeking av representant i Unione n), artikkel 30 (proto kollføring av
behandlingsaktiviteter), artikkel 35 (vurdering av personvern konsekvenser) og
artikkel 37 (utpeking av personvernrådgiver).

10.3 Departementets vurdering

Forordningen artikkel 10 kommer til anvendelse ved behandling av per son opplys -
ninger « om straffedommer og lovovertredelser eller tilknyttede sikkerhetstiltak».
Det er ikke uten videre klart ut fra ordlyden hvilke opplysninger som omfattes.
Eksempelvis kan det reises spørsmål om bare fellende straffedommer omfattes,
eller om også frifinnende dommer omfattes. Endelig er det ikke uten videre klart
hva som ligger i begrepet «tilknyttede sikkerhetstiltak», men departementet legger
til grunn at straffe prosessuelle avgjørelser under etterforskningen av straffbare
forhold vil omf attes.

Behandling av slike personopplysninger må som ellers skje med grunnlag i et
behandlingsgrunnlag, jf. forordningen artikkel 6 nr. 1. Det følger videre av artikkel
10 at behandlingen av slike personopplysninger som utgangspunkt bare kan
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utføres unde r e n offentlig myndighets kontroll . Artikkel 10 åpner likevel for at de
opplysnings kategorier som er nevnt i artikkel 10 , kan behandles også uten at
behandlingen er under en offentlig myndighets kontroll der behandlingen er tillatt
i henhold til nasjonal rett eller unionsretten, såfremt de registrertes rettigheter der
er sikret et egnet vern av deres rettigheter og friheter.

En rekke bestemmelser i gjeldende norsk rett gir i dag hjemmel for å behandle
opplysninger om straff edommer mv. Departementet ber om høringsinstansenes syn
på om artikkel 10 medfører behov for å gi supplerende bestemmelser hvor det
åpnes for behandling av slike opplysninger.

Videre følger det av artikkel 10 at a lle omfattende regi stre over straffedommer må
før es under en offentlig myndighets kontroll. Denne bestemmelsen åpner ikke for
nasjonale unntak og tilsvarer någjeldende personopplysningslov § 10.

11 Behandling som ikke krever identifikasjon

11.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven inneholder ingen bestemmelser som nærmere regulerer
den behandlingsansvarliges plikter i tilfeller hvor den behandlingsansvarlige
behandler personopplysninger for formål som ikke nødvendiggjør at de(n)
registrerte kan identifiseres, herunder tilfeller der den behandlingsansvarlige ikke
er i stand til å identifisere de(n) registrerte.

11.2 Forordningen

Artikkel 11 nr. 1 bestemmer at dersom formålene med den behandlings ansvarliges
behandling av personopplysninger ikke krever eller ikke len ger krever at den
behandlingsansvarlige kan identifisere en registrert, skal den
behandlingsansvarlige ikke ha plikt til å bevare, innhente eller behandle ytterligere
opplysninger for å identifisere den registrerte utelukkende med det formål å
oppfylle kra vene i denne forordning.

Videre er det bestemt i forordningen artikkel 11 nr. 2 at d ersom den behandlings -
ansvarlige i tilfeller nevnt i 11 nr. 1 kan påvise at vedkommende ikke er i stand til
å identifisere den registrerte, skal den behandlingsansvarlige, dersom det er mulig,
informere den registrerte om dette. I slike tilfeller får artikkel 15 til 20 ikke
anvendelse, bortsett fra når den registrerte for å utøve sine rettigheter i henhold til
disse artikler gir ytterligere opplysninger som gjør det mulig å identifisere
vedkommende.

11.3 Departementets vurdering

Artikkel 11 er ny i forhold til personopplysningsloven. Bestemmelsen vil gjelde
som norsk lov gjennom at forordningen inkorporeres i personopplysningsloven.
Artikkel 11 åpner ikke for å fastsette nasjon ale supplerende bestemmelser og
omtales derfor ikke nærmere her.
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12 Den registrertes rettigheter

12.1 Gjeldende rett

Generelt

Den registrertes rettigheter etter personopplysningsloven følger av lovens kapittel
III og IV. I kapittel III finnes regler om innsyn og i nformasjon, mens kapittel IV
gir regler om andre rettigheter for den registrerte. Den registrertes rettigheter og
databehandlerens plikter må sees i sammenheng med vilkårene for og grunn -
kravene til behandling av personopplysninger, jf. lovens kapittel II. Innsyns - og
informasjonsrettighetene skal gjøre den registrerte i stand til å kontrollere om disse
kravene er tilfredsstilt, mens andre bestemmelser mer direkte knyt ter seg til lovens
grunnkrav, for eksempel plikten til korrigering av mangelfulle opplysni nger.

Innsyns - og informasjonsrettigheter

Kapittel III om innsyn og informasjon er bygget opp slik at de enkelte rettighetene
fremgår av §§ 18 til 22, med visse nærmere presiseringer og unntak, mens det i
§ 23 er gitt visse generelle unntak fra innsyns - o g informasjonsrettighetene.

Retten til innsyn følger av § 18, der første ledd gir en rett for enhver til å få
generell informasjon fra en behandlingsansvarlig om behandlingen av person -
opplysninger. Annet ledd gir rett til mer utfyllende informasjon derso m den som
ber om innsyn er registrert. Den registrerte kan videre etter tredje ledd kreve en
utdyping av informasjonen enhver har krav på etter første ledd.
Innsynsrett ighetene for den som er registrert , gjelder ikke når
personopplysningene behandles utelu kkende for historiske, statistiske eller
vitenskapelige formål og behandlingen ikke får noen direkt e betydning for den
registrerte, jf. § 18 fjerde ledd.

Informasjonsrettighetene følger av §§ 19 til 21. I §§ 19 og 20 er det regler om den
behandlingsansvar liges plikt til å gi informasjon til den registrerte ved innsamling
av opplysninger. Informasjonen skal gis av eget tiltak. Loven sondrer mellom
tilfellene der det samles inn opplysninger fra den registrerte, jf. § 19, og der
opplysningene samles inn fra a ndre, jf. § 20. I førstnevnte tilfelle er det bare
dersom den registrerte allerede kjenner til informasjonen , at varsling kan unnlates,
jf. § 19 annet ledd. Dersom opplysningene samles inn fra andre, har den registrerte
heller ikke krav på varsel dersom in nsamlingen eller formidlingen er uttrykkelig
fastsatt i lov eller varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, jf. annet
ledd. Personopplysningsloven § 21 pålegger den behandlingsansvarlige en infor -
masjonsplikt ved henvendelser eller avgjørelser so m retter seg mot den registrerte
på grunnlag av personprofiler.

Endelig har den registrerte etter § 22 rett til informasjon om regelinnholdet i data -
maskinprogrammer som ligger til grunn for avgjørelser som fullt ut er basert på
automatisert behandling av personopplysninger.

Personopplysningsloven § 23 første ledd oppstiller visse generelle unntak fra
innsyns rettighetene og informasjonspliktene i §§ 18 til 22. Etter bokstav a
omfattes ikke opplysninger som vil kunne skade rikets sikkerhet, landets forsvar
eller forholdet til fremmede makter eller internasjonale organisasjoner dersom de
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blir kjent. Bokstav b gjør unntak for opplysninger som det er påkrevd å hemmelig -
holde av hensyn til forebygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning
av straff bare handlinger. Bokstav c gjelder opplysninger som det må anses util -
rådelig at den registrerte får kjennskap til, av hensyn til vedkommendes helse eller
forholdet til personer som står vedkommende nær. Opplysningene kan likevel
gjøres kjent for en representant for den registrerte når ikke særlige grunner taler
mot, jf. ann et ledd. Etter første ledd bokstav d er det videre unntak for taushets -
plikt i medhold av lov. Etter bokstav e omfattes heller ikke opplysninger som ute -
lukkende finnes i tekst som er utarbeidet for den interne saksforberedelse og som
heller ikke er utleve rt til andre. Endelig følger det av bokstav f at innsyns - og
informasjonsrettighetene ikke omfatter opplysninger som det det vil være i strid
med åpenbare og grunnleggende private eller offentlige interesser å informere om,
herunder hensynet til den regist rerte selv. Ytterligere unntak og vilkår kan
fastsettes i forskrift, jf. § 23 siste ledd.

I personopplysningsloven § 24 er det regler om hvordan informasjon skal gis . I §
17 er det fastsatt forbud mot å kreve vederlag for å gi informasjon eller for å
ett erkomme andre krav fra den registrerte. Videre er den behandlingsansvarlige
etter § 16 pålagt å svare uten ugrunnet opphold og senest innen 30 dager på
henvendelser om innsyn eller andre rettigheter. Gjennomføring kan utsettes etter
annet ledd dersom særli ge forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen.

Andre rettigheter for den registrerte

Lovens kapittel IV inneholder visse andre rettigheter for den registrerte.

Etter § 25 første ledd er den enkelte gitt rett til at fullt automatiserte avgjørelser
som nevnt i § 22 overprøves av en fysisk person. Retten gjelder ikke dersom den
registrertes personverninteresser varetas på tilstrekkelig måte og avgjørelsen er
hjemlet i lov eller knytter seg til oppfyllelse av kontrakt.

Personopplysningsloven § 27 gjelder retting av mangelfulle opplysninger. Etter
første ledd skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak eller på den registrertes
begjæring rette personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det
ikke er adgang til å behandle. Videre skal den b ehandlingsansvarlige om mulig å
sørge for at feilen ikke får betydning for den registrerte, f or eksempel ved varsling
til mottagere av opplysningene. Ufullstendige eller uriktige opplysninger som kan
ha betydning som dokumentasjon , skal som hovedregel rett es ved at
opplysningene markeres og suppleres med korrekte opplysninger, jf. annet ledd.
Datatilsynet kan imidlertid pålegge sletting eller sperring, jf. tredje ledd.

Personopplysningsloven § 28 oppstiller et forbud mot å lagre unødvendige person -
opplysni nger. Etter første ledd skal personopplysninger ikke lagres lenger enn det
som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandling en , og de skal slettes
med mindre arkivloven eller annen lov pålegger oppbevaring. Etter annet ledd kan
opplysningene likev el lagres for historiske, statistiske eller viten skapelige formål
dersom samfunnets interesse i lagringen klart overstiger ulempene for den enkelte.
Tredje ledd gir den registrerte en rett til å få slettet «sterkt belastende»
opplysninger om seg selv ders om dette ikke strider mot annen lov og er forsvarlig
ut fra en samlet vurdering av blant annet andres behov for dokumentasjon,
hensynet til den registrerte, kulturhistoriske hensyn og de ressurser
gjennomføringen av kravet forutsetter. Datatilsynet kan tre ffe vedtak om at retten
til sletting går foran reglene i arkivloven §§ 9 og 18, jf. fjerde ledd.
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12.2 Forordningen

Generelt

Den registrertes rettigheter etter forordningen følger av forordningen kapittel III.
Bestemmelsene innebære r i stor grad en videreføring av dagens rettstilstand.
Samtidig medfører forordningen en presisering og utdyping av flere av
rettighetene, og noen nye rettigheter er kommet til. Endelig er det noen av
rettighetene i personopplysningsloven som mangler en klar parallell i
forordningen. På samme måte som etter gjeldende lov må rettighetene sees i
sammenheng med de generelle prinsippene for databehandling, jf. forordningen
kapittel II.

A rtikkel 12 gir visse generelle regler om gjennomføringen av den registrertes
rettigheter . Bestemmelsen stiller blant annet krav om forståelig og lett tilgjengelig
informasjon og kommunikasjon. Videre plikter den behandlings ansvarlige, på
samme måte som etter gjeldende rett, som hovedregel å svare på henvendelser om
rettigheter innen én måned , jf. artikkel 12 nr. 3. Fristen kan forlenges med
ytterligere to måneder ved behov. Utøvelse av rettighetene skal være gratis, jf.
artikkel 12 nr. 5, med unntak for åpenbart grunnløse eller overdrevne krav.

De enkelte rettighetene følger av artikkel 13 ti l 22, jf. oversikten nedenfor. Ved
siden av de presiseringer og unntak som forordningen oppstiller i de enkelte
rettighet sbestemmelsene , gir artikkel 23 på nærmere vilkår adgang til å fastsette
unntak fra rettighetene i nasjonal rett.

Innsyns - og informasj onsrettighetene

Innsyns - og informasjonsrettighetene er regulert i artikkel 13 til 15. Artikkel 13 gir
regler om informasjon som skal gis når det samles inn opplysninger fra registrerte.
Bestemmelsen viderefører i stor grad dagens regler i personopp lysnings loven §§
19, 21 og 22, men med noe mer utfyllende krav til informasjon. Videre skal det
etter forordningen artikkel 13 nr. 3 gis informasjon også ved formåls endring.
Artikkel 13 oppstiller bare ett unntak fra informasjonsplikten, nemlig for de
ti lfellene der den registrerte allerede har informasjonen, jf. artikkel 13 nr. 4.

Artikkel 14 regulerer informasjonsplikten når opplysningene ikke samles inn fra
den registrerte. Også på dette punktet innebærer forordningen en viss presisering
og utdyping av informasjonsplikten sammenli g net med gjeldende rett .
Unntaksreglene svarer i de vesentlige til dagens unntaksregler, med unntak fra
informasjonsplikten dersom den registrerte allerede har informasjonen jf. artikkel
14 nr. 5 bokstav a, dersom det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig å gi
informasjon, jf. artikkel 14 nr. 5 bokstav b, og dersom innsamlingen eller
formidlingen er uttrykkelig fastsatt i lov, jf. artikkel 14 nr. 5 bokstav c. Etter
forordningens regel gjøres det i tillegg unntak for opplysni nger underlagt
taushetsplikt, jf. artikkel 14 nr. 5 bokstav d . Etter gjeldende rett gjelder unntak for
opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt etter den generelle unntaksregelen
i personopplysningsloven § 23, jf. første ledd bokstav d.

Innsynsrett en reguleres av forordningen artikkel 15. Forordningen skiller seg på
dette punktet fra gjeldende personopplysningslov ved at den ikke oppstiller noen
regel om innsynsrett for enhver, slik det i dag er etter personopplysningsloven § 18
første ledd. Forordn ingen artikkel 15 gir bare innsynsrett for den registrerte.
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Reglene om den registrertes innsynsrett vil, på samme måte som de øvrige
informasjons reglene, i det vesentlige være en videreføring av gjeldende
rettstilstand med noen utvidelser. Forordningen ar tikkel 15 har ikke noe særskilt
unntak for behandling til historiske, statistiske eller vitenskapelige formål
tilsvarende personopplysningsloven § 18 siste ledd .

Korrigering , sletting og begrensning av behandling

A rtikkel 16 gir rett til korrigering av uri ktige personopplysninger og mangelfulle
personopplysninger. Bestemmelsen viderefører i det vesentlige gjeldende rett etter
personopplysningsloven § 27. Forordningen har imidlertid ingen nærmere
regulering av hvordan korrigeringen skal skje, slik det finnes i personopplysnings -
loven s bestemmelse .

A rtikkel 17 regulerer retten til sletting, også kalt «retten til å bli glemt».
Bestemmelsen gir den registrerte rett til sletting av personopplysninger på en
rekke ulike grunnlag, jf. artikkel 17 nr. 1 bokstav a ti l f. Regelen er imidlertid i
stor grad knyttet til om vilkårene for behandling av personopplysningene er
oppfylt, og medfører derfor først og fremst en tydeliggjøring og ingen vesentlig
utvidelse av plikten til sletting. Retten til sletting av sterkt belas tende
personopplysninger etter personopplysningsloven § 28 tredje ledd har ingen klar
parallell i forordningen.

En ny regel i forordningen sammenli g net med gjeldende norsk rett er at
behandlingsansvarlige som har offentliggjort opplysningene skal treffe rimelige
tiltak for å underrette andre behandlings ansvarlige som behandler
personopplysningene om at den registrerte har bedt om sletting, jf. artikkel 17 nr.
2. Sammen med sletteplikten utgjør dette den såkalte «retten til å bli glemt».

A rtikkel 17 nr. 3 gjør en rekke unntak fra retten til sletting, blant annet for
utøvelsen av ytrings - og informasjonsfrihet og for behandling for arkivformål,
vitenskapelig og historisk forskning og for statistikk, jf. artikkel 17 nr. 3 bokstav a
og d.

En ny rettighet sam menli g net med gjeldende norsk rett er retten til begrensning av
behandling, jf. artikkel 18 nr. 1. Begrensning av behandling er i artikkel 4 nr. 3
definert som «merking av lagrede personopplysninger med det som mål å begrense
behandlingen av disse i framti den». Retten inntrer dersom a) opplysningenes
riktighet er omtvistet, b) behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter seg
sletting av personopplysningene og i stedet anmoder om begrensning, c) behand -
ling ikke lenger er nødvendig, men opplysningene trengs for å fastsette, gjøre
gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller d) den registrerte har protestert mot
videre behandling i medhold av artikkel 21, i påvente av en avgjørelse av om
videre behandling kan skje. Opplysningene kan bare behandles for visse formål
som er nærmere angitt i artikkel 18 nr. 2.

Artikkel 19 inneholder regler om underrettelsesplikt ved korrigering , sletting og
begrensning av behandling etter artikkel 16 til 18. Den behandlingsansvarlige skal
selv sørge for å underrette enhver motta g er som opplysningene er videreformidlet
til om at korrigering , sletting eller begrensning er utført (med mindre dette viser
seg uforholdsmessig vanskelig), og på den registrertes oppfordring opplyse ham
eller henne om hvem disse motta g erne er.
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Retten til dataportabilitet

Regelen i forordningen artikkel 20 nr. 1 om rett til dataportabilitet er en ny
rettighet. Hvis behandlingen baserer seg på kontrakt eller samtykke, har den
registrerte rett til å motta opplysninger om seg selv som han eller hun selv h ar gitt
til den behandlingsansvarlige og å overføre disse til andre. Opplysningene skal
være i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Etter artikkel 20
nr. 2 har den registrerte rett til å få overført personopplysningene direkte fra en
behandlingsansvarlig til en annen i den utstrekning det er teknisk mulig.

Etter artikkel 20 nr. 3 gjelder retten til dataportabilitet ikke behandling som er
nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig
myndighet. Det f ølger av artikkel 20 nr. 4 at retten til dataportabilitet ikke skal
krenke andres rettigheter eller frihetsrettigheter.

Artikkel 29 - gruppen vedtok 5. april 2017 dokumentet «Guidelines on the right to
data portability», som omhandler tolkningen og implement eringen av retten til
dataportabilitet etter forordningen artikkel 20 .9

Retten til å protestere

Artikkel 21 gir den registrerte en rett til å protestere mot behandling av
personopplysninger. Retten gjelder der behandlingen foretas på grunnlag av
artikkel 6 nr. 1 bokstav e eller f, herunder ved profilering basert på disse
bestemmelsene. Når den regist rerte protesterer, plikter den behandlingsansvarlige
å stoppe behandlingen av personopplysningene, med mindre den
behandlingsansvarlige kan påvise tvingende legitime grunner for behandlingen
som veier tyngre enn den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller
behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
Etter artikkel 21 nr. 2 og 3 har den registrerte en særlig rett til å protestere mot
behandling av personopplysninger som behandles med henblikk på direkte
markedsføring, og den behandlingsansvarlige plikter da å stoppe behandlingen.
Etter artikkel 21 nr. 6 har den registrerte rett til å protestere også når
personopplysningene behandles for vitenskapelige eller historiske
forskningsformål eller for statistis ke formål, med mindre behandlingen er
nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse.

Automatiserte individuelle avgjørelser

Artikkel 22 nr. 1 gir den registrerte rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse
som utelukkende er basert på a utomatisert behandling, herunder profilering, når
avgjørelsen har rettsvirkning eller i betydelig grad påvirker vedkommende.
Regelen er i stor grad en videreføring av personopplysningsloven § 25, jf. § 22.
Artikkel 22 nr. 2 bokstav a til c gjør unntak fra hovedregelen ved a) behandling i
forbindelse med en avtale mellom den registrerte og den behandlings ansvarlige, b)
dersom behandlingen er hjemlet i nasjonal rett eller c) dersom behandlingen er
basert på samtykke. Etter artikkel 22 nr. 3 skal den regi st rerte i tilfellene nr. 2
bokstav a og b ha rett til blant annet menneskelig inngripen fra den
behandlingsansvarlige, til å uttrykke sine synspunkter og til å motsette seg
avgjørelsen. Endelig følger det av artikkel 22 nr. 4 at avgjørelsene nevnt i nr. 2
ik ke kan bygge på sensitive personopplysninger, med mindre det foreligger

9 http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44099
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samtykke etter artikkel 9 nr. 2 bokstav a eller behandlingen er nødvendig av
hensyn til viktige samfunns interesser etter artikkel 9 nr. 2 bokstav g og det er
innført egnede tiltak for å verne den registrertes rettigheter, friheter og berettigede
interesser.

Adgangen til å fastsette unntak fra rettighetene i nasjonal rett

Forordningen artikkel 23 gir hjemmel for unionsretten og medlemslandenes
nasjonale rett til å fastsette ytterligere begrensninger i den registrertes rettigheter
etter artik kel 12 til 22 og artikkel 34, samt artikkel 5 i den utstrekning bestemmel -
sene der tilsvarer rettighetene og forpliktelsene i artikkel 12 til 22. Begrensningene
må overholde det vesentlige innholdet i de grunnleggende rettig hetene og frihetene
og være nødvendige og forholdsmessige tiltak i et demokratisk samfunn av hensyn
til et av formålene i artikkel 23 nr. 1 bokstav a til j.

Etter artikkel 23 nr. 2 skal lovgivning som begrenser den registrertes r ettigheter,
«når det er relevant, minst inneholde særlige bestemmelser » om formålene med
behandlingen eller kategorier av behandling, kategoriene av personopplysninger,
omfanget av begrensningene som er innført, garantiene for å inngå misbruk eller
ulovlig tilgang eller overføring, spesifisering av den behandlingsansvarlige eller
kategoriene av behandlingsansvarlige, lagringsperioder og gjeldende garantier,
risikoene for de registrertes rettigheter og friheter og de registrertes rett til å bli
underrettet o m begrensningen.

12.3 Departementets vurderinger

Generelt

Den registrertes rettigheter i a rtiklene 12 til 22 vil gjelde som norsk lov gjennom
at forordningen inkorporeres i personopplysningsloven . Disse artikle ne åpner ikke
for å fastsette nasjonale supplerende bestemmelser og omtales ikke nærmere her .
Artikkel 23 åpner imidlertid for at medlems statene på nærmere vilkår kan
begrense rettighetene i artiklene 12 til 22. Slike begrensninger kan gjøres i den
generelle personopplysningsloven eller i særlovgivningen. Under i punkt 12 .3.2 og
12.3.3 diskuterer departementet om 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

Departementet går inn for å videreføre gjeldende rett om begrensinger i
innsynsretten og informasjonsplikten så langt forordningen åpner for dette , se
lo vutkastet § 1 3 .

Departementet foreslår på denne bak grunn å videreføre unntaket for opplysninger
av betydning for rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til fremmede
makter eller inter nasjonale organisasjoner. For å tilpasse unntaket til de tilsvarende
reglene i offentleglova foreslår departementet at personopplysningslovens
unntaksregel knytter seg direkte til vilkårene i offentleglova §§ 20 og 21, på
samme måte som unntaksregelen fra retten til partsinnsyn i forvaltningsloven § 19
første le dd bokstav a. Unntakene for opplysninger som det må antas utilrådelig at
den regi strerte får kjennskap til, som i medhold av lov er underlagt taushetsplikt
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eller som det vil være i strid med åpenbare og grunnleggende private eller
offentlige interesser å informere om, foreslås videreført uendret. Unntakene må
etter departementets vurdering anses som proporsjonale begrensninger i retten til
informasjon og innsyn.

Unntaket for opplysninger i interne dokumenter som i dag finnes i
personopplysningsloven § 23 f ørste ledd bokstav e , vil det etter departementets
syn derimot ikke være adgang til å videreføre med grunnlag i forordningen
artikkel 23. Denne unntaksregelen er – i motsetning til de øvrige – ikke knyttet til
arten av opplysningene eller til hva disse ska l brukes til, men utelukkende til hvor
opplys ningene finnes. Etter departementets oppfatning vil en slik begrensning i
mange tilfeller kunne favne videre enn det som kan anses som nødvendig og
propor sjonalt, jf. artikkel 23 nr. 1 . Departementet understre ker at innsynsretten
kun omfatter opplysninger, og den registrerte har derfor ikke krav på innsyn i
dokumenter som sådanne. Det vises til kapittel 29 om forholdet mellom
forordningen og innsynsreglene i offentleglova.

Når det fastsettes unntak fra retten til informasjon og innsyn av generell karakter,
blir det etter departementets vurdering ikke relevant å gi nærmere bestemmelser
om alle de forhold ene som nevnes i a rtikkel 23 nr. 2. Den foreslåtte bestemmelsen
i lovutkastet § 1 3 regulerer imidlertid omfanget av begrensningene, jf. artikkel 23
nr. 2 bokstav c og kravet om skriftlig begrunnelse tar sikte på å motvirke misbruk
av unntakene, jf. bokstav d, og å sikre at den registrerte blir underrettet, jf. bokstav
h.

Departementet foreslår å videreføre adgangen til å gi forskrifter med ytterligere
unntak fra informasjons - og innsyns rettighetene, se siste ledd i lovutkastet § 1 3 . I
stedet for å gjøre unntak kan b egrensni ngene etter artikkel 23 nr. 1 også fastsettes
som nærmere vilkår for bruk av informasjons - og innsynsretten.

Unntak fra de øvrige rettighetene ( korrigering , sletting, begrensning av
behandling, dataportabilitet, retten til å protestere og retten til ikke å
være gjenstand for automatiserte individuelle avgjørelser)

Departementet har vurdert om det er behov for å fastsette unntak i nasjonal rett
også fra de øvrige rettigh etene i artikkel 16 til 22 om korrigering , sletting,
begrensning av behandling, dataportabilitet, retten til å protestere og retten til ikke
å være gjenstand for automati serte individuelle avgjørelser, men foreslår ingen
konkrete lovbestemmelser om dette.

Det bes om høringsinstansenes syn på om og eve ntuelt i hvilken utstrekning de t e r
behov for å fastsette slike unntaksregler i nasjonal rett. Unntak fra den registrertes
rettigheter ved behandling for forsknings - , arkiv - og statist ikkformål behandles
under i kapittel 28 .

13 Behandlingsansvarlig og databehandler

13.1 Innledning

Etter personopplysningsloven § 2 nr. 4 er behandlingsansvarlig den som
bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpe -
midler som skal b rukes. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for at personopp -
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lysninger behandles i samsvar med personopplysningsloven og personopplys -
ningsforskriften. Databehandler er den som behandler opplysninger på vegne av
den behandlingsansvarlige, jf. § 2 nr. 5. Definisjonene av behandlingsansvarlig og
databehandler videreføres i forordningen, jf. artikkel 4 nr. 7 og 8.

Forordningen kapittel IV har overskriften «Behandlingsansvarlig og data -
behandler» og inneholder en rekke til dels ulikeartede bestemmelser som s ærlig tar
sikte på å sikre at behandlingen av personopplysninger foregår på en måte som
sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå og at forordningens øvrige regler over -
holdes. Reglene har dels materiell og dels prosessuell karakter. Kap ittelet har blant
an net regler om internkontroll, innebygd personvern, bruk av databehandlere,
representasjon for behandlingsansvarlige som ikke er etablert i EU/EØS,
samarbeid med tilsynsmyndigheten, rapportering av brudd på
personopplysningssikkerheten og proto koll føring. Videre inneholder kapi ttelet
bestemmelser om den behandlings ansvar liges plikt til å rådføre seg med
tilsynsmyndigheten og treffe tiltak før det i gang settes behandlinger som kan
innebære en høy risiko for personvernet, plikt for bestemte behandlingsansv arlige
til å ha personvernrådgiver og personvern råd giverens stilling og oppgaver, samt
om atferdsnormer og sertifiseringsordninger på personvernområdet.

Reglene om personvernrådgiver og forhåndsgodkjennelser (konsesjon) behandles
særskilt under i henholdsvis kapittel 14 og 15 .

13.2 Internko ntroll, innebygget personvern og personvern som
standardinnstilling

Gjeldende rett

Personopplysningsloven § 14 og personopplysningsforskriften kapittel 3 gir regler
om internkontroll. Etter personopplysningsloven § 14 første ledd skal den
behandlingsansvar lige « etablere og holde vedlike planlagte og systematiske tiltak
som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold av denne loven,
heru nder sikre personopplysningenes kvalitet ». En rekke ulike tiltak kan være
aktuelle i denne forbindelse, men en s entral del av internkontrollen vil ofte være å
etablere rutiner for oppfyllelse av pliktene og rettighetene etter loven. Den
behandlingsansvarlige skal dokumentere tiltakene, og dokumentasjonen skal være
tilgjengelig for medarbeidere hos den behandlingsans varlige og hos data -
behandleren, samt for Datatilsynet og Personvernnemnda, jf. § 14 annet ledd.

I henhold til forskriften § 3 - 1 første ledd skal tiltakene tilpasses virksomhetens art,
aktiviteter og størrelse, og det skal legges særlig vekt på etterlevel sen av kravene
til informasjonssikkerhet i personopplysningsloven § 13. Kravene om tiltak er
konkretisert i forskriften § 3 - 1 annet ledd, som stiller krav om den behandlings -
ansvarlige blant annet skal sørge for kjennskap til gjeldende regler og tilstrekke lig
og oppdatert dokumentasjon for gjennomføring av rutiner. Tredje ledd bokstav a
til f gir en ikke uttømmende oversikt over plikter og rettigheter den behandlings -
ansvarlige skal ha rutiner for, blant annet innhenting og kontroll av samtykke,
vurdering a v formål med behandling og oppfyllelse av begjæri ngen om innsyn og
informasjon.
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Forordningen

Forordningen inneholder ingen bestemmelse som helt tilsvare r person -
opplysnings lov en § 14 og de tilhørende forskriftsreglene . Artikkel 24 om den
behandlingsansvar liges ansvar fastsetter imidlertid en nokså lik forpliktelse til å
gjennomføre « egnede tekniske og organisatoriske tiltak », jf. artikkel 24 nr. 1.
Tiltakene skal både « sikre » og « påvise » at behandlingen utfør es i samsvar med
forordningens regler. Det skal tas hensyn til « behandlingens art, omfang, formål
og sammenhengen den utføres i, samt risikoene av varierende sannsynlighets - og
alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter ». Etter artikkel 24 nr.
2 skal tiltakene omfatte «iverk setting av retningslinjer for vern av
personopplysninger» dersom dette står i forhold til behandlingsaktivitetene.
Overholdelse av godkjente atferdsnormer eller sertifiseringsmekanismer kan
brukes som en faktor for å påvise at forpliktelsene overholdes, jf. artikk el 24 nr. 3.

Plikten etter artikkel 24 må sees i sammenheng med andre regler som pålegger den
behandlingsansvarlige å treffe egnede tekniske og organisatoriske tiltak, blant
annet reglene om innebygd personvern og personvern som standardinnstilling, jf.
a rtikkel 25. Personopplysningsloven og - forskriften har i dag ingen regler som
tilsvarer forordningens bestemmelser om innebygget personvern eller personvern
som standardinnstilling. Plikten til å sørge for innebygd personvern følger av
artikkel 25 nr. 1, s om bestemmer at den behandlingsansvarlige skal gjennomføre
egnede tekniske og organisatoriske tiltak «både på tidspunktet for fastsettelse av
midlene som skal brukes i forbindelse med behandlingen, og på tid spunktet for
selve behandlingen». Kravet om tilta k allerede fra tidspunktet for fastsettelse av
midlene som skal benyttes, innebærer at det ved utvikling av løsninger for
behandling av personopp lysninger må bygges inn personverntiltak fra begynnelsen
av, slik at personvernet blir en integrert del. Det s kal tas hensyn til « den tekniske
utviklingen , gjennomføringskostnadene, behandlingens art, omfang, formål og
sammenhengen den utføres i, samt risikoene av varierende sannsynlighets - og
alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter som beha ndlingen
medfører ». Pseudonymisering og dataminimering er nevnt som eksempler på
tiltak. Pseudonymisering er i artikkel 4 nr. 5 definert som «behandling av
personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan
knyttes til en bestemt reg istrert uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at
nevnte tilleggsopplysninger lagres atskilt og omfattes av tekniske og
organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan knyttes til en
identifisert eller identifiserbar fysisk person». Prinsippet om dataminimering
følger av artikkel 5 nr. 1 bokstav c.

Personvern som standardinnstilling innebærer at den behandlingsansvarlige skal
gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at det «som
standard» bare behandles person opplysninger som er nødvendige for hvert
spesifikke formål. Forpliktelsen gjelder mengden personopplysninger, omfanget av
behandling, lagringstid og tilgjengeligheten av personopplysningene. Det er særlig
nevnt i artikkel 25 nr. 2 at tiltakene skal sikre a t personopplysninger som standard
ikke gjøres tilgjengelige for et ubegrenset antall personer uten den registrertes
medvirkning.

Etter artikkel 25 nr. 3 kan en godkjent sertifiseringsmekanisme i henhold til
artikkel 42 brukes som en faktor for å påvise at kravene til innebygget personvern
og personvern som standardinnstilling er oppfylt.
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Den behandlingsansvarlige eller den behandlingsansvarliges representant skal
videre føre protokol l over behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar,
jf. forordn ingen 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 fastsetter at
også databehandleren elle r dennes representant skal f øre protokoll, og angir i
bokstav a til d hva denne skal inneholde. Plikten til å føre protokoll gjelder som
utgangspunkt ikke for foretak eller organisasjoner med færre enn 250 ansatte, jf.
artikkel 30 nr. 5. Bestemmelsene komm er imidlertid til anvendelse også for slike
foretak eller organisasjoner dersom behandlingen trolig vil medføre en risiko for
«de registrertes rettigheter og friheter», behandlingen ikke bare skjer
«leilighetsvis», eller dersom det behandles sensitive oppl ysninger eller
opplysninger om straffedommer og lovovertredelser nevnt i artikkel 10.

Departementets vurdering

F orordningen åpner ikke for at det kan fastsettes generelle regler om internkontroll
i nasjonal rett. Det er derfor ikke adgang til å gi eller opprettholde lov - og eller
forskriftsbestemmelser som konkretiserer kravene til internkontrolltiltak, slik det i
dag finnes i personopplys ningsforskriften kapittel 3. Heller ikke reglene om
innebygget personvern eller personvern som standardinnstilling åp ner etter
departementets vurdering for ytterligere regulering i nasjonal rett.

Departementet foreslår på denne bakgrunn ingen nasjonale bestemmelser om
internkontroll, innebygget personvern eller personvern som standardinnstilling.

13.3 Felles behandlingsansvarlige

Gjeldende rett

Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften har i dag ikke egne
bestemmelser om 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 ansvar for ulike deler av én og samme behandling.

Forordningen

Etter forordningen artikkel 26 nr. 1 anses det å foreligge delt behandlingsansvar
når to eller flere i fellesskap fastsetter formålene med og midlene for behandling
av pe rsonopplysninger. De behandlingsansvarlige skal fastsette delingen av
rettigheter og plikter etter forordningen ved hjelp av en ordning seg imellom.
Dette gjelder likevel ikke dersom slik deling av ansvaret er fastsatt i unionsretten
eller landenes nasjona le rett. Informasjon om det vesentlige innholdet i ordningen
om deling av behandlingsansvaret skal gjøres tilgjengelig for de registrerte, jf.
artikkel 26 nr. 2.

Departementets vurdering

Forordningen åpner for at det kan fastsettes nærmere regler om ansvar sfordelingen
mellom felles behandlingsansvarlige i nasjonal rett. Departementet anser det
imidlertid ikke hensiktsmessig å gi generelle bestemmelser om dette. Dersom det
viser seg å være behov for regler om delt behandlingsansvar på konkrete områder,
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antar departementet at dette trolig best kan reguleres i særlovgivning for dette
området.

13.4 Databehandler og databehandleravtaler

Gjeldende rett

Bruk av databehandlere er regulert i personopplysningsloven § 15. Av denne
bestemmelsen følger at avtaler om bruk av d atabehandler skal gjøres skriftlig, og
at databehandleren ikke kan behandle personopplysninger på annen måte enn det
som fremgår av avtalen mellom databehandler og behandlings ansvarlig.
Opplysningene kan heller ikke uten slik avtale overlates til noen and re for lagring
eller bearbeidelse .

Databehandleren har etter personopplysningsloven § 13 en selvstendig plikt til å
oppfylle kravene til tilfredsstillende informasjonssikkerhet og dokumentasjon av
dette. Det følger videre av § 15 annet ledd at det skal fr emgå av avtalen mellom
behandlingsansvarlig og databehandler at databehandleren plikter å iverksette de
sikringstiltakene som fremgår av personopplysningsloven § 13.

Forordningen

Databehandler er i forordningen artikkel 4 nr. 8 definert som « en fysisk elle r
juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som
behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige ». Dette er
en videreføring av gjeldende rett.

Forordningen fastsetter langt mer detaljerte regler om datab ehandlere enn
gjeldende lov. Den mest sentrale bestemmelsen om databehandlere er artikkel 28.
Artikkel 28 nr. 1 stiller krav om at den behandlingsansvarlige bare kan bruke data -
behandlere som gir tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre egnede
te kniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyller kravene
forordningen og vern av den registrertes rettigheter . Etter artikkel 28 nr. 2 kan
databehandleren ikke engasjere en annen databehandler uten tillatelse fra den
behandlingsansvarl ige .

Artikkel 28 nr. 3 stiller krav om at behandling som utføres av en behandlings -
ansvarlig, skal være underlagt en avtale eller et annet rettslig dokument i henhold
til unionsretten eller nasjonal rett. Denne bestemmelsen er en videreføring av
gjeldende lov § 15, men gir mer detaljerte regler. Avtalen skal fastsette hensikten
med og varigheten av behandlingen, behandlingens formål og art, typen person -
opplys ninger og kategorier av registrerte samt den behandlingsansvarliges ret tig -
heter og plikter. I til legg skal avtalen stille krav om det som fremgår av oppregn -
ingen i artikkel 28 nr. 3 bokstav a til h. Her er det blant annet slått fast at
databehandleren bare skal behandle personopplysninger på dokumenterte
instrukser fra den behandlingsansvarlige, med mindre nasjonal rett eller
unionsretten pålegger behandling, jf. bokstav a. Av artikkel 28 nr. 3 bokstav g
fremgår det at databehandleravtalen skal spesifisere at databehandleren, etter
beslutning fra den behandlingsansvarlige, skal slette eller tilbakelev ere
personopplysninger når databehandleroppdraget er gjennom ført. Også kopier av
opplysninger skal slettes. Krav om sletting eller tilbakelevering gjelder likevel
ikke dersom lagringsplikt er pålagt enten i unionsretten eller i nasjonal rett.
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Departemente t er ikke kjent med regler om lagringsplikt som retter seg direkte mot
databehandlere. Avtalen kan bygge helt eller delvis på en standardavtale i henhold
til artikkel 28 nr. 6 til 8.

Artikkel 29 viderefører personopplysningsloven § 15 første ledd og slår fast at de
som utfører oppdrag på vegne av den behandlingsansvarlige eller databehandleren,
skal behandle personopplysninger bare etter instruks fra den behandlings ansvar -
lige. Bestemmelsen føyer til at dette gjelder for så vidt ikke noe annet følger av
u nionsretten eller nasjonal rett.

Ved siden av mer detaljerte regler om databehandleravtaler pålegger forordningen
kapittel IV databehandleren flere selvstendige plikter enn etter gjeldende rett.
Data behandleren har blant annet plikt til å protokollføre b ehandlingsaktiviteter, jf.
artikkel 30 nr. 2, plikt til å samarbeide med tilsynsmyndigheten, jf. artikkel 31, og
plikt til å underrette den behandlingsansvarlige om brudd på
personopplysningssikkerheten , jf. artikkel 33 nr. 2. Videre har databehandlere på
nærmere vilkår en selvstendig plikt til å utpeke personvernrådgiver, jf. den
nærmere omtalen av artikkel 37 under i kapittel 14 . På samme måte som etter
gjeldende rett har databehandleren en selvstendig plikt til å overholde reglene om
sikkerhet ved behandlingen, jf. artikkel 32.

Departementets vurdering

Etter departementets vurdering gir artikkel 28 nr. 3 adgang til å fastsette nasjonale
regler som nærmere regulerer forholdet mellom den behandlings ansvarlige og
data behandleren og databehandlerens plikter. Etter departementets vurdering er det
imidlertid ikke hensiktsmessig å gi generelle regler om dette. Departementet er av
den oppfatning at forhol det mellom den behandlingsansvarlige og data behandleren
er godt egnet for å reguleres i avtale mellom de to partene, og at det ikke er behov
for nærmere regulering enn det som følger av forordningen artikkel 28.

Store databehandlere som for eksempel Alti nn og andre felleskomponenter vil
behandle store mengder personopplysninger. Det samme gjelder
felleskomponentene Enhetsregisteret, Folkeregisteret og Matrikkelen. Bruk av
Altinn er i sterk vekst både hva gjelder datavolumer, antall tilknyttede offentlige
virksomheter og antallet elektroniske sluttbrukertjenester. Altinn og andre felles
plattformer reiser flere spørsmål, herunder grenseoppgangen mellom hvem som er
databehandler og hvem som er behandlingsansvarlig for opplysningene som
formidles gjennom port alen. Datatilsynet har god dialog med
Brønnøysundregistrene med tanke på ivaretakelse av den registrertes rettigheter,
samtykkeerklæringer og å bygge personvern inn i videreutviklingen av
Altinnplattformen.

13.5 Sikkerhet ved behandlingen

Gjeldende rett

Persono pplysningsloven § 13 og - forskriften kapittel 2 regulerer sikring av
personopplysninger. Etter personopplysningsloven § 13 første ledd skal den
behandlingsansvarlige og databehandleren « gjennom planlagte og syste matiske
tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til
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konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av person opplys -
ninger». Informasjonssystemet og informasjonssikkerhetstiltak skal doku menteres,
og dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tilsyns myn dig hetene, jf. § 13 annet
ledd. Kravene til tilfredsstillende informasjons sikkerhet er utdypet i forskriften
kapittel 2.

Forordningen

Forordningens regler om informasjonssikkerhet følger av artikkel 32.
Bestemmelsen fastslår at både den behandlingsansvar lige og databehandleren
plikter å « gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et
sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen », jf. nr. 1. Eksempler på slike
tiltak fremgår av bokstav a til d. En angivelse av sentrale elementer i
risikovurderingen følger av artikkel 32 nr. 2. Overholdelse av godkjente
atferdsnormer etter artikkel 40 eller en godkjent sertifiseringsmekanisme etter
artikkel 42 kan brukes som en faktor for å påvise at kravene ti l
informasjonssikkerhet er oppfylt, jf. artikkel 32 nr. 3. Etter artikkel 32 nr. 4 skal
d en behandlingsansvarlige og databehandleren sikre at enhver som handler på
vegne av den behandlingsansva rlige eller databehandleren bare behandler
opplysninger etter i nstruks fra den behandlingsansvarlige, men mindre
unionsretten eller medlemsstatenes rett pålegger en plikt til behandling.

Departementets vurdering

A rtikkel 32 åpner ikke for å fastsette generelle nasjonale bestemmelser og
p ersonopplysningsforskriften kapittel 2 kan derfor ikke videreføres. Etter
departementets vurdering vil imidlertid anvendelse av reglene i artikkel 32 trolig
langt på vei gi samme resultat som gjeldende regler slik de er formulert i
personopplysningsloven § 13 og person opplysningsfor skriften kapittel 2.

13.6 Underretning av tilsynsmyndigheten og den registrere ved brudd på
personopplysningssikkerheten

Gjeldende rett

Etter personopplysningsforskriften § 2 - 6 tredje ledd skal Datatilsynet varsles ved
sikkerhetsbrudd og bruk av informasjonssy stem i strid med fastlagte rutiner
dersom dette har ført til « uautorisert utlevering av personopplysninger hvor
konfidensialitet er nødvendig ». Derimot oppstiller verken p ersonopplysningsloven
eller - forskriften plikt til å varsle den registrerte om brudd på sikkerheten.

Tilbydere av adgang til elektronisk kommunikasjonsnett eller - tjenester som
omfattes av ekomloven, har plikt til å varsle abonnenter eller brukere ved særlig
risiko for brudd på sikkerheten, sikkerhetsbrudd som har skadet eller ødelagt
lag rede data, eller sikkerhetsbrudd som har «krenket personvernet» til abonnent
eller bruker, jf. ekomloven § 2 - 7 annet ledd. Varsling i sistnevnte tilfelle er ikke
nødvendig dersom tilbyderen dokumenterer overfor tilsynsmyndigheten (Nasjonal
kommunikasjonsmy ndighet) at det er gjennomført tilfredsstillende tekniske
beskyttelsestiltak for dataene som er omfattet, jf. tredje ledd. Varsling av abonnent
eller bruker må skje uten opphold og senest innen 24 timer. Tilsynsmyndigheten
skal varsles straks ved særlig ri siko for brudd på sikkerheten og ved sikkerhets -
brudd som har krenket personvernet, jf. fjerde ledd.
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Forordningen

Forordningen artikkel 33 og 34 gir regler om varsling av henholdsvis tilsyns -
myndigheten og den registrerte ved « brudd på personopplysningssik kerheten ».
Brudd på personopplysningssikkerheten er i artikkel 4 nr. 12 definert som « et
brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap,
endring, ulovlig spredning av eller tilgang til person opplysninger som er overført,
lagre t eller på annen måte behandlet».

Etter artikkel 33 nr. 1 skal den behandlingsansvarlige melde brudd på
personopplysningssikkerheten til tilsynsmyndigheten uten ugrunnet opphold etter å
ha fått kjennskap til det, eller innen 72 timer når dette er mu lig. Plikten gjelder
ikke dersom det er «lite trolig at bruddet vil medføre en risiko for fysiske
personers rettigheter og friheter». Bestemmelsen innebærer en viss utvidelse av
plikten til å varsle om brudd på sikkerheten sammenlignet med personopplysning s -
forskriften § 2 - 6 tredje ledd , ettersom det etter forordningen ikke er nødvendig at
sikkerhetsbruddet har ført til noen utlevering av opplysninger. Forordningen stiller
også mer utfyllende krav til meldingens innhold, jf. artikkel 33 nr. 3 bokstav a til
d.

Databehandlere plikter ved brudd på personopplysningssikkerheten å varsle
behandlingsansvarlig uten opphold, jf. artikkel 33 nr. 2. Den
behandlingsansvarlige skal dokumentere ethvert brudd på
personopplysningssikkerheten , herunder de fak tiske forhold r undt bruddet ,
virkningene av det og hvilke tiltak som er truffet for å utbedre det , jf. artikkel 33
nr. 5.

Artikkel 34 fastsetter en plikt til å varsle også den registrerte om brudd på
personopplysningssikkerheten . En slik regel finnes som nevnt ikke i gj eldende
personopplysningslov. Varslings plikten inntrer når det er « sannsynlig at bruddet
på personopplysningssikkerheten vil medføre en høy risiko for fysiske pe rsoners
rettigheter og friheter», jf. artikkel 34 nr. 1. Terskelen er dermed høyere enn for
va rsling av tilsynsmyndigheten. Kravene til innholdet i underretningen følger av
artikkel 34 nr. 2.

Artikkel 34 nr. 3 fastsetter tre unntak fra plikten til å underrette den registrerte.
Plikten gjelder for det første ikke dersom den behandlingsansvarlige har
gjennomført sikkerhetstiltak og anvendt disse på personopplysningene som er
rammet – særlig tiltak som gjør personopplys ningene uleselige, slik som
kryptering, jf. bokstav a. For det andre gjelder plikten ikke dersom den
behandlingsansvarlige har truffet etterfølgende tiltak som « sikrer at det er lite
trolig at den høye risikoen for de registrertes rettigheter og fr iheter nevnt i nr. 1 vil
oppstå», jf. bokstav b. Varsling er for det tredje ikke påkrevd dersom det krever
«uforholdsmessig stor innsats», jf. bokstav c. I så fall skal allmennheten
underrettes, eller det skal treffes et lignende tiltak som sikrer underretning av de
registrerte på en like effektiv måte.

Departementets vurdering

Forordningen åpner ikke for at det fastsettes nasjonale lovbestemmel ser om
varsling av tilsynsmyndigheten ved brudd på personopplysningssikkerheten utover
forordningens regler . Departementet foreslår derfor ingen bestemmelser om dette.
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Med hensyn til varsling av den registrerte åpner derimot artikkel 23 for at det
gjøres unntak i samme utstrekning som fra den registrertes rettigheter etter kapittel
III, se nærmere under i punkt 12.2.7 om artikkel 23. Etter departementets syn er
det behov for å gjøre visse unntak fra plikten til å varsle den registrerte, for å
unngå at slikt varsel vil røpe opplysninger som det er av samfunnsmessig
betydning å hemmeligholde og som etter lovutkastet § 1 3 er unntatt fra innsyns -
og informasjonsretten. Dette gjelder særlig i tilfeller der det er av vesentlig
betydning at den registrerte ikke får kjennskap til at det behandles opplysninger
om ham eller henne, for eksempel der dette er påkrevd å hemmeligholde av hensyn
til etterforskningen av en straffbar handling. Også når den registrerte er kjent med
at han eller hun er registrert, kan en nærmere beskrivelse av arten av bruddet på
personopplysningssikkerheten , slik artikkel 34 nr. 2 krever, røpe opplysninger som
bør hemmeligholdes av hensyn til rikets sikkerhet eller som må hemmeligholdes
på grunnlag av en lovbestemt taushetsplikt.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at plikten til underretning etter artikkel
34 ikke bør gjelde i den utstrekning slik und erretning vil røpe opplysninger som er
av betydning for Norges utenrikspolitiske interesser eller nasjonale forsvars - og
sikkerhetsinteresser og som kan unntas offentlighet etter offentleglova §§ 20 og
21, opplysninger som er det er påkrevd å hemmeligholde av hensyn til fore -
bygging, etterforskning, avsløring og rettslig forfølgning av straffbare handlinger
og opplysninger som i lov eller medhold av lov gjelder taushetsplikt for, se
lovutkastet § 1 3 fjerde ledd.

Det bes om høringsinstansenes syn på behovet for og rekkevidden av en slik
unntaksregel, særlig om unntaksregelen bør være begrenset til de tilfeller der den
registrerte ikke er kjent med at det behandles personopplysninger om ham eller
henne.

13.7 Vurdering av personvernkonsekvenser

Gjeldende rett

Det g jeldende personvernregelverket inneholder ingen bestemmelser som pålegger
de behandlingsansvarlige en plikt til å gjøre en generell vurdering av personvern -
konsekvenser før behandling iverksettes. Personopplysningsforskriften § 2 - 4
pålegger behandlingsansv arlige å foreta en risikovurdering for å kartlegge
sannsynligheten for og konsekvensene av eventuelle sikkerhetsbrudd, men plikten
er begrenset til informasjonssikkerhetsområdet. Vurdering av personvern -
konsekvenser kan også være aktuelt i forbindelse med utredningen av statlige
tiltak i tråd med utredningsinstruksen.

Forordningen

Personvernforordningen artikkel 35 nr. 1 bestemmer at den behandlingsansvarlige
på nærmere vilkår har plikt til å foreta en vurdering av personvernkonsekvenser
før behandlingen be gynner. Plikten inntrer når det er « trolig at en type behandling,
særlig ved bruk av ny teknologi og idet det tas hensyn til behandlingens art,
omfang, formål og sammenhengen den utføres i, vil medføre en høy risiko for
fysiske personers rettigheter og fri heter ».
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Artikkel 35 nr. 3 angir visse tilfeller der vurdering av personvernkonsekvenser
«særlig» er nødvendig. Dette gjelder « systematisk e og omfattende vurdering er av
personlige aspekter ved fysiske personer » som er basert på automatisert
behandling, her under profilering, når vurderingene danner grunnlag for av gjørelser
som har rettsvirkninger for den registrerte eller på lignende måte påvirker den
registrerte i betydelig grad, jf. bokstav a, behandling i «stor skala» av sensitive
opplysninger eller opply sninger om straffedommer og lovovertredelser , jf. bokstav
b, og «systematisk overvåking i stor skala» av et offentlig tilgjengelig område, jf.
bokstav c. Etter artikkel 35 nr. 4 skal tilsynsmyndigheten utarbeide og
offentliggjøre en liste over hvilke type r av behandling som krever vurdering av
personvernkonsekvenser. Tilsynsmyndigheten kan også angi hvilke typer
behandlinger som ikke krever slik vurdering, jf. artikkel 35 nr. 5.

K ravene til innholdet i vurderingen følger av artikkel 35 nr. 7 bokstav a til d.
Vurderingen skal minst inneholde en systematisk beskrivelse av behandlings -
aktivitetene og formålene med dem, en vurdering av om behandling saktivitetene er
nødvendige og forholdsmessige, en vurdering av risikoen for de registrertes
rettigheter og friheter og tiltakene for å håndtere risikoen. I vurderingen skal det
hensyn til overholdelse av godkjente atferdsnormer, jf. artikkel 35 nr. 8. Etter
artikkel 3 5 nr. 9 plikter den behandlingsansvarlige på nærmere vilkår å innhente
synspunkter fra de registrerte eller deres representanter.

Artikkel 35 nr. 10 angir et unntak fra plikten til vurdering av personvern -
konsekvenser for visse lovregulerte behandlinger. E tter denne bestemmelse n
gjelder plikten ikke dersom behandlingen er lovregulert, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav
c og e, rettsgrunnlaget regulerer de spesifikke behandlingsaktivitetene og det
allerede er gjort en generell konsekvensvurdering i forbindelse med vedtakelsen av
det rettslige grunnlaget (kumulative vilkår) . Bestemmelsen åpner for at
medlemsstatene kan fastsette i nasjonal rett at det likevel skal gjøres en
konsekvensvurdering.

Departementets vurdering

Forordningens bestemmelser om vurdering av pers onvernkonsekvenser åpner i
liten grad for regulering i nasjonal rett. Et spørsmål er imidlertid om det bør
pålegges en plikt til vurdering av personvernkonsekvenser også i de tilfeller som
omfattes av unntaksregelen i artikkel 35 nr. 10. Ettersom dette unn taket bare
kommer til anvendelse når retts grunnlaget for behandlingen inneholder en
spesifikk regulering av de ulike behandlingsaktivitetene, foreslår departementet
ingen generell regel om konse kvensutredning i disse tilfellene. Departementet
antar at un ntaket har en nokså snever rekkevidde, ettersom de lovregulerte
behandlingene sjelden er underlagt spesifikke regler om behandlingsaktivitetene.
For de tilfellene der spesifikke regler finnes, og personvernkonsekvensene allerede
er vurdert, anser departeme ntet det ikke som nødvendig å innføre en generell regel
om konsekvensutredning . Det kan likevel hevdes at en slik bestemmelse vil være
hensiktsmessig for å unngå at den behandlingsansvarlige må ta stilling til
rekkevidden av unntaket i artikkel 35 nr. 10. Det bes om høringsinstansenes syn på
om det bør være plikt til vurdering av personvernkonsekvenser også i de tilfeller
som omfattes av unntaksregelen i artikkel 35 nr. 10, herunder om dette kan være
hensiktsmessig for å unngå eventuelle uklare grensedragni ngsspørsmål knyttet til
rekkevidden av unntaksregelen i artikkel 35 nr. 10.
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13.8 Forhåndsdrøftinger med tilsynsmyndigheten

Gjeldende rett

Gjeldende personopplysningslov oppstiller ingen plikt for den behandlings -
ansvarlige til å rådføre seg med Datatilsynet før behandling påbegynnes.
Forhåndsdrøft inger vil imidlertid kunne skje ved søknad om konsesjon , som etter
gjeldende rett i visse tilfeller er obligatorisk, eller med grunnlag i Datatilsynets
veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11.

Forordningen

Ders om en vurdering av personvernkonsekvenser etter forordningen artikkel 35
tilsier at behandlingen «vil medføre en høy risiko dersom den behandlings -
ansvarlige ikke treffer tiltak for å redusere risikoen», plikter den behandlings -
ansvarlige å «rådføre seg me d tilsynsmyndigheten» før behandling, jf. artikkel
36 nr. 1. Dette medfører at Datatilsynet vil måtte gjennomføre forhåndsdrøftinger i
alle tilfeller der behandlingen kan medføre en høy risiko for personvernet , og
dermed kunne legge føringer for hvilke ris ikoreduserende tiltak som skal settes i
verk. Hvilken i nformasjon den behandlingsansvarlige skal fremlegge for tilsyns -
myndigheten, følger av artikkel 36 nr. 3 bokstav a til h, og inkluderer blant annet
formålene og midlene for den planlagte behandlingen og vurderingen av person -
vernkonsekvenser. Dersom tilsynsmyndigheten mener at den planlagte behand -
lingen vil være i strid med forordningen, skal tilsynsmyndigheten gi skriftlige råd,
jf. artikkel 36 nr. 2. Tilsynsmyndigheten kan også utøve myndighet i sam svar med
artikkel 58, for eksempel ved å vedta et forbud mot behandlingen eller pålegge
vilkår for behandlingen. Skriftlige råd skal som hovedregel gis innen åtte uker fra
anmodningen om forhåndsdrøftinger er mottatt. Fristen kan forlenges med seks
uker ve d komplekse behandlinger.

Etter artikkel 36 nr. 4 plikter medlemsstatene å rådføre seg med
tilsynsmyndigheten ved utarbeiding av lover og forskrifter som er knyttet til
behandling av person opplysninger.

Departementets vurdering

Forordningens plikt til for håndsdrøft inger med Datatilsynet beskrevet over i punkt
13.8.2 kan på mange måter erstatte og forsterke de konsultasjoner som etter
gjeldende rett k an finne sted mellom Datatilsynet og den behandlingsansvarlige i
saker om konsesjon.

Forordningen åpner ikke for at nasjonale regler om plikten til forhåndsdrøftelse
etter artikkel 36 kan begrenses. Artikkel 36 nr. 5 gir imidlertid medlemstatene
adgang ti l å fastsette ytterligere plikt til forhåndsdrøft inger dersom opplysningene
behandles til utførelse av en oppgave i allmennhetens interesse.

Etter departementets syn er det vanskelig i dag å overskue hvordan plikten til
forhåndsdrøftelse vil utvikle seg o g om det er nødvendig å utvide plikten til å
gjelde andre områder. Det kan også være nødvendig eller hensiktsmessig å
presisere nærmere hvilke type behandlinger som krever forhåndsdrøft inger .
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Departementet foreslå r på denne bakgrunn en forskriftshjemmel s om kan brukes til
nærmere regulering av plikten til forhåndsdrøft inger , se lovutkastet § 11 .

Adgangen etter artikkel 36 nr. 5 til å gi regler i nasjonal rett om krav til forhånds -
godkjenning (konsesjon) fra tilsynsmyndigheten drøftes under i kapittel 15 .

13.9 Atferdsnormer

Gjeldende rett

Etter personopplysningsloven § 42 tredje ledd nr. 6 skal Datatilsynet «bistå i
utarbeidelse av bransjevise adferdsnormer». Slike bransjenormer er utarbeidet på
flere områder, også med bistand fra Datatilsynet. Brudd på normene vil ikke i seg
selv kunne føre til offentligrettslige reaksjoner, men normene er et hjelpemiddel til
etterlevelse av regelverket og godt personvern i en bransje.

Forordningen

Etter forordningen artikkel 40 nr. 1 skal m edlemsstatene, tilsynsmyndighetene,
Perso nvernrådet og Kommisjonen oppmuntre til at det utarbeides atferdsn ormer
som skal bidra til riktig anvendelse av forordning en, jf. også artikkel 57 nr. 1
bokstav m om tilsynsmyndighetens oppgaver. Det skal tas hensyn til de særlige
forholdene i de forskjellige behandlingssektorene og de særlige behovene til svært
små, små og mellomstore bedrifter. I henhold til artikkel 40 nr. 2 kan
«s ammenslutninger og andre organer som representerer kategorier av
behandlingsansvarlige eller databehandlere », utarbeide atferdsnormer, eller endre
eller utvide omfanget av slike regler for næ rmere å angi anvendelsen av
forordningen. I artikkel 40 nr. 2 bokstav a til k er det listet opp en rekke eksempler
på hva slike normer kan dreie seg om. Normene kan være svært omfattende, eller
regulere kun en smal behandlingsform eller bruk av en spesiell type teknologi. Det
kan for eksempel utarbeides normer for pseudonymisering eller avvikshåndtering.

Etter artikkel 40 nr. 5 skal s ammenslutninger og organer som har til hensikt å
utarbeide atferdsnormer eller endre eller utvide e ksisterende atferdsnormer ,
fremlegge utkast og utkast til endringer eller utvidelser for tilsynsmyndigheten.
Tilsynsmyndigheten skal avgi uttalelse om hvorvidt utkastet oppfyller
forordningens krav , og skal godkjenne utkastet dersom den finner at de inneholder
tilstrekkelige og nø dvendige garantier .

Kontroll med om godkjente atferdsnormer overholdes, kan etter artikkel 41 nr. 1
utføres av et organ med et « egnet nivå av dybdekunnskap om temaet for
atferdsnormene og som er akkreditert for dette formål av vedkommende
tilsynsmyndighet ». Vilkårene for akkreditering av et slikt organ følger av artikkel
41 nr. 2, som blant annet stiller krav om uavhengighet og fremgangsmåter og
rutiner for behandling av klager på overtredelser av atferdsnormene.

Organets kontrollvirksomhet vil være begre nset til de som frivillig har sluttet seg
til normene og ordningen. Forordningen pålegger ingen behandlingsansvarlige
eller databehandlere noen plikt til å slutte seg til atferdsnormer eller kontroll -
ordninger. Atferdsnormene skal etter artikkel 40 nr. 4 i nneholde mekanismer som
gjør det mulig for organet å utføre obligatorisk tilsyn med at atferdsnormene
overholdes av behandlingsansvarlige og databehandlere som har sluttet seg til
dem. Organets kontroll med overholdelsen av atferdsnormene må altså fastsett es i
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atferdsnormene, og den behandlingsansvarlige eller databehandleren må dermed
slutte seg til kontrollordningen som ledd i tilslutningen til atferdsnormene.

I henhold til artikkel 41 nr. 4 skal kontrollorganet «under forutsetning av
nødvendige garantie r, treffe egnede tiltak i tilfelle en behandlingsansvarlig eller
databehandler ikke overholder atferdsnormene, herunder suspendere eller utelukke
den berørte behandlingsansvarlige eller databehandleren fra atferdsnormene».
Forordningen gir ikke kontrollorg anene noen kompetanse til å ilegge sanksjoner,
pålegge erstatningsplikt eller lignende. Tiltakene som organet kan treffe, må
fastsettes i atferdsnormene.

Det er presisert i artikkel 40 nr. 1 at kontrollorganenes tilsyn med overholdelsen av
bransjenormene ikke berører tilsynsmyndighetens oppgaver og kompetanse til å
føre tilsyn med overholdelsen av forordningens regler. Organene kan ikke føre
kontroll med behandling utført av offentlige myndigheter og organer, jf. artikkel
41 nr. 6.

Tilsynsmyndighetens k ompetanse til å vedta pålegg eller sanksjoner knytter seg
bare til overtredelser av forordningens regler, jf. artikkel 58 nr. 2 og 83 nr. 1 og nr.
4 til 6. Datatilsynet kan derfor ikke vedta pålegg eller sanksjoner direkte for brudd
på atferdsregler. Også erstatningsansvaret etter artikkel 82 knytter seg til over tred -
elser av forordningen, jf. artikkel 82 nr. 1. I flere bestemmelser er det imidlertid
fastsatt at overholdelse av godkjente atferdsregler kan brukes som en faktor for å
påvise at forpliktelsene etter forordningen overholdes, se artikkel 24 nr. 3 om den
behandlingsansvarliges plikter, artikkel 28 nr. 5 jf. 1 og 4 om krav til data be -
handlere, artikkel 32 nr. 3 jf. 1 om sikkerhet ved behandlingen og artikkel 46 nr. 2
bokstav e om garantier ved overføring av personopplysninger til tredje stater eller
inter nasjonale organisasjoner uten særlig godkjenning fra tilsynsmyndigheten.
Videre følger det av artikkel 83 nr. 2 bokstav j at det skal tas hensyn til
overholdelse av godkjente atferdsnormer ved avgjørelsen av om det skal ilegges
overtredelsesgebyr og gebyrets størrelse.

Departementets vurdering

Departementet ser på atferds normer som en god måte å sikre etterlevelse av
regelverket. Dette gjelder særlig i bransjer som er relativ t oversiktlige, har en sterk
bransjeorganisasjon og en ikke ubetydelig grad av indre selvjustis. Departementet
mener videre det er et særlig behov for å utarbeide normer som kan komme mindre
virksomheter til gode, slik forordningen legger opp til. Datatilsy net har erfaring
med at mindre virksomheter i større grad enn store finner det utfordrende å
etterleve regelverket.

Datatilsynets akkreditering av kontrollorganer kan etter departementets oppfatning
skje direkte med grunnlag i forordningen artikkel 41 nr. 2. Det foreslås derfor
ingen lovbestemmelse om dette.

13.10 Sertifiseringsordninger

Gjeldende rett

Gjeldende norsk personvernregelverk inneholder ingen bestemmelser om
sertifiseringsordninger på personvernområdet.
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Forordningen

Etter f orordningen artikkel 42 skal landene oppmuntre til ordninger med person -
vernsertifisering. Sertifisering skal i samsvar med artikkel 42 nr. 5 foretas av et
akkreditert sertifiseringsorgan eller av tilsynsmyndigheten. Kriteriene for
sertifiseringen skal vær e godkjent av tilsynsmyndigheten eller Personvernrådet.
Også behandlingsansvarlige eller databehandlere som ikke er omfattet av forord -
ningen, kan sertifiseres, for å påvise at det foreligger nødvendige garantier i
forbindelse med overføring til tredjestat er eller internasjonale organisasjoner, jf.
artikkel 42 nr. 2.

Etter artikkel 43 nr. 1 skal sertifiseringsorganer ha et egnet nivå av dybdekunnskap
om personvern. De skal dessuten være akkreditert av enten den nasjonale tilsyns -
myndigheten eller av det nas jonale akkrediteringsorganet utpekt i samsvar med
forordning 765/2008 om akkrediterings - og markedstilsynskrav i forbindelse med
markedsføring av produkter . Akkrediteringen skal gjøres i henhold til EN - ISO/IEC
17065/2012 og tilleggskrav fastsatt av det nas jonale tilsynsorganet med kompe -
tanse etter personvernforordningen artikkel 55 og 56.

Det er presisert i artikkel 42 nr. 4 at en sertifisering ikke begrenser ansvaret for å
oppfylle kravene i forordningen eller oppgavene og kompetansen til tilsyns -
myndigh eten. På samme måte som overholdelse av atferdsnormer , kan sertifisering
brukes som en faktor for å påvise at forordningens regler etterleves, jf. artikkel 24
nr. 3, 25 nr. 3, 28 nr. 5 og 32 nr. 3.

Departementets vurdering

Hvordan sertifiseringsordninger skal fungere, er ikke inngående beskrevet i
forordningen, men departementet legger til grunn at det dreier seg om ulike
ordninger eller systemer som den behandlingsansvarlige kan kontrolleres og
godkjennes etter. At en behandlingsansvarlig eller databehand ler er personvern -
sertifisert, vil innebære at de er vurdert og godkjent etter et system som doku -
menterer at de behandler personopplysninger i samsvar med fastsatte kriterier.

Sertifiseringsorganer skal akkrediteres enten av tilsynsmyndigheten med kompe -
tanse etter forordningen artikkel 55 eller 56, eller av et akkrediteringsorgan utpekt
i samsvar med forordning 765/2008. Denne forordningen er gjennomført i Norge
ved lov om det frie varebytte i EØS (EØS - vareloven) § 2. EØS - vareloven § 3
første ledd utpeke r Norsk akkreditering som nasjonalt akkredi teringsorgan i
Norge. Både Datatilsynet, Norsk akkreditering eller begge i felles skap kan derfor
akkreditere sertifiseringsorganer som skal sertifisere i samsvar med
personvernforordningen. I tillegg gjelder akk reditering av sertifiserings organer
foretatt av akkrediteringsorganer i andre EU - /EØS - land.

Det følger av forordningen artikkel 43 nr. 1 at landene skal sikre at sertifiserings -
organer akkrediteres av enten tilsynsmyndigheten eller akkrediteringsorganet. Det
er etter departementets vurdering ikke nødvendig med lovbestemmelser om dette
utover forordningens regler .
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14 Personvernrådgiver

14.1 Gjeldende rett

Det eksisterer i dag ingen plikt i norsk rett til å ha personvernombud. Den
gjeldende ordningen med personver nombud er basert på frivillighet for den
behandlingsansvarlige og er åpen for behandlingsansvarlige i både privat og
offentlig sektor.

Behandlingsansvarlige som oppnevner personvernombud, får etter gjeldende rett
enkelte administrative fordeler. For det fø rste medfører oppnevning av person -
vernombud at det kan gjøres unntak fra den behandlingsansvarliges meldeplikt til
Datatilsynet, jf. personopplysningsforskriften § 7 - 12. For det andre er behandling
av personopplysninger i forbindelse med et forskningsprosjekt på nærmere vilkår
unntatt fra konsesjonsplikt dersom prosjektet er tilrådd av personvernombud , jf .
personopplysningsforskriften § 7 - 27.

Personvernombudets oppgaver fremgår av personop plysningsforskriften § 7 - 12.
Det følger av § 7 - 12 at personvernombudet skal sikre at den behandlingsansvarlige
følger personopplysningsloven med forskrift , og det er særskilt bestemt at person -
vernombudet skal føre en oversikt over opplysningene som nevnt i person opplys -
nings loven § 32. Det følger videre av forskriften § 7 - 12 at personvernom budet skal
være uavhengig, men bestemmelsen konkretiserer ikke nærmere hva som ligger i
kravet til uavhengighet.

Personvernregelverket inneholder ikke egne regler om taushetsplikt for person -
vern ombudet, men ellers gjeldende regler om taushetsplikt vil kunne komme til
anvendelse. For eksempel vil et personvernombud for et offentlig organ være
underlagt forvaltningslovens taushetspliktsbestemmelser, mens et ombud i pr ivat
sektor vil kunne være underlagt lovbestemt taushetsplikt i kraft av
sektorlovgivningen for det aktuelle rettsområdet. I tillegg vil avtalebestemt
taushetsplikt kunne være aktuelt.

Ordningen med personvernombud er formalisert gjennom regulering i polit i -
registerloven, jf. § 63. Personvernombud er der benevnt personvernrådgiver.
Ordningen med personvernrådgiver videreføres med enkelte endringer i direktivet
om behandling av personopplysninger i straffesakskjeden som gjennomføres i
politiregisterloven med tilhørende forskrifter – se omtalen over i punkt 2.7.1 .

14.2 Forordningen

Forordningens regler om personvernrådgivere innebærer en betydelig utvidelse av
ordningen sammenli g net med gjeldende norsk rett. Om begrepet personvern -
rådgiver vises det til punkt 14.3.1 under.

Behandlingsansvarlige og datab ehandlere får på nærmere vilkår en plikt til å
utpeke personvernrådgiver. Videre oppstiller forordningen detaljerte regler om
personvernrådgiverens oppgaver og uavhengige posisjon.

Artikkel 37 nr. 1 pålegger den behandlingsansvarlige og databehandleren en plikt
til å utpeke personvernrådgiver når vilkårene i bokstav a til c er oppfylt, d et vil si
når behandlingen utføres av en offentlig myndighet eller et offentlig organ , jf.
bokstav a, når virksomheten består av behandlingsaktiviteter som på grunn av sin
art, omfang eller formål krever regelmessig eller systematisk monitorering av
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registrerte i stor skala , jf. bokstav b, og i tilfeller der den behandlingsansvarliges
hovedvirksomhet består i behandling i stor skala av sensitive opplysninger eller
opplysning er om straffedommer og lovovertredelser , jf. bokstav c.

Det følger av artikkel 37 nr. 4 at det i nasjonal rett kan fastsettes en plikt til å
oppnevne personvernrådgiver også i andre tilfeller enn de som følger av artikkel
37 nr. 1. Videre følger det av art ikkel 37 nr. 4 at behandlingsansvarlige og
databehandlere som ikke har plikt til å utpeke personvernrådgiver, likevel har
adgang til dette.

Artikkel 37 nr. 2 bestemmer at et konsern kan oppnevne én person vernrådgiver
forutsatt at alle virksomhetene har en kel tilgang til vedkommende. Videre
bestemmer artikkel 37 nr. 3 at offentlige myndigheter eller offentlige organer kan
oppnevne én personvernrådgiver under hensyn til deres organisasjonsstruktur og
størrelse. Artikkel 37 nr. 6 bestemmer at personvernrådgiv eren kan være ansatt hos
den behandlingsansvarlige eller databehandleren eller utføre sine oppgaver på
grunnlag av en tjenesteavtale.

Den som utpekes til personvernrådgiver, må inneha visse faglige kvalifikasjoner.
Artikkel 37 nr. 5 bestemmer at personvern rådgiveren skal utpekes på grunnlag av
faglige kvalifikasjoner og særlig på grunnlag av dybdekunnskap om person -
vernlovgivningen, samt evne til å utføre oppgavene som følger av forordningen
artikkel 39.

Artikkel 38 inneholder bestemmelser om personvernrådg iverens stilling. Den
behandlingsansvarlige og databehandleren skal sikre at personvernrådgiveren på
riktig måte og til rett tid involveres i alle spørsmål som gjelder vern av
personopplysninger , og at personvernrådgiveren skal ha de ressurser som er
nødvendige for å utføre sine pålagte oppgaver. Personv e rn rådgiveren skal ikke
motta instrukser om utførelsen av sine oppgaver og skal ikke kunne avskjediges
eller straffes av den behandlingsansvarlige eller data behandleren for å utføre sine
oppgaver. Per sonvernrådgiveren skal rapportere direkte til det høyeste
ledelsesnivået hos den behandlingsansvarlige eller data behandleren.

Artikkel 38 nr. 4 bestemmer at de registrerte kan kontakte personvernrådgiveren
angående alle spørsmål om behandling av deres pe rsonopplysninger, og om
utøvelsen av de rettighetene de har i henhold til forordningen.

Artikkel 38 nr. 5 bestemmer at personvernrådgiveren skal være bundet av
taushetsplikt eller en plikt til fortrolig behandling av opplysninger ved utførelsen
av sine opp gaver, i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett.
Det følger av artikkel 38 nr. 6 at personvernrådgiveren også kan utføre andre
oppgaver og ha andre plikter, såfremt dette ikke fører til interessekonflikt.

Artikkel 39 pålegger personv ernrådgiveren en rekke oppgaver. Etter artikkel 39 nr.
1 bokstav a og b skal personvernrådgiveren informere og gi råd til virksomheten
om forpliktelsene som følger av forordningen og annet
personopplysningsregelverk og kontrollere overholdelsen av personve rn -
regelverket og eventuelt internt regelverk. Personvernrådgiveren skal også
gjennomføre holdningsskapende tiltak og opplæring av personellet som er
involvert i behandlingsaktivitetene. Etter artikkel 39 nr. 1 bokstav c skal
personvern rådgiveren på anmod ning gi råd om vurderingen av
personvernkonsekvenser og kontrollere gjennomføringen av den i henhold til
artikkel 35 . Artikkel 39 nr. 1 bokstav d og e bestemmer at personvernrådgiveren



66

skal samarbeide med tilsynsmyndigheten og fungere som kontaktpunkt for
tilsynsmyndigheten ved spørsmål om behandlingen, herunder forhåndsdrøftingene
nevnt i artikkel 36, og ved behov rådføre seg med tilsynsmyndigheten om
eventuelle andre spørsmål .

Personvernrådgiveren er omtalt også i en rekke av forordningens øvrige artikler.
Etter artikkel 35 nr. 2 skal d en behandlingsansvarlige rådføre seg med personvern -
rådgiveren i forbindelse med vurdering av personvern konse kvenser . Etter artikkel
33 og 34 s kal meldinger om brudd på personopplysningssikkerheten inneholde
kontakt opplysningene til personvernrådgiveren. Etter artikkel 30 nr. 1 bokstav a
og 30 nr. 2 bokstav a skal personvernrådgiverens navn og kontaktdetaljer fremgå
av protokollene over behandli ngs aktiviteter. Etter artikkel 13 nr. 1 bokstav b og 14
nr. 1 bokstav b skal kontakt opplys ningene til personvernrådgiveren inngå i
opplysningene som gis til den registrerte. Etter artikkel 47 nr. 2 bokstav h skal
bindende virksomhetsregler angi oppgaven e til personvernrådgiveren.

Den såkalte Artikkel 29 - gruppen vedtok 5. april 2017 retningslinjene «Guidelines
on Data Protection Officers (‘ DPOs’)»10. Der behandles blant annet spørsmål
knyttet til vilkårene for oppnevnelse av personvernrådgivere, samt til rådgiverens
posisjon og oppgaver.

14.3 Departementets vurdering

Generelt om ordningen med personvernrådgiver

Forordningen innebærer at ordningen med per sonvernrådgiver utvides vesentlig i
forhold til gjeldende norsk rett. Forordningens bestemmelser om personvern -
rådgiverens oppnevning, stilling og oppgaver er detaljerte og åpner i liten grad for
nasjonale tilpasninger. Departementet knytter likevel noen k ommentarer til
personvernrådgiverens rolle i offentlig sektor, se under i punkt 14.3.2 . På enkelte
områder åpner forordningens regler om personvernr ådgiver for nasjonale
særregler, og departementet vurderer under i punkt 14.3.3 til 14.3.5 om og hvordan
denne adgangen bør benyttes.

Departementet har i den norske oversettelsen av forordningen valgt å benytte
begrepet personvernrådgiver i stedet for personvernombud. Dermed benyttes
samme beg rep i den norske oversettelsen av forordningen og den norske over -
settelsen av direktivet om behandling av personopplysninger i straffesaks kjeden,
som er nærmere behandlet over i punkt 2.7.1 . Departementet bemerker at den
danske versjonen av forordningen benytter begrepet «databeskyttelsesrådgiver»,
mens den svenske versjonen benytter begrepet «dataskyddsombud». I den engelske
versjonen benyttes «da ta protection officer».

Personvernrådgiver i offentlig sektor

I relasjon til offentlig sektor reiser forordningens regler om personvernrådgiver to
hovedspørsmål. For det første hvilke offentlige organer som har plikt til å utpeke
personvernrådgiver og for det andre i hvilken utstrekning de offentlige organene
som omfattes av plikten har adgang til å ha felles personvernrådgiver.

10 http://ec.europa.eu/newsroom/document. cfm?doc_id=44100
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Behandlingsansvarlige og databehandlere har plikt til å utnevne personvern -
rådgiver når «behandlingen utføres av en offentlig mynd ighet eller et offentlig
organ», jf. artikkel 37 nr. 1 bokstav a. Forordningen gir ingen nærmere definisjon
av «offentlig myndighet» eller «offentlig organ». Etter departementets vurdering
tilsier en alminnelig språklig forståelse av forordningen at de org aner som
omfattes av offentleglova § 2 første ledd bokstav a, må ha personvernrådgiver,
mens rettssubjektene i offentleglova § 2 første ledd bokstav b til d faller utenfor.
En nærmere omtale av hvilke organer som vil omfattes etter en slik forståelse gis i
Justis - og beredskapsdepartementets Rettleiar til offentleglova kapittel 3 .11

Artikkel 37 nr. 3 bestemmer at dersom den behandlingsansvarlige eller
databehandleren er en offentlig myndighet eller et offentlig organ, «kan det
utpekes én personvernrådgive r for flere av nevnte myndigheter eller organer, idet
det tas hensyn til deres organisasjonsstruktur og størrelse». Bestemmelsen
fastsetter ingen nærmere angitt grense for hvor mange organer mv. som kan ha
felles personvernrådgiver. Etter departementets vu rdering må adgangen for
offentlige organer til å ha felles personvernrådgiver bero på en funksjonell
betraktning, slik at det avgjørende blir om delingen er forenlig med utførelsen av
de oppgavene personvern rådgiveren er pålagt i forordningen. Det må fore tas en
grundig vurdering av om personvernrådgiverens oppgaver står i fare for å bli så
omfattende at de ikke kan utføres av én enkelt personvernrådgiver. Er oppgavene
samlet sett håndterbare for én rådgiver, kan flere organer dele personvernrådgiver.

Depar tementet legger til grunn at artikkel 37 nr. 6, som åpner for at
personvernrådgiveren både kan være ansatt eller utføre sine oppgaver på grunnlag
av en tjenesteavtale, gjelder for både offentlige og private rettssubjekter.

Utvidelse av plikten til å utpeke personvernrådgiver?

Artikkel 37 nr. 4 åpner for at det i nasjonal rett kan fastsettes regler som pålegger
behandlings ansvarlige og databehandlere å utpeke personvernrådgiver i andre
tilfeller enn dem artikkel 37 nr. 1 gir anvisning på.

Etter departemente ts vurdering bør det ikke på nåværende tidspunkt gis nasjonale
regler som generelt utvider plikten til å utpeke personvernrådgiver utover det som
følger av artikkel 37 nr. 1. Departementet viser i denne forbindelse til at artikkel
37 nr. 1 medfører at ordn ingen allerede favner nokså vidt. Videre viser
departementet til at det ligger et nokså stort tolkningsrom i artikkel 37 nr. 1.
Særlig gjelder dette vilkårene i artikkel 37 nr. 1 bokstav b og c, og spesielt hva
som skal regnes som «regelmessig og systemati sk monitorering i stor skala». Det
totale nedslagsfeltet for plikten til å oppnevne personvernrådgiver etter
forordningen, det vil si eksakt hvilke typer virksomheter og antallet virksomheter
som er omfattet, er på denne bakgrunn ikke klart. På denne bakgr unn mener
departe mentet at man bør se hen til eventuell utvikling av felleseuropeisk praksis
på området før det vurderes nasjonal utvidelse av ordningen.

Dersom det skulle bli aktuelt å utvide plikten til å ha personvernrådgiver, bør
reglene om dette ette r departementets vurdering fastsettes i forskrift.
Departementet foreslår derfor en forskriftshjemmel hvor Kongen gis adgang til å
fastsette at plikten til å utpeke personvern rådgiver skal omfatte andre

11https://www.regjeringen.no/contentassets/3a11886db3604e9d9a049e872564467d/rettleiar_offentleglo
va.pdf
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behandlingsansvarlige og databehandlere enn det som omfattes av forordningen
artikkel 37 nr. 1, se lovutkastet § 1 6 .

Når det spesielt gjelder behandling av sensitive personopplysninger i forbindelse
med forskning mv., vises det til behandlingen over i punkt 8.3.6 hvor
departementet har foreslått at utpeking og tilrådning fra personvernrådgiver skal
være et vilkår for behandling i medhold av lovutkastet § 6.

Utvidelse av personvernrådgiverens oppgav er?

Det følger av forordningen artikkel 39 nr. 1 at personvernrådgiveren minst skal ha
de opplistede oppgavene. Bestemmelsen åpner etter ordlyden for at personvern -
rådgiveren kan ha flere oppgaver enn det forordningen som et minimum krever.
Slike oppgaver vil for eksempel kunne følge av personvernrådgiverens avtale med
den behandlingsansvarlige. Departementet er i tvil om bestemmelsen åpner for å
pålegge personvern rådgivere ytterligere plikter ved nasjonal lovgivning, men kan
uansett ikke se at det på det nåværende tidspunkt ved lov er nødvendig å pålegge
personvernrådgivere flere plikter enn pliktene som allerede følger av artikkel 39.
Departementet går på denne bakgrunn inn for at det ikke fastsettes bestemmelser
om ytterligere oppgaver og plikter for per sonvernrådgivere.

Personvernrådgiverens taushetsplikt

Artikkel 38 nr. 5 bestemmer at personvernrådgiveren skal være bundet av
«taushetsplikt eller en plikt til fortrolig behandling av opplysninger ved utførelse
av sine oppgaver i samsvar med unionsretten e ller medlemsstatenes nasjonale
rett». Etter departementets vurdering oppstiller forordningen her en plikt for
nasjonale myndigheter til å sørge for at personvernrådgivere er underlagt
taushetsplikt i nasjonal rett.

Det finnes i norsk rett ingen taushetspli ktbestemmelser som retter seg spesielt mot
personvern rådgivere. I praksis vil mange personvernrådgivere være underlagt
lovfestet taushetsplikt om noens personlige forhold de under tjenesten får
kunnskap om i kraft av forvaltningslovens taushetsplikts best emmelser eller annen
yrkes - eller sektorspesifikk lovgivning, for eksempel finansforetaks loven. Mange
person vern rådgivere vil dessuten ha bestemmelser om taushetsplikt i sin arbeids -
eller tjenesteavtale.

Som følge av plikten i artikkel 38 nr. 5 til å sørge for at personvernrådgivere er
underlagt taushetsplikt, foreslår departementet en taushetsbestemmelse som er
bygget over samme lest som taushetspliktsbestemmelsen i forvaltningsloven § 13,
se lovutkastet § 1 5 . Brudd på bestemmelsen vil kunne innebære at straffe lovens
bestemmelser om brudd på taushetsplikt kommer til anvendelse, jf. straffeloven
§§ 209 og 210.

Taushetsplikten omfatter i likhet med forvaltningsloven § 13 opplysninger om
personlige forhold og ulike typer næringsrelaterte opplysninger som det er av
konkurranse - eller næringsmessig betydning å hemmeligholde. I tillegg er det
presisert at taushetsplikten omfatter informasjon om informasjons sikkerhet og
ulike sikringstiltak, samt enkeltpersoners varsling om overtredelser av loven.
Taushetspl ikten er på dette området den samme som for tilsynsmyndig hetene.
Taushetsplikten gjelder også etter at personvernrådgiveren har avsluttet tjenesten
eller arbeidet.
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Taushetsplikten er ikke til hinder for at personvern rådgiveren skal kunne utføre
sine lovp ålagte oppgaver, eller ved samtykke fra den opplysningene gjelder .

Departementet ber særlig om høringsinstansenes syn på forslaget til
taushetspliktsbestemmelse.

15 Melde - og konsesjonsplikt

15.1 Gjeldende rett

Gjeldende b estemmelser om konsesjons - og meldeplikt finnes i person -
opplysnings loven kapittel VI. Det følger av § 31 at den behandlingsansvarlige skal
gi melding til Datatilsynet før det behandles personopplysninger med elektroniske
hjelpemidler eller opprettes manu elle personregistre som inneholder sensitive
personopplysninger. Unntak fra meldeplikten kan fastsettes i forskrift. I person -
opplysningsforskriften kapittel 7 II er det gitt en rekke unntak fra meldeplikten for
spesifikke typer behandling av personopplysn inger. Det er også gitt hjemmel for
Datatilsynet til å samtykke til unntak fra meldeplikt dersom den behandlings -
ansvarlige har utpekt et uavhengig personvernombud.

Etter personopplysningsloven § 33 første ledd kreves det i utgangspunktet
konsesjon for å behandle sensitive personopplysninger. Konsesjonsplikten gjelder
ikke dersom personopplysningene er avgitt uoppfordret. Den gjelder heller ikke
for behandling av personopplysninger i organ for stat eller kommune når
behandlingen har hjemmel i egen lov. Lov en § 31 siste ledd fastsetter at Kongen
kan gi forskrift om at visse behandlingsmåter eller behandlingsansvarlige skal
være underlagt konsesjonsplikt og § 33 siste ledd fastsetter at det kan gi s forskrift
om andre unntak fra konsesjonsplikten. I personoppl ysningsforskriften kapittel 7 I
er det gitt bestemmelser om utvidet konsesjonsplikt for behandling av
personopplysninger i telesektoren, forsikringsbransjen og i bank - og
finansinstitusjoner. I kapittel 7 III er det gitt unntak fra både konsesjon s - og
meld eplikt for en rekke spesifikke behandlingsmåter. I k apittel 7 IV er det gitt
ytterligere unntak fra konsesjons p likten, men disse behandlingene er underlagt
meldeplikt. Det følger videre av personopplysningsloven § 33 annet ledd og
forskriften § 7 - 4 at Dat atilsynet kan beslutte at enkelte behandlingsmåter som er
unntatt fra konse sjons plikt etter enkelte bestemmelser i forskriften, likevel skal
underlegges konsesjons - eller meldeplikt.

Datatilsynets behandling av konsesjonssøknader er en forhåndskontroll av om
søkerens planlagte databehandlinger oppfyller regelverkets krav , og utgjør i
utgangspunkte t ikke et selvstendig behandlingsgrunnlag. Behandling av sensitive
personopplysninger må alltid ha et behandlingsgrunnlag i samsvar med p erson -
opplysningsloven §§ 8 og 9. Unntaket er personopplysningsloven § 9 tredje ledd ,
som fastsetter at Datatilsynet kan bestemme at sensitive opplysninger kan
behandles i andre tilfeller enn det som er tillatt etter § 9 første og an net ledd når
viktige samfunns interesser tilsi er det.

I personopplysningsloven § 34 oppstilles det visse retningslinjer for Datatilsynets
vurdering av om kon sesjon skal gis. Tilsynet skal foreta en konkret vurdering av
om behandlingen vil medføre eventuelle ulemper for den registrerte , og om
probleme ne kan fjernes ved at det stilles vilkår for behandlingen i medhold av
p ersonopplysningsloven § 35.
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Den behandlingsansvarlige har rett til på forhånd å få avklart av Datatilsynet om
en behandling vil kreve konsesjon eller ikke, jf. p ersonopplysningsloven § 33
fjerde ledd. Både forhåndsavgjørelser og konsesjonsvedtak er enkeltvedtak som
kan påklages til Personvernnemnda.

På grunn av det store antallet konsesjonssøknader har Datatilsynet på en rekke
områder utarbeidet standardkonsesjoner som setter visse gen erelle vilkår. Disse
trer i stedet for individuelt utarbeidede konsesjoner. Eksempler på slike
konsesjoner er kredittopplysningskonsesjonen, forsikrings ko nsesjonen og
bankkonsesjonen. I saker der det benyttes standardkonsesjon , er den reelle
saksbehandlin gen i enkeltsakene begrenset.

Datatilsynet fører en offentlig tilgjengelig oversikt over gitte konsesjoner.12 I 2016
behandlet Datatilsynet til sammen 297 konsesjonssøknader. 203 av disse ble
innvilget , mens 90 gjaldt endringsvedtak. Fire søknader ble avsl ått. De fleste nye
konsesjonssøknader gjelder forskning eller opprettelse av registre innen
helsesektoren.13

15.2 Forordningen

Forordningen avskaffer ordningen med meldeplikt som følger av 95 - direktivet
artikkel 18 og som er gjennomført i norsk rett i personopp lysningsloven §§ 31 og
32. Forordningen legger heller ikke opp til at behandlinger skal
forhåndsgodkjennes av tilsynsmyndighetene. Tilsynsmyndighetenes kontroll skal
som hovedregel foregå som etterkontroll. Tilsynsmyndighetene gis også en
sterkere veiledni ngsrolle, blant annet gjennom plikten til å foreta
forhåndsdrøft inger . Videre skal tilsynsmyndighetene godkjenne atferds normer.
Samtidig skjerpes pliktene til den behandlingsansvarlige og databehandler for å
sikre at behandlingen er i samsvar med forordnin gen. Eksempler på dette er
skjerpet plikt til internkontroll, risikovurderinger og utredning av
personvernkonsekvenser og plikt for visse virksomheter til å ha
personvernrådgiver. Den behandlingsansvarlige s og databehandler en s plikter er
nærmere beskrevet over i kapittel 13 .

Artikkel 36 nr. 5 åpner for at medlemsstatene kan fastsette nasjonale regler s om
pålegger forhåndsdrøft inger og forhåndsgodk jenning (konsesjon) fra
tilsynsmyndighetene når behandlingen foretas som ledd i utførelsen av en oppgave
i allmennhetens interesse. Sosial trygghet og folkehelse nevnes spesielt som
områder av allmenn interesse.

Videre åpner f orordningen artikkel 9 nr. 4 for at medlemsstatene kan
«opprettholde eller innføre ytterligere vilkår, herunder begrensninger, med hensyn
til behandling av genetiske opplysninger, biometriske opplysninger eller
helseopplysninger» . Departementet legger til grunn at denne bestemmelsen å pner
for å pålegge konsesjonsplikt for behandling av denne type opplysninger. Artikkel
9 nr. 4 inneholder, i motsetning til artikkel 36 nr. 5, ikke et krav om at
behandlingen av opplysningene må skje for et visst formål. Bestemmelsen synes
således å hjemle en videre rett til å videreføre konsesjonsplikt for behandling av de
tre angitte opplysningskategoriene enn det artikkel 36 nr. 5 gjør.

12 Se liste med ek sempler på konsesjoner som gis av Datatilsynet her:
www.datatilsynet.no/Regelverk/Konsesjoner/
13 Datatilsynets årsmelding for 2016, s. 1 3 .
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15.3 Departementets vurderinger

Meldeplikt

Som nevnt ov er avskaffer forordningen meldeplikten som i dag følger av
persono ppl ysningsloven §§ 31 og 32. Disse reglene vil derfor ikke bli videreført.

Konsesjon

Bør konsesjonsplikten videreføres ?

Spørsmålet om hvorvidt adgangen til å fastsette nasjonale regler om forhånds -
godkjenne lse (konsesjon) bør utnyttes til å videreføre e n or dning med
konsesjonsplikt i norsk rett , må vurderes ut ifra en rekke forhold, herunder fordeler
og ulemper ved konsesjonsplikt som reguleringsform, mulige alternative
virkemidler og i hvilken grad øvrige plikter i forordningen vil etterleves i praksis.

En klar fordel ved dagens konsesjonsordning er at det etableres kontakt mellom
Datatilsynet og den behandli ngsansvarlige og at saken presenteres for Datatilsynet.
Denne kontakten gir grunnlag for å formidle regelinformasjon til de
konsesjonspliktige og bidra r til å høyne bevissthetsnivået om personvernspørsmål
hos disse. De samlede konsesjonsvedtakene vil utgjøre en del av grunnlaget for
tilsynets prioriteri ng av arbeidsoppgaver, særlig i relasjon til kontroll, veiledning
og regelverk, og de vil sikre offentl ighet med hensyn til de behandlinger som
foretas.

Konsesjonsbehandlingen muliggjør videre en individuell vurdering av den enkelte
behandling og av om konsesjon skal gis. Ved at det kan stilles vilkår i
konsesjonen , gis tilsynsmyndigheten mulighet til å fa stsette de vilkår som er best
egnet til å ivareta personvernet under den enkelte behandling. Dette åpner for en
fleksibel og smidig regulering og gir forutberegnelighet for den behandlings -
ansvarlige. Ettersom vurderingen av behandlingen skjer før behandlingen finner
sted, hindres det dessuten at det oppstår skade eller andre uheldige virkninger som
senere må repareres. Dette vil være kostnadsbesparende for den behandlings -
ansvarlige.

I dag gis en rekke konsesjoner som standardkonsesjoner basert p å
egenerklæringer, uten at det foretas drøftelser med den behandlingsansvarlige, og
uten at Data tilsynet foretar individuelle vurderinger i særlig grad. Dette svekker
fordelene ved konsesjonsbehandling. I tillegg er konsesjonsbehandlingen svært
ressurs kr evende for Datatilsynet.

Forordningen legger i utgangspunktet ikke opp til et system hvor tilsyns -
myndigheten skal gi forhånds godkjennelse. I stedet legges det opp til en rekke
alternative virkemidler for å sikre at reglene overholdes. Det vises særlig t il
plikten til å foreta vurdering av personvernkonsekvenser etter artikkel 35 og
plikten til å foreta forhåndsdrøftinger med tilsynsmyndigheten etter artikkel 36,
som departementet antar at vil gjelde for mange av de behandlinger som i dag er
underlagt kon sesjons plikt. Etter departementets syn vil disse mekanismene gi et
vel så godt person opplysningsvern, ved at de behandlingsansvarlige i større grad
enn i dag vil måtte tenke gjennom hvilke personvernkonsekvenser en behandling
vil ha og hvilke tiltak som må settes i verk for å avhjelpe risikoen for brudd på
regelverket. Samtidig vil plikten til forhåndsdrøft inger med Datatilsynet videreføre
de positive virkningene av konsesjonsbehandlingen.
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Som nevnt ove r gis også en rekke konsesjoner i dag som konsesjone r med
standardvilkår. Dette gjelder for eksempel konsesjon for bankers, finans institu -
sjoners, forsikringsselskapers og pensjonskassers behandling av person opplys -
ninger . Departementet vil i denne sammenheng vise til bestemmelsene i
forordningen artikke l 40 , som f astsetter at bransjen se lv kan utarbeide
atferdsnormer. Slike atferds normer skal godkjennes av tilsynsmyndi ghetene, jf.
artikkel 40 nr. 5, og hvis de gjelder for behandlinger i flere medlemsstater,
forelegges Personvern rådet for uttalelse. Brans jene nevnt ove r har sterke
bransjeorganis asjoner, og etter departementets syn ligger det derfor godt til rette
for at det utarbeides atferdsnormer for behandling av personopplysninger på dette
feltet. Dette vil etter departementets syn kunne gi et vel så g odt
personopplysningsvern som dagens standardkonsesjoner, og gi aktørene samme
forutberegnelighet for at behandlingen er i tråd med loven.

Det vises også til adgangen til, og til dels plikten til, å fastsette særskilte regler i
lov eller forskrift etter a rtikkel 6 nr. 2 og 3 og 9 nr. 2 og 4, se kapittel 7 og 8 . En
slik lov - eller forskriftsregulering vil kunne erstatte og utbygge vilkårene som er
gitt i standardkonsesjoner i dag, og dermed gi samme personopplysningsvern og
samme forutberegnelighet for aktørene.

I lys av ovenstående vurderinge r foreslår departementet at plikten til å innhente
forhåndsgodkjennelse (konsesjon) fra Datatilsynet ikke videreføres. Dette gjelder
også for behandling av genetiske opplysninger, biometriske opplysninger og
helseopplysninger , jf. forordningen artikkel 9 nr. 4. Ettersom det hefter noe
usikkerhet om hvordan de alternative virkemidlene i forordningen vil virke i
praksis, foreslås det imidlertid å innføre en forskriftshjemmel som kan benyttes til
å gjeninnføre konsesjonsplikt dersom det skulle vise seg at det te skulle være
nødvendig for å sikre et tilstrekkelig personvern, se lovutkastet § 11. Dette er ment
som en sikkerhetsventil som bare bør benyttes for spesifikke
behandlingssituasjoner. Det vil dessuten være mulig å innføre konsesjonsplikt i
særlovgivninge n dersom dette anses nødvendig på et spesifikt område, for
eksempel når det gjelder helseforskning.

Det bes om høringsinstansenes syn på disse spørsmålene .

Særlig om personopplysningsloven § 9 tredje ledd

Datatilsynet har gitt en rekke tillatelser med hjemmel i personopplysningsloven
§ 9 tredje ledd , som gir Datatilsynet kompetanse til å bestemme at sensitive
personopplysninger kan behandles « også i andre tilfeller dersom viktige
samfunnsinteresser tilsier det og det settes i verk tilt ak for å sikr e den registrertes
interesser » . I motsetning til konsesjoner etter personopplysningsloven § 33, som er
en forhåndsgodkjennelse av en behandling som har behandlingsgrunnlag i andre
bestemmelser i personopplysningsloven, utgjør tillatelser etter personopplys nings -
loven § 9 tredje ledd et selvstendig behandlingsgrunnlag for sensitive opplys -
ninger. Slike tillatelser er aktuelle der det ikke finnes annet behandlingsgrunnlag i
personopplysningsloven eller i særlovgivningen, til tross for at viktige samfunns -
inte resser tilsier behandling. Det er gitt tillatelser for blant annet behandling av
person opplysninger i antidopingarbeidet ved treningssentre, fylkeskommunale
oppreis nings ordninger og due diligence (bakgrunnsundersøkelser av
samarbeidspartnere med henblik k på å avdekke risiko for korrupsjon). Det er også
gitt en del tillatelser knyttet til forskningsprosjekter, særlig knyttet til
samfunnsforskning.
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Personopplysningsloven § 9 tredje ledd svarer i en viss grad til forordningen
artikkel 9 nr. 2 bokstav g, so m åpner for at nasjonal lovgivning kan fastsette at
sensitive personopplysninger kan behandles når det er nødvendig av hensyn til
viktige samfunnsinteresser. Departementet foreslår at det for behandling av
sensitive personopplysninger som baserer seg på un ntaket i artikkel 9 nr. 2 bokstav
g, i utgangs punktet verken bør være nødvendig eller tilstrekkelig med tillatelse fra
Datatilsynet. Behandling av sensitive personopplysninger som er nødvendig av
hensyn til viktige samfunnsinteresser, bør som den klare ho vedregelen skje med
grunnlag i særlovgivning som fastsetter egnede og særlige tiltak for å verne den
registrertes rettigheter og interesser. Dette kan innebære at noen av de
behandlingene som i dag kan få tillatelse etter personopplysningsloven § 9 tredje
ledd, i fremtiden må ha grunnlag i særlovgivning, og at de vilkårene som er
fastsatt i Datatilsynets konsesjoner må fastsettes som lov - eller
forskriftsbestemmelser. Etter departementets syn gir en godt tilpasset lovgivning
kombinert med de øvrige pliktene som forordningen stiller til den
behandlingsansvarlige og databehandleren , et minst like godt personvern som
dagens ordning med tillatelse fra Datatilsynet .

Departementet er, som nevnt i punkt 8.3.3 , likevel oppmerksom på at det kan
oppstå et særlig og uforutsett behov for behandling av sensitive personopp -
lysninger som er nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser, uten at det er
tilstrekke lig med tid til å forberede og vedta lovgivning som regulerer
behandlingen. Det kan også forekomme beha ndlingssituasjoner som er så unike at
det ikke vil være naturlig å regulere behandlingen i lov eller forskrift. Det foreslås
derfor at Datatilsynet som e n sikkerhetsventil bør ha adgang til å gi tillatelse til
behandling av sensitive personopplysninger når det er nødvendig av hensyn til
viktige samfunnsinteresser. Denne adgangen bør imidlertid etter departementets
syn være snevrere enn i dag, og forbeholdt særlige tilfeller. Det vises til
lov utkastet § 7 første ledd .

Gjeldende konsesjoner – overgangsregler

Datatilsynet har gitt en rekke konsesjoner etter personopplysningsloven med
forskrifter. Disse er gitt med varierende varighet, men de fleste varer lenger enn til
forordningens ikrafttredelsestidspunkt. Konsesjonene gir ikke bare tillatelse til en
behandli ng, men oppstiller også en rekke vilkår for at behandlingen skal være
lovlig.

Forordningens fortalepunkt 171 fastslår at pågående behandling av person -
opplysninger må være i tråd med forordningen når denne trer i kraft. Siste
punktum åpner imidlertid for at gjeldende tillatelser gitt av tilsynsmyndighetene
fortsetter å gjelde inntil de endres, oppheves eller erstattes. Departementet tolker
dette slik at det er adgang til å la gjeldende konsesjoner med vilkår fortsette å
gjelde . Det er noe uklart om behandl ingen likevel må være fullt i samsvar med
forordningen når denne trer i kraft.

Som nevnt ove r legger departementet opp til at konsesjonsplikten oppheves og
erstattes med andre mekanismer, herunder atferds normer og lov eller forskrift. Det
kan imidlertid i kke garanteres at slike regler er på plass ved ikrafttredelsen av ny
personopplysningslov, og det kan dermed være grunn til å la gjeldende
konsesjoner og tillatelser gjelde i en overgangsperiode. En overgangsregel kan
enten overlate til Datatilsynet å vurd ere når gjeldende konsesjoner bør oppheves,
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eller det kan reguleres ved lov at gjeldende konsesjoner skal oppheves etter for
eksempel to år.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det er behov for overgangs -
regler, om det bør fastsettes ved lov at gjeldende konsesjoner oppheves etter en
gitt periode og hvor lang en slik periode eventuelt bør være.

16 Overføring av personopplysninger til tredje stater

16.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven kapittel V inneholder særskilte regler om overføring av
persono pplysninger til utlandet. Hovedregelen er etter § 29 første ledd første
punktum at person opplysninger bare kan overføres til stater som sikrer en
forsvarlig behandling av person opplys ningene. Stater som har gjennomført 95 -
direktivet , oppfyller dette vil kåret, jf. annet punktum. Bestemmelsen gjennomfører
artikkel 25 nr. 1 i 95 - direktivet. Verken personopplysningsloven direktivet gir
noen definisjon av overføring, men i praksis dreier det som flytting av eller tilgang
til personopplysninger på tvers av lan degrenser.

Bestemmelsen i § 29 tillater at personopplysninger fritt kan overføres innenfor
EU/EØS. Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS (tredje stater )
er betinget av at landet har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Kommisjonen kan if ølge artikkel 25 nr. 6 beslutte at e n bestemt tredje stat sikrer et
tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til artikkel 25 nr. 2. Kommisjonens
beslutninger om beskyttelsesnivå er rettsakter som normalt må innlemmes i EØS -
avtalen gjennom en beslutning i EØ S - komiteen. Imidlertid følger det av EØS -
komiteens beslutning som innlemmer direktivet, at Kommisjonens beslutninger
skal anvendes av EØS/EFTA - statene med mindre de notifiserer Kommisjonen før
ikrafttredelsen av beslutningen om at man ikke ønsker å anvende den. Det følger
av personopplysningsforskriften § 6 - 1 at beslutninger om beskyttelsesnivå også
skal gjelde for Norge. Når Kommisjonen har truffet slik beslutning, kan den
behandlingsansvarlige overføre personopplysninger til motta g ere i den aktuelle
state n i medhold av hovedregelen i personopplysningsloven § 29 første ledd.

Personopplysningsloven § 30 fastsetter bestemmelser om overføring til tredje stater
som ikke har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Etter første ledd kan
personopplysninger overføres de rsom den registrerte har gitt samtykke, det
foreligger en plikt etter folkerettslig avtale, eller dersom overføringen er nødven -
dig av en nærmere angitt grunn, for eksempel for å oppfylle en avtale med den
registrerte, for å fastsette eller gjøre gjeldende et rettskrav mv. Etter annet ledd
kan Datatilsynet tillate overføring selv om vilkårene i første ledd ikke er oppfylt ,
dersom den behandlingsansvarlige gir tilstrekkelige garantier for vern av den
registrertes rettigheter. Det kan settes vilkår for overfø ringen. I henhold til
forskriften § 6 - 3 kan overføringen også skje uten forhåndsgodkjenning fra
Datatilsynet dersom motta g er en av opplysningene er en databehandler og
grunnlaget for overføringen er EUs standardkontrakt inntatt i
kommisjonsbeslutning 2010/8 7/EU datert 5. februar 2010 . Kommisjonen har
utarbeidet kontraktsvilkår for dette formålet, som etter direktivet artikkel 26 nr. 4
skal anses som slike tilstrekkelige garantier som nevnt i bestemmelsen. Standard -
kontraktene har vært mye brukt av norske vir ksom heter og er mange
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sammenhenger anbefalt av Datatilsynet som et sikrere overføringsgrunnlag enn
unntakene i § 30 første ledd.

16.2 Forordningen

Kapittel V i forordningen inneholder regler om overføring av personopplysninger
til tredje stater og internasjonale organisasjoner. Forordningen definerer ikke
nærmere hva som ligger i overføringsbegrepet.

Etter artikkel 44 kan overføring av personopplysninger til tredje stater eller
internasjonale organisasjoner bare finne sted dersom vilkårene i kapi ttel V er
oppfylt. Artikkel 44 presiserer dessuten at de øvrige, alminnelige vilkårene for å
behandle personopplysninger må være til stede. Reglene om overføring kommer
med andre ord i tillegg til de alminnelige kravene som forordningen stiller til
enhver behandling .

Artikkel 45 gir regler om Kommisjonens beslutninger om beskyttelsesnivå.
Artikkelen oppstiller en rekke momenter Kommisjonen skal vektlegge i
vurderingen av om beskyttelsesnivået er tilfredsstillende. Videre slås det fast at
Kommisjonen kan go dkjenne e n tredjestat , et territorium eller en bestemt sektor i
e n tredje stat . Det samme gjelder for internasjonale organisa sjoner som definert i
forordningen artikkel 4 nr. 26. Foreligger det en beslutning om tilstrekkelig
beskyttelsesnivå , kan opplysnin ger overføres uten forhåndsgodkjenning fra
nasjonale tilsynsmyndigheter. En rekke slike kommisjonsbeslutninger eksisterer
allerede etter 95 - direktivet, og artikkel 45 nr. 9 slår fast at disse skal fortsette å
gjelde.

Etter artikkel 46 nr. 1 kan den behand lingsansvarlige eller data behandleren
overføre data til tredje stater uten at det foreligger en beslutning om
beskyttelsesnivå dersom den behandlings ansvarlige eller databehandleren gir
«nødvendige garantier» og de registrerte har « håndhevbare rettigheter og effektive
rettsmidler » .

I artikkel 46 nr. 2 er det gitt nærmere regler om hvordan garantiene kan sikres.
Garantiene kan sikres ved hjelp av et rettslig bindende og håndhevbart instrument
mellom offentlige myndigheter eller organer , standardkontrakter, bindende
virksomhetsregler (jf. artikkel 47), godkjente a t ferdsnormer ( jf. artikkel 40) eller
gjennom en godkjent sertifiseringsmekanisme (jf. artikkel 42).

Bindende virksomhetsregler er nærmere regulert i artikkel 47. Dette er
retningslinjer som gjelde r internt i et konsern eller en gruppe av foretak, jf.
artikkel 4 nr. 20. Artikkel 47 oppstiller en rekke krav som må være oppfylt for at
det kompetente tilsynsorganet skal kunne godkjenne virksomhetsreglene. Kravene
kodifiserer stort sett Artikkel 29 - grup pens arbeidsdokumenter og anbefalinger.
Godkjenningen skal skje i samsvar med konsistensmekanismen i artikkel 63.

Etter artikkel 46 nr. 3 kan nødvendige garantier også sikres ved hjelp av
avtalevilkår mellom den behandlingsansvarlige eller databehandleren og den
behandlingsansvarlige, databehandleren eller motta g eren av personopplysninger i
tredjestaten eller de n internasjonale organisasjonen, eller ved administrative
ordninger mellom offentlige myndigheter og organer. I disse tilfellene kreves det
imidlert id godkjenning fra tilsynsmyndigheten. Etter artikkel 46 nr. 4 skal
tilsynsmyndigheten anvende konsistensmekanismen etter artikkel 63.
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Artikkel 48 innfører en regel som slår fast at rettslige avgjørelser avsagt av
domstoler eller administrative myndighete r i tredje stater , bare kan utgjøre et
rettslig grunnlag for utlevering av personopplysninger så fremt de er basert på en
internasjonal avtale.

Artikkel 49 tilsvarer langt på vei personopplysningsloven § 30 første ledd. Etter
bestemmelsen er overføring ti llatt ved samtykke og etter nærmere angitte
nødvendighetsgrunner. Artikkelen presiserer at en overføring som ikke kan baseres
på et av vilkårene i artikkel 49 nr. 1 bokstavene a til g eller et av alternativene i
artikkel 45 og 46, bare kan finne sted derso m den ikke er gjentagende, bare gjelder
et begrenset antall registrerte og er « nødvendig av hensyn til de tvingende
berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige, og den
registrertes interesser eller rettigheter og friheter ikke går fo ran ». Den
behandlingsansvarlige må dessuten ha vurdert alle relevante omstendigheter og må
gi nødvendige garantier for vern av opplysningene. Den behandlingsansvarlige
skal videre informere tilsynsmyndighetene og den registrerte om overføringen.

I artikkel 50 er det gitt regler om internasjonale samarbeidsmekanismer for
håndhevelse av den europeisk e personvernlovgivning en, gjensidig internasjonal
bistand, felles drøftelser og aktiviteter, samt utveksling og dokumentasjon av
informasjon om relevant lovgivning og praksis .

16.3 Departementets vurdering

Forordningen viderefører i hovedtrekk gjeldende rett. Reglene er imidlertid mer
utførlige og fastsetter tydeligere enn 95 - direktivet hvilke krav som må oppfylles
for å sikre de registrertes personvern ved ov erføringer.

Departementet foreslår å videreføre bestemmelsen i personopplysningsforskriften
§ 6 - 1 om at Kommisjonens beslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå gjelder
for Norge med mindre reservasjonsadgangen er benyttet, se lovutkastet § 10 første
ledd.

Artikke l 49 nr. 5 åpner for at det i nasjonal rett , av hensyn til viktige samfunns -
interesser , fastsettes nærmere grenser for overføring av sensitive personopp -
lysninger til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon i tilfeller hvor det ikke
foreligger en beslutning om beskyttelsesnivå. Slike bestemmelser finnes ikke i den
gjeldende personopplysningsloven eller forskriften, og departementet foreslår ikke
å lovfeste slike begrensninger på nåværende tidspunkt. Det foreslås imidlertid at
Kongen skal kunne gi bestemmelser om dette i forskrift, se lovutkastet § 10 annet
ledd. For øvrig åpner ikke bestemmelsene i kapittel V for nasjonale tilpasninger
eller utfyllende regler.

17 Tilsynsmyndighetens organisering

17.1 Gjeldende rett

Etter gjeldende rett er Datatilsynet o g Personvernnemnda tilsynsmyndighet.
Datatilsynets vedtak kan påklages til Personvernnemnda. Personvernnemnda
behandles under i kapittel 19 .

Perso nopplysningsloven § 42 gir det rettslige grunnlaget for Datatilsynet og
fastsetter hvilke oppgaver Datatilsynet har. Bestemmelsen gjennomfører
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95 - direktivet artikkel 28 , samtidig som den tar hensyn til norsk forvaltnings -
tradisjon og det faktum at Datatils ynet fra det ble etablert i 1981 har hatt både
tilsyns - og ombudsoppgaver.

Det følger av 95 - direktivet at tilsynsmyndigheten skal være fullstendig uavhengig
når de n utfører sine oppgaver. Datatilsynet er administrativt underlagt Kongen og
departementet, jf. personopplysningsloven § 42 første ledd. Kompetansen etter
bestemmelsen er delegert til Kommunal - og moderniserings departementet. Det
følger klart av bestemmelsen at Kongen og departementet ikke kan gi instruks om
eller omgjøre Datatilsynets utøving a v myndighet i enkelttilfeller etter loven.

Datatilsynet ledes av en direktør som utnevnes av Kongen. Etter person -
opplysnings loven § 42 annet ledd kan direktøren utnevnes på åremål. Den sittende
direktøren er utnevnt på åremål i samsvar med de alminnelig e reglene om åremål i
tjenestemannsloven med forskrifter. Direktøren er en uavsettelig embetsmann. Det
er Kongen i statsråd som er tilsettingsmyndighet, men departementet som har
arbeidsgiveransvar for direktøren i Datatilsynet. For å sikre direktørens
uav hengighet er lønnen ikke knyttet til lederlønnssystemet i staten, men reguleres i
stedet i samsvar med lønnsregulering for stortingsrepresentantene.

17.2 Forordningen

Det følger av forordningen artikkel 51 at hvert land skal opprette en uavhengig
tilsynsmyndig het som skal ha ansvar for å overvåke anvendelse av forordningen i
sitt hjemland, samt bidra til enhetlig anvendelse av forordningen i hele EU/EØS.
Et land kan ha mer enn én tilsynsmyndighet. For eksempel har Tyskland én
tilsynsmyndighet i hver forbundssta t . Det følger av flere av bestemmelsene i
kapittel VI avsnitt 1 at landene skal eller kan vedta særskilte regler for
gjennomføring av forordningens bestemmelser om tilsynsmyndighetens ansvar og
oppgaver. I henhold til artikkel 51 nr. 4 skal Kommisjonen not ifiseres om slike
regler innen 25. mai 2018.

Etter artikkel 52 skal tilsynsmyndigheten opptre fullstendig uavhengig når den
utfører sine oppgaver etter forordningen. Medlemmene av tilsynsmyndigheten skal
ikke kunne påvirkes utenfra, og skal verken be om e ller ta imot instrukser fra
noen. De skal også avstå fra aktiviteter som er uforenlige med oppgaven i tilsyns -
myndigheten, uavhengig av om aktivitetene er inntektsbringende eller ikke.
Landene pålegges å sørge for at tilsynsmyndighetene har de ressurser og den
bemanning den behøver for å løse sine oppgaver på en effektiv måte. Tilsyns -
myndigheten skal tildeles et særskilt budsjett og underlegges revisjon på en slik
måte at det ikke går ut over uavhengigheten. Prosedyrer for dette fastsettes i
nasjonal rett. Videre skal medlemsstatene sørge for at tilsynsmyndigheten ansetter
på selvstendig basis og at de ansatte utelukkende skal stå under ledelse av
tilsynsmyndigheten .

Artikkel 53 fastslår at landene skal fastsette nasjonale regler som angir vilkår for
utnev ning og avskjedigelse av medlemmer av tilsynsmyndigheten. Medlemmene
skal tilsettes gjennom en åpen prosess, og tilsettingsmyndighet skal være
parlamentet , regjeringen, statsoverhode t eller et uavhengig organ som i nasjonal
lovgivning e r gitt i oppgave å f orestå tilsettingen. Medlemmene skal ha
kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring , særlig om personvern, som gjør dem i
stand til å gjennomføre sine oppgaver og utøve sin myndighet. Det skal fastsettes
nasjonale regler om opphør av tilsettingsforholdet.
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Ett er artikkel 54 skal medlemslandene fastsette regler om etablering av tilsyns -
myndigheten. Reglene skal inneholde bestemmelser om medlemmenes kvalifika -
sjoner og forutsetninger for oppdraget, regler om utnevnelse, funksjonsperiode og
gjenoppnevning, samt re gler om bierverv og roller som ikke er forenlige med
stillingen i tilsynsmyndigheten både under og etter arbeidsforholdet, og endelig
regler om opphør av arbeidsforholdet og om taushetsplikt for medlemmer og
ansatte ved tilsynsmyndigheten.

17.3 Departementets v urderinger

Tilsynsmyndigheten

Forordningen gir landene et visst handlingsrom med hensyn til organisering av
tilsynsmyndigheten . Samtidig er tilsynsmyndighetens uavhengighet etter 95 -
direktivet tolket svært strengt av EU - domstolen , s e blant annet sak C - 614/10 mot
Østerrike, C - 518/07 mot Tyskland og C - 288/12 mot Ungarn. Med bakgrunn i blant
annet disse sakene åpnet ESA våren 2016 sak mot Norge for uriktig
gjennomføring av personverndirektivets bestemmelser om tilsyns myndighetens
uavhen gighet . Etter dialog med ESA har Norge begrenset sin styring av
Datatilsynet til et minimum. I vurderingen av hvordan det handlingsrommet
forordningen gir til landene skal benyttes, er det derfor nødvendig å se hen til
eksisterende rettspraksis etter direk tivet, samt ESAs vurderinger av det norske
Datatilsynets uavhengighet.

A rtikkel 51 pålegger landene å ha minst én tilsynsmyndighet på
personvernområdet. Departementet foreslår å videreføre Datatilsynet som det
organet som skal håndheve personvernregelver ket og ivareta de oppgavene
forordningen pålegger tilsynsmyndigheten , se lovutkastet § 1 7 .

Det kan reises spørsmål ved om Personvernnemnda skal anses som en del av
tilsynsmyndigheten eller som et administrativ klageordning utenfor
tilsynsmyndigheten som i kke trenger følge forordningens krav. Forordningen
åpner for at statene kan opprette slike klageordninger, jf. forutsetningsvis artikkel
78 nr. 2. Departementet er under tvil kommet til at Personvernnemnda skal anses
som et klageorgan som dermed ikke treng er følge forordningens krav. Imidlertid
anser departementet det som nødvendig at også Personvernnemnda er et uavhengig
organ. Det vil neppe være i tråd med intensjonen i forordningen at et vedtak fattet
av tilsynsmyndigheten kan overprøves av et klageorgan som ikke er uavhengig. I
realiteten blir det derfor neppe stor forskjell på om Personvernnemnda anses som
en del av tilsynsmyndigheten eller ikke.

I samsvar med kravene i forordningen skal Datatilsynet fremdeles være et faglig
uavhengig forvaltningsorgan . Departementet foreslår at Datatilsynet fortsatt skal
være administrativt underordnet Kongen og departementet , jf. lov utkastet § 1 7 .
Stortinget skal fastsette de årlige budsjettene til Datatilsynet etter forslag fra
departementet. Tilsynet skal tildeles et eget budsjett og underlegges finansiell
kontroll på en slik måte at det ikke påvirker uavhengigheten. Departementet legger
til grunn at praksis med et eget kapittel for Datatilsynet i statsbudsjettet og
Riksrevisjonens kontroll er i samsvar med kravene i forordningen.

Forordningen artikkel 52 krever at tilsynsmyndigheten skal opptre fullstendig
uavhengig når den utfører sine oppgaver og bruker sin myndighet etter
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forordningen. Kongen og departementet kan derfor ikke på noen måte påvirke
Datatilsynets my ndighetsutøvelse. Dette er en videreføring av gjeldende praksis.
Departementet utsteder i dag tildelingsbrev til Datatilsynet med angivelse av
regjeringens fellesføringer og andre administrative krav til tilsyn et, men d ette
legger ingen føringer for Datati lsynets utøvelse av de oppgaver og den myndighet
tilsynet er pålagt i personopplysningsloven eller særlovgivning. Gjennom
tildelingsbrevet stilles Stortingets årlige bevilgning til disposisjon for tilsynet.
Etter d epartementet s vurdering ligger dette innen for forordningens krav til
uavhengighet, og det foreslå s å videreføre denne praksisen. Departementet anse r
det ikke nødvendig å regelfeste ordningen nærmere.

I tillegg til at medlemsstatene skal sørge for at tilsynsmyndigheten har nødvendige
finansielle re ssurser, skal de sørge for nødvendige personalmessige, tekniske og
andre fysiske ressurser som står i forhold til pålagte oppgaver. Landene skal også
sørge for at tilsynsmyndigheten kan ansette eget personale som ikke kan instrueres
av andre enn tilsynsmyn dighetens ledelse. Det er direktøren i Datatilsynet som
ansetter og sier opp personalet og har instruksjonsmyndighet overfor
tilsynsmyndighetens ansatte. Disse fullmaktene er fastsatt i økonomi - og
virksomhetsinstruksen som departementet har fastsatt for D atatilsynets
virksomhet. Departementet anser det som tilstrekkelig at denne type bestemmelser
er fastsatt i instruks, og finner ikke grunn til å utarbeide nærmere regler om
ordningen.

Tilsetting av direktøren i Datatilsynet

I samsvar med artikkel 53 skal d et fastsettes nasjonale regler om tilsetting av
medlemmer av tilsynsmyndigheten. I Norge vil dette være Datatilsynets direktør.

Direktøren ansettes i dag av Kongen i statsråd, noe som er i tråd med forord -
ningen, jf. artikkel 53 nr. 1 , og som foreslås vid ereført , se lov utkastet § 1 7 an net
ledd . Etter personopp lysnings loven § 42 an net ledd kan Kongen bestemme at
direktøren ansettes på åremål. Forskrift til lov om statens tjenestemenn regulerer
tilsettingen. I henhold til forskriften § 3 nr. 2 er åremålsperioden normalt seks år
med adgang til én gjenoppnevning.

Forskriften § 3 nr. 1 be stemmer at åremålsstillinger ikke skal nyttes når virksom -
heten i hovedsak har kontrollerende funksjoner overfor arbeids - eller næringsliv,
eller hvor det for øvrig er særlig viktig at lederen har en uavhengig stilling.
Datatilsynet er et slikt organ med k ontrollerende funksjoner overfor både
næringsliv og offentlig sektor der det er særlig viktig at direktøren har en
uavhengig stilling, jf. det som er sagt over om EU - domstolens tolkning av krav til
uavhengighet i 95 - direktivet .

Forordningen artikkel 53 nr . 3 forutsetter imidlertid at medlemmer av tilsyns -
myndigheten kan tilsettes på åremål med adgang til gjenoppnevnelse. Slike
åremålstilsettinger eller oppnevninger vurderes altså ikke å være i strid med kravet
til uavhengighet .

Kommunal - og moderniserings departementet uttaler i Prop. L 94 (2016 – 2017) om
lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) punkt 13.4.6 side 124 at det er
behov for å utrede bruk av åremål i tilsynsorganer og i organer med en særlig
uavhengig stilling . I den forbindelse kan det ogs å vurdere s nærmere forhold som
knytter seg til adgangen til gjentagelse av åremålsperioden og varigheten av
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denne. Etter departementets syn bør spørsmålet om Datatilsynets leder fortsatt kan
utnevnes på åremål , og eventuelt om åremålets lengde og adgang ti l gjenopp -
nevning , vurderes i denne sammenheng . Det foreslås derfor å videreføre gjeldende
regel om at Datatilsynets leder kan tilsettes på åremål. Det vises til lov utkastet
§ 1 7 an net ledd .

Direktøren bør fremdeles være embetsmann og besk y ttet av oppsigelsesvernet i
Grunnloven § 22 annet ledd .

18 Tilsynsmyndighetens oppgaver

18.1 Gjeldende rett

Datatilsynets myndighet etter det generelle personvernregelverket er i dag regulert
i personopplysningsloven § 42. I henhold til denne bestemmelsen skal Datatilsyn et
blant annet føre tilsyn med etterlevelse av personvernregelverket, gi råd og
veiledning, holde seg orientert om utviklingen på personvernområdet og delta i
den offentlige debatten om personvern, og gi uttalelser i spørsmål om behandling
av person opplys ninger . I tillegg følger det av andre bestemmelser i loven at
Datatilsynet kan gi pålegg eller tillatelser til behandlingsansvarlige i forskjellige
saker, avgjøre konsesjoner og ilegge tvangsmulkt og overtredelsesgebyr, jf. loven
§§ 9, 12, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 44, 46 og 47.

Datatilsynet av gir årlige rapporter om sin virksomhet til Kongen, jf. person -
opplysningsloven § 42 tredje ledd nr. 8 . Årsmeldingen skal tilfredsstille kravene i
b estemmelser om øko nomistyring i staten punkt 1.5.1. Ut over dette står t ilsynet
fritt til å beslutte innretning og innhold i årsrapportene.

18.2 Forordningen

Tilsynsmyndighetens kompetanse reguleres i artikkel 55. Hver tilsynsmyndighet er
kompetent i samsvar med de plikter og fullmakter tilsynet er gitt etter
forordningen på sitt hjemlands territorium. Artikkel 55 bestemmer også at
tilsynsmyndighetene ikke skal ha kompetanse til å føre tilsyn med domstolenes
behandling av personopplysninger i deres dømmende virksomhet. I artikkel 56
reguleres kompetansen til den ledende tilsynsmynd igheten i saker som involverer
tilsynsmyndigheten i flere land. Det vises til punkt 22.3 for en nærmere
gjennomgåelse av denne bestemmelsen.

Artikk el 57 gir en oppregning av tilsynsmyndighetenes oppgaver. Det slås fast at
tilsynsmyndigheten skal føre tilsyn med og håndheve anvendelsen av
forordningen. Tilsyn smyndigheten skal videre blant annet ha rådgivnings - og
informasjonsoppgaver . I tillegg skal d e n vedta standard kontrakts vilkår, godkjenne
atferdsnormer og bindende virksomhetsregler og utarbeide kriterier for
akkrediterings - og sertifiseringsorganer. Det fastslås at tilsynets tjenester skal være
gratis for den registrerte.

Det følger at artikke l 58 nr. 1 bokstav f at tilsynsmyndigheten skal kunne behandle
klager fra de registrerte. Artikkel 77 fastsetter at enhver har rett til å inngi klage til
tilsynsmyndigheten , og at tilsynsmyndigheten plikter å underrette klageren om
forløpet av klagebehandlingen og utfallet av klagen. Artikkel 80 nr. 1 fastsetter at
den registrerte kan la seg representere av en ideell organisasjon som er aktive på
personvernområdet.
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Artikke l 58 gir nærmere bestemmelser om hvilken myndighet tilsynsmyndighetene
skal ha. Tilsynsmyndighetene skal ha nærmere definert undersøkelsesmyndighet,
myndighet til å treffe korrigerende tiltak og til å godkjenne visse typer
behandlinger samt standardregler.

Artikkel 58 nr. 6 åpner for at medlemsstatene kan fastsette nasjonale regler i
tillegg til det som fr e mgår av artikkel 58 nr. 1 til 3. Det er en forutsetning at slike
regler ikke hindrer det internasjonale samarbeidet som er forutsatt i forordningen
kap i ttel VII.

Artikkel 59 bestemmer at hver tilsynsmyndighet skal utarbeide en årlig rapport.
Rapporten skal sendes nasjonalforsamlingen, regjeringen og andre organ er utpekt i
nasjonal rett, og skal inneholde en oversikt over de tiltak som er iverksatt med
gru nnlag i forordningen artikkel 58 nr. 2 for å håndheve regelverket. Rapporten
skal gjøres tilgjengelig for allmennheten, for K ommisjonen og Personvernrådet .

18.3 Departementets vurderinger

En rekke av de oppgaver forordningen tillegge r tilsynsmyndigheten , tilsv arer de
oppgaver Datatilsynet har i dag. Samtidig vil Datatilsynet få en rekke nye
oppgaver etter forordningen. Som nevnt over i kap ittel 15 endres forhånds kontroll -
systemet ved at konsesjons - og meldeplikten som hovedregel opphører og erstattes
med utvidede plikter for den behandlingsansvarlige til å sørge for at behandlingen
er i samsvar med forordningen og nasjonal lovgiving, gjennom blant annet
ko nsekvensutredninger, oppnevning av personvernrådgiver m v . Tilsyns myndig -
heten vil ha plikt til å inngå i forhåndsdrøft inger med den behandlings ansvarlige
når behandlingen medfører høy risiko, ha myndighet til å godkjenne
atferds normer, standardkontraktsv ilkår m v . I tillegg skal tilsynsmyndigheten , som
i dag, føre tilsyn og behandle klager fra de registrerte.

A rtikkel 57 og 58 om tilsynsmyndighetenes oppgaver og myndighet vil gjelde
direkte som norsk rett ved at forordningen inkorporeres i personopplysningsloven .
Artikkel 58 nr. 6 åpner i tillegg for at nasjonal lovgivning kan gi
tilsynsmyndigheten mer omfattende myndighet så l angt det ikke hindrer en
effektiv anvendelse av samarbeidspliktene og ensartet a nvendelse i kapittel VII.

Etter departementets syn må forordningen forstås slik at Datatilsynet har samme
oppgaver og myndighet etter forordningen artikkel 57 og 58 uavhengig av om
behandlingen av personopplysningene er regulert direkte av forordningen e ller om
den er regulert i særlov i medhold av forordningen. Departementet ser heller ingen
grunn til at personvernbestemmelser i særlovgivningen som regulerer behan dling
av personopplysninger til formål som faller utenfor EØS - avtalen , og derfor ikke er
omf attet av forordningen , ikke bør omfattes av Datatilsynets myndighet i artikkel
57 og 58 med mindre annet er særskilt fastsatt. Hovedregelen vil derfor være at
Datatilsynet har den myndighet som fr e mgår av forordningen artikkel 57 og 58 for
all behandling a v personopplysninger.

Forordningen artikkel 77 regulerer adgangen til å inngi en klage til
tilsynsmyndigheten. Denne bestemmelsen må suppleres av forvaltningslovens
alminnelige regler, og departementet legger til grunn at artikkel 77 ikke endrer
gjeldende rett. Artikkel 80 fastsetter særlige regler for representasjon, ved at
parten kan la seg representere av en ideell organisasjon. Etter forvaltningsloven §
12 kan en part la seg representere av en ideell organisasjon, men bare dersom han
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eller hun er medle m av organisasjonen. Forordningen stiller ikke krav om
medlemskap. Artikkel 80 nr. 1 medfører dermed en utvidelse av hvem som kan
representere klageren overfor Datatilsynet.

Datatilsynet leverer i dag årsrapport til Kongen. Kongen legger hvert år rapporte ne
frem for Stortinget i en s tortingsmelding . Departementet legger til grunn at en
videreføring av denne praksisen er i samsvar med kravene i forordningen artikkel
59. Rapporten blir på denne måten gjort tilgjengelig for alle andre som ønsker å
lese den. R apporten blir også publisert på regjeringens nettsider, jf. bestemmelser
om økonomistyring i staten punkt 1.5.1. Datatilsynet kan dessuten gjøre
årsrapporten tilgjengelig via de informasjons - og distribusjonskanaler tilsynet til
enhver tid benytter i sin v irksomhet. Departementet foreslår derfor at gjeldende
bestemmelse videreføres.

Personopplysningsloven § 44 siste ledd gir hjemmel til å fastsette forskrifter om
dekning av Datatilsynets utgifter ved kontroll , og § 47a fastsetter at et slikt krav er
tvangs grunnlag for utlegg. Det er foreløpig ikke gitt slik forskrift. Etter
d epartementets syn vil det ligge innenfor det nasjonale handlingsrommet å
fastsette regler om refusjon av utgifter til dekning av kontroller. Departementet
foreslår derfor at gjeldende f orskriftshjemmel videreføres , se lovutkastet § 1 7
tredje ledd .

19 Klage over Datatilsynets vedtak

19.1 Gjeldende rett

Personvernnemnda er klageorgan for vedtak fattet av Datatilsynet, jf. person -
opplysningsloven § 43. Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan admin istrativt
underlagt Kongen og departementet.

Personvernnemnda består av syv medlemmer med personlige varamedlemmer.
Funksjonstid en for både faste medlemmer og varamedlemmer er fire år med
mulighet for én gjenoppnevning. Leder og nestleder oppnevnes av Stortinget,
mens de øvrige fem medlemmene oppnevnes av Kongen. Det følger av Ot.prp. nr.
92 (1998 – 99) punkt 13.3.5.2 side 92 at leder og n estleder bør ha juridisk
utdannelse på masternivå. For øvrig er det ikke stilt formelle kompetansekrav til
medlemmene. Departe mentet har lagt vekt på at nemnda skal være bredt
sammensatt, og det har vært lagt vekt på å sikre at den særlig har arbeidsretts lig,
teknisk og medisinsk kompetanse i tillegg til personvernkompetanse .

19.2 Forordningen

Etter forordningen skal nasjonal rett fastsette at det skal være adgang til
domstolsprøving av Datatilsynets vedtak, jf. artikkel 58 nr. 4 og 7 8 . For øvrig står
medlemsst atene fritt til å fastsette andre klageordninger så lenge disse er i samsvar
med EUs charter.
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19.3 Departementets vurderinger

Personvernnemndas myndighet

Personvernnemnda ble opprettet da 95 - direktivet ble gjennomført i norsk rett.
Formålet med opprettelse n var å flytte klagebehandlingen ut av departementet for
å sikre tilsynsmyndighetens uavhengighet . Departementet foreslår å videreføre
Personvernnemnda som klageorgan for Datatilsynets vedtak , jf. lovutkastet § 1 8 .

Som i dag bør Personvernnemnda fortsatt be handle alle klager over vedtak fattet
av den nasjonale tilsynsmyndigheten med to unntak. For det første er det i enkelte
tilfeller fastsatt særlige klageordninger i særlov. Et eksempel på dette er klage over
avslag på innsyn etter offentleglova, som etter offentleglova § 32 første ledd første
punktum skal behandles av nærmeste overordnede forvaltningsorgan. Klager over
Datatilsynets avslag på begjæring om innsyn etter offentleglova skal derfor
fremdeles behandles av administrativt overordnet departement.

I saker som berører behandlingsansvarlige eller registrerte i flere EU - /EØS - land,
skal klager behandles i samsvar med de ordninger forordningen etablerer for å
sikre enhetlig etterlevelse av regelverket , jf. personvernforordningen artikkel 60 til
66 . Dette medfører at tilsynsmyndigheten i det landet der den behandlings -
ansvarlige har sin hovedvirksomhet skal beha ndle en klage fra en registrert .
Tilsynsmyndigheten som skal avgjøre saken omtales som den ledende
tilsynsmyndigheten, men tilsynsmyndighetene i alle berørte land skal delta i
saksbehandlingen. Dersom ikke alle berørte tilsynsmyndigheter blir enige, skal
saken forelegges for D et europei ske personvernråd . E n nærmere beskrivelse av
denne ordningen fremgår av kapittel 22 .

Etter departementets syn er det ikke hensiktsmessig at vedtak som er truffet av
Datatilsynet etter prosedyren i forordningen artikkel 60 til 66 kan påklages til
Personvernnemnda. I disse sakene vil det ha vært en bred internasjonal prosess i
forkant , og forordningens saksbehandlingsregler passer i disse tilfellene i kke for
en administrativ nasjonal o verprøving. Det er også tvilsomt om en administrativ
klageadgang i disse tilfellene vil være tillatt etter forordningen. Departementet
foreslår derfor at slike vedtak ikke kan påklages til Personvernnemnda , se
lovutkastet § 1 8 an net ledd . Den behandlingsansvarlige og den registrerte vil
imidlertid ha full adgang til domstolsprøving av vedtaket.

I personopplysningsloven § 42 fjerde ledd siste punktum er det gitt en
bestemmelse om at avgjørelser som Personvernnemnda fatter m ed hjemmel i
personopp lysningsloven §§ 27 og 28, d et vil si om retting og sletting av
personopplysninger, skal kunne påklages videre til Kongen dersom avgjørelsen
gjelder personopplysninger som behandles for historiske formål. Bestemmelsen
har ikke vært b enyttet siden den ble vedtatt i 2000. Bestemmelsen reiser også
spørsmål om Personvernnemndas uavhengighet, og d epartementet foreslår ikke å
videreføre denne bestemmelsen.

Oppnevning av Personvernnemnda s medlemmer

Etter personopplysningsloven er ansvaret for å oppnevne medlemmer av
Personvernnemnda delt mellom Stortinget og Kongen. Denne delte
oppne vningskompetansen har vist seg å skape praktiske utfordringer i arbeidet
med å sette en sammen godt kvalifisert nemnd med tilstrekkelig kjønnsmessig og
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geografisk spredning. Nemndas sammensetning for så vidt gjelder kjønn, bosted
og kompetanse må sees under ett for alle medlemmene , noe som er krevende når
oppnevningen er delt. Praksis hittil har vært at Stortinget utpeker leder og
nestleder , hvoretter dep artementet legger deres valg til grunn når de øvrige
kandidater skal utpekes. Dette legger stramme føringer for departementets arbeid
med hensyn til kjønn og geografi, noe som kan tale for å legge oppnevning av alle
medlemmer til ett organ. Departementet f oreslår på denne bakgrunn ikke å
videreføre den delte oppnevningen, slik at alle Personvernnemndas medlemmer
med vararepresentanter , inkludert leder og nestle der, oppnevnes av Kongen, se
lovutkastet § 1 8 tredje ledd.

Medlemmer til klageorganer som det kan være naturlig å sammenligne
Personvernnemnd a med, herunder Markedsrådet, Likestillings - og
diskrimineringsnemnda og Utlendingsnemnda, oppnevnes alle av Kongen . Dette
tilsier at nemndenes legitimitet og uavhengighet anses vel ivaretatt gjennom en
slik ordn ing. Det bes om høringsinstansenes syn på forslaget.

Personvernnemnda har i dag syv medlemmer. Dette er en relativt stor klagenemnd.
Samtidig gir det mulighet for en bredt sammensatt nemnd med god og variert
kompetanse. Alle medlemmene har et personlig var amedlem som skal sikre at
nemnda har den nødvendige kompetansen dersom det faste medlemmet ikke kan
delta i behandlingen av en sak. Varamedlemmene er oppnevnt for samme
fireårsperiode som de faste medlemmene.

Det er avgjørende at nemnda har god juridisk og personvernfaglig kompetanse.
Som klageorgan i et forvaltningssystem er det dessuten svært viktig at nemnda har
god forvaltningsrettslig kompetanse. Dessuten vil det i mange sammenhenger være
en fordel om nemnda har medisinsk og teknisk kompetanse. Departe mentet mener
samtidig at en nemnd bestående av sju medlemmer ka n være en unødig stor
nemnd. Over tid kan det være krevende å finne tilstrekkelig mange personer som
har interesse for personvern og samtidig annen nødvendig kompetanse , og tid til å
påta seg o ppgaven som medlem i Personvernnemnda. Dette vil være enklere å
sikre dersom antallet nemndsmedlemmer reduseres noe. Til sammenlikning settes
Likestillings - og diskrimineringsnemnda med fire medlemmer når de behandler
saker, mens UNE kun er tre personer ve d behandling av den enkelte sak.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om antallet medlemmer i nemnda
bør reduseres til fem . M edlemmene bør fremdeles oppnevnes for fire år med
mulighet for én gjenoppnevning , slik at maksimal total funksjonstid vi l være åtte
år. Det bør fremdeles oppnevnes personlige varamedlemmer. Det vises til
lovutkastet § 1 8 tredje ledd .

20 Domstolsprøving

20.1 Oversikt

Forordningens bestemmelser om domstolsprøving regulerer tre situasjoner: (1)
retten til rettslig overprøving av tils ynsmyndighetens vedtak, (2) retten for en
registrert til å bringe den behandlingsansvarlige eller databehandleren inn for
retten for brudd på forordningens regler og (3) retten for Datatilsynet til å bringe
en sak inn for rettslig overprøving og til å delt a i rettslige prosesser.
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20.2 Gjeldende rett

Etter gjeldende rett kan vedtak fra Datatilsynet og Personvernnemnda bringes inn
for domstolene etter tvisteloven § 1 - 3 . Det er også adgang for en registrert til å
bringe en sak mot en behandlingsansvarlig eller databehandler direkte inn for
domstolene etter samme bestemmelse . Tvisteloven § 1 - 4 første ledd gir foreninger
og stiftelser rett til å reise søksmål i eget navn om forhold som ligger innenfor
deres virkeområde dersom forutsetningene i § 1 - 3 er oppfylt. Et ter an net ledd kan
offentlige organer med oppgave å fremme særskilte interesser på tilsvarende måte
reise søksmål for å ivareta disse.

20.3 Forordningen

Etter artikkel 58 nr. 4 skal landene sørge for at det nasjonale regelverket
inneholder bestemmelser om e ffektive klageordninger og ivaretakelse av de
registrertes rett s sikkerhet.

Artikkel 78 nr. 1 gir enhver fysisk eller juridisk person rett til et effektivt
rettsmiddel overfor et bindende vedtak som gjelder dem. En sak mot
tilsynsmyndigheten skal anlegges i den stat der tilsynsmyndigheten er etablert.
Dersom det gjelder en sak hvor vedtaket har blitt truffet etter en uttalelse eller en
avgjørelse fra Personvernrådet, skal tilsynsmyndigheten fremlegge uttalelsen eller
avgjørelsen for domstolen. Etter artikk el 78 nr. 2 skal enhver registrert ha rett til et
effektivt rettsmiddel dersom den kompetente tilsynsmyndigheten ikke behandler
en klage eller ikke underretter den registrerte innen tre måneder om utfallet av
saken eller om behandlingsforløpet.

Forordning en artikkel 79 omhandler retten til et effektivt rettsmiddel overfor en
behandlingsansvarlig eller databehandler. Det er der bestemt at saken skal bringes
inn for domstolene i den staten der den behandlingsansvarlige eller
databehandleren er etablert eller der den registrerte er bosatt. Dersom den
behandlingsansvarlige eller databehandleren er en offentlig myndighet, og saken
gjelder utøvelse av offentlig myndighet, kan saken bare behandles i den staten der
den offentlige myndigheten er etablert.

Artikkel 8 0 nr. 1 fastsetter at en registrert kan la seg representere av en ideell
organisasjon eller sammenslutning som tilfredsstiller visse vilkår overfor
tilsynsmyndigheten og domstolene.

Artikkel 81 nr. 1 pålegger en domstol i en medlemsstat å informere en dom stol i
en annen medlemsstat dersom den har kunnskap om at det verserer en sak om
samme saksgjenstand mot samme behandlingsansvarlig eller databehandler.
Artikkel 81 nr. 2 åpner for at en domstol i dis se tilfellene kan utsette saken . I
henhold til artikkel 58 nr. 5 skal medlemsstatene fastsette i lov at
tilsynsmyndigheten har myndighet til å opplyse rettshåndhevende myndigheter om
overtredelser av forordningen. Der det er relevant, skal tilsynsmyndigheten videre
ha myndighet til å innlede eller på annen måte opptre i rett s saker .

20.4 Departementets vurderinger

Forordningen fastsetter at det skal være adgang til rettslig prøving av Datatilsynets
vedtak, jf. artikkel 78. B estemmelse n vil gjelde som norsk lov ved at forordningen
inkorporeres , men det må være opp til den enkelte stat å fastlegge de nærmere
reglene for utøvelsen av denne rettigheten. Departementet legger til grunn at de
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norske reglene om adgang til å prøve forvaltningsvedtak for domstolene oppfyller
forordningens krav til et effektivt rettsmiddel overfo r tilsynsmyndigheten.

I artikkel 79 kreves det at de registrerte skal kunne bringe en behandlings ansvarlig
eller databehandler inn for domstolene dersom de mener at deres rettigheter er
krenket. Også her må det være opp til den enkelte stat å fastlegge n ærmere regler
for utøvelsen av rettigheten. Etter departementets syn vil tvistelovens regler
oppfylle kravet til et effektivt rettsmiddel.

Artikkel 80 nr. 1 fastsetter at en part kan la seg representere overfor
tilsynsmyndighetene og domstolene av en ideel l organisasjon eller
sammenslutning som tilfredsstiller visse vilkår. Bestemmelsen kan anvendes
direkte, men også denne må forstås slik at organisasjonen eller sammenslutningen
må følge nasjonale prosessregler i utøvelsen av rettigheten.

T visteloven § 1 - 4 første ledd gir foreninger og stiftelser rett til å reise søksmål i
eget navn. T visteloven § 3 - 3 fjerde ledd gir retten adgang til å oppnevne enhver
skikket myndig person som prosessfullmektig. En organisasjon eller forening med
oppgave å fremme personver ninteresser vil videre kunne yte partshjelp etter
tvisteloven § 15 - 7. Departementet legger til grunn at disse bestemmelsene er i tråd
med forordningen artikkel 80 nr. 1 og foreslår ikke ytterligere nasjonale regler.

Etter artikkel 58 nr. 5 skal nasjonal re tt fastsette at tilsynsmyndigheten skal ha
adgang til å opplyse rettshåndhevende myndigheter om overtredelser av
forordningen. Tilsynsmyndigheten skal også, der det er relevant, ha anledning til å
delta i en rettslig prosess for å sikre etterlevelse av for ordningens bestemmelser.

Tvisteloven § 1 - 4 gir Datatilsynet mulighet til å reise sivil sak for domstolene.
Videre vil t visteloven § 15 - 7 åpne for at Datatilsynet kan gi partshjelp .
Departementet legger til grunn at disse reglene er tilstrekkelig e til å oppfylle
forordningen artikkel 58 nr. 5.

21 Datatilsynets og Personvernnemndas taushetsplikt og tilgang til
opplysninger

21.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven § 44 regulerer Datatilsynets og Personvernnemndas
tilgang til opplysninger og adgang til sted er m v . De samme reglene gjelder for
Personvernnemnda som for Datatilsynet , som med hjemmel i § 44 første kan ledd
kreve de opplysninger som trengs for at de kan gjennomføre sine oppgaver. Etter
§ 44 tredje ledd , jf. første og an net ledd , gjelder dette også taushetsbelagte
opplysninger.

Personopplysningsloven § 45 fastsetter taushetsplikt for ansatte og andre som
utfører tjenester for Datatilsynet eller Personvernnemnda , ved at t aushetsplikten i
forvaltningsloven § 13 flg. gjelder tilsvarende. Taushetsplik ten omfatter også
opplysning er om sikkerhetstiltak.

21.2 Forordningen

Forordningen artikkel 54 nr. 2 pålegger medlemmene av tilsynsmyndigheten
taushetsplikt i samsvar med nasjonal rett om opplysninger de får kjennskap til i



87

arbeidet sitt. Taushetsplikten skal s ærlig omfatte fysiske personers varsling om
overtredelser av forordningens bestemmelser.

Etter artikkel 58 nr. 1 bokstav a, e og f kan tilsynsmyndigheten kreve tilgang til
alle opplysninger eller alle steder der opplysninger finnes når dette er nødvendig
f or utførelse av tilsynsmyndighetens oppgaver.

Etter artikkel 90 kan landene fastsette nasjonale regler om tilsynsmyndighetens
tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt , dersom slike regler er
nødvendige for å forene retten til personvern med bestemmelser om taushetsplikt.
Eventuelle nasjonale regler skal kun omfatte tilgang til personopplysninger
innhentet eller mottatt som ledd i en aktivitet omfattet av den lovbestemte
taushetsplikten og skal meddeles Kommisjonen.

21.3 Departementets vurderi nger

Etter forordningen artikkel 54 nr. 2 skal medlemsstatene fastsette regler om
taushetsplikt for tilsynsmyndighetene. Det er også nødvendig å fastsette
bestemmelser om taushetsplikt for Personvernnemnda. Departementet foreslår å
videreføre reglene i per sonopplysningsloven § 45 .

Det følger av forordningen artikkel 54 nr. 2 siste punktum at taushetsplikten skal
omfatte opplysninger fra private om varsling om brudd på personvernreglene.
Etter offentleglova § 24 an net ledd kan det gjøres unntak fra innsynsrett i melding,
tips eller liknende om lovbrudd fra private. Slike opplysninger kan det derfor
nektes innsyn i. Det er likevel forskjell på adgangen til å unnta opplysninger fra
offentlighet på den ene siden og ivaret akelse av taushetsplikten som beskrevet i
forordningen artikkel 54 nr. 2 på den andre. For å ivareta hensynet til varslere slik
forordningen forutsetter, foreslår departementet derfor å utvide taushetsplikts -
bestemmelsen til også å gjelde for opplysninger om varsling . Det vises til
lovutkastet § 20 første ledd . Forvaltningslovens regler for unntak av taushetsplikt
vil, på samme måte som i dag, komme til anvendelse.

Departementet foreslår ikke å videre føre bestemmelsen i personopplysningsloven
§ 44 første l edd for så vidt gjelder Datatilsynets tilgang til opplysninger, fordi
denne tilgangen følger direkte av forordningen artikkel 58 nr. 1 bokstav a og e. For
så vidt gjelder Personvernnemndas tilgang til opplysninger, foreslår departementet
å videreføre perso nopplysningsloven § 44 første ledd ved å la
personvernforordningen artikkel 58 nr. 1 bokstav a og e gjelde tilsvarende for
Personvernnemnda , se lovutkastet § 1 9 an net ledd.

Datatilsynets rett til å kreve adgang til steder hvor det finnes personopplysninge r
og mv., jf. personopplysningsloven § 44 annet ledd, følger direkte av
forordningen, jf. artikkel 58 nr. 1 bokstav f. Personopplysningsloven § 44 annet
ledd foreslås derfor ikke videreført.

Departementet foreslår å videreføre regelen i personopplysningsl oven § 44 tredje
ledd om at tilgangen til opplysninger eller steder gjelder uten hinder av
taushetsplikt, se lovutkastet § 1 9 første og an net ledd.

Bestemmelsen e om tilgang til opplysninger må som i dag leses med de
begrensninger som følger av forbudet mo t selvinkriminering i d en europeiske
menneskerettskonvensjon. Datatilsynet vil dermed ha begrenset rett til å kreve
opplysninger i saker om overtredelsesgebyr eller andre administrative sanksjoner.
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Videre vil det foreligge begrensninger for bruk av tidlige re innhentede
opplysninger i disse sakene. Det vises til Prop. 62 L (2015 – 2016) s ide 134 – 139
om rekkevidden av forbudet mot selvinkriminering.

22 Europeisk tilsyns samarbeid og konsistensmekanismen

22.1 Innledning

Forordningen legger opp til et utvidet europeisk samarbeid og fastsetter til dels
detaljerte regler for hvordan dette samarbeidet skal foregå. Det opprettes et
P ersonvernråd hvor alle nasjonale tilsynsmyndigheter skal være representert ved
lederen, og det legges opp til mekanismer som skal benyttes derso m en behandling
av personopplysninger har virkninger i flere EU - stater.

22.2 Det europeiske personvernråd (EDPB)

I henhold til 95 - direktivet er det opprettet en arbeidsgruppe bestående av
representanter for EU - landenes nasjonale datatilsyn, den såkalte A rtikkel 29 -
gruppen . Artikkel 29 - gruppens hovedoppgave er å gi råd og informasjon til
Kommisjonen, men den kan også utarbeide anbefalinger på eget initiativ. Det
følger av tilpasningsteksten til 95 - direktivet at EFTA - statenes tilsynsmyndigheter
har rett til å delt a i A rtikkel 29 - gruppen som observatør uten stemmerett.
Datatilsynet deltar i gruppen på vegne av Norge.

Forordningen fastsetter at det skal opprettes et europeisk personvernråd , i den
engelske versjonen kalt European Data Protection Board ( i det følgende omtalt
som EDPB), jf. artikkel 68 til 76. EDPB vil være et eget rettssubjekt og skal bestå
av representanter fra de nasjonale tilsynsmyndigheter og EUs datatilsyn (EDPS) .
Kommisjonen skal ha rett til å delta i EDPBs møter uten stemmerett. EDPB skal
assiste res av et sekretariat stilt til rådighet av EUs datatilsyn .

EDPB kan ses på som en videreføring av A rtikkel 29 - gruppen , men har fått
vesentlig utvidede oppgaver. EDPB skal gi råd til Kommisjonen i
personvernspørsmål, gi retningslinjer, anbefalinger og «best practices» til
medlemsstatenes tilsyns myndigheter og arbeide for effektivt samarbeid mellom
tilsynsmyndighetene. Uttalelser og retningslinjer fra EDPB er ikke bindende, men
det er grunn til å anta at uttalelsene i praksis vil bli tillagt stor vekt. EDPB skal
utarbeide en årlig rapport.

EDPB spiller også en sentral rolle i den såkalte konsistensmekanismen, og vil i
den forbindelse også ha kompetanse til å treffe bindende avgjørelser.
Konsistensmekanismen omtales nedenfor.

22.3 Kompetanse til og samarbeid m ellom de nasjonale tilsynsmyndighetene

Gjeldende rett

Etter 95 - direktiv et har hver stat s tilsynsmyndighet kompetanse til å utøve tilsyn og
fatte vedtak overfor behandling av personopplysninger som skjer på eget
territorium. Andre lands tilsynsmyndigheter kan anmode om at kompetent
tilsynsmyndighet utøver sin myndighet , og det foreligger en pl ikt for
tilsynsmyndighetene til å samarbeide, herunder utveksle nødvendig informasjon.
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Person opplysningsloven § 45 an net ledd fastsetter at Datatilsynet og Personvern -
nemnda kan utveksle opplysninger med utenlandske tilsynsmyndigheter uten
hinder av taush etsplikten når det er nødvendig for å kunne treffe vedtak som et
ledd i tilsynsvirksomheten.

Forordningen

Også etter forordningen er utgangspunktet at hver stats tilsynsmyndighet skal
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 dersom de bare er etablert i ett EU - land men like
fullt utøver grenseoverskridende behandling av personopplysninger, bare behøver
å forholde seg til én tilsyns myndighet ( ettstedsmekanismen ), jf. artikkel 56.
Formålet med ordningen er å redusere administrative byrder for selskaper som
opererer i flere EU - land, ved at de kan forholde seg til én tilsynsmyndighet.

D er en databehandler ell er behandlingsansvarlig er etablert i flere medlemsland,
eller utøver grensegrense overskridende behandling av personopplysninger, er
hovedregelen at tilsyns myndigheten i det landet der databehandleren eller
behandlingsansvarlige har si n hovedvirksomhet har kompetanse til å føre tilsyn
med virksomheten. Denne tilsynsmyndigheten kalles den ledende tilsynsmyndig -
heten. Det kan dermed oppstå situasjoner der det behandles personopplysninger i
Norge, men der en utenlandsk tilsynsmyndighet har kompetanse til å føre tilsyn
med behandlingen av person opplysningene. Det kan også oppstå situasjoner der
Datatilsynet i Norge er kompetent til å føre tilsyn med behandling av person -
opplysninger som foretas i andre EØS - land.

Ordningen gjelder ikke for offentlige myndigh eter eller for private hvor
behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse , eller der
behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i offentlighetens interesse eller
utøve offentlig myndighet, jf. artikkel 55 nr. 2. Den gjelder i utg angspunktet heller
ikke hvis behandlingen av personopplysninger bare skjer i én medlemsstat eller i
vesentlig grad påvirker registrerte bare i en medlemsstat, jf. artikkel 56 nr. 2.

Forordningen kapittel VII avsnitt 1 har bestemmelser som regulerer samarb eid
mellom tilsynsorganer. Artikkel 60 regulerer samarbeidet mellom den ledende
tilsynsmyndigheten og andre tilsynsmyndigheter i saker der flere EØS - stater er
berørt. Det fastsettes at den ledende tilsynsmyndigheten skal samarbeide med de
andre berørte til synsmyndighetene og bestrebe seg på å oppnå enighet om et
vedtak. Andre berørte tilsynsmyndigheter er forpliktet til å yte gjensidig bistand.
Forordningen har detaljerte bestemmelser om foreleggelse av utkast til vedtak,
inkludert tidsfrister. Når alle ber ørte tilsynsorganer er enige om et vedtak eller det
ikke er kommet innsigelser innen fristen, treffer den ledende tilsyns myndighet en
beslutning og meddeler denne til den behandlingsansvarliges eller
databehandlerens sentraladministrasjon , som plikter å g jennomføre de nødvendige
tiltak for å overholde beslutningen i alle medlemsstater de har virksomhet.
Beslutningen skal også meddeles de berørte tilsynsmyndighetene, som blir bundet
av beslutningen, og til EDPB . Tilsynsmyndigheten i den stat der klagen er i nngitt,
meddeler beslutningen til klageren. Det er gitt egne regler om
beslutningsmyndighet og meddelelse i de tilfellene en klage helt eller delvis skal
avvises.
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Dersom den ledende tilsynsmyndigheten ikke etterkommer en innsigelse fra en
annen tilsynsmyn dighet, skal saken legges fr e m for EDPB gjennom
konsistensmekanismen , jf. under i punkt 22.4 .

Artikkel 61 regulerer plikten til å yte gjensidig bis tand mellom nasjonale
tilsynsmyndigheter og gir anvisning på hvilke prosedyrer og frister som gjelder.
Alle tilsynsmyndigheter er forpliktet til å yte gjensidig bistand etter anmodning ,
med mindre de ikke har kompetanse til å gjennomføre de tiltak de er be dt om å
iverksette eller å etterkomme anmodningen vil være i strid med forordningen, EU -
lovgivningen eller nasjonal rett. Dersom en tilsynsmyndighet ikke underretter den
anmodende tilsynsmyndighet om resultatene eller tiltakene som er truffet for å
besvare anmodningen innen en måned, kan den anmodende tilsynsmyndighet
iverksette midlertidige tiltak på sitt territorium , og saken skal forelegges EDPB for
en bindende avgjørelse.

Artikkel 62 gir regler for felles aktiviteter, herunder felles undersøkelser og f elles
håndhevingstiltak. Artikkelen fastsetter bestemmelser om rett til deltakelse, de
forskjellige tilsynsmyndighetenes kompetanse og erstatningsansvar. Dersom en
behandlingsansvarlig eller databehandler har virksomhet i flere stater eller
virksomheten i vesentlig grad berører et betydelig antall registrerte i flere
medlemsstater, skal tilsynsmyndighetene i alle berørte medlemsstater ha rett til å
delta. Hvilken myndighet som kan utøves av deltakerne i aktivitetene avgjøres av
vertsstatens lovgivning.

For ordningen artikkel 62 nr. 3 åpner for at et lands tilsynsmyndighet (vertslandet),
i samsvar med bestemmelser i nasjonal rett, og med godkjenning fra et annet land
(avgiverlandet), kan gi myndighet, herunder undersøkelseskompetanse, til
medlemmer eller ansa tte i andre lands tilsynsmyndighet til utførelse av felles
oppgaver. De ansatte fra avgiverlandet skal i disse tilfellene i utgangspunktet være
underlagt lovgivningen i vertslandet, men forordningen åpner for at vertslandet
kan tillate at ansatte ved avgiv erlandets tilsynsmyndighet skal kunne utøve sine
undersøkelsesoppgaver i samsvar med avgiverlandets rett. Dette skal i så fall skje
under veiledning og tilstedeværelse av representanter for vertslandets
tilsynsmyndighet.

22.4 Konsistensmekanismen

For å bidra ti l en ensartet anvendelse av forordningen er det opprettet en
konsistensmekanisme hvor EDPB er gitt en sentral rolle, jf. artikkel 64 til 67.

Artikkel 64 pålegger nasjonale tilsynsmyndigheter å forelegge visse typer tiltak for
EDPB . Blant annet skal vedtak med lister over hvilke behandlingsaktiviteter som
omfattes av kravet om personvernkonsekvensutredning, godkjenning av kriterier
for akkreditering, godkjenning av avtalevilkår for overføring av opplysninger til
tredje stater og godkje nning av konsernregler forelegges EDPB . I tillegg kan
Kommisjonen og nasjonale tilsynsmyndigheter anmode om uttalelse ved spørsmål
av allmenn interesse og sak er som har ringvirkninger i mer enn én medlemsstat .
EDPB må behandle saken innen visse frister. I perioden saken behandles i EDPB
kan ikke de nasjonale tilsynsmyndigheter treffe vedtak i saken. Uttalelsen fra
EDPB er i utgangspunktet ikke bindende, men de nasjonale tilsynsmyndigheter er
pålagt å ta størst mulig hensyn til uttalelsen. De nasjonale tilsy nsmyndighetene er
dessuten pålagt å informere EDPB dersom de ikke følger uttalelsen og EDPB vil
da ha anledning til å treffe bindende avgjørelse i saken.
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Artikkel 65 fastsetter at EDPB skal kunne fatte avgjørelser dersom en ledende
nasjonal tilsynsmyndig het ikke følger en innsigelse fra en annen berørt nasjonal
tilsynsmyndighet , dersom det er uenighet om hvilken nasjonal tilsynsmyndighet
som har kompetanse til å behandle saken, eller dersom en nasjonal tilsyns -
myndighet ikke anmoder om eller ikke følger e n uttalelse gitt i medhold av
artikkel 64. Det fastsettes også saksbehandlingsregler, inkludert tidsfrister for
behandling av disse sakene. De nasjonale tilsynsmyndighetene kan ikke fatte
avgjørelser i disse sakene mens saken er til behandling i EDPB , og a vgjørelsene er
bindende for de nasjonale tilsynsmyndighetene.

I artikkel 66 gis det anvisning på en hasteprosedyre, dersom det anses å være et
akutt behov for å treffe tiltak. I disse tilfellene kan den nasjonale tilsyns myndig -
heten treffe midlertidig ve dtak og også anmode om at EDPB treffer en
hastebeslutning i saken.

22.5 Departementets vurdering

Departementet anser det som en fordel at det er opprettet mekanismer for
samarbeid mellom tilsynsmyndighetene for å bidra til en ensartet praksis i hele
EU/EØ S . Det er viktig at det norske Datatilsynet får delta i mekanismen , og
norske myndigheter vil arbeide for en tilpasningstekst til forordningen som sikrer
dette.

For at samarbeidsmekanismen skal bli effektiv, er det viktig at Datatilsynet får
anledning til å sam arbeide med tilsynsmyndighetene i andre land uten hinder av
taushetsplikten. Departementet vil derfor foreslå å videreføre personopplysnings -
loven § 45 an net ledd som fastslår at Datatilsynet og Personvernnemnda kan gi
opplysninger til utenlandske tilsynsmyndigheter uten hinder av taushetsplikten når
dette er nødvendig for å kunne treffe vedtak som ledd i tilsynsvirksomheten , se
lovutkastet § 20 an net ledd .

D epartementet finner ikke grunn til å fastsette regler for at andre lands tilsyns -
myndigheter kan utøve myndighet på norsk territorium etter artikkel 62 nr. 3 nå.
Det anses som tilstrekkelig at ansatte fra andre lands tilsynsmyndigheter kan være
til stede v ed tilsynsaktiviteter sammen med det norske Datatilsynet, men uten å ha
myndighet på norsk territorium. Etter departementet vurdering vil det når
forordningen har vært i kraft noen tid og man har fått erfaring med hvordan
samarbeidsmekanismene fungerer, fo religge et bedre grunnlag for å vurdere
behovet for regler om overføring av myndighet til representanter for utenlandske
tilsynsmyndigheter.

23 Overtredelsesgebyr

23.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven § 46 har bestemmelser om overtredelsesgebyr.
Datatilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr for overtredelser av person -
opplysningsloven eller forskriften med et beløp inntil ti ganger folketrygdens
grunnbeløp. 1. mai 2016 tilsvarte dette et maksimumsbeløp på 92 5 76 0 kroner.
Fysiske personer kan bare ilegges overtred elsesgebyr for forsettlige eller
uaktsomme overtredelser. Foretak kan ikke ilegges overtredelses gebyr dersom
overtredelsen skyldes forhold utenfor foretakets kontroll.



92

Personopplysningsloven § 46 annet ledd angir momenter det skal legges vekt på i
vurder ingen av om det skal ilegges overtredelsesgebyr og ved utmålingen av
gebyrets størrelse. Det skal legges vekt på er overtredelsens alvor, graden av
skyld, om overtredelsen kunne vært forebygget, om overtredelsen er begått for å
fremme overtrederens interes ser, om overtrederen har eller kunne oppnådd
fordeler, om det foreligger gjentakelse, om det er ilagt andre reaksjoner som følge
av overtredelsen og overtrederens økonomiske evne.

Tredje ledd fastsetter at oppfyllelsesfristen er fire uker fra vedtaket om
overtredelsesgebyr er endelig. I motsetning til hovedregelen ved domstolsprøving
av forvaltningsvedtak kan domstolene prøve alle sider av saken.

Ved lov 27. mai 2016 nr. 15 ble det vedtatt nye bestemmelser om administrative
sanksjoner i forvaltningsloven , jf. §§ 43 til 50. L oven trer i kraft 1. juli 2017.
Reglene gjelder for administrative sanksjoner som anses som straff etter den
europeiske menneskerettskonvensjon. Bestemmelsene gir ikke selv hjemmel for
overtredelsesgebyr eller andre administrative sank sjoner, men gir enkelte felles
regler når særlovgivningen fastsetter slik hjemmel. Blant annet gis det regler om
hvilke momenter som kan tillegges vekt i vurderingen av om det skal gis
overtredelsesgebyr og utmålingen, jf. §§ 44 og 46, samordning av sanksj oner i de
tilfellene lovgivningen åpner både for straff og administrative sanksjoner, plikt til
å orientere om taushetsrett mv., plikt til å underrette om sakens utfall og
domstolens kompetanse ved prøving av vedtak om administrative sanksjoner.

23.2 Forordning en

Forordningen artikkel 83 regulerer overtredelsesgebyr. Artikkel 83 nr. 1 fastslår at
de nasjonale tilsynsmyndigheter skal sikre at overtredelsesgebyr i den enkelte sak
skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

Artikkel 83 nr. 2 angir momenter det skal legges vekt på i vurderingen av om det
skal ilegges overtredelsesgebyr og ved utmålingen av gebyrets størrelse. Det skal
legges vekt på karakteren, alvorlighetsgraden og varigheten av overtredelsen, om
overtredelse n er begått forsettlig eller uaktsomt, eventuelle tiltak som er truffet for
å begrense skaden, graden av ansvar under hensyntagen til de tekniske og organi -
satoriske tiltak som er gjennomført, eventuelle tidligere relevante over tredelser,
graden av samarb eid med tilsynsmyndigheten, hvilke kategorier av person opplys -
ninger som påvirkes av overtredelsen, på hvilken måte tilsyns myndig heten fikk
kjennskap til overtredelsen, om tidligere advarsler, irettesettelser eller pålegg fra
tilsynsmyndigheten i samme sakskompleks er fulgt og om godkjente atferdsregler
eller godkjente sertifiseringsmekanismer er overholdt. Det fremgår at opplistingen
ikke er uttømmende og at det også kan legges vekt på andre momenter, herunder
om overtrederen har hatt økonomiske fordele r ved overtredelsen.

Artikkel 83 nr. 4 fastslår at overtredelser av behandlingsansvarlig og
databehandlers forpliktelser etter forordningen artikkel 8 (barns samtykke),
artikkel 11 (behandling som ikke krever identifikasjon), artikkel 25 til 39 om deres
g enerelle forpliktelser, personopplysningssikkerhet,
personvernkonsekvensvurdering og personvern råd giver samt artikkel 42 og 43 om
sertifisering skal sanksjoneres med et gebyr opptil 10 millioner euro, eller hvis det
er tale om foretak, opptil 2 % av den samlede globale årsomsetningen i
forutgående regnskapsår hvis denne er høyere. Det samme gjelder for
sertifiseringsorganets overtredelser av artikkel 42 og 43 og, dersom det er
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opprettet et eget tilsynsorgan for å kontrollere over holdelse av atferdsnormer , for
dette organets overtredelse av artikkel 41 nr. 4 om tiltak for å sikre at
behandlingsansvarlig eller databehandler overholder atferdsnormene.

Ved overtredelse av artikkel 5, 6, 7 og 9 om de grunnleggende prinsippene for
behandling av personopplysnin ger, artikkel 12 til 22 om de registrertes rettigheter
eller artikkel 44 til 49 om overføring av personopplysninger til en motta g er i en
tredjestat, kan det ilegges et overtredelsesgebyr på opptil 20 millioner euro, eller
hvis det er et foretak, opp til 4 % av den samlede globale årsomsetningen i
forutgående regnskapsår hvis denne er høyere. Det samme gjelder for overtredelse
av nasjonale regler gitt i medhold av forordningen kapittel IX om særlige
behandlingssituasjoner, og dersom en behandlingsansvarlig e ller databehandler
ikke overholder et pålegg fra tilsynsmyndigheten gitt i medhold av artikkel 58 nr.
2 eller ikke gir tilgang etter artikkel 58 nr. 3.

Dersom det gis overtredelsesgebyr for flere overtredelser, skal overtredelses -
gebyret ikke overstige ma ksimumsbeløpet for den mest alvorlige overtredelsen,
artikkel 83 nr. 3.

Forordningen overlater til medlemsstatene å fastsette om overt redelses gebyr skal
kunne ilegges offentlige myndigheter og organer, jf. artikkel 83 nr. 7. Det
overlates også til nasjo nal rett å fastsette prosessuelle rettigheter, herunder
effektive rettsmidler og rett til en rettferdig rettergang, jf. 83 nr. 8.

23.3 Departementets vurderinger

Innledning

Som nevnt ove r gir personopplysningsloven hjemmel for Datatilsynet til å ilegge
overtred elsesgebyr for brudd på personopplysningsloven og forskriften. Den
største endringen med forordningens bestemmelser om overtredelsesgebyr er at
maksimumsbeløpet heves betraktelig. Mens dagens lov har en øvre grense på 10
G, fastsetter forordningen en øvre grense på 20 millioner euro, eller hvis det
gjelder foretak, 4 % av den samlede globale årsomsetningen i forutgående
regnskapsår hvis denne er høyere.

Dette reiser spørsmål om overtredelsesgebyret anses som straff etter Grunnloven
§ 96.

Det er ikke tvils omt at forordningens bestemmelser om administrative bøter har et
pønalt formål. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig til å klassifisere gebyret som
straff etter Grunnloven § 96, jf. Rt. 2014 s . 620 avsnitt 53, hvor Høyesterett uttaler
at «... en reaksjon s straffeformål ikke i seg selv [er] nok til å bringe Grunnloven §
96 til anvendelse».

Et tungtveiende moment i vurderingen av om gebyret skal anses som straff er
hvordan lovgiver har klassifisert reaksjonen, selv om Grunnloven § 96 har en
kjerne som også lovgiver må respektere.

Administrative sanksjoner har lang tradisjon i Norge og det er hjemler for å ilegge
slike gebyrer i en lang rekke lover. Forordningens krav om overtredelsesgebyr
skiller seg ikke vesentlig fra personopplysningslovens regler om
ove rtredelsesgebyr, og departementet legger til grunn at beløpets størrelse alene
ikke kan gi grunnlag for å klassifisere gebyret som straff i henhold til Grunnloven
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§ 96. Det vises i denne sammenheng også til at det legges opp til sterke
rettssikkerhetsgaran tier, herunder til at domstolene kan prøve alle sider av saken,
også forvaltningens skjønnsutøvelse.

Departementet finner det likevel ikke tvilsomt at overtredelsesgebyret er omfattet
av straffebegrepet i den europeiske menneskerettskonvensjon og dermed a v
rettssikkerhetsgarantiene konvensjonen fastsetter. Det vises til Prop. 62 L (2015 –
2016) om endringer i forvaltningsloven mv. punkt 4.3 side 28 for en beskrivelse av
disse.

Hvilke lovbrudd skal kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr?

Som nevnt ove r inn eholder gjeldende personopplysningslov § 46 en hjemmel for
Datatilsynet til å ilegge overtredelsesgebyr. Datatilsynet har mulighet til å ilegge
overtredelsesgebyr for enhver overtredelse av loven eller forskriften. I praksis har
Datatilsynet ilagt overtred elsesgebyr ved grove overtredelser av
personopplysningloven, for eksempel der det er behandlet personopplysninger uten
hjemmel eller ved grove mangler på informasjonssikkerheten, internkontroll og
rutiner.

I forordningen artikkel 83 gis Datatilsynet hjemme l til å ilegge overtredelsesgebyr
for overtredelse av de fleste materielle bestemmelsene i forordningen som gjelder
behandling av personopplysninger. Unntaket er artikkel 10 om behandling av
personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser , og artik kel 24 som
pålegger den behandlingsansvarlige en generell plikt til å gjennomføre egnede
tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres i
samsvar med forordningen.

Datatilsynet har flere ganger ilagt overtredelsesgebyr fo r overtredelse av
personopplysningsloven § 14 om internkontroll. Det vises i denne sammenheng til
Datatilsynets vedtak mot enkelte kommuner og mot Justisdepartementet 30. april
2015. Forordningens parallell til personopplysningsloven § 14 er artikkel 24, s om
blant annet pålegger den behandlingsansvarlige en generell plikt til å utarbeide
tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres i
samsvar med forordningens bestemmelser. Artikkel 25 og 32 fastsetter en plikt til
å utarb eide slike tekniske og organisatoriske tiltak. Disse bestemmelsene er mer
presise, men har ikke samme rekkevidde.

Artikkel 10 gir regler om behandling av personopplysninger om straffedommer og
lovovertredelser eller tilknyttede sikkerhetstiltak, og fastsetter at slik behandling
bare kan utføres under en offentlig myndighets kontroll eller dersom det er tillatt i
henhold til EU - lovgivning eller nasjonal rett.

Det kan reises spørsmål ved om forordningen åpner for at nasjonal rett kan gi
hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på forordningen artikkel 10 og
24.

Artikkel 83 gir ikke nasjonalt handlingsrom til å utelate visse bestemmelser fra
overtredelsesgebyr. Det følger imidlertid av artikkel 84 at medl emsstatene har
adgang til å fastsette andre sanksjoner for overtredelse av bestemmelser som ikke
er underlagt overtredelsesgebyr etter artikkel 83.

Uttrykket « andre sanksjoner» (departementets utheving) peker mot at nasjonal rett
ikke kan hjemle overtrede lsesgebyr i andre tilfeller enn de som er nevnt i artikkel
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83. Artikkel 83 kan også tolkes slik at oppregningen av artikler det kan ilegges
overtredelsesgebyr for, er uttømmende. På den andre siden er formålet med
artikkel 84 å sikre at overtredelse av bes temmelser som medlemsstatene mener
skal sanksjoneres, blir sanksjonert, og at medlemsstatene står fritt til å velge
hvilken sanksjon som er passende. Dette taler for at nasjonal rett kan utvide
adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr til andre artikler en n de som er nevnt i
artikkel 83. Det vises i denne sammenheng til at det svenske utvalget foreslår at
brudd på artikkel 10 skal kunne medføre overtredelsesgebyr, jf. SOU 2017 :3 9 s ide
294.

Departementet legger til grunn at forordningen åpner for at overtred else av også
andre artikler kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr, og foreslår på denne
bakgrunn at artikkel 10 og 24 kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr og at
artikkel 83 nr. 4 gis tilsvarende anvendelse, se lovutkastet § 2 1 første ledd.
Departement et ber om høringsinstansenes syn på forslaget.

Overtredelsesgebyr ved overtredelse av særlovgivningen

Som nevnt ove r i kapittel 18 legger departem entet til grunn at Datatilsynet som
hovedregel vil kunne føre tilsyn med all behandling av personopplysninger som
omfattes av virkeområdet til personvernforordningen og forslaget til ny
personopplysningslov. Dette innebærer at Datatilsynet også kan føre ti lsyn med
overholdelsen av bestemmelser i særlovgivning som spesifiserer eller utfyller
forordningens generelle regler om behandlingen. Kompetansen til å ilegge
overtredelsesgebyr etter forordningen artikkel 83 knytter seg likevel bare til
forordningens reg ler. Det betyr at Datatilsynet ikke kan benytte artikkel 83 til å
ilegge overtredelses gebyr direkte for brudd på bestemmelser i særlovgivning.
Unntaket er nasjonale bestemmelser gitt med grunnlag i kapittel IX, for eksempel
om behandling i arbeidsforhold, som kan sanksjoneres direkte med grunnlag i
artikkel 83 nr. 5 bokstav d.

Annen særlovgivning om behandling av personopplysninger enn den nevnt i
artikkel 83 nr. 5 bokstav d, kan likevel som utgangspunkt ikke anses å erstatte
forordningens regler, men bare å utfylle og presisere forordningen eller utgjøre et
supplerende rettsgrunnlag for behandlingen der de tte er påkrevd, se over i kapittel
7 (om art ikkel 6) og kapittel 8 (om artikkel 9). Dette innebærer at behandlinger
som er i strid med bestemmelser i særlovgivning, i mange tilfeller også vil være
overtredelser av bestemmelser i forordningen. Etter en konkret vurdering vil det
for eksempel kunne fastslås at det ikke foreligger behandlingsgrunnlag eller at
behandlingen ikke har skjedd i samsvar med kravene i artikkel 5 nr. 1, slik disse er
presi sert i særlovgivningen i tilknytning til bestemmelser som utgjør supplerende
behandlings grunnlag etter artikkel 6 nr. 3. Når også forordningen er overtrådt, kan
Datatilsynet ilegge overtredelsesgebyr etter artikkel 83.

Etter departementets vurdering vil det på denne bakgrunn ofte være unødvendig å
gi hjemmel for overtredelsesgebyr i særlover som har bestemmelser om
behandling av personopplysninger. Dersom det anses hensiktsmessig eller
nødvendig at særlovgivningen skal kunne sanksjoneres direkte, er det i midlertid
adgang til å fastsette i særlovgivningen at forordningen artikkel 83 skal gjelde
tilsvarende for overtredelser av lovens bestemmelser.
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Skal Datatilsynet kunne ilegge offentlige myndigheter
overtredelsesgebyr?

Forordningen artikkel 83 nr. 7 overlater til nasjonal rett å fastsette regler for
ileggelse av overtredelsesgebyr overfor offentlige myndigheter og organer.
Personopplysningsloven har ingen særregler for ileggelse av overtredelsesgebyr
overfor offentlige myndigheter eller organer og Dat atilsynet har flere ganger ilagt
statlige og kommunale myndigheter overtredelsesgebyr. Etter departementets syn
bør gjeldende rettstilstand videreføres, se lovutkastet § 2 1 a nnet ledd.

Saksbehandlingsregler ved ileggelse av overtredelsesgebyr

Forordningen overlater til nasjonal rett å fastsette saksbehandlingsregler for
ileggelse av overtredelsesgebyr. Etter gjeldende rett gjelder forvaltningslovens
regler om enkeltvedtak med de tilpasninger som er gitt i person opplysningsloven. I
og med at gebyret anses s om straff etter EMK, må reglene tolkes i lys av de krav
EMK stiller til saksbehandlingen i straffesaker. Det vises til Prop. 62 L (2015 –
2016) om endringer i forvaltningsloven mv. punkt 4.3 side 28, der det gis en
nærmere beskrivelse av EMKs krav til saksbe handlingen i slike saker.

Som nevnt ove r 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 straffeprosessloven som regulerer forholdet når en overtredelse både kan straffes
og være gjenstand for en administrativ sanksjon, og i tvangsfullbyrdelses loven
som regulerer adgang til å ta utlegg og tvangsdekning.

Dersom det fastsettes regler i særlovgivningen, vil disse gå foran. Det er imidlertid
forutsatt i for arbeidene til endringsloven at det ikke bør fastsettes særregler for
administrative sanksjoner som fraviker forvaltningslovens regler med mindre det
foreligger særlige grunner for dette.

I forvaltningsloven §§ 44 og 46 gis det anvisning på hvilke momenter det kan
legges vekt på i vurderingen av om det skal ilegges overtredelsesgebyr og ved
utmålingen av gebyret. Mens § 44 tredje ledd gjelder utmålingen av gebyrets
størrelse mot fysiske personer, gjelder § 46 an net ledd utmåling av gebyrets
størrelse når ov ertredelsesgebyr ilegges foretak. Begge bestemmelsene er «kan» -
bestemmelser, d et vil si at forvaltningsorganet ikke har plikt til å legge vekt på
disse momentene. Listen er heller ikke uttømmende.

Forordningen artikkel 83 nr. 2 fastsetter en momentliste som tilsynsmyndigheten
skal ta i betraktning. Tilsynsmyndigheten har altså en plikt til å vurdere disse
momentene. Imidlertid er heller ikke denne listen uttømmende, slik at det er
anledning til å vektlegge andre momenter enn de som er oppregnet. Momentene i
forordningen artikkel 83 og forvaltningsloven §§ 44 og 46 er til dels overlappende.
Forvaltnings loven angir imidlertid at det kan legges vekt på økonomisk evne og,
når det gjelder foretak, om det blir ilagt andre reaksjoner overfor foretaket eller
noen som har handlet på vegne av foretaket. Forordningen tillater at det også
legges vekt på slike momenter, jf. artikkel 83 nr. 2 bokstav k, og departementet
foreslår derfor ikke å fravike forvaltningslovens bestemmelser på dette punktet.

Personopplysningslo ven § 46 tredje ledd fastsetter at oppfyllelsesfristen er fire
uker etter at vedtaket om overtredelsesgebyr er endelig. I henhold til
forvaltningsloven § 44 femte ledd er oppfyllelsesfristen fire uker etter at vedtaket
ble truffet, riktignok slik at lengre frist kan fastsettes i vedtaket eller senere.
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Spørsmålet om hvilket tidspunkt oppfyllelses fristen skal regnes fra, 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 fastslås at EMK artikkel 6 nr. 1 og 2 i enkelte tilfeller kan
gi krav på utsatt iverksettelse, men at adgangen til å begjære oppsettende virkning
etter forvaltningsloven § 42, reglene om midlertidig forføyning i tvisteloven
kapittel 34 og adgangen til å fremme innsigelser under t vangsfull byrdelse etter
tvangsfull byrdelses lovens regler om tvangsinndrivelse gir den nødvendige
adgangen til å utsette iverksettelsen i de tilfeller dette er nødvendig etter EMK.
Samtidig påpekes det at ved sanksjoner som har et rent individual - og all menn -
preventivt formål, vil den preventive effekten av sanksjonen i hovedsak bestå også
om sanksjonen først iverksettes etter endelig vedtak.

Bestemmelsen om overtredelsesgebyr har et pønalt formål, og departementet er
ikke kjent med at bestemmelsen slik den lyder i dag har skapt problemer for
inndrivelsen av overtredelsesgebyr, eller at saker er blitt urettmessig trenert.
Departementet foreslår derfor å videreføre personopplysningsloven § 46, se
lov utkastet § 2 2 første ledd.

Domstolsprøving og inndriving av overtredelsesgebyr

Tradisjonelt har domstolene begrenset prøvelsesmyndighet ved prøving av
forvaltningsvedtak. Domstolene kan prøve det faktiske grunnlaget for avgjørelsen,
rettsanvendelsen, saksbehandlingen og hvorvidt forvaltningens utøvelse av det fr ie
skjønn er innenfor hjemmelsloven og myndighetsmisbrukslæren. For
forvaltningsvedtak med et pønalt formål er det imidlertid lagt til grunn at
domstolene skal kunne prøve alle sider av saken, jf. også personopplysningsloven
§ 46 tredje ledd. Det samme gje lder etter forvaltningsloven § 50. Departementet
foreslår ingen endringer i domstolenes prøvelsesadgang.

Selv om domstolene kan prøve alle sider av saken, følger det ikke automatisk at
domstolene kan avsi dom for hva vedtaket skal gå ut på (realitetsdom).
Hovedregelen er derimot at domstolene kun avsier dom om gyldigheten av
vedtaket, og at forvaltningsorganet deretter må treffe nytt vedtak i saken.

Når retten først kan prøve alle sider av saken, kan det fr e mstå som en unødvendig
forsinkelse at Datatilsyn et skal måtte treffe et nytt vedtak. Den vedtaket gjelder,
vil normalt ha et ønske om at saken avgjøres så raskt som mulig. I enkelte
lovbestemmelser om overtredelsesgebyr, se for eksempel akvakulturloven § 30
femte ledd annet punktum, fastsettes det at r e tten kan avsi dom for realitet i saken
dersom den finner det hensiktsmessig og forsvarlig.

Departementet foreslår at en lignende bestemmelse tas inn i personopplysnings -
loven, se lovutkastet § 2 2 an net ledd. Bestemmelsen vil gi domstolen en adgang,
men ik ke en plikt, til å avsi dom for realiteten i saken.

Personopplysningsloven § 47a fastsetter at overtredelsesgebyr etter loven § 46 er
tvangsgrunnlag for utlegg. Ved lov 27. mai 2016 nr. 15 ble det vedtatt endringer i
tvangsfullbyrdelsesloven som fastslår det samme. Bestemmelsene i tvangs -
fullbyrdelsesloven vil gjelde også for overtredelsesgebyr etter person -
opplysningsloven, og det er dermed ikke behov for særregulering.
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Foreldelse

Verken personopplysningsloven eller forordningen har regler om foreldelse a v
adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr. Dette er heller ikke regulert i
forvaltningslovens regler om administrative sanksjoner. I Prop. 62 L (2015 – 2016)
kapittel 29 side 171 uttaler departementet at foreldelsesfrister er
rettssikkerhetsgarantier, og vi ser i den sammenheng til straffelovens bestemmelser
om foreldelse. Også akvakulturloven § 30 sjette ledd og konkurranseloven § 29
fjerde ledd har bestemmelser om foreldelse av adgangen til å ilegge
overtredelsesgebyr.

Departementet ber om høringsinstansen es syn på om det bør innføres en
foreldelsesfrist for adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr og hvor lang denne i
så tilfelle bør være.

Når det gjelder foreldelse av selve overtredelsesgebyret, følger dette de
alminnelige reglene i foreldelsesloven, og det anses ikke nødvendig med egne
regler om dette.

24 Administrativ inndragning

24.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven åpner ikke for administrativ inndragning i dag.

24.2 Forordningen

Forordningen har ingen bestemmelser om administrativ inndragning, men artikkel
58 nr. 6 åpner for at tilsynsmyndighetene kan få utvidet kompetanse, herunder rett
til å ilegge administrative reaksjoner .

24.3 Departementets vurdering

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på om Datatilsynet bør gis adgang til
administrativ inndragnin g.

Som det fr e mgår av Prop. 62 L (2015 – 2016) punkt 32.4.2 side 184 – 186 taler gode
grunner for at et forvaltningsorgan gis myndighet til administrativ inndragning når
det har adgang til å ilegge overtredelsesgebyr. Det vises også til drøftelsen i NOU
2003: 15 Fra bot til bedring punkt 13.7 side 228 – 232. Dette vil gi Datatilsynet et
mer helhetlig reaksjons regime og gjøre behovet for straffesanksjonering mindre.
Forutsetningen må være at det oppstilles tilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier.

En administrativ inndragning kan enten gjelde inndragning av utbytte av
overtredelsen eller inndragning av gjenstand som har vært brukt ved overtredelsen,
er produsert ved overtredelsen eller har vært gjenstand for overtredelsen.

Etter departementets syn er det mindre grunn til å gi Datatilsynet hjemmel for
inndragning av utbytte. Det vil ofte være vanskelig å anslå hvilken økonomisk
fordel en virksomhet har hatt ved overtredelse av personopplysningsloven. I tillegg
vil Datatilsynet ha anledning til å ileg ge overtredelsesgebyr og i den sammenheng
legge vekt på hvilken økonomisk fordel virksomheten har hatt av overtredelsen.

Departementet vurderer imidlertid om Datatilsynet skal gis hjemmel til å inndra
gjenstander som har vært brukt ved overtredelsen, elle r er produsert ved eller har
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vært gjenstand for overtredelsen, og ber om høringsinstansenes syn på dette. En
slik bestemmelse vil for eksempel kunne brukes til å inndra kameraovervåkings -
utstyr.

Inndragning regnes ikke som straff etter Grunnloven § 96, og det er tvil om
inndrag ning alltid vil være straff etter EMK, da inndragning både kan ha et pønalt
formål og et preventivt formål for å forhindre videre overtredelser. Departementet
mener uansett at inndragning av gjenstander er såpass inngripende at ders om det
innføres en hjemmel for Datatilsynet til å foreta administrativ inndragning, må det
også fastsettes tilstrekkelige rettssikkerhetsgarantier. Et vedtak om inndragning
bør derfor kunne prøves fullt ut av domstolene og bør ikke kunne tvangsfullbyrdes
f ør vedtaket er endelig. En eventuell lovbestemmelse om administrativ
inndragning av gjenstander bør bygge på straffelovens bestemmelser om
inndragning.

25 Straffebestemmelser

25.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven § 48 fastsetter at forsettlige eller grovt uak tsomme
overtredelser av angitte paragrafer i loven kan straffes med bøter eller fengsel
inntil ett år.

25.2 Forordningen

Artikkel 84 overlater til nasjonal rett å fastsette straffebestemmelser.

25.3 Departementets vurdering

Departementet vil reise spørsmål om stra ffebestemmelsen i personopplysnings -
loven bør oppheves. Det samme bør da gjelde for straffebestemmelser i
særlovgivningen som bygger på forordningen.

Forordningen artikkel 83, som er omtalt ove r , gir Datatilsynet kompetanse til å
ilegge gebyr for overtred else av forordningens materielle bestemmelser. Gebyrene
Datatilsynet har anledning til å ilegge er svært mye høyere enn i dag.
De partementet vises også til vurderingen ove r av om Datatilsynet skal få adgang
til administrativ inndragning. Departementet leg ger til grunn at dette
sanksjonsregimet vil ha den nødvendige avskrekkende effekt, og at en
straffetrussel dermed ikke vil ha ytterligere allmennpreventiv eller individual -
preventiv effekt. Det vises også til at det i SOU 2017:39 punkt 18.6.4 side 294 –
297 foreslås å oppheve straffe sank sjo nering av overtredelse av personvern -
forordningen.

Departementet viser videre til at enkelte overtredelser av personopplysningsloven
også vil kunne være overtredelser av bestemmelser i straffeloven, for eksempel
straffe loven § 266 om hensynsløs atferd, § 266a om alvorlig personforfølgelse,
§ 267 om krenkelse av privatlivets fred og §§ 209 til 211 om brudd på
taushetsplikt. Det vises videre til at mange av forordningens bestemmelser er svært
skjønns pregede og dermed lite egnet for straffsanksjonering.
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Departementet ber om høringsinstansenes syn på at brudd på personopplysnings -
loven ikke skal kunne medføre straff. Dersom en høringsinstans mener straffe -
hjemmelen bør videreføres, ber departementet om innspill på hvilke ov ertredelser
som skal være straffbare, og om en straffebestemmelse eventuelt kan gjøres mer
generell og plasseres i straffeloven.

26 Tvangsmulkt

26.1 Gjeldende rett

Etter personopplysningsloven § 47 kan Datatilsynet fastsette en tvangsmulkt ved
pålegg etter lovens § 12 (pålegg om bruk av identifikasjonsmidler), §§ 27 og 28
(pålegg om sletting eller sperring av personopplysninger) og § 46 (pålegg om at
behandling av personopplysninger skal opphøre eller pålegg om vilkår som må
oppfylles for at behandlingen skal være i samsvar med personopplysningsloven).

26.2 Forordningen

Forordningen har ingen bestemmelser om tvangsmulkt.

26.3 Departementets vurdering

Tvangsmulkt er ikke en administrativ sanksjon, men et fremoverrettet tiltak som
har til formål å bidra til at plikter som føl ger av forordningen, blir etterlevet.
Forordningen artikkel 84 om adgang til å fastsette andre sanksjoner gir dermed
ikke hjemmel for nasjonal rett til å fastsette regler om tvangsmulkt.

Departementet legger imidlertid til grunn at nasjonale regler om tva ngsmulkt kan
fastsettes med hjemmel i forordningen artikkel 58 nr. 6, som åpner for at nasjonal
lovgivning kan gi tilsynsmyndighetene mer omfattende myndighet enn det som
fr e mkommer i artikkelen.

Departementet er ikke kjent med at Datatilsynet har ilagt t vangsmulkt. Derimot er
det vanlig at det i vedtak om pålegg opplyses om at tvangsmulkt kan ilegges
dersom pålegget ikke oppfylles innen fristen. Det kan ikke ses bort fra at selve
trusselen om at tvangsmulkt kan fastsettes, er medvirkende til at pålegg opp fylles
raskere.

Etter departementets syn er muligheten til å ilegge tvangsmulkt et godt
virkemiddel for å sikre rettidig oppfyllelse av et pålegg. Det anses som et mer
målrettet tiltak enn overtredelsesgebyr for å sikre at ulovlige forhold rettes opp.
Dep artementet foreslår derfor at Datatilsynets mulighet til å ilegge tvangsmulkt
videreføres , se lovutkastet § 2 3 .

Personopplysningsloven § 47 annet ledd fastsetter at tvangsmulkten ikke løper før
klage fristen er ute, eller dersom vedtaket blir påklaget, fra tidspunktet
Personvernnemnda har fastsatt.

Etter departementets syn er det ikke hensiktsmessig at en klage automatisk fører til
utsettelse av tidspunktet for når tvangsmulkten begynner å løpe. Dette kan
oppfordre til trenering av saken. I forvaltningslov en § 51, som gir enkelte
generelle regler om tvangsmulkt, er det ikke gitt spesialregler om utsatt
iverksettelse eller oppsettende virkning.
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Ovenfor drøfter departementet om klage på et vedtak om overtredelsesgebyr bør
gis oppsettende virkning og anbefale r at klage på et slikt vedtak bør gis
oppsettende virkning. I motsetning til overtredelsesgebyr har ikke tvangsmulkt et
pønalt formål. Departementet foreslår derfor at de alminnelige reglene om
iverksettelsestidspunkt og oppsettende virkning kommer til anv endelse.
Datatilsynet eller Personvernnemnda vil uansett ha anledning til å fatte vedtak om
utsatt iverksettelse eller gi klagen oppsettende virkning.

27 Erstatning

27.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven § 49 fastsetter regler om erstatning. Det følger av første
ledd at den behandlingsansvarlige skal erstatte skaden som er oppstått som følge
av at personopplysninger er behandlet i strid med bestemmelser i eller i medhold
av loven, med mindre det godtgjøres at skaden ikke skyldes feil eller forsømmelser
på d en behandlingsansvarliges side. Tredje ledd viser til at erstatningen skal
tilsvare det økonomiske tapet den skadelidte er påført som en følge av
behandlinge n og fastsetter at det også kan betales erstatning av ikke - økonomisk art
(oppreisning) .

27.2 Forordningen

Forordningen har nokså detaljerte bestemmelser om erstatningsansvar i artikkel
82. Det fastsettes her at alle som har lidd skade som følge av en overtredelse av
forordningen , har krav på erstatning fra den behandlingsansvarlige eller
databehan dleren. Av fortalepunkt 146 fr e mgår det at det samme gjelder for
overtredelse av delegerte rettsakter eller gjennomføringsrettsakter Kommisjonen
fastsetter med hjemmel i forordningen. Artikkel 82 nr. 2 fastsetter at den
behandlings ansvarlige er ansvarlig for skade som er oppstått som følge av brudd
på forordningen , mens databehandlere bare er ansvarlig for brudd på regler som
direkte henvender seg til databehandlere eller dersom de har opptrådt i strid med
en lovlig instruks. Etter artikkel 82 nr. 3 skal e n behandlingsansvarlig eller
databehandler fritas for ansvar dersom det godtgjøres at vedkommende ikke er
ansvarlig for hendelsen som førte til skaden. Artikkel 82 nr. 4 og 5 gir regler om
solidaransvar og regressrett når flere behandlingsansvarlige eller både en
behandlingsansvarlig og en databehandler er erstatningsansvarlige for samme
skade.

27.3 Departementets vurdering

Forordningen åpner ikke for nasjonale tilpasninger, men bestemmelsene er i all
hovedsak i samsvar med gjeldende rett. Hovedregelen i pers onopplysningsloven §
49 første ledd om at man er ansvarlig for en skade med mindre det god t gjøres at
skaden ikke skyldes feil eller forsømmelse , er også regelen i forordningen artikkel
82 nr. 3. Det er imidlertid nytt i forhold til gjeldende rett at også d atabehandleren
kan holdes ansvarlig.
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28 B ehandling i journalistisk , akademisk, kunstnerisk eller litterær
virksomhet

28.1 Gjeldende rett

Etter personopplysningsloven § 7 er lovens anvendelsesområde begrenset når det
gjelder «behandling av personopplysninger utelu kkende for kunstneriske, litterære
eller journalistiske formål». For slik behandling gjelder bare §§ 13 til 15
(informasjonssikkerhet, internkontroll og databehandlerens rådighet over
personopplysninger) og §§ 36 til 41 (kameraovervåking), samt kapittel VI II om
tilsyn og sanksjoner. Bestemmelsen har til formål hindre at
personopplysningsvernet i for stor grad griper inn i ytringsfriheten, og
gjennomfører 95 - direktivet artikkel 9.

Begrepet «journalistiske formål» er ikke begrenset til profesjonell journalis tikk.
Unntaket omfatter enhver behandling av personopplysninger med utelukkende
journalistiske formål, og det er en konkret vurdering av hensikten med og arten av
behandlingen som er avgjørende. Bestemmelsen ble endret ved lov 20. april 2012
nr. 18 med sik te på en viss innsnevring av unntaket for journalistiske formål slik
dette ble praktisert, jf. Prop. 47 L (2011 – 2012) punkt 4 side 10 flg. Etter
lovendringen er det klargjort at det verken er nødvendig eller tilstrekkelig at
behandlingen representerer en opinionsdannende ytring, jf. Prop. 47 L (2011 –
2012) punkt 4.6 side 13.

Unntaksregelen i personopplysningsloven § 7 gjelder bare dersom
personopplysningene «utelukkende» behandles for kunstneriske, litterære eller
journalistiske formål. Loven kommer derfor til anvendelse på vanlig måte når
behandlingen delvis har andre formål, f or eksempel reklame for varer og tjenester.
Datatilsynet har kompetanse til 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 personopplysninger i henhold til denne forordning i samsvar med retten til
ytrings - og informasjonsfrihet, herunder behandling som finner sted i journalistisk
øyemed eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer ».
Medlemsstatene skal etter artikkel 85 nr. 2 gjøre unntak så langt det er nødvendig
fra kapittel II (prinsipper), kapittel III (den registrertes rettigheter), kapittel IV
(behandlingsansvarlig og databehandler), kapittel V (overføring av person -
opplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner), kapittel VI
(uavhengige tilsynsmyndigheter), kapittel VII (samarbeid og ensartet anvendelse)
og kapitt el IX (særlige behandlingssituasjoner). Forordningen pålegger ikke på
tilsvarende måte at det gjøres unntak fra de alminnelige bestemmelsene (kapittel
I), reglene om rettsmidler, ansvar og sanksjoner (kapittel VIII) reglene om
delegerte rettsakter og gjenn om føringsrettsakter (kapittel X) eller
sluttbestemmelsene (kapittel XI).

Forordningen artikkel 85 svarer i det vesentlige til 95 - direktivet artikkel 9, men
det er visse ulikheter. For det første nevner forordningen – i motsetning til
direktivet – også «ak ademiske» ytringer . Det er noe uklart hvilken rekkevidde
unntaksregelen har på dette punktet. Uklarheten gjelder dels den nærmere
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forståelsen av «akademiske », og dels hva som skal til for at behandling av
personopplysninger kan anses å være « med henblikk p å » slike ytringer. I
forbindelse med det sistnevnte kan det pekes på at det må trekkes en grense mot
behandling av personopplysninger i forbindelse med forskning , selv om resultatene
av forskningen eventuelt skal publiseres , og behandlingen derfor kan sies å
f oranledige en akademisk ytring. At forordningen skal gjelde for forskning er slått
fast i fortalepunkt 159 og 160, jf. også 156, og adgangen til å gjøre unntak fra
forordningens regler for behandling av personopplysninger i forbindelse med
forskning er regulert i forordningen artikkel 89, se nærmere under i kapittel 31 .
Ettersom det ikke skal gjøres unntak fra personopplysningsvernet i større grad enn
det som er nødvendig av hensyn til ytrings - og informasjonsfriheten, jf. artikkel 85
nr. 2 og fortalepunkt 153, vil rekkevidden av unntaksregelen måtte bero på hvilke
krav reglene om ytrings - og informasjonsfrihet stiller, jf. Grunnloven § 100 og
EMK artikkel 10. Den nærmere rekkevidden av unntaket for akademisk
ytringsfrihet må få sin avklaring gj ennom praksis. Når det gjelder journalistiske
formål , fremgår det av fortalepunkt 153 at begrepet skal tolkes bredt. Det er
imidlertid ingen holdepunkter for at begrepet har en videre betydning i
forordningen enn ette r gjeldende rett. Også «kunstneriske» og «litterære » ytringer
må antas å svare til 95 - direktivet artikkel 9 og gjeldende personopplysningslov
§ 7.

For det andre fremgår det ikke av ordlyden i for ordningen artikkel 85 at det bare er
behandling av personopplysninger som utelukkende forfølger et av de nevnte
formålene som skal omfattes av unntaksregelen, slik det gjør i 95 - direktivet
artikkel 9 og personopplysningsloven § 7. Det følger imidlertid av fortalepunkt
153 at det skal fastsettes unntak for behandling som « utelukkende finner sted i
journalistisk øyemed eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller
litterære ytringer » (uthevet her). Det er derfor neppe grunn til å anta at
forordningen a rtikkel 85 medfører noen endring på dette punktet.

28.3 Departementets vurdering

Departementet foreslår i lovutkastet § 3 å videreføre gjeldende rett slik at
behandling av personopplysninger for kunstneriske, litterære og journalistiske
formål er unntatt fra s tørsteparten av forordningens regler. Videre foreslår
departementet at det gjøres tilsvarende unntak for akademiske ytringer.

Etter departementets oppfatning bør det på samme måte som etter gjeldende rett
angis i loven hvilke regler det skal gjøres unntak fra av hensyn til ytrings - og
informasjonsfriheten, fremfor at unntaksbestemmelsen er «åpen» og gir anvisning
på en nærmere vurdering. Departementet har videre funnet at forordningen – på
samme måte som 95 - direktivet – ikke gjør det nødvendig å innta en ge nerell
henvisning til ytrings - og informasjonsfriheten i lovteksten. Videre er det etter
departementets oppfatning verken nødvendig eller hensiktsmessig å innta den
proporsjonalitetsvurderingen forordningen gir anvisning på i lovteksten. Det vises
til vurd eringen av de tilsvarende spørsmålene etter 95 - direktivet i Prop. 47 L
(2011 – 2012) s ide punkt 4.6 side 13 og Ot.prp. nr. 92 (1998 – 99) punkt 11.6 side
79 – 81.

Når det gjelder hvilke av forordningens regler som skal gjelde i de nevnte
behandlingssituasjonene, foreslår departementet å videreføre reglene som i dag er
gitt anvendelse etter personopplysningsloven § 7 så langt forordningen har
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tilsvarende bestemmelser . Departementet går derfor inn for at forordningens regler
om informasjonssikkerhet i artikkel 32 gis anvendelse som en videreføring av
personopplysningsloven § 13. Videre foreslår departementet at forordningen
artikkel 24 om databehandlerens ansvar for å gjennomføre tekniske og
organisatoriske tiltak gis anvendelse som en videreføring av reglene om
internkontroll i personopplysningsloven § 14. I forlengelsen av dette bør også
forordningen artikkel 26 om ansvarsfordelingen mellom felles behandlings -
ansvarli ge komme til anvendelse.

Etter både artikkel 24 nr. 3 og 32 nr. 3 kan tilslutning til godkjente atferds normer
etter artikkel 40 eller godkjente sertifiseringsmekanismer etter artikkel 42 bidra til
å dokumentere at kravene i bestemmelsene er oppfylt. Depart ementet går derfor
inn for at også reglene om atferds normer og sertifisering i artikkel 40 til 42 gis
anvendelse. Tilslutning til atferds normer eller sertifiseringsmekanismer er frivillig,
og vil i mange tilfeller kunne lette oppfyllelsen av de kravene som stilles i artikkel
24 og 32.

Reglene i gjeldende personopplysningslov § 15 første ledd om databehandlerens
rådighet over personopplysninger har sitt motstykke dels i forordningen artikkel
28 og dels i artikkel 29. Departementet foreslår at disse bestemme lsene gis
anvendelse.

Etter gjeldende personopplysningslov § 7 gjelder reglene om tilsyn i samme
utstrekning lovens materielle regler. Departementet foreslår å videføre rettstil -
standen på dette punktet. Det understrekes at Datatilsynet kun vil kunne føre tilsyn
med overholdelsen av de reglene som er gitt anvendelse, og tilgang til
opplysninger hos databehandleren vil være begrenset tilsvarende. Datatilsynet vil
på samme måte som etter gjeldende rett ha kompetanse til å prøve i enkeltsaker om
unntaksregele n kommer til anvendelse.

R eglene om sanksjoner er ikke omfattet av de pålagte unntakene i artikkel 85 nr. 2.
Sanksjonsreglene, jf. forordningen kapittel VIII, vil derfor gjelde ved brudd på de
materielle reglene som gis anvendelse ved behandling i journali stisk øyemed eller
med henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer.

29 Offentlighet og innsyn

29.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven § 6 første ledd slår fast at loven ikke begrenser
innsynsrett etter offentleglova, forvaltningsloven eller a nnen lovbestemt rett til
innsyn i personopplysninger. Så langt annen lovgivning gir innsynsrett i
personopplysninger, er det dermed etter gjeldende rett ikke nødvendig å ta stilling
til om personopplysningslovens vilkår for behandling av personopplysningen e er
oppfylt.

Den praktiske betydningen av bestemmelsen er begrenset, ettersom utlevering av
opplysninger på bakgrunn av en lovfestet adgang til dette uavhengig av § 6 første
ledd vil være i tråd med lovens generelle vilkår for behandling, jf. person -
oppl ysningsloven § 8 første ledd andre alternativ og § 9 første ledd bokstav b.
Bestemmelsen ble innført «for helt å avskjære mulig tvil om forholdet til
offentlighets - og forvaltningsloven eller annen lovgivning som gir rett til innsyn»,
se Ot.prp. nr. 92 (19 98 – 99) punkt 12.5 s ide 85.
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Etter personopplysningsloven § 6 annet ledd har den behandlingsansvarlige plikt
til å veilede den som ber om innsyn etter personopplysningsloven om annen
lovbestemt innsynsrett som gir tilgang til flere opplysninger enn det
perso nopplysningsloven gir.

29.2 Forordningen

I forordningen er det, i motsetning til i direktivet, uttrykkelig regulert hvordan
reglene om personopplysningsvern forholder seg til nasjonale regler om innsyn i
offentlige dokumenter. Etter forordningen artikkel 86 kan personopplysninger
utleveres etter nasjonale regler om allmennoffentlighet, og det er tilstrekkelig at
utleveringen er «i samsvar med» de nasjonale reglene. Ettersom artikkel 86 ikke
stiller andre krav til utleveringen av personopplysningene enn at den er «i samsvar
med» reglene om allmennoffentlighet, går forordningen på dette punktet noe
lenger i retning av offentlighet enn unntaksregelen i dagens lov. Mens
unntaksregelen i personopplysningsloven § 6 første ledd kun gjelder ved
innsyns rett etter offentle glova, omfatter unntaket i 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 reglene om partsinnsyn i forvaltningssaker og andre nasjonale
innsynsregler er derimot ikke uttrykkelig regulert i forordningen. Når
innsynsretten er lovfestet, vil det imidlertid foreligge behandlingsgrunnlag etter
forordningens alminnelige 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
vedtas som norsk lov, anser departementet det som overflødig å lovfeste en
ytterligere presisering av at forordningen ikke er til hinder for innsyn etter
offentleglova. Departementet foreslår derfor ingen lovregulering av forholdet til
offentleglova tilsvarende gjeldende personopplysningslov § 6 første ledd.
Departementet understreker at dette ikke medfører noen innskrenkning av
innsynsrett en etter offentleglova sammenlignet med dagens regler.

Også når det gjelder forholdet til innsynsrett etter forvaltningsloven og annen lov,
anser departementet det som unødvendig å videreføre særreguleringen i gjeldende
personopplysningslov § 6. Lovfestet innsynsrett gir behandlingsgrunnlag etter
forordningens alminnelige regler, jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e, jf. nr. 3 og
artikkel 9 nr. 2 bokstav g, og en slik lovbestemmelse blir dermed uten praktisk
betydning. Innsyn etter annen lov kan også i en v iss utstrekning omfattes av
forordningen artikkel 86, for eksempel miljøinformasjonslovens regler om rett til
miljøinformasjon hos offentlige organer. Når utøvelse av lovhjemlet innsynsrett er
en tillatt behandling av personopplysninger etter forordningens alminnelige regler,
er det etter departementets oppfatning ikke grunn til å lovfeste noen ytterligere
presisering av dette. Departementet er dessuten av den oppfatning at det vil gi best
samsvar med forordningens system å anse slik behandling som omfattet av
forordningen, men tillatt, fremfor å anse behandlingen som unntatt fra
forordningens regler. Dette representerer formelt sett en endring i gjeldende
rettstilstand. Endringen er imidlertid ikke ment å ha noen realitetsbetydning for
rekkevidden av innsyn sretten etter forvaltningsloven eller annen lov.
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Departementet foreslår på denne bakgrunn ingen regulering av forholdet til annen
lovbestemt innsynsrett.

30 Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler

30.1 Gjeldende rett

Etter personopplysningsloven § 12 første ledd kan fødselsnummer og andre
entydige identifikasjonsmidler bare benyttes når det foreligger «saklig behov for
sikker identifisering og metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering».
Uttrykket «andre enty dige identifikasjonsmidler» omfatter andre nasjonale
identifikasjonsnumre enn fødselsnummer, samt fingeravtrykk og andre
biometriske data . Bestemmelsen gjennomfører 95 - direktivet artikkel 8 nr. 7.

Etter annet ledd kan Datatilsynet pålegge en behandlingsa nsvarlig å benytte
fødselsnummer eller annet entydig identifikasjonsmiddel hvis det er nødvendig for
å sikre at personopplysninger har «tilstrekkelig kvalitet», jf. annet ledd. Tredje
ledd gir hjemmel til å fastsette ytterligere bestemmelser om bruk av
fød selsnummer i forskrift. Forskriftshjemmelen i loven § 12 siste ledd er benyttet,
og etter personopplysningsforskriften § 10 - 2 skal p ostsendinger som inneholder
fødsels nummer være utformet slik at nummeret ikke er tilgjengelig for andre enn
adressaten. Til svarende gjelder sendinger som formidles ved hjelp av
telekommunikasjon . Dette er tolket slik at det ikke er adgang til å sende fødsels -
nummer i vanlig, usikret e - post, eller i annen ukryptert internettkommunikasjon.

Fødselsnummer er ikke en sensitiv perso nopplysning etter personopplysningsloven
§ 2 nr. 8, og er heller ikke en taushetsbelagt opplysning etter forvaltningsloven
§ 13. Heller ikke etter folkeregisterloven § 13 er fødselsnummer taushetsbelagt, jf.
første ledd annet punktum. Det er likevel et vil kår for å utlevere fødselsnummer til
private at opplysningene er nødvendige for å ivareta lovmessige formål, jf. annet
ledd første punktum.

30.2 Forordningen

Etter forordningen artikkel 87 «kan» medlemsstatene fastsette « nærmere særlige
vilkår for behandling av et nasjonalt identifikasjonsnummer eller andre generelle
identifikatorer». Nummeret eller identifikatoren skal i så fall bare brukes sammen
med « nødvendige garantier for den registrertes rettigheter og friheter » i henhold til
forordningen.

Bestemmelsen å pner for at det i nasjonal rett kan fastsettes nærmere vilkår for
bruk av fødselsnummer og andre identifikasjonsnumre. Det er etter departementets
syn noe uklart hva som regnes som «andre generelle identifikatorer», særlig om
dette omfatter biometriske ide ntifikasjonsmidler. Etter forordningen artikkel 9 nr.
1 regnes imidlertid « biometriske opplysninger med det formål å entydig
identifisere en fysisk person » som sensitive personopplysninger, og etter artikkel 9
nr. 4 kan det i nasjonal rett fastsettes eller opprettholdes nærmere vilkår for
behandling av slike opplysninger. Forordningen åpner dermed for nasjonal
regulering av både bruk av fødselsnummer og andre identifikasjonsnumre og
biometriske opplysninger.
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30.3 Departementets vurdering

Fødselsnummer og andre identifikasjonsnumre

Departementet foreslår å videreføre gjeldende rett om vilkårene for behandling av
fødselsnummer og andre nasjonale identifikasjonsnumre, for eksempel D - nummer
eller and re identifikasjonsnumre s om tildeles utenlandske borgere. Det fores lås at
det med grunnlag i forordningen artikkel 87 fastsettes en regel om at fødsels -
nummer og andre entydige identifikasjonsmidler bare kan benyttes når det
foreligger saklig behov for sikker identifisering og bruken av identifikasjons -
nummer er nødvendig for å oppnå slik identifisering, se lovutkastet § 9.

Departementet er i imidlertid i tvil om hvorvidt det er behov for å videreføre
bestemmelsen i forskriften § 10 - 2 om forsendelser som inneholder fødselsnummer
eller annet identifikasjonsnummer, eller om hensynene bak denne bestemmelsen
blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom forordningens alminnelige regler. Når det
gjelder postforsendelser, kan det vises forordningens krav om at person opplys -
ninger skal behandles på en måte som sikrer tilfredsstillende si kkerhet for at
opplysninger ikke kommer på avveie, jf. artikkel 5 nr. 1 bokstav f og 32, og at det
ikke skal behandles opplysninger i større utstrekning enn det som er nødvendig for
formålet, jf. artikkel 5 nr. 1 bokstav c. Disse reglene gjør det etter dep artementets
syn klart at det ikke er adgang til å la et fødselsnummer fremgå utenpå en
postforsendelse eller i motta g erfeltet i en vinduskonvolutt, på samme måte som
andre personopplys ninger som ikke er nødvendige for at forsendelsen skal nå frem
til adre ssaten. Også når det gjelder elektronisk kommunikasjon, kan det etter
departementets oppfatning spørres om de alminnelige reglene om
informasjonssikkerhet vil være tilstrekkelige for å sørge for at fødselsnumre ikke
gjøres tilgjengelige for uvedkommende tr edjeparter gjennom usikret
kommunikasjon.

Det bes om høringsinstansenes syn på om det er behov for å videreføre forskriften
§ 10 - 12 om forsendelser som inneholder fødselsnummer eller andre
identifikasjons numre. Det bes videre om høringsinstansenes syn på om det i
tilfelle vil være hensiktsmessig å angi mer spesifikt i lovteksten hvilke krav som
stilles til elektronisk kommunikasjon, for eksempel at kommunikasjonen må være
kryptert.

Andre entydige identifikasjonsmidler enn identifikasjonsnumre.
Biometris ke opplysninger.

Personopplysningsloven § 12 omfatter også andre entydige identifikasjonsmidler
enn nasjonale identifikasjonsnumre. Dette dreier seg i hovedsak om biometriske
opplysninger. I motsetning til etter gjeldende rett regnes behandling av
biometri ske opplysninger med det formål å entydig identifisere en fysisk person
som behandling av sensitive personopplysninger ette r forordningen artikkel 9 nr.
1. Bruken av bio metriske opplysninger til identifikasjonsformål er dermed i
utgangspunktet forbudt, og kan bare skje i den utstrekning en av
unntaksbestemmelsene i artikkel 9 nr. 2 åpner for dette, eventuelt i kombinasjon
med nasjonal rett der dette er påkrevet etter artikkel 9 nr. 2. Artikkel 9 nr. 4 åpner
for at det kan fastsettes ytterligere vilkår i na sjonal rett for behandling av
biometriske opplysninger.
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Mens begrensningene i § 12 første ledd i gjeldende lov gjelder uavhengig av om
den registrerte samtykker til behandlingen, vil det med grunnlag i forordningen
artikkel 9 nr. 2 bokstav a være adgang t il å behandle biometriske opplysninger til
identifikasjonsformål i alle tilfeller der den registrerte samtykker til dette. Dersom
det ikke fastsettes regler i nasjonal rett på grunn av artikkel 9 nr. 4, vil det derfor
etter departementets vurdering skje en betydelig utvidelse av adgangen til å
behandle biometriske opplysninger til identifikasjonsformål. En slik betydelig
utvidelse er etter departementets syn ikke ønskelig uten en nærmere utredning. Det
foreslås derfor at gjeldende rett etter § 12 første led d inntil videre opprettholdes,
slik at biometrisk identifisering fremdeles vil være betinget av saklig behov for
sikker identifisering og at metoden er nødvendig for å oppnå slik identifisering, se
lovutkastet § 9 .

Det bes om høringsinstansenes syn på om vilkårene for slik behandling bør
fastsettes i nasjonale særregler eller om forordningens alminnelige regler for
behandling av sensitive opplysninger alene bør gjelde.

Datatilsynets kompetanse til å pålegge bruk av fødselsnummer og andre
entydige identifikasjonsmidler. Forskriftshjemmel.

Personopplysningsloven § 12 annet ledd gir Datatilsynet kompetanse til å pålegge
bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler for å «sikre at
personopplysningene har tilstrekkelig kvalitet ». Depart ementet foreslår at denne
bestemmelsen ikke videreføres. Dersom Datatilsynet i enkeltsaker mener at det er
nødvendig at det benyttes entydige identifikasjonsmidler for å overholde forord -
ningens krav, kan Datatilsynet gi veiledning om dette eller pålegg me d grunnlag i
forordningen artikkel 58 nr. 2 bokstav d. Etter departementets syn er denne
bestemmelsen derfor overflødig.

Departementet foreslår derimot at adgangen til å gi forskrifter om bruk av
fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler vider eføres, se lovutkastet
§ 9 an dre ledd.

31 Særregler ved behandling for arkivformål i allmennhetens
interesse, vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske
formål

31.1 Gjeldende rett

Personopplysningsloven og personopplysningsforskriften har visse særregler for
behandling av personopplysninger for historiske, statistiske eller vitenskapelige
formål. Særreglene gjelder dels de grunnleggende vilkårene for å behandle
personopplysninger og dels den registrertes rettigheter.

Etter personopplysningsloven § 9 første ledd bokstav h kan sensitive
personopplysninger behandles når det er « nødvendig for historiske, statistiske eller
vitenskapelige formål, og samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart
overstiger ulempene den kan medføre for den enkelte ». Behandling i forbindelse
med forskningsprosjekter er også som hovedregel unntatt fra konsesjonsplikt
dersom prosjektet er tilrådd av personvernombud, jf. personopplysningsforskriften
§ 7 - 27 første ledd. Videre følger det av § 11 annet ledd at historiske, statistiske
eller vitenskapelige formål ikke anses uforenlige med det opprinnelige formålet
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med innsamlingen av opplysningene dersom samfunnets interesse i at
behandlingen finner sted k lart overstiger ulempen den kan medføre for den
enkelte. I forlengelsen av personopplysningsloven § 11 annet ledd gjør
personopplysningsloven § 28 annet ledd unntak fra sletteplikten for opplysninger
som lagres for slike formål, når samfunnets interesse i lagringen av dem klart
overstiger ulempen for den enkelte, jf. første punktum. Opplysningene skal
imidlertid oppbevares på en måte som ikke gjør det mulig å identifisere den
registrerte lenger enn nødvendig, jf. annet punktum.

I personopplysningsloven § 2 8 første ledd annet punktum er det presisert at
forbudet mot lagring av unødvendige personopplysninger ikke gjelder opplys -
ninger som skal «oppbevares i henhold til arkivloven eller annen lovgiv ning».
Retten til sletting av sterkt belastede opplysninger, jf. personopp lysnings loven
§ 28 tredje ledd, kan imidlertid etter vedtak fra Datatilsynet gå foran arkiv lovas
regler om kassasjon og råderett over arkiv, jf. personopplysningsloven § 28 fjerde
ledd. Også etter krav om retting av mangelfulle personopplys ninger kan Datatil -
synet på nærmere vilkår bestemme at opplysningene skal slettes, og ved taket går
foran arkivlovas regler, jf. personopplysningsloven § 27 tredje ledd siste punktum.

Etter personopplysningsloven § 18 siste ledd gjelder ikke den registrer tes
innsynsrett dersom personopplysningene « behandles utelukkende for historiske,
statistiske eller vitenskapelige formål og behandlingen ikke får noen direkt e
betydning for den registrerte». Også personopplysningsloven § 20 annet ledd
bokstav b, som gjør unntak fra informasjonsplikten når varsling er «umulig eller
uforholdsmessig vanskelig», er av betydning i denne forbindelse.

31.2 Forordningen

I forordningen er behandling for arkiv, forskning og statistikk bare i liten grad
særregulert. Det finnes imidlertid noen særregler og unntak, og det er i tillegg en
viss adgang til å fastsette nasjonale regler om dette. En sentral bestemmelse i
denne forbindelse er artikkel 89, som gir nærmere regler om «garantier og unntak»
ved behandling av personopplysninger for « ar kivformål i allmennhetens interesse,
for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske
formål ». Bestemmelsen har ingen parallell i nåværende lov eller i 95 - direktivet.
Etter artikkel 89 nr. 1 skal behandling med disse for målene omfattes av
«nødvendige garantier» i samsvar med forordningen, herunder tekniske og
organisatoriske tiltak for å sikre dataminimering, samt pseudonymisering og
anonymisering dersom formålene med behandlingen kan oppnås med slike tiltak. I
artikkel 8 9 nr. 2 og 3 åpnes det for at det i unionsretten i nasjonal rett fastsettes
unntak fra visse av forordningens regler om den registrertes rettigheter.
Bestemmelsen skiller mellom behandling for forskning og statistikk på den ene
side og behandling for arkiv formål i allmennhetens interesse på den andre.

Unntak for behandling for forskning og statistikk reguleres av artikkel 89 nr. 2.
Bestemmelsen åpner for at det i nasjonal rett gjøres unntak fra artikkel 15 (rett til
innsyn), 16 (rett til korrigering), 18 ( rett til begrensning av behandling) og 21
(innsigelsesrett). Unntakene må fastsettes med forbehold for kravene i artikkel 89
nr. 1, og kan gjelde i den grad rettighetene trolig «vil gjøre det umulig eller i
alvorlig grad vil hindre oppfyllelsen» av formåle ne med behandlingen, og slike
unntak er «nødvendig» for å oppfylle formålet.
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Artikkel 89 nr. 3 åpner for unntak i nasjonal rett for behandling for arkivformål i
allmennhetens interesse, på samme vilkår som i nr. 2. Det kan gjøres unntak fra de
samme bestem melsene som etter nr. 2, og i tillegg fra artikkel 19
(underretningsplikt for korrigering, sletting og begrensning av behandling) og 20
(rett til dataportabilitet).

Artikkel 89 nr. 4 regulerer tilfellene der behandlingen har andre formål i tillegg til
arki v, forskning og statistikk. I slike tilfeller kommer unntakene bare til
anvendelse på behandlingen for arkiv, forskning og statistikk.

Ved siden av artikkel 89 har forordningen enkelte spredte unntak eller særregler
for arkiv, forskning og statistikk. I ar tikkel 5 nr. 1 bokstav b er det presisert at
viderebehandling av personopplysninger for disse formålene i samsvar med
artikkel 89 nr. 1 ikke skal anses som uforenlige med de opprinnelige formålene
med innsamlingen av opplysninger. Tilsvarende er det presis ert i artikkel 5 nr. 1
bokstav e om prinsippet om lagringsbegrensning at opplysninger kan lagres for
arkiv, forskning og statistikk i samsvar med artikkel 89 nr. 1 dersom det
gjennomføres egnede tekniske og organisatoriske tiltak. Bestemmelsene innebærer
i det vesentlige en videreføring av gjeldende rett etter §§ 11 annet ledd og 28 annet
ledd i dagens lov.

Videre gir artikkel 9 nr. 2 bokstav j adgang til å behandle sensitive
personopplysninger når dette er nødvendig for arkivformål i allmennhetens
interes se eller for forskning og statistikk i samsvar med artikkel 89 nr. 1 og
behandlingen har grunnlag i unionsretten eller i nasjonal rett. Når det i nasjonal
rett gis grunnlag for behandling av sensitive opplysninger for disse formålene, skal
det sikres « egne de og særlige tiltak for å verne den registrertes grunnleggende
rettigheter og interesser ». Se nærmere over i punkt 8.3 om artikkel 9 og kravene til
det nasjonale hjemmelsgrunnlaget.

Endelig er det ved behandling av personopplysninger for arkiv, forskning og
statistikk gjort unntak fra visse av den registrerte s rettigheter. Etter artikkel 14 nr.
5 bokstav b gjelder ikke informasjonsplikten i bestemmelsen dersom det vil være
umulig eller kreve en uforholdsmessig innsats å gi informasjon, og behandling for
arkiv, forskning og statistikk er særskilt nevnt. Bestemm elsen viderefører på dette
punktet dagens § 20 annet ledd bokstav b, men arkiv, forskning og statistikk er
ikke særskilt nevnt i dagens lov. Artikkel 14 nr. 5 bokstav b gjør videre unntak for
informasjonsplikten når informasjonen vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil
hindre oppfyllelsen av formålene med behandling for arkiv, forskning og statistikk
i samsvar med artikkel 89 nr. 1. Dette unntaket er nytt sammenlignet med
gjeldende lov.

Artikkel 17 nr. 3 bokstav d gjør på samme vilkår som i artikkel 14 nr. 5 bokstav b
unntak fra retten til sletting. Den registrerte har altså ikke krav på sletting dersom
dette vil umuliggjøre eller i alvorlig grad hindre oppfyllelsen av formålene med
behandling for arkiv, forskning og statistikk i samsvar med artikkel 89 nr. 1. Det
kan videre nevnes at den registrerte heller ikke har rett til sletting dersom
behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse etter unionsretten
eller nasjonal rett eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse, jf .
artikkel 17 nr. 3 bokstav b. Dette innebærer at arkivlovas regler om kassasjon og
innskrenket råderett på samme måte som i dag vil gå foran retten til sletting, jf. §
28 første ledd i dagens lov. I motsetning til gjeldende lov gir forordningen ingen
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komp etanse for 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 innsigelsesretten begrenset ved behandling for
vitenskapelige og historiske forskningsfo rmål og statistikk. Ved slik behandling
gjelder ikke retten til å protestere så lenge behandlingen er i allmennhetens
interesse.

Regelen i gjeldende lov § 18 siste ledd om at den registrertes innsynsrett ikke
gjelder når personopplysningene behandles utel ukkende for historiske, statistiske
eller vitenskapelige formål og behandlingen ikke får noen direkte betydning for
den registrerte , har ingen parallell i forordningen.

31.3 Departementets vurdering

Forordningen åpner på noen områder for nasjonale regler om be handling av
personopplysninger for arkiv - , forsknings - og statistikkformål. For det første
overlater forordningen til nasjonal rett å gi regler som åpner for behandling av
sensitive opplysninger til disse formålene, og det skal i den forbindelse fastsettes
egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes rettigheter og interesser, jf.
artikkel 9 nr. 2 bokstav j. Denne bestemmelsen er omtalt ove r i kapittel 8 og
omtales ikke nærmere her. Forordningen åpner trolig også for at det fastsettes
nasjonale regler om forskning som kan danne et behandlingsgrunnlag etter artikkel
6, dersom dette anses som nødvendig, se nærmere omtale av dette under punkt
7.1.3 . Videre kan det i en viss utstrekning gjøres unntak fra den registrertes
rettigheter. Spørsmålet i det følgende er om det i tillegg til de begrensningene som
er drøftet i punkt 12.3 ove r bør fastsettes ytterligere unntak fra den registrertes
rettigheter ved behandling for arkiv - , forsknings - og statistikkfor mål.

Departementet foreslår å benytte adgangen i artikkel 89 nr. 2 og 3 til å fastsette
nasjonale regler som gjør unntak fra den registrertes rettigheter ved behandling for
arkivformål i allmennhetens interesse, forskningsformål og statistiske formål, se
lovutkastet § 1 4 . For behandling for forskningsformål og statistiske formål foreslår
departementet at det i tråd med artikkel 89 nr. 2 gjøres unntak fra artikkel 15 (rett
til innsyn), 16 (rett til korrigering), 18 (rett til begrensning av behandling) og 21
(innsigelsesrett). For behandling for arkivformål i allmennhetens interesse foreslår
departementet at det i tillegg gjøres unntak fra artikkel 19 (underretningsplikt for
korrigering, sletting og begrensning av behandling) og 20 (rett til dataportabilitet) ,
i tråd med artikkel 89 nr. 3. Etter departementets syn bør vilkårene i den nasjonale
unntaksregelen ligge tett opp til vilkårene i artikkel 89, slik at det gjøres unntak i
den utstrekning rettighetene vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre
oppfyllelsen av formålene med behandlingen. Dette vil også være tilsvarende
vilkår som allerede følger direkte av forordningen artikkel 14 nr. 5 bokstav b og
17 nr. 3 bokstav d om unntak fra henholdsvis retten til informasjon og retten til
sletting.

Det b es om høringsinstansenes syn på behovet for en unntaksbestemmelser som
bygger på artikkel 89 nr. 2 og 3, og om slike bestemmelser i så fall bør utformes
mer kasuistisk.

Forordningens regler om den registrertes innsynsrett har ingen
unntaksbestemmelse til svarende gjeldende lov § 18 siste ledd, som gjør unntak fra
den registrertes innsynsrett når personopplysningene behandles utelukkende for
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historiske, statistiske eller vitenskapelige formål og behandlingen ikke får noen
direkte betydning for den registrer te. Et unntak fra forordningen artikkel 15 med
grunnlag i artikkel 89 nr. 2 og 3 vil ikke omfatte alle innsynsbegjæringer som i dag
omfattes av § 18 siste ledd. Det synes imidlertid ikke å være holdepunkter for at
artikkel 89 nr. 2 og 3 utgjør en uttømmend e regulering av adgangen til å fastsette
unntak i nasjonal rett fra den registrertes rettigheter ved behandling for arkiv,
forskning og statistikk. Det fremgår av fortalepunkt 156 at det i nasjonal rett kan
fastsettes « spesifikasjoner og unntak med hensyn til informasjonskravene og retten
til korrigering, sletting, til å bli glemt, til begrensning av behandling, til
dataportabilitet og til å protestere i forbindelse med behandling av
personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål k nyttet
til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål ». Her åpnes
det for å fastsette unntak også fra de rettighetene som ikke er listet opp i artikkel
89 nr. 2 og 3. Departementet legger derfor til grunn at artikkel 89 bare suppl erer
den alminnelige adgangen til å fastsette unntak fra den registrertes rettigheter etter
artikkel 23. Departementet foreslår derfor å videreføre unntaksregelen i § 18 siste
ledd i gjeldende lov med grunnlag i forordningen artikkel 23 , se lovutkastet § 1 4
tredje ledd. I nnsynsrett ved behandling for arkivformål, forsknings formål og
statistiske formål vil kunne medføre en betydelig arbeidsbyrde, som kan være
uforholdsmessig dersom behandlingen verken får rettsvirkninger eller direkte
faktiske virkninger fo r den registrerte. Både arkiv, forskning og statistikk har
vesentlig betydning for samfunnet, og departementet legger derfor til grunn at
hensynet til å sikre gode rammevilkår for slik virksomhet må anses som et viktig
mål av generell samfunnsinteresse i t råd med artikkel 23 nr. 1 bokstav e. Som
følge av kravet om proporsjonalitet i artikkel 23 nr. 1 foreslår departementet
imidlertid at det bare bør være et tilleggsvilkår at det vil kreve en uforholdsmessig
stor innsats å gi innsyn.

32 Behandling av barns pers onopplysninger

32.1 Gjeldende rett

Utgangspunktet etter gjeldende rett er at barn og voksne har samme rettigheter
etter personopplysningsloven. Gjennom personopp lysningsloven § 11 tredje ledd
er barns personopplysninger likevel gitt et særlig vern. Det er der bestemt at
opplysningene ikke skal behandles på en måte som er uforsvarlig av hensyn til
barnets beste. Med barn menes personer under 18 år, jf. spesialmerk nadene til § 11
i Pr o p. 47 L (2011 – 2012) side 41 . Før vedtakelsen av denne bestemmelsen
inneholdt p ersonopplysningsloven ingen egne bestemmelser om behandling av
barns personopplysninger. Bestemmelsen ble vedtatt for å styrke mindreåriges
rettsstilling ved behandling av personopplysninger og innebærer både et forbud og
en forpliktelse til å ta ekstra he nsyn ved håndtering av person opplysninger som
gjelder barn. Departementet er ikke kjent med rettspraksis hvor bestemmelsen har
kommet til anvendelse.

Departementet bemerker at behandling av barns personopplysninger reiser særlige
problemstillinger ikke ba re i forholdet til den behandlingsansvarlige, men også i
forholdet til barnets foreldre (som i seg selv kan være en behandlingsansvarlig). Et
eget spørsmål i denne forbindelse er barns adgang til selv å samtykke til
behandling av egne person opplysninger. For en nærmere omtale av gjeldende rett
for så vidt gjelder behandling av barns personopplysninger, viser departementet til
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behandlingen i Prop. 47 L (2011 – 2012) kapittel 5 side 14 – 18 om mindreåriges
personvern.

32.2 Forordningen

Generelle regler om behandling av barns personopplysninger

Forordningen inneholder enkelte spredte artikler og fortalepunkter om behandling
av barns personopplysninger, men gir ingen samlet enhetlig regulering av temaet.
Forordningen inneholder heller ingen definisjon av hvem som skal regnes som
barn i forordningens forstand.

Artikkel 6 nr. 1 bokstav f fastsetter at det skal tas særlig hensyn til om den
registrerte er et barn ved fastleggelsen av om vilkårene i dette
behandlingsgrunnlaget er oppfylt. A rtikkel 8 er en egen bestemmelse om barns
samtykke i forbindelse med informa sjons samfunnstjenester som omtales nærmere
under i punkt 32.2.2 . I a r tikkel 12 er det fastsatt at den behandlingsansvarlige skal
treffe egnede tiltak for å fr e mlegge for den registrerte informasjon og
kommunikasjon om behandlingen på 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 sammenslutninger og
andre organer som representerer kate gorier av behandlingsansvarlige eller
databehandlere kan utarbeide at ferds normer om informasjonen som g is til barn, og
vern av barn, samt måten samtykke fra de personer som har foreldreansvar for
barn, innhentes på. Artikkel 57 nr. 1 bokstav b fastslår at Datatilsynet i sitt arbeid
skal vie særlig oppmerksomhet til aktiviteter rettet spesielt mot barn.

Beha ndling av barns personopplysninger er også vist til en rekke steder i fortalen.
F ortalepunkt 38 fastslår at barns personopplysninger på generelt grunnlag fortjener
et særlig vern, ettersom barn kan være mindre bevisst på aktuelle risikoer, konse -
kvenser og garantier samt på de rettigheter de har når det gjelder behandling av
personopplysninger. Videre bestemmer fortalepunkt 38 at et slikt særlig vern
særlig bør få anvendelse på bruk av barns personopplysninger for markedsførings -
formål eller for å opprette personlighets - eller brukerprofiler samt på innsamling
av personopplysninger om barn når de bruker tjenester som tilbys direkte til barn. I
samme fortalepunkt gis det uttrykk for at samtykke fra den som har foreldre -
ansvaret ikke bør være nødvendig i forbi ndelse med forebyggings - eller rådgiv nin -
gstjenester som tilbys direkte til barn. Fortalepunkt 58 slår fast at all infor ma sjon
og kommunikasjon, dersom behandlingen gjelder barn, bør være formulert på et
klart og enkelt språk som barnet lett kan forstå, jf. artikkel 12. Fortalepunkt 65 slår
fast at retten til å få slettet sine personopplysninger (på nærmere bestemte vilkår)
er særlig relevant når den registrerte har gitt sitt samtykke som barn og ikke har
fullstendig kjennskap til risikoene forbundet med behandlingen, og senere ønsker å
fjerne slike personopplysninger, særlig på inter nett. Fortalepunkt 71 gir uttrykk for
at barn ikke bør være gjenstand for automatiserte avgjørelser, jf. artikkel 22.
Videre er barn omtalt som en sårbar gruppe av registrer te i fortalepunkt 75.

Særlig om barns samtykke ved informasjonssamfunnstjenester

Forordningen artikkel 8 nr. 1 bestemmer at barn må være minst 16 år for at
samtykke skal kunne utgjøre behandlingsgrunnlag ved tilbud av informasjons -
samfunnstjenester direkte til et barn. D ersom barnet er under 16 år, er
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behandlingen lovlig bare dersom og i den utstrekning samtykke er gitt eller
godkjent av den som har foreldreansvar for barnet. Etter artikkel 8 nr. 1 kan
medlemslandene ved lov likevel fastsette en lavere alde rsgrense enn 16 år,
forutsatt at den ikke er lavere enn 13 år.

Begrepet informasjonssamfunnstjenester er definert i forordningen artikkel 4 nr.
25 som en tjeneste som definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav b i europaparlaments - og
rådsdirektiv (EU) 2015/1535. Direktivet foreligger ikke i norsk oversettelse, men i
den engelske språkversjonen lyder definisjonen som følger: « ‘service’ means any
Information Society service, that is to say, any service normally provided for
remuneration, at a distance, by electroni c means and at the individual request of a
recipient of services. » I den norske oversettelsen av e - handelsdirektivet
2001/31/EF heter det blant annet at definisjonen av informasjonssamfunnstjenester
«omfatter enhver tjeneste som ytes, vanligvis mot vederla g, over avstand ved bruk
av elektronisk utstyr for behandling (herunder digital komprimering) og lagring av
data, på individuell anmodning fra en tjenestemottaker» (fortalepunkt 17).14

Definisjonen er ytterligere utypet i fortalepunkt 18 , hvor det blant an net heter:
«Informasjonssamfunnstjenester er ikke begrenset utelukkende til tjenester som
fører til direktekoplet kontraktsinngåelse, men i den grad de utgjør en form for
økonomisk virksomhet omfatter de også tjenester der vederlaget ikke ytes av dem
som m ottar dem, f or eksempel tjenester som går ut på å tilby direktekoplet
informasjon eller direktekoplede kommersielle meddelelser, eller som leverer
verktøy for søking etter, tilgang til og gjenfinning av data.»

Departementet legger på denne bakgrunn til gru nn at definisjonen blant annet vil
omfatte sosiale medier.

Artikkel 8 nr. 2 bestemmer at den behandlingsansvarlige skal treffe rimelige tiltak
for å kontrollere at samtykke er gitt eller godkjent av den som har foreldreansvar
for barnet, idet det tas hens yn til tilgjengelig teknologi.

Det er presisert i artikkel 8 nr. 3 at artikkel 8 nr. 1 ikke påvirker medlemsstatenes
alminnelige avtalerett, for eksempel reglene for gyldigheten, utformingen eller
virkningen av en avtale som gjelder et barn.

32.3 Departementets vurdering

Generelle regler om behandling av barns personopplysninger

F or or dningen gir ingen definisjon av hvem som skal regnes som barn i
forordningens forstand, med unntak av artikkel 8 som kommenteres nærmere
under i punkt 32.3.2 . Kommisjonens opprinnelige forslag til ny personvern -
forordning definerte barn som personer under 18 år, se Kommisjonens forslag til
artikkel 4 nr. 18, men definisjonen gjenfinnes ikke i den vedtatte forordningen.
Departementet antar at en person ikke lenger er et barn i forordningens forstand
når vedkommende har fylt 18 år. Dette er i overensstemmelse med utgangspunktet
i FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. nove mber 1989 artikkel 1 som
gjelder som norsk rett, jf. menneskerettsloven § 3 .

14 http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal - texts/eea/other - legal - documents/translated -
acts/norwegia n/n32000L0031.pdf
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Forordningen utpeker barn som en særskilt sårbar gruppe som fortjener et særskilt
vern, jf. fortalepunkt 38. Videre inneholder forordningen enkelte spredte artikler
og fortalepu nkter der barn er nevnt særskilt, se gjennomgåelsen over i punkt
32.2.1 . Med unntak av artikkel 8 som behandles nærmere under i punkt 32.3.2 kan
departe mentet ikke se at forordningen åpner for å fastsette nasjonale regler om
behandling av barns personopplysninger med et helt generelt virkeområde .

Etter departe mentets vurdering åpner forordningen dermed ikke for å videreføre
den någjeldende bestemmelsen i personopplysningsloven § 11 tredje ledd .
Departementet understreker at selv om bestemmelsen i § 11 tredje ledd ikke
videreføres, må behandling av barns personopplysninger fremdeles skje i samsvar
med forordningens generelle bestemmelser. Departementet bemerker i denne
sammenheng at det ved vurderingen av om artikkel 6 nr. 1 bokstav f gir
behandlings grunnlag, særlig skal tas hensyn ti l om den registrerte er et barn.

Særlige spørsmål oppstår der behandlingen av barns personopplysninger skjer på
grunnlag av samtykke , og samtykket er avgitt av foreldrene på barnets vegne.
Foreldrene publiserer for eksempel opplysninger om barnet på inter nett basert på
et samtykke foreldrene selv har avgitt på barnets vegne. Den någjeldende
bestemmelsen i personopplysningsloven § 11 tredje ledd gjelder også i denne
situasjonen, og gir Datatilsynet kompetanse til å pålegge sletting ved klare tilfeller
av ov ertramp og misbruk av barns personopplysninger, for eksempel der foreldre
publiserer opplysninger om barnet som gjelder en pågående barnefordelingssak
eller barnevernssak, jf. Prop. 47 L (2011 - 2012) punkt 5.6 side 17 – 18.
Forordningen gir ikke Datatilsynet en klar hjemmel til å gripe inn i disse tilfellene,
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
behandler barns opplysninger, må etter de partementets syn vurderes konkret i det
enkelte tilfellet.

Person opp lysningsregelverket suppleres på dette punkt av de alminnelige reglene i
blant annet barneloven. I henhold til barneloven § 31 først ledd skal foreldrene etter
hvert som barnet blir i s tand til å danne seg egne synspunkt, høre hva barnet har å si
før de tar avgjørelse om personlige forhold for barnet. I henhold til barneloven § 31
annet ledd skal barn som er fylt syv og yngre barn som er i stand til å danne seg egne
syns punkter, få info rmasjon og mulighet til å si sin mening før det blir tatt avgjørelser
om personlige forhold. Barnets mening skal bli vektlagt etter alder og modning, og
når barnet er fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Forordningen
medfører etter de partementets vurdering ingen endringer i disse reglene.

Særlig om barns samtykke ved informasjonssamfunnstjenester

Som nevnt over i punkt 32.2.2 åpn er f orordningen artikkel 8 for at medlems -
landene ved lov fastsette r a ldersgrense n for når et barns samtykke (uten
foreldrenes samtykke) skal kunne utgjøre behandlingsgrunnlag ved tilbud av
informasjons samfunnstjenester direkte til et barn . Grensen kan ik ke være lavere
enn 13 år.

Departementet mener det i norsk rett bør fastsettes at aldersgrensen etter artikkel 8
nr. 1 skal være 13 år. Departementet foreslår å fastsette aldersgrensen ved lov, se
lovutkastet § 8.
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Etter departementets vurdering ivaretar en aldersgrense på 13 år i størst grad
hensynet til barnets selvbestemmelsesrett . Spørsmålet om hvilken aldergrense som
burde gjelde for barns samtykke ved informasjonssamfunnstjenester ble
kommentert av flere høringsinstanser under høringen av Kommisjonen s forslag til
forordning i 2012. Datatilsynet uttalte at forslaget om at barn under 13 år ikke kan
samtykke til nettsamfunn uten foreldre eller verges samtykke er i tråd med
gjeldende praksis i Datatilsynet. Forbruker rådet uttalte at terskelen på 13 år i
utgangspunktet anses som hensiktsmessig. Barne - , likestillings - og inkluderings -
departementet ga uttrykk for at det kunne stilles spørsmål ved om aldergrensen er
for lav. Forbrukerombudet uttalte at en aldersgrense på 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
innebære å gi samtykke til innhenting og behandling av personopplysninger.
Barneombudet uttalte i relasjon til artikkel 8 at det ikke er hensiktsmessig at barn
går direkte fra ikke å ha samtykkekompetanse til å ha samtykkekompetanse uten
en form for gradvis opptrapping eller utvikling. Medietilsynet ga uttrykk for at det
er viktig å fremme god informasjon og veiled ning til foreld r e til alle mindreårige
under 18 år , og ikke fravike g runn prinsippet om foreldresamtykke ved inngåelse
av avtaler ved opprettelse av brukerprofiler i kommersielle informasjonstjenester.

Artikkel 8 nr. 1 henviser kun til artikkel 6 nr. 1, og ikke til artikkel 9 som
inneholder nærmere regler om samtykke til be handling av sensitive
personopplysninger. Det oppstår derfor spørsmål om aldersgrensen i artikkel 8 og
adgangen til å fastsette en lavere aldersgrense i nasjonal rett også gjelder for
samtykke til behandling av sensitive personopplysninger, jf. forordninge n artikkel
9 nr. 2 bokstav a. Departementet kan ikke se at forordningen positivt regulerer
spørsmålet og legger som følge av dette til grunn at bestemmelsene i artikkel 8 må
forstås slik at de n ikke gjelder samtykke til behandling av sensitive
personopplys ninger, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav a .

33 Kredittopplysningsvirksomhet
Kredittopplysningsvirksomhet er virksomhet som består i å belyse enkeltpersoner
og virksomheters betalingsevne og - vilje. I gjeldende rett finnes det rettslige
grunnlaget for å fastsett e nærmere bestemmelser om behandling av person -
opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet i personopplysningsloven § 3 fjerde
ledd an net punktum. I medhold av denne bestemmelsen er kredittopplysnings -
virksomhet i dag regulert i personopplysningsforskrifte n kapittel 4 og konsesjoner
fra Datatilsynet med hjemmel i personopplysningsloven §§ 34 og 35, jf.
personopplysningsforskriften § 4 - 5.

Forordningen inneholder ingen særskilte bestemmelser om kredittopplysnings -
virksomhet. Forordningens generelle bestemme lser gjelder imidlertid også for
behandling av personopplysninger i kredittopplysningsvirksomhet. Etter
departementets foreløpige syn vil det trolig også under forordningen være et behov
for en mer detaljert regulering av kredittopplysningsvirksomhet . En s lik regulering
kan tas inn i lov eller forskrift, i den grad forordningen åpner for dette. Det kan
også tenkes at nærmere regler fastsettes i atferdsnormer, se nærmere om dette
under punkt 13.9 . Da regulering av kredittopplysningsvirksomhet reiser en rekke
særlige spørsmål, utover generelle spørsmål om behandling av person -
opplysninger, vil departementet komme tilbake til spørsmålet om hvordan
kredittopp lysningsvirksomhet bør reguleres.
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34 Kameraovervåking

34.1 Gjeldende rett

P ersonopplysningsloven kapittel VII og personopplysningsforskriften kapittel 8
inneholder særlige bestemmelser om kameraovervåking. Disse bestemmelsene
utfyller personopplysningslovens og forskriftens alminnelige regler. 95 - direktivet
har ikke egne bestemmelser om kameraovervåking.

K ameraovervåking er i personopplysnings loven § 36 første ledd første punktum
definert som « vedvarende eller regelmessig gjentatt personovervåking ved hjelp av
fjernbetjent eller automatisk virkende overvåkingskamera eller annet lignende
utstyr som er fastmontert » . Etter annet punktum anses overvåking båd e « med og
uten mulighet for opptak av lyd - og bildemateriale » som kameraovervåking . Det
følger av definisjonen at k ameraovervåkingsreglene kun gjelder kameraer som er
fastmontert e . B ruk av for eksempel droner , mobile og håndholdte kameraer faller
dermed ut enfor reglene. K amera er som er fastmonter t på noe som beveger seg, for
eksempel en bil, falle r også utenfor reglene. Behandling av personopplysninger
med slike midler vil likevel måtte følge personopplysnings lovens alminnelige
regler.

Etter personopplysni ngsloven § 36 første ledd tredje punktum er bruk av
kamerautstyr som lett kan forveksles med en ekte kameral øsning – såkalte
«dummy - kameraer» – også ansett som kameraovervåking etter loven. Dette
innebærer at bruk av slike kameraer ikke kan finne sted uten at vilkårene for bruk
av ekte kameraløsning være oppfylt. Hvis det ved bruk av slikt kamerautstyr reelt
sett ikke skjer noen behandling av personopplysninger, herunder bilde - eller
lydopptak, så vil de av personopplysningslovens regler som alene retter se g mot
selve behandlingen ikke komme til anvendelse, jf. spesialmerk n adene til § 36 i
Prop. 47 L (2011 – 2012).

Personopplysningsloven § 37 oppstiller en del generelle regler om kameraover -
våking . Det følger av denne bestemmelsen at personopplysingsloven gjel der i sin
helhet for all type kameraovervåking, men med de presiseringer som følger av
kapittel VII i loven. Bestemmelsen angir også nærmere hva som menes med
berettiget interesse etter behandlingsgrunnlaget i loven § 8 bokstav f og når
kameraovervåkingen skal anses som behandling av sensitive personopplysninger.
Bestemmelsen slår videre fast at kameraovervåking som må antas å ha vesentlig
betydning for forebygging og oppklaring av straffbare handlinger , er tillatt selv om
vilkårene i § 9 første ledd bokstav a til h (behandlingsgrunnlag for sensitive
personopplysninger) ikke er oppfylt, og at det i slike tilfeller heller ikke gjelder
konsesjonsplikt etter § 33.

Loven §§ 38 og 38 a oppstiller tilleggsvilkår ved overvåking av steder der en
begrenset krets personer ferdes jevnlig og steder som er tilgjengelig for
allmenheten, slik som strender og parker. I § 39 er det fastsatt tilleggsvilkår for
utlevering av opptak gjort ved kameraovervåking, mens det i § 40 er fastsatt at det
ved kameraovervåking på offentlig sted mv. skal varsles ved skilting eller liknende
om at overvåking finner sted.

I personopplysningsforskriften § 8 - 3 er det gitt særregler for politiets bruk av
opptak og unntak fra den registrertes rett til innsyn i opplysninger som politiet er i
besittelse av . Forskriften § 8 - 4 setter spesifikke tids frister for sletting av opptak.
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Opptak skal som hovedrege l slettes så snart det ikke lenger er behov for
oppbevaring, men senest syv dager etter at opptaken e er gjort , jf. 8 - 4 annet ledd .
Fra dette gjelder u nntak der det må antas at politiet vil få behov for opptakene,
hvor fristen forlenges til 30 dager. Videre kan opptak gjort i post - og banklokaler
oppbevarer i inntil 3 måneder , jf. § 8 - 4 tredje ledd . Med hjemmel i
personopplysningsforskriften § 8 - 4 sjette kan Datatilsynet gjø re unntak fra
slettebestemmelsene i § 8 - 4 annet og tredje ledd dersom det foreligger et særlig
behov for oppbevaring i len gre tid .

34.2 Forordningen

F oro r dningen inneholder ikke særlige be stemmelser om kameraovervåking .
Behandling av personopplysninger som skjer ved kameraovervåking følger dermed
forordningens alminnelige regler.

Fortalen inneholder kun én merknad som gir direkte anvisning på hvordan
forordningens alminnelige regler skal to lkes i relasjon til kameraovervåking. I
fortalepunkt 91 heter det at vilkårene for å ha plikt til å gjennomføre vurdering av
personvern konsekvenser vil være oppfylt «ved overvåking i stor skala av offentlig
tilgjengelige steder, særlig ved bruk av optoele ktronisk utstyr».

Som ved annen behandling av personopplysninger faller behandling til rent
personlige formål utenfor, jf. artikkel 2 nr. 2 bokstav c. Kameraovervåking av
eksempelvis privat hus og hage vil dermed falle utenfor forordningen s
virkeområde .

34.3 De partementets vurdering

I hvilken utstrekning åpner forordningen for nasjonale særregler om
kameraovervåking?

Personopplysningsloven og - forskriften inneholder i dag detaljerte bestemmelser
om kameraovervåking, mens forordningen ikke inneholder noen tilsvar ende
bestemmelser.

Som nevnt over i punkt 7.2 åpner forordningen artikkel 6 nr. 2 og 3 for å fastsette
nasjonale utfyllende regler der behandlingen bygger på artikkel 6 nr. 1 bokstav c
eller e. På dette grunnlag vil det eksempelvis kunne fastsettes nærmere regler om
kamera overvåking som utføres av offentlige myndigheter. Artikkel 6 n r. 2 og 3
åpner i en viss utstrekning også for å regulere private aktørers behandling av
person opplysninger, men kun i den utstrekning behandlingen er nødvendig for
slike formål som er angitt i artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e. Etter departementets
vurderi ng åpner artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e ikke for å fastsette nasjonale
bestemmelser om kameraovervåking med et helt generelt anvendelsesområde, slik
som de gjeldende generelle kameraovervåkings reglene i personopplysnings loven
og forskriften. Departement et foreslår derfor ikke å videreføre disse
bestemmelsene.

Departementet ber likevel om høringsinstansens syn på om det bør fastsettes
nærmere regler om kameraovervåking innenfor handlingsrommet i artikkel 6
trekker opp. Departementet ber særlig om høringsi nstansenes syn på om det bør
fastsettes forbud mot kameraovervåking i undervisningstiden på skoler og
barnehager i den utstrekning forordningen åpner for dette. Departementet viser til
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at det ble fremmet forslag om et slikt forbud i Dokument 8:113 S (2015 – 2016).
Forslaget ble ikke vedtatt, men departementet varslet i forbindelse med
stortingsbehandlingen at det ville tas til nærmere vurdering i forbindelse med
gjennomføring av personvern forordningen.

Videre ber departementet om høringsinstansenes syn på om det er behov for regler
som tillater , dvs. opphever forbudet mot behandling av sensitive
personopplysninger i artikkel 9 nr. 1 ved kameraovervåkning. Et slikt behov vil
gjøre seg gjeldende i den utstrekning kameraovervåkning anses å utgjøre
behandling av sensitive personopplysninger. I gjeldende personopplysningslov §
37 fjerde ledd er det bestemt at k ameraovervåking kun skal anses som behandling
av sensitive personopplysninger der slike utgjør en vesentlig del av opplysningene
som overvåkingen omfatter. B estemmelsen ble innført for å avklare når
kameraovervåking skal anses som behandling av sensitive personopplysninger, se
nærmere i Prop.47 L (2011 – 2012) punkt 7.4.5. Forordningen åpner etter
departementets vurdering ikke for å videreføre en slik bestemmels e i nasjonal rett ,
men departementet kan ikke utelukke at en tolkning av forordningens artikkel 6 og
9 vil lede til samme eller tilnærmet samme resultat . Departementet viser i den
forbindelse til at det i den svenske utredningen om kameraovervåkning og
for holdet til forordningen er lagt til grunn at forbudet i artikkel 9 nr. 1 bare vil
gjelde i tilfeller hvor kameraovervåkningen skjer kun på grunn av de registrertes
rasemessige eller etnisk opprinnelse m.v. , se SOU 2017:55 punkt 7.1.1 s ide 120.

Forordningen artikkel 88 åpner for at medlems statene ved lov kan fastsette
nærmere regler for behandling av person opplysninger i forbindelse med
ansettelsesforhold . Med grunnlag i denne bestemmelsen vil det i norsk rett kunne
gis nasjonale regler om kame raovervåking på arbeidsplasser. Departementet
foreslår at det gis slike nasjonale bestemmelser, se punkt 34.3.2 under .

Departementet foreslår også å videreføre en bestemmelse som gjør bruk av såkalte
« dummy - kameraer » betinget av at det foreligger behandlingsgrunnlag etter
forordningen artikkel 6 nr. 1, se punkt 34.3.3 under .

Departementets forslag til bestemmelser om kameraovervåking på arbeidsplass og
bruk av uekte kameraovervåkingsutstyr er i høringsutkastet her inntatt i et separat
lovutkast og ikke som en del av forslaget til ny personopp lysningslov. Bakgrunnen
for dette er at den nærmere plasseringen av disse reglene vurderes.

Kameraovervåking på arbeidsplasser hvor arbeidstakere ferdes jevnlig

Forordningen ar tikkel 88 åpner som omtalt over for å fastsette nasjonale regler om
behandling av personopplysninger i forbindelse med ansettelsesforhold. Etter
departementets vurdering bør dette benyttes til å gi nasjonale regler om
kameraovervåking i ansettelsesforhold. Kameraovervåking på arbeidsplasser vil
gjerne finne sted i lokaler hvor arbeid s takere regelmessig ferdes eller oppholder
seg store deler av arbeidsdagen . Å være gjenstand for kontinuerlig overvåking
utgjør i seg selv et inngrep i den enkelte ansattes privatliv og integritet, og det vil
for den enkelte i praksis være umulig å unnsli ppe overvåkingen. Departementets
forslag til regler om kameraovervåking på arbeidsplasser er inntatt i lovutkastet
kapittel 1 §§ 1 til 6 . De foreslåtte bestemmelsene er ingen uttømmende regulering
av kamera overvåking på arbeidsplass, men gjelder i tillegg til forordningens
generelle regler om behandlingen.
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Den gjeldende definisjonen av kameraovervåking i personopplysingsloven § 36
foreslås videreført, se lovutkastet § 1 annet ledd.

Gjeldende personopp lys ningslov § 38 oppstiller nærmere vilkår for at kame ra -
overvåking kan finne sted på steder hvor en begrenset krets av personer ferdes
jevnlig, typisk på arbeidsplasser. Etter denne bestemmelsen er kameraovervåking
på slike steder bare tillatt dersom det det ut fra virksomheten er behov for å
forebygge at fa rlige situasjoner oppstår og ivareta hensynet til ansattes eller andres
sikkerhet eller det for øvrig er et særskilt behov for overvåkingen. Departementet
foreslår å videreføre denne bestemmelsen for arbeidsplasser, se lovutkastet § 2 .

Departementet mener det bør gis en bestemmelse om varslingsplikt, se lovutkastet
§ 3 . Bestemmelsen viderefører gjeldende personopplysningslov § 40 og fastsetter
at det ved skilting eller på annen måte skal gjøres tydelig at stedet blir overvåket,
at overvåkingen eventuelt in kluderer lydopptak og hvem som er behandlings -
ansvarlig .

Videre mener departementet at det bør gis en bestemmelse om utlevering av
opptak gjort ved kameraovervåking , se lovutkastet § 4 . Bestemmelsen er en
videreføring av bestemmelsen i gjeldende personop plysningslov § 39.

Etter departementets vurdering bør det også gis en bestemmelse som fastsetter
konkrete slettefrister for opptak gjort ved kameraovervåking , se lovutkastet § 5 .
Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende person opplysningsforskrift § 8 - 4
med enkelte innholdsmessige endringer. Første ledd viderefører hoved regelen om
at opptak skal slettes senest syv dager etter at opptake t er gjort . Etter annet
punktum kan opptaket likevel lagres inntil 30 dager dersom det er sannsynlig at
opptaket vil b li utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare
handlinger eller ulykker.

Annet ledd gjelder o pptak gjort på utsalgssteder som benytter betalingskort eller i
post - eller banklokaler og fastsetter at slike opptak skal slettes senest innen tre
måneder. Dette innebærer en utvidet lagringsadgang i forhold til første ledd. For så
vidt gjelder utsalgssteder annet enn post - og banklokaler, er dette en utvidelse i
forhold til gjeldende rett, hvor lagringen følger hovedregelen om syv dager.
B akgrunnen for at departementet foreslår å utvide slettefristen for disse tilfellene,
er at det gjerne tar lenger tid enn én uke før misbruk av identifikasjon og
kredittkort oppdages, med den følge at kameraopptakene på oppdagelses -
tidspunktet vil kunne vær e slettet.

Tredje ledd er en videreføring av gjeldende rett og bestemmer at s letteplikten etter
første og an net ledd ikke gjelder f or opptak som politiet er i besittelse av, for
opptak som kan være av betydning for rikets eller dets alliertes sikkerhet,
forholdet til fremmede makter og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, eller
hvor den som er avbildet samtykker i at opptakene oppbevares lenger.

Fjelde ledd viderefører gjeldende rett og bestemmer at d ersom det foreligger et
særlig behov for oppbev aring i lengre tid enn i første og an net ledd, kan
Datatilsynet gjøre unntak fra disse bestemmelsene.

Departementet foreslår å videreføre en forskriftshjemmel hvoretter Kongen kan gi
nærmere bestemmelser om kameraovervåking på arbeidsplass , se lovutkastet § 6 .

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget til bestemmelser om
kameraovervåking av arbeidsplasser.
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Bruk av uekte overvåkingskameraer

Etter departementets vurdering faller bruk av uekte kamerautstyr som lett kan
forveksles med en ekte kam era løsning – såkalte «dummy - kameraer» – utenfor
forordningens virkeområde, jf. at det ved bruk av slike kameraer ikke finner sted
en reell behandling av person opplysninger. På dette området kan det derfor
utformes nasjonale regler uhindret av forordninge n. Selv om det ved bruk av
«d ummy - kameraene » ikke finner sted en reell behandling av personopplysninger
kan inngrepet i personvernet oppleves som stort. Følelsen av å bli overvåket er i
seg selv integritetskrenkende og dermed egnet til å medføre endringer i adferd .

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslaget til bestemmelsen om
uekte overvåkingskameraer , se utkast til bestemmelser om kameraovervåking
kapittel 2 § 7 .

Retten til informasjon ved kameraovervåking

Det er noe uklart hvordan forordningens regler om rett til informasjon, jf. artikkel
12, 13 og 14, skal tolkes og anvendes ved kameraovervåking , herunder hvordan
informasjonen skal gis. Departementet antar at informasjonsforpliktelsene i alle
fall delvis kan oppfylles ved hjelp av skilting eller lignende . Det legges til grunn at
disse spørsmålene vil måtte få sin avklaring gjennom praksis.

35 Arbeidsgivers innsyn i e - postkasse mv.

Gjeldende rett

Personopplysningsforskriften kapittel 9 inneholder bestemmelser som fastsetter
vilkår og f remgangsmåte for arbeidsgivers innsyn i e - postkasse og annet elek -
tronisk lagret materiale samt regler om sletting av slikt materiale ved arbeids -
forholdets opphør. Bestemmelsene har ingen parallell i 95 - direktivet.

Forordningen

Forordningen inneholder ikk e særskilte bestemmelser som tilsvarer bestemmelsene
i personopplysningsforskriften kapittel 9. Arbeidsgivers innsynsrett i arbeidstakers
e - postkasse og annet elektronisk lagret materiale vil derfor være underlagt
forordningens alminnelige regler.

Departem entets vurdering

Personopplysningsforskriften inneholder i dag detaljerte bestemmelser om
arbeidsgivers innsyn i e - postkasse mv., mens forordningen ikke inneholder noen
tilsvarende bestemmelser.

Etter departementets vurdering åpner forordningen artikkel 8 8 for at de gjeldende
norske reglene i hovedsak kan videreføres. Etter artikkel 88 kan medlemslandene
ved lov fastsette nærmere regler om behandling av arbeidstakeres personopp -
lysninger i forbindelse med ansettelsesforhold. Departementet foreslår at de
gj eldende reglene i personopplysnings forskriften kapittel 9 bør videreføres i norsk
rett, men med visse innholdsmessige endringer som fremgår under.

Etter departementets syn taler flere gode grunner for å videreføre de norske
bestemmelsene om arbeidsgivers innsyn i e - postkasse mv. Bestemmelsene skaper
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forutberegnelighet for både arbeidstaker og arbeidsgiver med hensyn til når, og
eventuelt hvordan, arbeidsgiver kan foreta innsyn. Før innføringen av
bestemmelsene i 2009 var arbeidsgivers innsynsrett i arbeids takers e - postkasse
mv. fullt ut regulert av de generelle bestemmelsene i personopplysningsloven. Det
var uklart hvor grensen for lovlig innsyn i arbeidstakers e - postkasse gikk, og
Datatilsynet hadde i løpet av relativt kort tid en rekke saker om temaet til
behandling. Alternativet til å videreføre bestemmelsene i personopplysnings -
forskriften kapittel 9 ville være å la arbeids givers innsynsrett reguleres av de
generelle bestemmelsene i forordningen. Departementet mener dette ville gi
mindre grad av forutbe regnelighet for de involverte.

Departementets forslag til nasjonale regler . er inntatt i et separat utkast til
bestemmelser om arbeidsgivers innsyn i e - postkasse m . v. Grunnen til dette er at
den nærmere plasseringen av reglene vurderes.

Departementet fores lår at personopplysningsforskriften § 9 - 1 femte ledd ikke
videreføres, da departementet ikke kan se at artikkel 88 åpner for nasjonal
særregulering av universiteters og høyskolers innsyn i studenters e - postkasse eller
for organisasjoners og foreningers inn syn i frivilliges og tillitsvalgtes e - postkasse.

Forslaget til § 1 første ledd regulerer kapittelets virkeområde. Bestemmelsen er
ment å videreføre personopplysningsforskriften § 9 - 1 første og an net ledd, men er
justert for å gjøre bestemmelsen enklere til gjengelig. Forslaget til § 1 første ledd
bokstav c er nytt. Bestemmelsen er, sammen med § 2 syvende ledd, ment å erstatte
personopplysningsforskriften § 9 - 2 an net ledd, som må oppdateres i lys av at
forskriften § 7 - 11 ikke videreføres. Bestemmelsen innebær er at innsyn i
aktivitetslogg vil måtte følge reglene om innsyn i arbeidstakers e - postkasse mv.
Forslaget til § 1 an net ledd er en videreføring av personopplysningsforskriften § 9 -
1 annet ledd tredje punktum. Ordlyden « som arbeidstaker har slettet fra områ dene »
foreslås ikke videreført. Departementet ser ikke noen grunn til at det må være krav
om at arbeidstaker har slettet opplysningene. Forslaget til § 1 tredje ledd
viderefører forskriften § 9 - 1 tredje ledd.

Forslaget til § 2 første ledd er en videreføring av personopplysningsforskriften §
9 - 2 første ledd om vilkårene for innsyn.

Forslaget til § 3 første ledd er en videreføring av personopplysningsforskriften §
9 - 3 første ledd første og an net punktum. An net ledd er en videreføring av
pers onopplysningsforskriften § 9 - 3 første ledd tredje punktum. Tredje ledd er en
videreføring av personopplysningsforskriften § 9 - 3 an net ledd. Departementet
foreslår å legge til « eller uten at arbeidstaker var tilstede » i bestemmelsens første
punktum. Arbeids taker bør ha krav på samme type informasjon selv om
vedkommende har valgt ikke å være til stede under gjennomføringen av innsynet
eller ikke hadde anledning til det, for eksempel på grunn av sykdom. Fjerde og
femte ledd er en videreføring av personopplysni ngsforskriften § 9 - 3 tredje og
fjerde ledd. Sjette ledd er ment å videreføre personopplysningsforskriften § 9 - 3
femte ledd, men bestemmelsen er omformulert for å få klarere frem at innsyn bare
kan skje i den utstrekning det er nødvendig for formålet med in nsynet . Syvende
ledd er nytt. Bestemmelsen innebærer at det ikke er påkrevd å følge
prosedyrereglene ved innsyn i aktivitetslogger dersom formålet med innsynet er å
administrere virksomhetens datanettverk eller avdekke sikkerhets brudd i
nettverket, og inn synet ikke er rettet mot én eller flere konkrete ansatte.
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Forslaget til § 4 er en videreføring av personopplysningsforskriften § 9 - 4 første
punktum. Departementet foreslår at bestemmelsen deles opp i to ledd for å
tydeliggjøre at tidsfristen « rimelig tid » kun knytter seg til slettingen av innholdet i
e - postkassen mv. E - postkassen mv. skal i tråd med gjeldende praksis fra
Datatilsynet avsluttes straks arbeidsforholdet opphører. Det er etter departementets
syn ikke nødvendig å fastsette at også den alminnelig e sletteplikten etter
forordningen artikkel 17 gjelder.

Forslaget til § 5 er en videreføring av personopplysningsforskriften § 9 - 1 tredje
ledd. Ordlyden omfatter også situasjoner der behandlingen skjer ved hjelp av en
databehandler. Det er derfor etter dep artementets syn unødvendig å videreføre
personopplysningsforskriften § 9 - 1 fjerde ledd om at r eglene gjelder tilsvarende
der behandlingen skjer ved hjelp av databehandler .

Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på utkastet til bestemmelser
om arbeidsgivers innsyn i e - postkasse mv. Departementet ber særlig om
høringsinstansenes synspunkter på at bestemmelsene også gjelder for innsyn i
aktivitetslogg, jf. forslaget til § 1 første ledd bokstav c og § 3 syvende ledd .

36 Tilpasninger i særlovgivningen som følge av forordningen
Lov - og forskriftsbestemmelser om behandling av personopplysninger finnes også
i særlovgivningen. Gjennomføring av personvernforordningen gjør det nødvendig
med en rekke tilpasninger i slike bestemmelser. Som følge av at forordningen på
mange punkter i det vesentlige viderefører gjeldende rett, og særlig de
grunnleggende reglene og prinsippene for behandling, er det imidlertid mange
bestemmelser som etter departementets syn kan videreføres uendret.

Bestemmelsene om behandling av personopplysninger i særlov givningen faller i
flere ulike kategorier. En første kategori er bestemmelser som av pedagogiske
grunner henviser til og/eller gjengir reglene i gjeldende personopplysningslov. I
slike bestemmelser er det bare nødvendig med tekniske tilpasninger . Henvisnin ger
til personopplysningsloven av 2000 må endres slik at det henvises til de relevante
artiklene i forordningen eller eventuelle nasjonale lovbestemmelser i den nye
personopplysningsloven. Også bestemmelser i særlovgivningen som gjengir
bestemmelser i pers onopplysningsloven av 2000, enten ordrett eller i omskrevet
form, må endres for å tilpasses forordningen eller eventuelle nye nasjonale
lovbestemmelser i den ny e personopplysningslov en . Forordningens fortalepunkt 8
åpner for at det i tilknytning til nasjon ale bestemmelser som presiserer eller
begrenser forordningens regler, kan innarbeides «elementer fra» forordningen når
det er nødvendig for sammenhengen eller av pedagogiske grunner. Ettersom
forordninger skal gjennomføre s «som sådan» i nasjonal rett , jf. EØS - avtalen
artikkel 7 (a) , legger departementet imidlertid til grunn at det ikke er anledning til
å gjengi forordningens generelle regler i omskrevet form i særlovgivningen.
Bestemmelser i særlovgivningen som gjengir regler i gjeldende lov som blir avløst
av forordningen, for eksempel reglene om samtykke eller internkontroll, må
dermed endres slik at det er ordlyden i forordningen som gjengis ordrett, eller
oppheves og eventuelt erstattes med henvisninger til de aktuelle bestemmelsene i
forordningen. Etter departementets syn bør bestemmelsene fortrinnsvis oppheves
eller erstattes med henvisninger.

Andre bestemmelser i særlovgivningen er regler som gir lovgrunnlag for
behandling av personopplysninger på et bestemt område. Slike bestemmelser kan
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angi når og h vordan opplysninger kan behandles, hvilke typer opplysninger som
kan behandles og for hvilke formål, hvem opplysningene kan utleveres til eller
lagringstid mv. Så langt slike bestemmelser bare gir lovgrunnlag for behandling og
i den forbindelse eventuelle presiserende regler for hvordan behandlingen skal
foregå, vil bestemmelsene i de fleste tilfeller kunne videreføres uendret, jf.
f orordningen artikkel 6 nr. 2 og 3, som åpner for at lovbestemte rettsgrunnlag for
behandling kan inneholde nærmere bestemmelse r om vilkårene for behandling og
bestemmelser som i den forbindelse tilpasse r og spesifiserer anvendelsen av
reglene i forordningen. Se punkt 7.2 o ve r om hvilke nasjonale regler som kan
fastsettes med grunnlag i artikkel 6 nr. 2 og 3. Bestemmelser som går utover det
som kan anses som presiseringer og tilpasninger etter artikkel 6 nr. 2 og 3, må
anses som unntak og særreguleringer som tilhører neste k ategori, jf. nedenfor.

Dersom bestemmelsene åpner for behandling av sensitive personopplysninger , må
det i tillegg vurderes om det i tilstrekkelig grad er fastsatt nødvendige garantier
eller egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes rettigheter og inter esser
der dette er påkrevd, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav b, g, i og j og punkt 8.3 ove r .

Den siste kategori en av bestemmelser i særlovgivningen er de som eventuelt gjør
unntak fra en eller flere av personopplysningslovens alminnelige regler på et
bestemt område. Mange av bestemmelsene i denne kategor ien gjør unntak fra
personopplysningslovens regler om konsesjonsplikt for nærmere bestemte
behandlinger, se for eksempel luftfartsloven § 12 - 14 og åndsverkloven § 56a. Så
langt konsesjonsordningen ikke videreføres med forordningen, kan disse
unntaksbestemm elsene oppheves. Dette gjelder også bestemmelsen i
helseforskningsloven § 33 første ledd annet punktum om at forhåndsgodkjenning
fra den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk trer i
stedet for konsesjon etter personopplysningslove n.

Bestemmelser som må anses som unntak fra regler som videreføres i forordningen,
f or eksempel om den registrertes rettigheter eller internkontroll, må det vurderes
nærmere om forordningen åpner for å opprettholde. Departementet understreker at
forordnin gen som et utgangspunkt er totalharmoniserende innenfor sitt
virkeområde, slik at det verken kan fastsettes lempeligere eller strengere nasjonale
regler uten at det kan påvises et grunnlag for dette i forordningen. Slike grunnlag
finnes for eksempel i arti kkel 23 om den registrertes rettigheter og artikkel 88 om
behandling i forbindelse med ansettelsesforhold. Når forordningen gjennomføres,
vil den innenfor sitt virkeområde gå foran motstridende bestemmelser i
særlovgivningen, jf. EØS - loven § 2. Se også bes temmelsen i lovutkastet § 5.

Utenfor forordningens og EØS - avtalens virkeområde står Norge derimot fritt til å
gi avvikende regler. Selv om forordningen gis generell anvendelse etter en
nasjonal lovbestemmelse, d et vil si anvendelse også utenfor EØS - avtalen s
virkeområde, vil forordningen ikke ha noen forrang etter EØS - loven § 2 utenfor
EØS - avtalens virkeområde.

Det bes om høringsinstansenes syn på om det er bestemmelser i særlovgivningen
som må anses som unntak eller særreguleringer som forordningen ikke åp ner for å
videreføre.

I tillegg til at det er nødvendig å tilpasse eksisterende bestemmelser i
særlovgivningen, kan det bli behov for å innføre nye bestemm elser for å sikre
tilstrekkelig behandlingsgrunnlag etter artikkel 6 . Departementet viser til punkt
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7.1.3 , der det bes om høringsinstansenes syn på om det er behov for å innføre nye
bestemmelser i særlovgivningen for å sikre tilstrekkelig behandli ngsgrunnlag for
behandling som i dag baserer seg på personopplysingsloven § 8 bokstav d og e, jf.
forordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav e . Det vises også til punkt 8.3.1 , der det bes
om høringsinstansenes syn om det må vedtas nye lovbestemmelser som åpner for
behandling av sensitive personopplysninger, og om eksisterende r egler i
særlovgivningen om behandling av sensitive personopplysninger i tilstre kkelig
grad sikrer nødvendige garantier eller egne de og særlige tiltak der dette er
påkrevd, jf. artikkel 9 nr. 2 bokstav b, g, i og j.

37 Annet pågående lovgivningsarbeid
På noen områder er ny særlovgivning under utarbeidelse. Departementet er i ferd
med å u tarbeide bestemmelser i utlendingsloven og utlendings forskriften , som vil
gi et klart behandlingsgrunnlag for behandling av person opplysninger i
utlendingsforvaltningen . Personopplysninger på utlendingsfeltet behandles som
ledd i utøvelse av offentlig myn dighet, og disse oppgaven e er i all hovedsak
lovpålagte. Etter forordningen vil behandlingsgrunnlaget derfor følge av artikkel 6
nr. 1 bokstav c og e, med tilhørende lov - og forskriftshjemler i nasjonal rett, jf.
artikkel 6 nr. 3. Departementet er i ferd med å utarbeide bestemmelser i
utlendingsloven og forskriften som vil gi et klart behandlingsgrunnlag for
behandling av person opplysninger i utlendingsforvaltningen. Det vil også gis mer
utfyllende regler for behandlingen, slik artikkel 6 nr. 2 og 3 åpner for. Det tas sikte
på at regelverket sendes på høring høsten 2017 , og at lov - og forskriftsendringene
trer i kraft samtidig som forordningen. Departementet er også i ferd med å
utarbeide bestemmelser om behandling av personopplysninger på
integreringsfelt et. Det tas sikte på at forslagene sendes på høring i løpet av
sommeren.

Departementet er videre i gang med en revisjon av bestemmelsene om behandling
av personopplysninger i straffegjennomføringsloven. Som nevnt i kapittel 4.3.2
omfattes ikke behandling av personopplysninger ved straffegjennomføring og
varetekt av forordningens saklige virkeområde, og det er foreslått at slik
behandling av personopplysninger unntas fra lovens virkeområde. Dersom de
reviderte bestemmelsene om behandling av personopplysning er vedtas og settes i
kraft senere enn den nye personopplysningsloven, vil departementet foreslå en
overgangsbestemmelse som sikrer at den gjeldende personopplysningsloven
fortsetter å gjelde for behandling av personopplysninger i forbindelse med
straffegj ennomføring og varetekt inntil de nye lovbestemmelsene er vedtatt og satt
i kraft.

Som nevnt i kapittel 4.3.6 er Forsvarsdepartementet i ferd med å revidere
etterretningstjenesteloven, herunder utarbeide regler om behandling av
personopplysninger i etterr etningstjenestens virksomhet. Etterretningstjenestens
virksomhet faller utenfor forordningens saklige virkeområde, og det foreligger
særlige hensyn som tilsier at Etterretningstjenestens virksomhet reguleres i særlov
i stedet for av forordningens bestemmel ser. Det foreslås derfor at
Etterretningstjenestens behandling av personopplysninger unntas fra lovens
virkeområde. Også her vil man sørge for overgangsregler som lar den gjeldende
personopplysningsloven gjelde inntil den reviderte etterretningstjenestelov en er
vedtatt og satt i kraft.
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38 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil, som følge av endrede forpliktelser, medf øre enkelte nye
administrative byrder og økte økonomiske kostnader for norsk næringsliv og for
norske offentlige aktører som behandler personopplys ninger. Samtidig vil
forordningen med føre administrative forenklinger og sparte kostnader ,
eksempelvis ved at dagens melde - og konsesjonsplikt system ikke videreføres.
Videre er en intensjon med forordningen at det skal bli enklere for norske nærings -
livsaktører å operere internasjonalt i EU/EØS med et h armonisert eur opeisk
regelsett og muligheten til å forholde seg til é n tilsyns myndighet gjennom
ettstedsmekanismen . I hvilken grad målet om et harmonisert regelverk faktisk nås,
vil likevel først vise seg etter at forordningen og de nasjonale
gjennomføringsregelverkene har virket en viss periode.

Forordningen viderefører i betydelig utstrekning det gjeldende person -
opplysningsregelverket. Selv der pliktene endres i noe grad, antar de partementet at
dette ikke vil medføre betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser.
Samtidig oppstiller forordningen enkelte nye plikter som vil kunne medføre
administrative konsekvenser og økonomiske kostnader. Departe mentet nevner i
denne for bindelse forordningen artikkel 37, som pålegger behandlings ansvarlige
og databehandlere plikt til å utpeke personvernrådgiver i alle tilfeller hvor en
offentlig myndighet eller et offentlig organ forestår behandlingen. Private aktører
er også pålagt å utp eke personvernrådgiver dersom de nærmere vilkårene for dette
i artikkel 37 er oppfylt, se punkt 14.2 for en nærmere redegjørelse av
forordningens regler om plikten til å utpeke personvernrådgiver. Antallet
personvernrådgivere som må utpekes, er betydelig. For aktører som ikke allerede
har pe rsonvern rådgiver, men som er pålagt å ha dette etter forordningen, vil dette
utgjøre en ny økonomisk og administrativ kostnad. Departementet legger til grunn
at kostnaden for de offentlige aktørene vil kunne dekkes innenfor gjeldende
budsjettrammer. Kostn adene vil kunne begrenses noe, både for private og
offentlige aktører, ved at forordningen åpner for at flere aktører kan ha felles
personvernrådgiver.

Forordningen legger opp til endringer i Datatilsynets oppgaver. På den ene side vil
bortfall av konsesjo ns - og meldeplikt frigjøre ressurser for Datatilsynet. På den
andre siden vil andre kontroll - og rådgivningsoppgaver øke. Departementene vil
utrede de økonomiske og administrative konsekvensene for Datatilsynet nærmere.
Det at Datatilsynet får anledning ti l å ilegge vesentlige høyere
overtredelsesgebyrer, se nærmere om dette i kapittel 23 , vil videre kunne få
konsekvenser for både offentlige og private virksomheter. De nærmere
konsekvensene av dette beror imidlertid på hvilken praksis Datatilsynet vil legge
opp til på dette området.

Departementet ber om høringsinstansenes innspill på økonomiske og
administrative konsekvenser som følge av forslagene i høringsnotatet h er.
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Utkast til lov om behandling av personopplysninger
(personopplysningsloven)
Kapittel 1. Gjennomføring av personvernforordningen

§ 1 Gjennomføring av personvernforordningen

EØS - avtalen vedlegg […] (forordning (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 )) gjelder som lov med de tilpasning er som følger
av vedlegg […] til EØS - av talen og EØS - avtalen for øvrig.

Når det i loven her vises til personvernforordningen, menes generell
personvernforordning slik den er gjennomført i første ledd.

Kapittel 2. Lovens saklige og geografiske virkeområde

§ 2 Saklig virkeområde

Når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov, gjelder bestemmelsene i
personvernforordningen og loven her tilsvarende utenfor EØS - avtalens
virkeområde, med unntak av personvernforordningen kapittel VII.

Loven gjelder ikke for saker som behandles ell er avgjøres i medhold av
rettspleielovene (domstolloven, straffeprosessloven, tvisteloven og
tvangsfullbyrdelsesloven mv.). Loven gjelder heller ikke for saker som behandles
etter politiregisterloven eller lov om behandling av personopplysninger i
kriminal omsorgen.

Kongen kan gi forskrift om at loven eller deler av den ikke skal gjelde for
bestemte institusjoner og saksområder.

§ 3 Forholdet til ytringsfriheten

For behandling av personopplysninger utelukkende for journalistiske
formål eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer
gjelder bare bestemmelsene i personvernforordningen artikkel 24, 26, 28, 29, 40
og 42, jf. personvernforordningen kapittel VI og VIII og kapittel 6 og 7 i lov en
her .

§ 4 Geografisk virkeområde

Loven gjelde r for Svalbard og Jan Mayen. Kongen kan i forskrift fastsette
særlige regler om behandling av personopplysninger for disse områdene.

§ 5 Forholdet til andre lover

Loven gjelder når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov.
Bestemmelsene i personvernf orordningen skal likevel i tilfelle konflikt gå foran
andre bestemmelser som regulerer samme forhold, jf. EØS - loven § 2.

Kapittel 3. Utfyllende regler om behandling av personopplysninger

§ 6 Behandling av sensitive personopplysninger for arkivformål i allm ennhetens
interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for
statistiske formål

Forbudet i personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 gjelder ikke i den
utstrekning behandlingen er nødvendig for arkivformål i allmennhetens int eresse,
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for vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål
dersom det er fastsatt i lov eller i medhold av lov at det er adgang til slik
behandling , eller dersom

a) innhenting av samtykke etter personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav
a er umulig eller uforholdsmessig vanskelig

b) samfunnets interesse i at behandlingen finner sted klart over stiger ulempene
for den enkelte

c) den behandlings sansvarlige setter i verk egnede og særlige tiltak for å verne
den registrertes grunnlegge nde rettigheter og interesser og

d) den behandlingsansvarlige har utpekt personvernrådgiver og
personvernrådg iveren har tilrådd behandlingen

Første ledd bokstav d gjelder tilsvarende når opplysninger som omtalt i
personvern forordningen artikkel 9 nr. 1 , behandles for vitenskapelige eller
historiske forskningsformål på grunnlag av den registrertes samtykke etter
personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav a.

§ 7 Behandling av sensitive personopplysninger som er nødvendig av hensyn til
viktige samfunnsinteresser

Datatilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forbudet i
personvernforordningen artikkel 9 nr. 1 for en eller flere spesifikke behandlinger
når be handlingen er nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser.
Datatilsynet skal fastsette vilkår for å verne den registrertes grunnleggende
rettigheter og interesser.

Kongen kan gi forskrift om unntak fra forbudet i personvernforordningen
artikkel 9 nr . 1 når det er nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser. Det
skal i forskriften fastsettes egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes
grunnleggende rettigheter og interesser.

§ 8 Barns samtykke i forbindelse med informasjonssamfunnstje nester

Aldersgrensen etter personvernforordningen artikkel 8 er 13 år.

§ 9 Bruk av fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler

Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i
behandlingen når det er saklig behov for sikke r identifisering og metoden er
nødvendig for å oppnå slik identifisering.

Kongen kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om bruk av
fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler.

§ 10 Overføring av personopplysninger til utlandet

Kommisjonens bes lutninger etter personvernforordningen artikkel 45
gjelder også for Norge i samsvar med EØS - komiteens beslutning nr. [ … ], med
mindre reservasjonsadgangen er benyttet.

Kongen kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om overføring av
personopplysninger til utlandet.

§ 11 Forhåndsdrøftinger og forhåndsgodkjenning

Kongen kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om når
behandlingsansvarlige skal rådføre seg med Datatilsynet og at det skal innhentes
forhåndsgodkjenning fra Datatilsynet.
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§ 12 Unntak fra formålsb egrensningen ved lovpålagte tilsynsoppgaver

Formålsbegrensningen i artikkel 5 nr. 1 bokstav b og artikkel 6 nr. 4 er ikke
til hinder for at offentlige myndigheter som har til oppgave å håndheve
lovgivningen om arbeidsmiljø, trygd, skatter og avgifter, utve ksler informasjon så
langt dette er nødvendig for å utføre lovpålagte tilsynsoppgaver .

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 personvernforordningen artikkel 13,
14 og 15 omfatter ikke opplysninger som

a) er av betydning for Norges utenrikspolitiske interesser eller nasjonale forsvars -
og sikkerhetsinteresser, når slike opplysninger kan unntas etter offe ntleglova
§§ 20 og 21

b) det er påkrevd å hemmeligholde av hensyn til forebygging, etterforskning,
avsløring og rettslig forføl gning av straffbare handlinger

c) det må anses utilrådelig at den registrerte får kjennskap til av hensyn til
vedkommendes helse eller forholdet til personer som står vedkommende nær

d) i lov eller i medhold av lov er underlagt taushetsplikt
e) det vil være i strid med åpenbare og grunnleggende private eller offentlige

interesser å informere om, herunder hensynet ti l den registrerte selv

Opplysninger som nevnt i første ledd bokstav c kan på anmodning likevel
gjøres kjent for en representant for den registrerte når ikke særlige grunner taler
mot det.

Den som nekter å gi innsyn i medhold av første ledd, må begrunne dette
skriftlig og gi presis henvisning til unntakshjemmelen.

Plikten til å underrette den registrerte om brudd på
personopplysningssikkerheten etter personvernforordningen artikkel 34 gjelder
ikke i den utstrekning slik underretning vil røpe opplysninger som nevnt i første
ledd bokstav a, b og d.

Kongen kan gi forskrift om andre unntak fra og nærmere vilkår for
informasjonsplikt og innsynsrett o g underretning om brudd på
personopplysningssikkerheten .

§ 14 Unntak fra den registrertes rettigheter ved behandling av personopplysninger
for arkivformål i allmennhetens interesse, vitenskapelige eller historiske
forskningsformål og statistiske formål

Pe rsonvernforordningen artikkel 15, 16, 18, 19, 20 og 21 gjelder ikke for
behandling av personopplysninger utelukkende for arkivformål i allmennhetens
interesse så langt rettighetene vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre at
målene med behandl ingen nås.

Personvernforordningen artikkel 15, 16, 18 og 21 gjelder ikke for
behandling av personopplysninger utelukkende for vitenskapelige eller historiske
forskningsformål eller statistiske formål så langt rettighetene vil gjøre det umulig
eller i alvor lig grad vil hindre at formålene med behandlingen nås.
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Retten til innsyn etter personvernforordningen artikkel 15 gjelder ikke for
behandling som utføres utelukkende for arkivformål i allmennhetens interesse, for
formål knyttet til vitenskapelig eller hist orisk forskning eller for statistiske formål
når behandlingen ikke får noen direkte betydning for den registrerte og det vil
kreve uforholdsmessig stor innsats å gi innsyn.

Kapittel 5. Personvernrådgiver

§ 15 Personvernrådgiverens taushetsplikt

Personvernr ådgivere plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til
det de i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver får vite om

a) noens personlige forhold
b) tekniske innretninger, produksjonsmetoder, forretningsmessige analyser og

beregninger og forretnings hemmeligheter ellers når opplysningene er av en
slik art at andre kan utnytte dem i sin egen næringsvirksomhet

c) sikkerhetstiltak etter personvernforordningen artikkel 32 eller

d) enkeltpersoners varsling om overtredelser av loven her

Taushetsplikten gjelder i kke dersom personvernrådgiveren får samtykke fra
den opplysningene gjelder til å legge dem fr e m, eller dette er nødvendig for
gjennomføring av personvernrådgiverens lovpålagte oppgaver.

Taushetsplikten gjelder også etter at personvernrådgiveren har avslutt et
tjenesten eller arbeidet. Opplysninger som nevnt i denne paragraf kan heller ikke
utnyttes i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

§ 16 Plikt til å utpeke personvernrådgiver

Kongen kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om plikt t il å utpeke
personvernrådgiver.

Kapittel 6. Tilsyn og klage

§ 17 Datatilsynet

Datatilsynet er tilsynsmyndighet etter forordningen artikkel 51 og er et
uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet.
Datatilsynet kan ikke ins trueres om behandlingen av enkeltsaker eller om den
faglige virksomheten for øvrig. Kongen og departementet kan ikke omgjøre
Datatilsynets vedtak.

Datatilsynet ledes av en direktør som utnevnes av Kongen. Kongen kan
bestemme at direktøren ansettes på åremå l.

Kongen kan gi forskrift med nærmere bestemmelser om dekning av
Datatilsynets utgifter ved kontroll.

§ 18 Personvernnemnda

Personvernnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt
underordnet Kongen og departementet. N emnda kan ikke instrueres om
behandlingen av enkeltsaker eller om den faglige virksomheten for øvrig. Kongen
og departementet kan ikke omgjøre nemndas vedtak.

Personvernnemnda avgjør klager over Datatilsynets vedtak med mindre
annet er særskilt fastsatt. Datatilsynets vedtak etter personvernforordningen
artikkel 60 til 66 kan ikke påklages til Personvernnemnda.
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Personvernnemnda har syv medlemmer som oppnevnes av Kongen for fire
år med adgang til gjenoppnevning for ytterligere fire år. Lede ren og nestleder en
skal ha juridisk embetse ksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. Nemndas
medlemmer skal ha personlige varamedlemmer , som også oppnevnes av Kongen .

Personvernnemnda kan bestemme at lederen eller nestlederen sammen med
to andre nemndsmedlemmer kan avgjøre klager som må avgjøres u ten opphold.

Personvernnemnda orienterer årlig Kongen om sin virksomhet.

Søksmål om gyldigheten av Personvernnemndas vedtak rettes mot staten
ved Personvernnemnda.

Kongen kan gi forskrift om Personvernnemndas organisering og
saksbehandling.

§ 19 Tilgang til opplysninger

Datatilsynets undersøkelsesmyndighet etter personvernforordningen
artikkel 58 nr. 1 gjelder uten hinder av taushetsplikt.

Personvernforordningen artikkel 58 nr. 1 bokstav a og e gjelder tilsvarende
for Personvernnemnda og uten hinder av taushetsplikt.

Behandling av personopplysninger som er nødvendig av hensynet til rikets
eller alliertes sikkerhet, forholdet til fremmede makter og andre vitale nasjonale
sikkerhetsinteresser, er unntatt fra personvernforordningen artikkel 58 nr. 1.

§ 20 T aushetsplikt

For ansatte i Datatilsynet, medlemmer av Personvernnemnda og andre som
utfører tjeneste eller arbeid for Datatilsynet og Personvernnemnda, gjelder
bestemmelsene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 flg. Taushetsplikten
omfatter også oppl ysninger om sikkerhetstiltak etter personvernforordningen
artikkel 32 og enkeltpersoners varsling om overtredelser av loven her .

Datatilsynet og Personvernnemnda kan uten hinder av taushetsplikten etter
første ledd gi opplysninger til utenlandske tilsynsmy ndigheter når det er
nødvendig for å treffe vedtak som ledd i tilsynsvirksomheten.

Kapittel 7. Sanksjoner og tvangsmulkt

§ 21 Overtredelsesgebyr

Personvernforordningen artikkel 83 nr. 4 gjelder tilsvarende for
overtredelser av artikkel 10 og artikkel 24.

Datatilsynet kan ilegge offentlige myndigheter og organer
overtredelsesgebyr.

§ 22 Oppfyllelsesfrist og domstolsprøving i saker om overtredelsesgebyr

Oppfyllelsesfristen for overtredelsesgebyr er fire uker fra vedtaket er
endelig.

Retten kan prøve alle sider av saker om overtredelsesgebyr og avsi dom for
realiteten i saken dersom den finner det hensiktsmessig og forsvarlig.

§ 23 Tvangsmulkt
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Ved pålegg etter denne lov kan Datatilsynet fastsette en tvangsmulkt som
løper for hver dag som går etter utløpet a v den fristen som er satt for oppfylling av
pålegget, inntil pålegget er oppfylt.

Kapittel 8. Ikraftsetting og opphevelse av personopplysningsloven 2000

§ 2 4 Ikraftsetting mv.

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Med virkning fra den tid loven trer i kraft, oppheves lov 14. april 2000 nr.
31 om behandling av personopplysninger.
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Utkast til bestemmelser om kameraovervåking på arbeidsplass og
bruk av uekte kameraovervåking sutstyr
Kapittel 1. Kameraovervåking på arbeidsplass

§ 1 Virkeområde

Kapittelet her gjelder for kameraovervåking på arbeidsplass.

Med kameraovervåking menes vedvarende eller regelmessig gjentatt
personovervåking ved hjelp av fjernbetjent eller automatisk virkende
overvåkingskamera eller annet lignende utstyr som er fastmont ert. Som
kameraovervåking anses både overvåking med og uten mulighet for opptak av lyd -
og bildemateriale. Det samme gjelder utstyr som lett kan forveksles med en ekte
kameraløsning.

§ 2 Kameraovervåking av sted på arbeidsplass hvor en begrenset krets av
personer ferdes jevnlig

Kameraovervåking av sted på arbeidsplass hvor en begrenset krets av
personer ferdes jevnlig, er bare tillatt dersom det ut fra virksomheten er behov for
å forebygge at farlige situasjoner oppstår og ivareta hensynet til ansattes ell er
andres sikkerhet eller det for øvrig er et særskilt behov for overvåkingen.

§ 3 Varsel om at overvåking finner sted

Ved kameraovervåking etter kapittelet her skal det ved skilting eller på
annen måte gjøres tydelig at stedet blir overvåket, at overvåki ngen eventuelt
inkluderer lydopptak og hvem som er behandlingsansvarlig.

§ 4 Utlevering av opptak gjort ved kameraovervåking

Personopplysninger som er innsamlet ved kameraovervåking etter kapittelet
her, kan bare utleveres til andre enn den behandlingsansv arlige dersom

a) den som er avbildet , samtykker

b) utleveringen skjer til politiet ved etterforskning av straffbare handlinger
eller ulykker , og lovbestemt taushetsplikt ikke 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 slettes senest én uke etter at opptakene er gjort. Hvis det er
sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning
av straffbare handlinger eller ulykk er, kan opptakene oppbevares inntil 30 dager.

Opptak gjort på utsalgssteder som benytter betalingskort , eller i post - eller
banklokaler, skal slettes senest tre måneder etter at opptakene er gjort.

Sletteplikten etter første og an net ledd gjelder ikke

a) for opptak som politiet er i besittelse av

b) for opptak som kan være av betydning for rikets eller dets alliertes
sikkerhet, forholdet til fremmede makter og andre vitale nasjonale
sikkerhetsinteresser eller

c) hvor den som er avbildet , samtykker i a t opptakene oppbevares lenger
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Dersom det foreligger et særlig behov for oppbevaring i lengre tid enn i
første og an net ledd, kan Datatilsynet gjøre unntak fra disse bestemmelsene.

§ 6 Forskrifter

Kongen kan ved forskrift gi nærmere bestemmelser om kamerao vervåking
på arbeidsplass.

Kapittel 2. Bruk av uekte kameraovervåkingsutstyr

§ 7 Bruk av uekte kameraovervåkingsutstyr

Utstyr som lett kan forveksles med et ekte fjernbetjent eller automatisk
virkende overvåkingskamera eller annet lignende utstyr som er f astmontert, kan
kun benyttes der bruken oppfyller et av vilkårene i personvernforordningen
artikkel 6 nr. 1.
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Utkast til bestemmelser om arbeidsgivers innsyn i e - postkasse m . v.
§ 1 Virkeområde

Kapittelet her gjelder arbeidsgivers rett til innsyn i opplysninger lagret i

a) e - postkasse som arbeidsgiver har stilt til arbeidstakers disposisjon til
bruk i arbeidet

b) arbeidstakers personlige områder i virksomhetens datanettverk eller
annet elektronisk utstyr som arbeidsgiver har stilt til arbeidstakers d isposisjon til
bruk i arbeidet og

c) aktivitetslogger i virksomhetens datanettverk

Bestemmelsene gjelder tilsvarende for innsyn i opplysninger nevnt i første
ledd som finnes på sikkerhetskopier eller tilsvarende.

Kapittelet her gjelder nåværende og tidlige re arbeidstakere, samt andre som
utfører eller har utført arbeid for arbeidsgiver.

§ 2 Vilkår for innsyn

Arbeidsgiver har bare rett til innsyn i opplysninger nevnt i § 1 første ledd

a) når det er nødvendig for å ivareta den daglige driften eller andre
be rettigede interesser ved virksomheten eller

b) ved begrunnet mistanke om at arbeidstakers bruk av e - postkasse eller
annet elektronisk utstyr medfører grovt brudd på de plikter som følger av
arbeidsforholdet eller kan gi grunnlag for oppsigelse eller avskje d

§ 3 Prosedyrer ved innsyn

Arbeidstaker skal så langt som mulig varsles og få anledning til å uttale seg
før arbeidsgiver gjennomfører innsyn. I varselet skal arbeidsgiver begrunne
hvorfor vilkårene for innsyn anses å være oppfylt og orientere om arbeidst akers
rettigheter etter denne bestemmelsen.

Arbeidstaker skal så langt som mulig gis anledning til å være til stede under
gjennomføringen av innsyn og har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen
representant.

Er innsyn foretatt uten forutgåend e varsel eller uten at arbeidstaker var til
stede, skal arbeidstaker gis skriftlig underretning om dette så snart innsyn er
gjennomført. Underretningen skal, i tillegg til opplysningene nevnt i første ledd
annet punktum, inneholde opplysninger om hvilken m etode for innsyn som ble
benyttet, hvilke e - poster eller andre dokumenter som ble åpnet samt resultatet av
innsynet.

Unntakene fra rett til informasjon i personopplysningsloven § 1 3 gjelder
tilsvarende.

Innsyn må gjennomføres på en slik måte at opplysningene så langt som
mulig ikke endres og at frembrakte opplysninger kan etterprøves.

Åpnede e - poster, dokumenter eller tilsvarende som det viser seg at ikke er
nødvendige eller relevante for formålet med innsynet, skal straks lukkes.
Eventuelle kopi er skal slettes.
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Bestemmelsen gjelder ikke ved innsyn i aktivitetslogger når formålet med
innsynet er å administrere virksomhetens datanettverk eller å avdekke eller
oppklare sikkerhetsbrudd i nettverket, og innsynet ikke er rettet mot én eller flere
konk rete ansatte.

§ 4 Sletting av opplysninger ved opphør av arbeidsforholdet

Arbeidstakers e - postkasse skal avsluttes ved arbeidsforholdets opphør.

Opplysninger nevnt i § 1 første ledd bokstav a og b som ikke er nødvendig
for den daglige driften av virksomhet en, skal slettes innen rimelig tid etter
arbeidsforholdets opphør.

§ 5 Adgang til å fravike bestemmelsene

Det er ikke adgang til å fastsette instruks eller inngå avtale som fraviker
bestemmelsene i kapittelet her til ugunst for arbeidstaker.
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REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing
Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)
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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)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeisk e unions virkemåte, særlig artikkel 16,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité(1),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(2),

etter den ordinære regelverksprosessen(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger er en grunnleggende rettighet. I artikkel 8 nr. 1 i
Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter (heretter kalt «pakten») og i artikkel 16 nr. 1 i traktaten om Den
europeiske unions virkemåte (TEUV) er det fastsatt at enhver person har rett til vern av personopplysninger om vedkommende
selv.

2) Prinsippene og reglene for vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger som gjelder dem selv,
bør, uavhengig av nevnte personers statsborgerskap eller bosted, respektere deres grunnleggende rettigheter og friheter, særl ig
retten til vern av personopplysninger. Hensikten med denne forordning er å bidra til å skape et område med frihet, sikkerhet og
rettferdighet samt en økonomisk union og å bidra til økonomisk og sosial framgang, til å oppnå en styrking og tilnærming av
øko nomiene i det indre marked og til fysiske personers velferd.

3) Europaparlaments - og rådsdirektiv 95/46/EF(4) har som formål å harmonisere vernet av fysiske personers grunnleggende
rettigheter og friheter i forbindelse med behandlingsaktiviteter samt å sikre fri flyt av personopplysninger mellom
medlemsstatene.

(1) EUT C 229 av 31.7.2012, s. 90.
(2) EUT C 391 av 18.12.2012, s. 127.
(3) Europaparlamentets holdning av 12. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og Rådets holdning ved første behandling av 8. april 2016 (ennå ikke offentliggjort i

EUT). Europaparlamentets holdning av 14. april 2016.
(4) Europaparlaments - og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling

av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31).
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4) Behandling av personopplysninger bør ha som formål å tjene menneskeheten. Retten til vern av personopplysninger er ikke en
absolutt rettighet; den må ses i sammenheng med den funksjon den har i samfunnet, og veies mot andre grunnleggende rettigheter
i samsvar med forholdsmessighetsprinsippet. Denne forordning overholder alle grunnleggende rettigheter og de friheter og
prinsipper som er anerkjent i pakten, slik de er nedfelt i traktatene, særlig med hensyn til privatliv og familieliv, hjem og
kommunikasjon, vern av personopplysninger, tanke - , tros - og religionsfrihet, ytrings - og informasjonsfrihet, frihet til å drive
næringsvirksomhet, retten til effektiv prøving og rettferdig rettergang samt kul turelt, religiøst og språklig mangfold.

5) Den økonomiske og sosiale integrasjon som er oppnådd som følge av det indre markeds virkemåte, har ført til en betydelig økt
flyt av personopplysninger over landegrensene. Utvekslingen av personopplysninger mellom offentlige og private aktører,
herunder fysiske personer, sammenslutninger og foretak, i Unionen har økt. Nasjonale myndigheter i medlemsstatene oppfordres
i unionsretten til å samarbeide og utveksle personopplysninger for å kunne utføre sitt arbeid eller utføre oppgaver på vegne av en
myndighet i en annen medlemsstat.

6) Den raske teknologiske utviklingen samt globaliseringen har skapt nye utfordringer med hensyn til vern av personopplysninger.
Omfanget av innsamlingen og utvekslingen av personopplysninge r har økt betraktelig. Teknologien gjør det mulig for både
private selskaper og offentlige myndigheter å benytte seg av personopplysninger i sitt arbeid i et helt nytt omfang. Fysiske
personer gjør i stadig større grad personopplysninger offentlig tilgjeng elig, også globalt. Teknologien har endret både økonomien
og det sosiale liv og bør ytterligere fremme den frie flyt av personopplysninger i Unionen og overføring av disse til tredjes tater
og internasjonale organisasjoner, samtidig som det sikres et høyt n ivå for vern av personopplysningene.

7) Denne utviklingen krever en sterk og mer sammenhengende ramme for vern av personopplysninger i Unionen støttet av en streng
håndheving av reglene, ettersom det er viktig å skape den nødvendige tillit som vil gjøre at den digitale økonomien kan utvikle
seg i det indre marked. Fysiske personer bør ha kontroll over egne personopplysninger. Rettssikkerheten og den praktiske
sikkerheten for fysiske personer, markedsdeltakere og offentlige myndigheter bør styrkes.

8) Når de t i denne forordning fastsettes at det kan innføres presiseringer eller begrensninger av dens regler gjennom medlemstatenes
nasjonale rett, kan medlemsstatene, i den grad det er nødvendig av hensyn til sammenhengen og for å gjøre nasjonale
bestemmelser for ståelige for de personer de får anvendelse på, innarbeide elementer fra denne forordning i sin nasjonale rett.

9) Målene og prinsippene i direktiv 95/46/EF er fremdeles gyldige, men det har ikke hindret en fragmentert gjennomføring av vern et
av personopply sninger i Unionen, rettslig usikkerhet eller en utbredt allmenn oppfatning om at det fremdeles er betydelige risikoer
forbundet med vernet av fysiske personer, særlig i forbindelse med aktiviteter på internett. Forskjeller i nivået for vern av fysiske
pers oners rettigheter og friheter, særlig retten til vern av personopplysninger, i forbindelse med behandling av personopplysning er
i medlemsstatene kan hindre den frie flyt av personopplysninger i Unionen. Disse forskjellene kan derfor være til hinder for
utø velsen av økonomisk virksomhet på EU - plan, føre til konkurransevridning og hindre myndighetene i å ivareta sitt ansvar i
henhold til unionsretten. En slik forskjell i beskyttelsesnivå skyldes forskjellig gjennomføring og anvendelse av direktiv 95 /46/EF.

10 ) For å sikre et ensartet og høyt nivå for vern av fysiske personer og fjerne hindringene for flyten av personopplysninger i Un ionen
bør nivået for vern av fysiske personers rettigheter og friheter i forbindelse med behandling av slike opplysninger være de t samme
i alle medlemsstater. Det bør sikres at reglene for vern av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter i forbind else
med behandling av personopplysninger anvendes på en ensartet og enhetlig måte i hele Unionen. Når det gjelder behandli ng av
personopplysninger for å oppfylle en rettslig forpliktelse, utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig
myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, bør medlemsstatene kunne opprettholde eller innføre nasjonale
bestemmelse r for nærmere å presisere anvendelsen av reglene i denne forordning. Sammen med det alminnelige og tverrgående
regelverket for vern av personopplysninger som gjennomfører direktiv 95/46/EF, har medlemsstatene flere sektorspesifikke love r
på områder som kre ver mer spesifikke bestemmelser. Denne forordning gir også medlemsstatene handlingsrom til å fastsette egne
regler, herunder for behandling av særlige kategorier av personopplysninger («sensitive opplysninger»). I denne forbindelse
utelukker denne forordni ng ikke at det i medlemsstatenes nasjonale rett fastsettes nærmere omstendigheter for spesifikke
situasjoner der personopplysninger behandles, herunder mer nøyaktige vilkår for når behandling av personopplysninger er lovli g.
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11) For å sikre et effektivt v ern av personopplysninger i hele Unionen kreves det en styrking og en nærmere fastsettelse av rettighetene
til de registrerte og pliktene til dem som behandler og treffer avgjørelser om behandling av personopplysninger, samt at det i
medlemsstatene finnes den samme myndighet til å føre tilsyn med og sikre overholdelse av reglene for vern av personopplysninger
og de samme sanksjonene ved overtredelser.

12) Ved artikkel 16 nr. 2 i TEUV gis Europaparlamentet og Rådet fullmakt til å fastsette regler for vern av fysiske personer i
forbindelse med behandling av personopplysninger samt regler for fri utveksling av personopplysninger.

13) For å sikre et ensartet nivå for vern av fysiske personer i hele Unionen og hindre at forskjeller hemmer den frie utvekslinge n av
personopplysninger i det indre marked er det behov for en forordning for å skape rettssikkerhet og gjennomsiktighet for
markedsdeltakere, herunder svært små, små og mellomstore bedrifter, og som vil gi fysiske personer i alle medlemsstater det
samme nivåe t av rettslig bindende rettigheter og plikter, og behandlingsansvarlige og databehandlere det samme ansvaret, for å
sikre et ensartet tilsyn med behandlingen av personopplysninger og de samme sanksjonene i alle medlemsstater samt et effektiv t
samarbeid mel lom tilsynsmyndighetene i forskjellige medlemsstater. For å sikre et velfungerende indre marked kreves det at den
frie utvekslingen av personopplysninger i Unionen ikke begrenses eller forbys av årsaker knyttet til vern av fysiske personer i
forbindelse me d behandling av personopplysninger. For å ta høyde for den særlige situasjonen til svært små, små og mellomstore
bedrifter inneholder denne forordning et unntak for organisasjoner med færre enn 250 ansatte med hensyn til føring av protoko ller.
Videre oppfo rdres Unionens institusjoner og organer samt medlemsstatene og deres tilsynsmyndigheter til å ta høyde for de
særlige behovene til svært små, små og mellomstore bedrifter ved anvendelsen av denne forordning. Definisjonen av begrepene
svært små, små og mell omstore bedrifter bør bygge på artikkel 2 i vedlegget til kommisjonsrekommandasjon 2003/361/EF(5).

14) Det vern som denne forordning gir i forbindelse med behandling av personopplysninger, bør få anvendelse på fysiske personer,
uavhengig av deres statsborg erskap eller bosted. Denne forordning omfatter ikke behandling av personopplysninger som gjelder
juridiske personer, og særlig foretak etablert som juridiske personer, herunder den juridiske personens navn, form og
kontaktopplysninger.

15) For å unngå at d et oppstår en alvorlig risiko for at bestemmelsene omgås bør vernet av fysiske personer være teknologisk nøytralt
og ikke avhenge av teknikkene som benyttes. Vernet av fysiske personer bør få anvendelse på automatisert behandling av
personopplysninger samt manuell behandling dersom personopplysningene inngår i eller skal inngå i et register. Saksmapper eller
samlinger av saksmapper samt deres forsider som ikke er strukturert etter bestemte kriterier, bør ikke omfattes av denne
forordnings virkeområde.

16) D enne forordning får ikke anvendelse på spørsmål om vern av grunnleggende rettigheter og friheter eller fri flyt av
personopplysninger knyttet til aktiviteter som ikke omfattes av unionsretten, f.eks. aktiviteter som gjelder nasjonal sikkerh et.
Denne forord ning får ikke anvendelse på medlemsstatenes behandling av personopplysninger når dette utføres i forbindelse med
aktiviteter knyttet til Unionens felles utenriks - og sikkerhetspolitikk.

17) Europaparlaments - og rådsforordning (EF) nr. 45/2001(6) får anvend else på behandling av personopplysninger som utføres av
Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer. Forordning (EF) nr. 45/2001 og andre EU - rettsakter som får anvendelse på
nevnte behandling av personopplysninger, bør tilpasses prinsippene og regl ene fastsatt i denne forordning og anvendes i lys av
denne forordning. For å sikre en sterk og sammenhengende ramme for vern av personopplysninger i Unionen bør de nødvendige
tilpasninger av forordning (EF) nr. 45/2001 gjøres etter at denne forordning er v edtatt, slik at de får anvendelse samtidig som
denne forordning.

18) Denne forordning får ikke anvendelse på behandling av personopplysninger som en fysisk person utfører i forbindelse med rent
personlige eller familiemessige aktiviteter, og som derfor ikk e er knyttet til en yrkes - eller forretningsvirksomhet. Personlige eller
familiemessige aktiviteter kan omfatte korrespondanse og føring av adresselister eller aktiviteter på sosiale nettverk samt
aktiviteter på internett i forbindelse med slike aktivitete r. Denne forordning får imidlertid anvendelse på behandlingsansvarlige

(5) Kommisjonsrekommandasjon av 6. mai 2003 om definisjonen av svært små, små og mellomstore bedrifter (C(2003) 1422) (EFT L 124 av 20.5.2003, s. 36).
(6) Europaparlaments - og rådsforordning (EF) nr. 45/2001 av 18. desember 2000 om personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger i Fe llesskapets

institusjoner og organer og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 8 av 12.1.2001, s. 1).
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eller databehandlere som stiller til rådighet midler til behandling av personopplysninger i forbindelse med slike personlige eller
familiemessige aktiviteter.

19) Vern av fysiske perso ner i forbindelse med vedkommende myndigheters behandling av personopplysninger med henblikk på å
forebygge, etterforske, avsløre eller straffeforfølge straffbare forhold eller iverksette strafferettslige sanksjoner, herund er vern
mot og forebygging av tru sler mot den offentlige sikkerhet samt fri utveksling av nevnte opplysninger, omfattes av en spesifikk
EU - rettsakt. Denne forordning bør derfor ikke få anvendelse på behandlingsaktiviteter som utføres for nevnte formål. Offentlige
myndigheters behandling a v personopplysninger i henhold til denne forordning bør, når behandlingen utføres for nevnte formål,
imidlertid omfattes av en mer spesifikk EU - rettsakt, nærmere bestemt europaparlaments - og rådsdirektiv (EU) 2016/680(7).
Medlemsstatene kan overlate oppgav er som ikke nødvendigvis utføres for å forebygge, etterforske, avsløre eller straffeforfølge
straffbare forhold eller iverksette strafferettslige sanksjoner, herunder vern mot og forebygging av trusler mot den offentli ge
sikkerhet, til vedkommende myndighe ter som definert i direktiv (EU) 2016/680, slik at behandlingen av personopplysninger for
slike andre formål, i den grad dette omfattes av unionsretten, omfattes av denne forordning.

Med hensyn til nevnte vedkommende myndigheters behandling av personopplysninger for formål som omfattes av denne
forordning, bør medlemsstatene kunne opprettholde eller innføre mer spesifikke bestemmelser for å tilpasse anvendelsen av
reglene i denne forordning. I nevnte bestemmelser kan det fastsettes mer spesifikk e krav til nevnte vedkommende myndigheters
behandling av personopplysninger for slike andre formål, idet det tas hensyn til den enkelte medlemsstats forfatningsmessige,
organisatoriske og administrative struktur. Når behandling av personopplysninger utført av private organer omfattes av denne
forordning, bør det i denne forordning fastsettes en mulighet for at medlemsstatene på særlige vilkår ved lov kan begrense vi sse
forpliktelser og rettigheter dersom nevnte begrensning utgjør et nødvendig og forholdsmes sig tiltak i et demokratisk samfunn for
å sikre særlige viktige interesser, herunder den offentlige sikkerhet samt forebygging, etterforskning, avsløring eller
straffeforfølging av straffbare forhold eller iverksetting av strafferettslige sanksjoner, herun der vern mot og forebygging av trusler
mot den offentlige sikkerhet. Dette er f.eks. relevant i forbindelse med bekjempelse av hvitvasking av penger eller
kriminaltekniske laboratoriers virksomhet.

20) Selv om denne forordning blant annet får anvendelse på domstolers og andre rettshåndhevende myndigheters virksomhet, kan det
i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett angis hvilke prosesser og framgangsmåter for behandling som får anvendels e
på behandling av personopplysninger som utføres av domstol er og andre rettshåndhevende myndigheter. Tilsynsmyndighetenes
kompetanse bør ikke omfatte domstolers behandling av personopplysninger når dette utføres innenfor rammen av domstolenes
domsmyndighet, for å sikre domstolenes uavhengighet når de utfører sine juridiske oppgaver, herunder når de treffer avgjørelser.
Det bør være mulig å overlate tilsynet med slike databehandlingsaktiviteter til særskilte organer innenfor medlemsstatens
rettssystem som særlig bør sikre at reglene i denne forordning overholdes, øk e bevisstheten til medlemmene av domstolvesenet
om de forpliktelser de har i henhold til denne forordning, og håndtere klager i forbindelse med nevnte databehandlingsaktivit eter.

21) Denne forordning berører ikke anvendelsen av europaparlaments - og rådsdir ektiv 2000/31/EF(8), særlig reglene for tjenesteytende
mellommenns ansvar i artikkel 12 – 15 i nevnte direktiv. Formålet med nevnte direktiv er å bidra til at det indre marked fungerer
på en tilfredsstillende måte ved å sikre fri bevegelighet for informasjon ssamfunnstjenester mellom medlemsstatene.

22) Enhver behandling av personopplysninger som utføres i forbindelse med aktivitetene i en virksomhet tilhørende en
behandlingsansvarlig eller databehandler i Unionen, bør utføres i samsvar med denne forordning, u avhengig av om behandlingen
finner sted i Unionen eller ikke. En virksomhet innebærer en effektiv og faktisk utøvelse av aktivitet gjennom en stabil stru ktur.
En slik strukturs rettslige form, enten det dreier seg om en filial eller et datterforetak med st atus som juridisk person, er ikke av
avgjørende betydning i denne forbindelse.

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 registrerte som befinner seg i U nionen, og som utføres av en behandlingsansvarlig eller en databehandler
som ikke er etablert i Unionen, omfattes av denne forordning dersom behandlingsaktivitetene er knyttet til tilbud av varer el ler

(7) Europaparlaments - og rådsdirektiv (EU) 2016/680 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med vedkommende myndigheters behand ling av
personopplysninger med henblikk på å forebygge, etterforske, avsløre eller st raffeforfølge straffbare forhold eller iverksette strafferettslige sanksjoner, om fri utveksling
av slike opplysninger og om oppheving av Rådets rammebeslutning 2008/977/JIS (se side 89 i denne EUT).

(8) Europaparlaments - og rådsdirektiv 2000/31/EF av 8. j uni 2000 om visse rettslige aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre
marked («Direktivet om elektronisk handel») (EFT L 178 av 17.7.2000, s. 1).
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tjenester til nevnte registrerte, uansett om det kreve s betaling eller ikke. For å avgjøre om nevnte behandlingsansvarlig eller
databehandler tilbyr varer eller tjenester til registrerte som befinner seg i Unionen, bør det bringes på det rene om det er åpenbart
at den behandlingsansvarlige eller databehandler en har til hensikt å tilby tjenester til registrerte i én eller flere medlemsstater i
Unionen. Selv om tilgang til den behandlingsansvarliges, databehandlerens eller en mellommanns nettsted i Unionen, til en e -
postadresse eller til andre kontaktopplysninge r, eller bruk av et språk som vanligvis benyttes i tredjestaten der den
behandlingsansvarlige er etablert, ikke er tilstrekkelig til å fastslå en slik hensikt, kan faktorer som bruk av et språk ell er en valuta
som vanligvis benyttes i én eller flere medlem sstater, sammen med en mulighet til å bestille varer og tjenester på nevnte andre
språk, eller omtale av kunder eller brukere som befinner seg i Unionen, gjøre det åpenbart at den behandlingsansvarlige har t il
hensikt å tilby varer eller tjenester til regi strerte i Unionen.

24) Behandling av personopplysninger om registrerte som befinner seg i Unionen, og som utføres av en behandlingsansvarlig eller
databehandler som ikke er etablert i Unionen, bør også omfattes av denne forordning dersom behandlingen er kn yttet til
monitorering av de registrertes atferd, så langt atferden finner sted i Unionen. For å fastslå om en behandlingsaktivitet kan anses
som monitorering av de registrertes atferd bør det bringes på det rene om det skjer sporing av fysiske personer på internett,
herunder en mulig påfølgende bruk av teknikker for behandling av personopplysninger som innebærer profilering av en fysisk
person, særlig med det formål å treffe avgjørelser om vedkommende eller analysere eller forutsi vedkommendes personlige
p referanser, atferd eller holdninger.

25) Dersom medlemsstatens nasjonale rett får anvendelse i kraft av folkeretten, bør denne forordning også få anvendelse på en
behandlingsansvarlig som ikke er etablert i Unionen, f.eks. ved en medlemsstats diplomatiske stasjoner eller konsulater.

26) Prinsippene om vern av personopplysninger bør få anvendelse på enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysi sk
person. Personopplysninger som er blitt pseudonymisert, og som kan knyttes til en fysisk person ved hjelp av tilleggsopplysninger,
bør anses som opplysninger om en identifiserbar fysisk person. Når det skal fastslås om en fysisk person er identifiserbar, b ør det
tas hensyn til alle midler som det med rimelighet kan tenkes at den behandlingsansvarlige eller en annen person kan ta i bruk for
å identifisere vedkommende direkte eller indirekte, f.eks. utpeking. For å fastslå om midler med rimelighet kan tenkes å bli tatt
bruk for å identifisere den fysiske personen bør det tas hensyn til alle objektive fa ktorer, f.eks. kostnadene for og tiden som er
nødvendig for å foreta identifikasjonen, idet det tas hensyn til teknologien som er tilgjengelig på behandlingstidspunktet, s amt
den teknologiske utvikling. Prinsippene om vern av personopplysninger bør derfor ikke få anvendelse på anonyme opplysninger,
nærmere bestemt opplysninger som ikke kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person, eller personopplysn inger
som er blitt anonymisert på en slik måte at den registrerte ikke lenger kan ident ifiseres. Denne forordning gjelder derfor ikke
behandling av slike anonyme opplysninger, herunder for statistiske formål eller forskningsformål.

27) Denne forordning får ikke anvendelse på personopplysninger om avdøde personer. Medlemsstatene kan fastsette regler for
behandling av personopplysninger om avdøde personer.

28) Pseudonymisering av personopplysninger kan redusere risikoene for de berørte registrerte og bidra til at behandlingsansvarlig e
og databehandlere kan oppfylle sine forpliktelser med hensyn til vern av personopplysninger. Hensikten med den uttrykkelige
innføringen av «pseudonymisering» i denne forordning er ikke å utelukke andre tiltak for vern av personopplysninger.

29) For å skape insitamenter til bruk av pseudonymisering i forbindelse med behandling av personopplysninger bør
pseudonymiseringstiltak som samtidig tillater en generell analyse, være mulig hos den samme behandlingsansvarlige når denne
har truffet de tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige for å sikre at denne foror dning gjennomføres med tanke på
den berørte behandlingen, og at tilleggsopplysninger som gjør det mulig å knytte personopplysningene til en bestemt registrer t,
lagres atskilt. Den behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene, bør angi de autoris erte personene hos den samme
behandlingsansvarlige.

30) Fysiske personer kan knyttes til online - identifikatorer via utstyr, programmer, verktøy og protokoller, f.eks. IP - adresser,
informasjonskapsler eller andre identifikatorer, f.eks. radiofrekvensidentif ikasjonsmerker. Dette kan etterlate spor som særlig i
kombinasjon med entydige identifikatorer og andre opplysninger som serverne mottar, kan brukes til å opprette profiler for fy siske
personer og identifisere dem.
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31) Offentlige myndigheter som får utleve rt personopplysninger i samsvar med en rettslig forpliktelse i forbindelse med utøvelse av
sitt offentlige oppdrag, f.eks. skatte - og tollmyndigheter, enheter som driver økonomisk etterforskning, uavhengige
forvaltningsmyndigheter eller finansmarkedsmyndig heter med ansvar for regulering av og tilsyn med verdipapirmarkeder, bør
ikke anses som mottakere dersom de mottar personopplysninger som er nødvendige for å utføre en bestemt granskning av allmenn
interesse i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett. Offentlige myndigheters anmodninger om utlevering
av informasjon bør alltid være skriftlige, begrunnede og leilighetsvise og bør ikke gjelde et helt register eller føre til
sammenkopling av registre. Nevnte offentlige myndigheters behandli ng av personopplysninger bør overholde gjeldende regler
for vern av personopplysninger i samsvar med formålet med behandlingen.

32) Samtykke bør gis i form av en tydelig bekreftelse der den registrerte på en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig måt e gir sitt
samtykke til behandling av vedkommendes personopplysninger, f.eks. i form av en skriftlig, herunder elektronisk, eller en mun tlig
erklæring. Dette kan innebære å krysse av i en boks under et besøk på et nettsted, velge tekniske innstillinger for
informasjonssamfunnstjenester eller en annen erklæring eller handling som i denne forbindelse tydelig viser at den registrert e
godtar den foreslåtte behandlingen av vedkommendes personopplysninger. Taushet, forhåndsavkryssede bokser eller inaktivitet
bør derfor ikke utgjøre et samtykke. Et samtykke bør omfatte alle behandlingsaktiviteter som utføres med henblikk på samme
formål. Dersom det er flere formål med behandlingen, bør det gis samtykke til alle. Dersom den registrertes samtykke skal gis
etter en el ektronisk anmodning, må anmodningen være tydelig, kortfattet og ikke unødig forstyrre bruken av den tjenesten
samtykket gjelder.

33) For formål knyttet til vitenskapelig forskning er det ofte ikke mulig fullt ut å identifisere formålet med behandlingen av
personopplysninger på tidspunktet for innsamlingen av opplysningene. De registrerte bør derfor kunne gi sitt samtykke til vis se
områder innen vitenskapelig forskning når dette er i samsvar med anerkjente etiske standarder for vitenskapelig forskning. De
re gistrerte bør ha mulighet til å gi sitt samtykke bare til visse forskningsområder eller deler av forskningsprosjekter i det o mfang
det tilsiktede formålet tillater det.

34) Genetiske opplysninger bør defineres som personopplysninger om en fysisk persons ne darvede eller ervervede genetiske
egenskaper som foreligger etter analysering av en biologisk prøve fra nevnte fysiske person, særlig en kromosomanalyse eller en
DNA - eller RNA - analyse, eller analysering av andre elementer som gjør det mulig å innhente til svarende opplysninger.

35) Personopplysninger om helse bør omfatte alle opplysninger om den registrertes helsetilstand som avdekker den registrertes
tidligere, nåværende eller fremtidige fysiske eller psykiske helsetilstand. Dette omfatter opplysninger om den fysiske personen
innsamlet under registrering av vedkommende med henblikk på eller under yting av helsetjenester, som nevnt i europaparlaments -
og rådsdirektiv 2011/24/EU(9), til den aktuelle fysiske personen; et tall, symbol eller kjennetegn som tilde les en fysisk person for
på en entydig måte å identifisere vedkommende for helseformål; opplysninger som stammer fra tester eller undersøkelser av en
kroppsdel eller en kroppssubstans, herunder fra genetiske opplysninger og biologiske prøver; og enhver opp lysning om den
registrerte med hensyn til f.eks. sykdom, funksjonshemning, sykdomsrisiko, sykehistorie, klinisk behandling eller fysiologisk
eller biomedisinsk tilstand uavhengig av hvor dette stammer fra, f.eks. fra en lege eller annet helsepersonell, et sykehus, medisinsk
utstyr eller in vitro - diagnostikk.

36) En behandlingsansvarligs hovedvirksomhet i Unionen bør være det sted der vedkommende har sin hovedadministrasjon i
Unionen, med mindre det treffes beslutninger om formål og midler i forbindelse med behandlingen av personopplysninger i en
annen av den behan dlingsansvarliges virksomheter i Unionen; da skal nevnte andre virksomhet anses for å være
hovedvirksomheten. En behandlingsansvarligs hovedvirksomhet i Unionen bør fastslås ut fra objektive kriterier og bør innebære
en effektiv og faktisk utøvelse av lede lsesaktiviteter som munner ut i de viktigste avgjørelsene med hensyn til formålet med og
midlene for behandlingen gjennom en stabil struktur. Dette kriteriet bør ikke avhenge av om behandlingen av personopplysninge r
utføres på nevnte sted. Det forhold at d et finnes og benyttes tekniske midler og teknologier i forbindelse med behandling av
personopplysninger eller behandlingsaktiviteter, utgjør i seg selv ikke en hovedvirksomhet, og er derfor ikke avgjørende for
kriteriet om hovedvirksomhet. Databehandlerens hovedvirksomhet bør være det sted der vedkommende har sin
hovedadministrasjon i Unionen, eller dersom vedkommende ikke har en hovedadministrasjon i Unionen, det sted der de fleste
behandlingsaktivitetene finner sted i Unionen. I tilfeller som omfatter båd e den behandlingsansvarlige og databehandleren, bør

(9) Europaparlaments - og rådsdirektiv 2011/24/EU av 9. mars 2011 om a nvendelse av pasientrettigheter ved helsetjenester over landegrensene (EUT L 88 av 4.4.2011, s.
45).
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vedkommende ledende tilsynsmyndighet fortsatt være tilsynsmyndigheten i medlemsstaten der den behandlingsansvarlige har sin
hovedvirksomhet, mens databehandlerens tilsynsmyndighet bør anses for å være en berørt tilsynsmyndighet, og denne
tilsynsmyndighet bør delta i framgangsmåten for samarbeid fastsatt i denne forordning. Under alle omstendigheter bør
tilsynsmyndighetene i medlemsstaten eller medlemsstatene der databehandleren har én eller flere virksomhe ter, ikke anses for å
være berørte tilsynsmyndigheter dersom utkastet til avgjørelse bare gjelder den behandlingsansvarlige. Dersom behandlingen
utføres av et konsern, bør hovedvirksomheten til det foretaket som utøver kontroll, anses som konsernets hovedv irksomhet,
bortsett fra når formålet med behandlingen og midlene som skal brukes, fastsettes av et annet foretak.

37) Et konsern bør omfatte et foretak som utøver kontroll, og dets kontrollerte foretak, der foretaket som utøver kontroll, bør v ære
det foret ak som kan utøve en dominerende innflytelse på de andre foretakene, f.eks. i kraft av eiendomsrett, økonomisk deltaking
eller reglene det er underlagt, eller myndigheten til å få gjennomført regler for vern av personopplysninger. Et foretak som
kontrollere r behandlingen av personopplysninger i tilknyttede foretak, bør sammen med disse foretak anses som et konsern.

38) Barns personopplysninger fortjener et særlig vern, ettersom barn kan være mindre bevisste på aktuelle risikoer, konsekvenser og
garantier sam t på de rettigheter de har når det gjelder behandling av personopplysninger. Et slikt særlig vern bør især få anvendelse
på bruk av barns personopplysninger for markedsføringsformål eller for å opprette personlighets - eller brukerprofiler samt på
innsamlin g av personopplysninger om barn når de bruker tjenester som tilbys direkte til barn. Samtykke fra den som har
foreldreansvaret, bør ikke være nødvendig i forbindelse med forebyggings - eller rådgivningstjenester som tilbys direkte til barn.

39) Enhver behan dling av personopplysninger bør være lovlig og rettferdig. For fysiske personer bør det framgå klart og tydelig at
personopplysninger om dem samles inn, benyttes, konsulteres eller på annen måte behandles, og i hvilket omfang de behandles
eller vil bli beh andlet. Prinsippet om gjennomsiktighet krever at all informasjon og kommunikasjon i forbindelse med behandling
av nevnte personopplysninger er lett tilgjengelig og lettfattelig, og at språket som brukes, er klart og enkelt. Prinsippet g jelder
særlig inform asjon til de registrerte om identiteten til den behandlingsansvarlige og formålene med behandlingen samt ytterligere
informasjon for å sikre en rettferdig og gjennomsiktig behandling for de berørte fysiske personer samt deres rett til å få be kreftelse
på o g bli underrettet om de personopplysninger som gjelder dem, som behandles. Fysiske personer bør gjøres oppmerksomme på
risikoer, regler, garantier og rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysninger, og på hvilken måte de kan utøv e
sine retti gheter i forbindelse med nevnte behandling. De særlige formålene med behandlingen av personopplysningene bør især
være berettigede, uttrykkelig angitt og fastsatt når personopplysningene samles inn. Personopplysningene bør være adekvate,
relevante og begre nset til det som er nødvendig for formålene de behandles for. Dette krever særlig at det sikres at
personopplysningene ikke lagres lenger enn det som er strengt nødvendig. Personopplysninger bør behandles bare dersom
formålet med behandlingen ikke med rime lighet kan oppfylles på annen måte. For å sikre at personopplysningene ikke lagres
lenger enn nødvendig bør den behandlingsansvarlige fastsette frister for sletting eller for regelmessig gjennomgåelse. Ethver t
rimelig tiltak bør treffes for å sikre at urik tige personopplysninger korrigeres eller slettes. Personopplysninger bør behandles på
en måte som gir tilstrekkelig sikkerhet og fortrolighet, herunder for å hindre ulovlig tilgang til eller bruk av personopplys ninger
og utstyret som brukes i forbindelse m ed behandlingen.

40) For at behandlingen skal kunne anses som lovlig bør personopplysninger behandles på grunnlag av den berørte registrertes
samtykke eller et annet berettiget grunnlag som er fastsatt ved lov, enten i denne forordning eller i en annen bes temmelse i
unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som nevnt i denne forordning, herunder behovet for å oppfylle den rettslige
forpliktelsen som påhviler den behandlingsansvarlige, eller behovet for å oppfylle en avtale som den registrerte er par t i, eller for
å treffe tiltak på anmodning fra den registrerte før en avtaleinngåelse.

41) Når det i denne forordning vises til et rettslig grunnlag eller et lovgivningsmessig tiltak, krever dette ikke nødvendigvis e n
regelverksakt vedtatt av et parlament , med forbehold for kravene fastsatt i henhold til forfatningsordningen i den berørte
medlemsstat. Nevnte rettslige grunnlag eller lovgivningsmessige tiltak bør imidlertid være tydelig og presist, og anvendelsen av
det bør være forutsigbar for personer som omfattes av det, i samsvar med rettspraksisen til Den europeiske unions domstol
(«Domstolen») og Den europeiske menneskerettighetsdomstol.

42) Dersom behandlingen er basert på den registrertes samtykke, bør den behandlingsansvarlige kunne påvise at den re gistrerte har
gitt samtykke til behandlingen. Særlig i forbindelse med skriftlige erklæringer om andre forhold bør det foreligge garantier for å
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sikre at den registrerte er kjent med at samtykke er gitt, og omfanget av det. I samsvar med rådsdirektiv 93/13 /EØF(10) bør det
foreligge en samtykkeerklæring som den behandlingsansvarlige på forhånd har utarbeidet i en forståelig og lett tilgjengelig f orm
og formulert på et klart og enkelt språk, og som ikke bør inneholde urimelige vilkår. For å sikre at samtykket er informert bør den
registrerte minst kjenne den behandlingsansvarliges identitet og formålene med behandlingen som personopplysningene skal
brukes til. Samtykket skal ikke anses som frivillig dersom den registrerte ikke har en reell valgfrihet, eller ikk e er i stand til å
nekte å gi eller trekke tilbake et samtykke uten at det er til skade for vedkommende.

43) For å sikre at et samtykke gis frivillig bør det ikke utgjøre et gyldig rettslig grunnlag for behandling av personopplysninge r i et
bestemt tilfell e dersom det er en klar skjevhet mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige, særlig dersom den
behandlingsansvarlige er en offentlig myndighet og det derfor er usannsynlig at samtykket er gitt frivillig med hensyn til al le
omstendigheter som kjenn etegner den bestemte situasjonen. Samtykket antas å ikke være gitt frivillig dersom det ikke er mulig å
gi separat samtykke for forskjellige behandlingsaktiviteter, selv om det er hensiktsmessig i det enkelte tilfellet, eller der som
oppfyllelsen av en avta le, herunder yting av en tjeneste, avhenger av samtykket, til tross for at et slikt samtykke ikke er nødvendig
for å oppfylle avtalen.

44) Behandlingen bør anses som lovlig når den er nødvendig i forbindelse med en avtale, eller når det foreligger en hensi kt om å
inngå en avtale.

45) Dersom behandlingen utføres i samsvar med en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige, eller dersom
behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet , bør behandlingen
ha rettslig grunnlag i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett. Ved denne forordning kreves det ikke en særlig
lovbestemmelse for hver enkelt behandling. En lov kan være tilstrekkelig som grunnlag for flere behandlingsaktivitet er som
bygger på en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige, eller dersom behandlingen er nødvendig for å utfør e
en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet. Formålet med behandlingen bør også fastsettes i
unio nsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett. Videre kan nevnte rettslige grunnlag presisere denne forordnings allmenne
vilkår for lovlig behandling av personopplysninger, fastsette spesifikasjoner for å fastslå hvem den behandlingsansvarlige er ,
hvilke n type personopplysninger som skal behandles, de berørte registrerte, hvilke enheter personopplysningene kan utleveres til,
formålsbegrensninger, hvor lenge opplysningene kan lagres og andre tiltak for å sikre lovlig og rettferdig behandling. I
unionsrette n eller medlemsstatenes nasjonale rett bør det også fastsettes om den behandlingsansvarlige som utfører en oppgave i
allmennhetens interesse eller utøver offentlig myndighet, bør være en offentlig myndighet eller en annen fysisk eller juridis k
person under lagt offentlig rett eller, dersom det er i allmennhetens interesse, herunder for helseformål som folkehelse og sosial
trygghet og forvaltning av helsetjenester, privatrett, f.eks. en yrkessammenslutning.

46) Behandlingen av personopplysninger bør også anse s som lovlig dersom den er nødvendig for å verne en interesse som er av
avgjørende betydning for den registrertes eller en annen fysisk persons liv. Behandling av personopplysninger som er basert p å
en annen fysisk persons vitale interesser, bør i prinsipp et bare finne sted dersom det er åpenbart at behandlingen ikke kan baseres
på et annet rettslig grunnlag. Noen typer behandling kan tjene både viktige samfunnsinteresser og den registrertes vitale int eresser,
f.eks. når behandlingen er nødvendig av humanit ære årsaker, herunder for å overvåke epidemier og spredning av dem, eller i
humanitære nødssituasjoner, særlig i forbindelse med naturkatastrofer og menneskeskapte katastrofer.

47) De berettigede interessene til en behandlingsansvarlig, herunder de berettigede interessene til en behandlingsansvarlig som
personopplysninger kan utleveres til, eller til en tredjepart, kan utgjøre et rettslig grunnlag for behandlingen, forutsatt a t den
r egistrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke går foran, idet det tas hensyn til de registrertes ri melige
forventninger på grunnlag av forholdet mellom dem og den behandlingsansvarlige. Det kan f.eks. foreligge en slik berettiget
interesse når det er et relevant og passende forhold mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige, f.eks. dersom den
registrerte er kunde av den behandlingsansvarlige eller i vedkommendes tjeneste. En berettiget interesse krever i alle tilfel ler en
nøye vurdering, herunder av om en registrert på tidspunktet for og i forbindelse med innsamling av personopplysninger med
rimelighet kan forvente at disse behandles for nevnte formål. Den registrertes interesser og grunnleggende rettigheter kan sæ rlig
gå f oran den behandlingsansvarliges interesser dersom personopplysningene behandles under omstendigheter der de registrerte
med rimelighet forventer at opplysningene ikke viderebehandles. Ettersom det er opp til lovgiveren ved lov å fastsette det re ttslige
gru nnlaget for offentlige myndigheters behandling av personopplysninger, bør nevnte rettslige grunnlag ikke gjelde for

(10) Rådsdirektiv 93/13/EØF av 5. april 1993 om urimelige vilkår i forbrukeravtaler (EFT L 95 av 21.4.1993, s. 29).
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behandling som offentlige myndigheter utfører i forbindelse med utførelse av de oppgavene de er tillagt. Behandling av
personopplysninger so m er strengt nødvendig for å forebygge bedrageri, utgjør også en berettiget interesse for den berørte
behandlingsansvarlige. Behandling av personopplysninger i forbindelse med direkte markedsføring kan anses for å være en
berettiget interesse.

48) Behandli ngsansvarlige som er en del av et konsern, eller institusjoner som er tilknyttet et sentralt organ, kan ha en berettiget
interesse av å overføre personopplysninger internt i konsernet med henblikk på interne administrative formål, herunder behand ling
av ku nders eller arbeidstakeres personopplysninger. De allmenne prinsippene for overføring av personopplysninger i et konsern
til et foretak i en tredjestat påvirkes ikke.

49) Behandling av personopplysninger i det omfang som er strengt nødvendig og forholdsmes sig for å sikre nett - og
informasjonssikkerheten, det vil si et netts eller informasjonssystems evne til, på et bestemt sikkerhetsnivå, å stå imot uti lsiktede
hendelser eller ulovlige eller skadelige handlinger som svekker tilgjengeligheten, autentisiteten , integriteten og fortroligheten til
lagrede eller overførte personopplysninger, samt sikkerheten i beslektede tjenester som tilbys av eller er gjort tilgjengelig e via
nevnte nett og systemer, av offentlige myndigheter, enheter for IT - beredskap (CERT), enh eter for IT - sikkerhetshendelser
(CSIRT), leverandører av elektroniske kommunikasjonsnett og - tjenester og leverandører av sikkerhetsteknologier og - tjenester,
utgjør en berettiget interesse for den berørte behandlingsansvarlige. Dette kan f.eks. omfatte å hindre ulovlig tilgang til
elektroniske kommunikasjonsnett og spredning av skadelige koder og å stoppe «tjenestenektangrep» og skade på datasystemer
og elektroniske kommunikasjonssystemer.

50) Behandling av personopplysninger for andre formål enn de formå l personopplysningene opprinnelig ble samlet inn for, bør bare
være tillatt dersom behandlingen er forenlig med formålene som personopplysningene opprinnelig ble samlet inn for. I et slikt
tilfelle kreves det ikke et annet rettslig grunnlag enn det som lig ger til grunn for innsamlingen av personopplysninger. Dersom
behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den
behandlingsansvarlige er pålagt, kan det i unionsretten eller medlemsstatenes n asjonale rett fastsettes og angis nærmere hvilke
oppgaver og formål viderebehandling bør anses som forenlig og lovlig for. Viderebehandling for arkivformål i allmennhetens
interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål bør anses som forenlige og lovlige
behandlingsaktiviteter. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger som er fastsatt i unionsretten eller
medlemsstatenes nasjonale rett, kan også utgjøre et rettslig grunnlag for vider ebehandling. For å fastslå om formålet med
viderebehandlingen er forenlig med formålet som personopplysningene opprinnelig ble samlet inn for, bør den
behandlingsansvarlige, etter å ha oppfylt alle krav for å sikre at den opprinnelige behandlingen er lovli g, blant annet ta hensyn til
enhver forbindelse mellom disse formålene og formålene med den tiltenkte viderebehandlingen, i hvilken sammenheng
personopplysningene er blitt samlet inn, særlig de registrertes rimelige forventninger på grunnlag av forholdet d e har til den
behandlingsansvarlige med hensyn til viderebruk av opplysningene, personopplysningenes art, konsekvensene av den tiltenkte
viderebehandlingen for de registrerte, og om både de opprinnelige behandlingsaktivitetene og de tiltenkte
viderebehandl ingsaktivitetene omfattes av nødvendige garantier.

Når den registrerte har gitt samtykke eller behandlingen er basert på unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som u tgjør
et nødvendig og forholdsmessig tiltak i et demokratisk samfunn for særli g å verne viktige samfunnsmessige mål, bør den
behandlingsansvarlige kunne viderebehandle personopplysningene uavhengig av om formålene er forenlige. I alle tilfeller bør d et
sikres at prinsippene fastsatt i denne forordning, og særlig informasjonen til de registrerte om nevnte andre formål og om
vedkommendes rettigheter, herunder retten til å protestere, anvendes. Dersom den behandlingsansvarlige avdekker mulige
straffbare handlinger eller trusler mot den offentlige sikkerhet og overfører relevante persono pplysninger i enkeltstående eller
flere tilfeller som gjelder samme straffbare handling eller trusler mot den offentlige sikkerhet, til en vedkommende myndighe t,
bør dette anses for å være i den behandlingsansvarliges berettigede interesse. En slik overfør ing i den behandlingsansvarliges
berettigede interesse eller viderebehandling av personopplysninger bør være forbudt dersom behandlingen ikke er forenlig med
en rettslig, yrkesmessig eller annen bindende taushetsplikt.

51) Personopplysninger som av natur er særlig sensitive med hensyn til grunnleggende rettigheter og friheter, fortjener et særski lt
vern, ettersom sammenhengen de behandles i, kan skape betydelige risikoer for de grunnleggende rettigheter og friheter. Slike
pe rsonopplysninger bør omfatte personopplysninger som avdekker rasemessig eller etnisk opprinnelse, idet bruken av begrepet
«rasemessig opprinnelse» i denne forordning ikke innebærer at Unionen godtar teorier som søker å fastslå at det finnes forskj ellige
me nneskeraser. Behandling av fotografier bør ikke systematisk anses som behandling av særlige kategorier av
personopplysninger, ettersom fotografier omfattes av definisjonen av biometriske opplysninger bare når de behandles ved hjelp



11

av et særskilt teknisk m iddel som gjør det mulig entydig å identifisere eller autentisere en fysisk person. Slike personopplysninger
bør ikke behandles, med mindre behandlingen er tillatt i særlige tilfeller fastsatt i denne forordning, idet det tas hensyn t il at det i
medlemssta tenes nasjonale rett kan fastsettes særlige bestemmelser om vern av personopplysninger med henblikk på å tilpasse
anvendelsen av reglene i denne forordning for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller utføre en oppgave i allmennhetens int eresse
eller utøv e offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. I tillegg til de særlige kravene til slik behandling bør de
allmenne prinsippene og de andre reglene i denne forordning få anvendelse, særlig når det gjelder vilkårene for lovlig behand ling.
Un ntak fra det allmenne forbudet mot å behandle nevnte særlige kategorier av personopplysninger bør fastsettes uttrykkelig, bla nt
annet dersom den registrerte gir sitt uttrykkelige samtykke, eller for å oppfylle særlige behov, særlig når behandlingen utfø res i
forbindelse med visse sammenslutningers eller stiftelsers rettmessige virksomhet hvis formål er å gjøre det mulig å utøve
grunnleggende friheter.

52) Unntak fra forbudet mot å behandle særlige kategorier av personopplysninger bør også tillates når dette er fastsatt i unionsretten
eller medlemsstatenes nasjonale rett, og det omfattes av nødvendige garantier som sikrer vern av personopplysninger og andre
grunnleggende rettigheter når dette er i allmennhetens interesse, særlig behandling av personopplysning er på området arbeidsrett,
sosialrett, herunder pensjoner, og med henblikk på helsesikkerhet, - overvåking og - varsling, forebygging av eller kontroll med
smittsomme sykdommer og andre alvorlige helsetrusler. Et slikt unntak kan gis for helseformål, herunde r på området folkehelse
og helsetjenesteforvaltning, særlig for å sikre kvalitet og kostnadseffektivitet i framgangsmåtene som brukes ved behandling av
krav om ytelser og tjenester i sykeforsikringssystemet, eller for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til
vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål. Et unntak bør også tillate behandling av slike
personopplysninger dersom dette er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, uansett om det skjer
innenfor rammen av en rettergang eller en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

53) Særlige kategorier av personopplysninger som fortjener et sterkere vern, bør bare behandles for helserelaterte formål når det er
nødvendig for å oppfylle ne vnte formål til fordel for fysiske personer og samfunnet som helhet, særlig i forbindelse med
forvaltning av helse - eller sosialtjenester og - systemer, herunder forvaltningens og sentrale nasjonale helsemyndigheters
behandling av slike opplysninger med hen blikk på kvalitetskontroll, forvaltningsinformasjon og den allmenne nasjonale og lokale
overvåking av helse - og sosialsystemet, og for å sikre kontinuitet innen helse - og sosialtjenester og helsetjenester over
landegrensene eller i forbindelse med helsesik kerhet, - overvåking og - varsling eller for arkivformål i allmennhetens interesse, for
formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål, på grunnlag av unionsretten eller
medlemsstatenes nasjonale rett som må oppfylle et mål i allmennhetens interesse, samt for studier på området folkehelse som
utføres i allmennhetens interesse. Ved denne forordning bør det derfor fastsettes harmoniserte vilkår for behandling av særli ge
kategorier av personopplysninger om helse for å opp fylle særlige behov, især når behandlingen av nevnte opplysninger utføres
for visse helserelaterte formål av personer som er underlagt lovfestet taushetsplikt. I unionsretten eller medlemsstatenes na sjonale
rett bør det fastsettes særlige og egnede tiltak for vern av fysiske personers grunnleggende rettigheter og personopplysninger.
Medlemsstatene bør kunne opprettholde eller innføre ytterligere vilkår, herunder begrensninger, med hensyn til behandling av
genetiske opplysninger, biometriske opplysninger ell er helseopplysninger. Dette bør imidlertid ikke hindre den frie flyten av
personopplysninger i Unionen når nevnte vilkår får anvendelse på grenseoverskridende behandling av nevnte opplysninger.

54) Allmenne folkehelsehensyn gjør at det kan være nødvendig å behandle særlige kategorier av personopplysninger uten den
registrertes samtykke. En slik behandling bør være underlagt egnede og særlige tiltak som sikrer vern av fysiske personers
rettigheter og friheter. I denne forbindelse bør «folkehelse» tolkes i he nhold 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 helse tjenester, ressurser avsatt til
helsetjenester, yting av og allmenn tilgang til helsetjenester, utgifter til og finansiering av helsetjenester samt dødsårsak er. En slik
behandling av helseopplysninger i allmennhetens interesse bør ikke føre til at personop plysninger behandles for andre formål av
tredjeparter, f.eks. arbeidsgivere, forsikringsselskaper eller banker.

55) Offentlige myndigheters behandling av personopplysninger med henblikk på å nå målene til offisielt anerkjente religiøse
sammenslutninger som er fastsatt ved forfatningsretten eller ved folkeretten, utføres også i allmennhetens interesse.

(11) Europaparlaments - og rådsforordning (EF) nr. 1338/2008 av 16. desember 2008 om fellesskapsstatistikker over folkehelse og helse og sikkerhet på arbeidsplassen
(EUT L 354 av 31.12.2008, s. 70).
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56) Dersom det i forbindelse med valgaktiviteter i en medlemsstat, for å sikre at det demokratiske systemet fungerer, kreves at
politiske partier samler inn p ersonopplysninger om forskjellige personers politiske oppfatninger, kan behandling av slike
opplysninger være tillatt av hensyn til allmennhetens interesse, forutsatt at det foreligger nødvendige garantier.

57) Dersom personopplysningene som behandles av e n behandlingsansvarlig, ikke gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å
identifisere en fysisk person, bør den behandlingsansvarlige ikke ha plikt til å innhente ytterligere opplysninger for å iden tifisere
den registrerte utelukkende med det formål å o verholde bestemmelsene i denne forordning. Den behandlingsansvarlige bør
imidlertid ikke nekte å ta imot flere opplysninger som den registrerte gir med henblikk på å utøve sine rettigheter. Identifi kasjon
bør omfatte digital identifikasjon av den registrer te, f.eks. ved hjelp av en autentiseringsmekanisme, f.eks. de samme
legitimasjonsopplysninger som den registrerte bruker for å logge seg inn på den nettbaserte tjenesten som tilbys av den
behandlingsansvarlige.

58) Prinsippet om gjennomsiktighet krever at all informasjon som er rettet mot allmennheten eller den registrerte, skal være kortfattet,
lett tilgjengelig og enkel å forstå, at det skal benyttes et klart og enkelt språk og ved behov visualisering. Slik informasj on kan,
når den er rettet mot allmennhe ten, gis elektronisk, f.eks. på et nettsted. Dette er særlig relevant i situasjoner der det økende
antallet aktører samt de komplekse teknologiene som brukes, gjør det vanskelig for den registrerte å vite og forstå om, av hv em
og for hvilket formål vedkomm endes personopplysninger samles inn, f.eks. i forbindelse med nettreklame. Ettersom barn fortjener
et særlig vern, bør all informasjon og kommunikasjon, dersom behandlingen gjelder barn, være formulert på et klart og enkelt
språk som barnet lett kan forstå .

59) Det bør fastsettes nærmere regler for å sikre at den registrerte på en enkel måte kan utøve sine rettigheter i henhold til de nne
forordning, herunder mekanismer for å anmode om og, dersom det er relevant, kostnadsfritt få innsyn i personopplysninger og få
korrigert eller slettet disse, samt utøve retten til å protestere. Den behandlingsansvarlige bør også gjøre det mulig å inngi
anmodninger elektronisk, særlig dersom personopplysninger behandles elektronisk. Den behandlingsansvarlige bør ha plikt til å
svare på anmodninger fra den registrerte uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned, samt å begrunne sitt svar dersom de n
behandlingsansvarlige ikke akter å imøtekomme nevnte anmodninger.

60) Prinsippene om rettferdig og gjennomsiktig behandling kre ver at den registrerte informeres om at behandlingen skjer samt om
formålet med den. Den behandlingsansvarlige bør gi den registrerte eventuell ytterligere informasjon som er nødvendig for å s ikre
en rettferdig og gjennomsiktig behandling, idet det tas hen syn til de særlige omstendighetene rundt behandlingen av
personopplysningene og sammenhengen den skjer i. Den registrerte bør dessuten informeres om forekomsten av profilering og
konsekvensene av dette. Dersom personopplysningene samles inn fra den registr erte, bør den registrerte også informeres om
hvorvidt vedkommende har plikt til å gi personopplysningene, og om konsekvensene dersom de ikke gis. Nevnte informasjon
kan gis sammen med standardiserte ikoner, slik at det gis en oversikt over den tiltenkte be handlingen på en lett synlig, forståelig
og lettlest måte. Dersom ikonene presenteres elektronisk, bør de være maskinleselige.

61) Informasjonen i forbindelse med behandlingen av personopplysninger bør gis den registrerte på tidspunktet for innsamlingen av
personopplysninger fra vedkommende eller, dersom personopplysningene innhentes fra en annen kilde, innen en rimelig frist,
avhengig av de aktuelle omstendighetene. Dersom personopplysninger rettmessig kan utleveres til en annen mottaker, bør den
registrer te informeres første gang personopplysningene utleveres til nevnte mottaker. Dersom den behandlingsansvarlige akter å
behandle personopplysningene for et annet formål enn det de ble samlet inn for, bør den behandlingsansvarlige før nevnte
viderebehandling gi den registrerte informasjon om nevnte andre formål og annen nødvendig informasjon. Dersom det ikke er
mulig å informere den registrerte om personopplysningenes opprinnelse fordi det er brukt forskjellige kilder, bør det gis gen erell
informasjon.

62) Det er imidlertid ikke nødvendig å pålegge en plikt til å informere dersom den registrerte allerede har informasjonen, dersom
registrering eller utlevering av personopplysninger er uttrykkelig fastsatt ved lov, eller dersom det viser seg å være umulig eller
v il kreve en uforholdsmessig stor innsats å informere den registrerte. Det sistnevnte kan særlig være tilfellet dersom behandl ingen
utføres for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for s tatistiske
formål. I denne forbindelse bør det tas hensyn til antall registrerte, hvor gamle opplysningene er, og eventuelle garantier s om er
vedtatt.
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63) En registrert bør ha rett til å få innsyn i personopplysninger som er samlet inn om vedkommende, og t il på en enkel måte og med
rimelige intervaller å utøve denne retten for å forvisse seg om og kontrollere at behandlingen er lovlig. Dette omfatter de
registrertes rett til å få innsyn i egne helseopplysninger, f.eks. opplysninger i egen pasientjournal om diagnoser,
undersøkelsesresultater, behandlende leges vurderinger og enhver behandling som er gitt, eller enhver intervensjon som er utf ørt.
Alle registrerte bør derfor ha rett til å kjenne til og bli informert om formålene med behandlingen av personopplys ninger, om
mulig om perioden som personopplysningene behandles i, hvem mottakerne av personopplysningene er, logikken som ligger bak
en eventuell automatisk behandling av personopplysningene, og konsekvensene av nevnte behandling, i det minste dersom den
e r basert på profilering. Dersom det er mulig, bør den behandlingsansvarlige kunne gi fjerntilgang til et sikkert system der d en
registrerte kan få direkte tilgang til egne personopplysninger. Denne retten bør ikke krenke andres rettigheter eller frihete r,
herunder forretningshemmeligheter eller immaterialretten, særlig opphavsretten som programvaren er beskyttet av. Disse
hensynene bør imidlertid ikke føre til at den registrerte nektes innsyn i alle opplysninger. Dersom den behandlingsansvarlige
behandler e n stor mengde opplysninger om den registrerte, bør den behandlingsansvarlige før informasjonen gis, kunne anmode
om at den registrerte presiserer hvilke opplysninger eller behandlingsaktiviteter anmodningen gjelder.

64) Den behandlingsansvarlige bør treffe alle rimelige tiltak for å kontrollere identiteten til en registrert som anmoder om innsyn,
særlig i forbindelse med nettjenester og online - identifikatorer. En behandlingsansvarlig bør ikke lagre personopplysninger
utelukkende for å kunne svare på mulige anmodninger.

65) En registrert bør ha rett til å få korrigert sine personopplysninger samt ha «rett til å bli glemt» dersom lagring av nevnte
opplysninger er i strid med denne forordning, unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandling sansvarlige
er underlagt. En registrert bør særlig ha rett til å få sine personopplysninger slettet og ikke lenger behandlet dersom
personopplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de er blitt samlet inn eller behandlet for, dersom en registrert har
trukket tilbake sitt samtykke eller motsetter seg behandling av vedkommendes personopplysninger, eller dersom behandlingen
av vedkommendes personopplysninger på annen måte ikke er i samsvar med denne forordning. Denne retten er særlig relevant
når den registrerte har gitt sitt samtykke som barn og ikke har fullstendig kjennskap til risikoene forbundet med behandlingen, og
senere ønsker å fjerne slike personopplysninger, særlig på internett. Den registrerte bør kunne utøve denne retten selv om
vedkommen de ikke lenger er et barn. Ytterligere lagring av personopplysninger bør imidlertid være lovlig dersom det er
nødvendig for å utøve retten til ytrings - og informasjonsfrihet, for å oppfylle en rettslig forpliktelse, utføre en oppgave i
allmennhetens intere sse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, av allmenne folkehelsehensyn,
for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning, for statistiske fo rmål eller
for å fastset te, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

66) For å styrke retten til å bli glemt på internett bør retten til sletting også utvides, slik at en behandlingsansvarlig som ha r
offentliggjort personopplysningene, har plikt til å underrette de behandlingsan svarlige som behandler nevnte personopplysninger,
om at alle lenker til eller kopier eller reproduksjoner av nevnte personopplysninger skal slettes. I den forbindelse bør nevn te
behandlingsansvarlig treffe rimelige tiltak, idet det tas hensyn til tilgjenge lig teknologi og de midler den behandlingsansvarlige
har til rådighet, herunder tekniske tiltak, for å underrette de behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene, om d en
registrertes anmodning.

67) Metodene for å begrense behandlingen av persono pplysninger kan blant annet innebære at utvalgte opplysninger flyttes
midlertidig til et annet behandlingssystem, at utvalgte personopplysninger gjøres utilgjengelig for brukere, eller at offentl iggjorte
opplysninger fjernes midlertidig fra et nettsted. I automatiserte registre bør behandlingen i prinsippet begrenses ved hjelp av
tekniske midler som sikrer at personopplysningene ikke kan viderebehandles og endres. Det faktum at behandlingen av
personopplysninger er begrenset, bør være tydelig angitt i syste met.

68) For å gi den registrerte økt kontroll over egne personopplysninger bør den registrerte, ved automatisert behandling av
personopplysningene, også ha rett til å motta personopplysninger om seg selv som vedkommende har gitt til en
behandlingsansvarli g i et strukturert, alminnelig anvendt, maskinleselig og samvirkende format, og til å overføre dem til en annen
behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlige bør oppmuntres til å utvikle samvirkende formater som muliggjør dataportabilitet.
Denne retten bør f å anvendelse dersom den registrerte har gitt personopplysninger på grunnlag av et samtykke, eller dersom
behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale. Den bør ikke få anvendelse dersom behandlingen er basert på et annet rett slig
grunnlag enn et samty kke eller en avtale. Denne retten er av en slik art at den ikke bør utøves overfor behandlingsansvarlige som
behandler personopplysninger som et ledd i utøvelsen av sine offentlige oppgaver. Den bør derfor ikke få anvendelse dersom
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behandlingen av personop plysninger er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige,
eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er påla gt.
Den registrertes rett t il å overføre eller motta personopplysninger om seg selv bør ikke innebære at de behandlingsansvarlige har
plikt til å innføre eller opprettholde teknisk kompatible behandlingssystemer. Dersom et bestemt sett med personopplysninger
berører mer enn én regis trert, bør retten til å motta personopplysningene ikke berøre andre registrertes rettigheter og friheter i
samsvar med denne forordning. Denne retten bør videre ikke berøre den registrertes rett til å få slettet personopplysninger s amt
begrensningene av de nne retten som fastsatt i denne forordning, og bør særlig ikke innebære sletting av personopplysninger om
den registrerte som vedkommende har gitt med henblikk på å oppfylle en avtale, i den grad og så lenge personopplysningene er
nødvendige for å oppfylle nevnte avtale. Dersom det er teknisk mulig, bør den registrerte ha rett til å få personopplysningene
overført direkte fra én behandlingsansvarlig til en annen.

69) Dersom personopplysningene kan behandles på lovlig vis fordi behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i
allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt, eller av hensyn til en
behandlingsansvarligs eller en tredjeparts berettigede interesser, bør en registrert imidlertid ha rett til å prot estere mot enhver
behandling av personopplysninger som gjelder vedkommendes særlige situasjon. Det bør være opp til behandlingsansvarlige å
påvise at vedkommendes tvingende berettigede interesse går foran den registrertes interesser eller grunnleggende ret tigheter og
friheter.

70) Dersom personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring, bør den registrerte, uansett om det dreier seg om
innledende behandling eller viderebehandling, ha rett til når som helst og gratis å protestere mot nevnte behandling, herunder
profilering så lenge dette er knyttet til direkte markedsføring. Den registrerte bør uttrykkelig gjøres oppmerksom på denne r etten,
og informasjonen bør presenteres på en tydelig måte og atskilt fra all annen informasjon.

71) Den registrerte bør ha rett til ikke å bli gjort til gjenstand for en avgjørelse, f.eks. et tiltak, som kan omfatte en vurdering av
personlige aspekter ved vedkommende som fullt ut bygger på automatisert behandling, og som har rettsvirkning for
vedkommende ell er på lignende måte i betydelig grad påvirker vedkommende, f.eks. et automatisk avslag på en søknad om kreditt
på internett eller e - rekruttering uten menneskelig inngripen. En slik behandling omfatter «profilering», som består av enhver form
for automatise rt behandling av personopplysninger der målet er å vurdere personlige aspekter ved en fysisk person, særlig for å
analysere eller forutsi aspekter knyttet til den registrertes arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige pr eferanser
eller i nteresser, pålitelighet eller atferd, plassering eller bevegelser, når dette har rettsvirkning for eller på lignende måte i b etydelig
grad påvirker vedkommende. Avgjørelser som treffes på grunnlag av slik behandling, herunder profilering, bør imidlertid væ re
tillatt når unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt, uttrykkelig tillate r dette,
herunder med henblikk på overvåking og forebygging av bedrageri og skatteunndragelse som utføres i samsvar med
forordni ngene, standardene og anbefalingene fra Unionens institusjoner eller nasjonale tilsynsorganer, og for å sikre at en tjeneste
som leveres av den behandlingsansvarlige, er sikker eller pålitelig, eller som er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avt ale
me llom den registrerte og en behandlingsansvarlig, eller dersom den registrerte har gitt sitt uttrykkelige samtykke. Under alle
omstendigheter bør en slik behandling ledsages av nødvendige garantier som bør omfatte spesifikk informasjon til den registre rte
o g rett til menneskelig inngripen, til å uttrykke sine synspunkter, til å få en forklaring på avgjørelsen som er truffet etter en slik
vurdering, og til å protestere mot avgjørelsen. Nevnte tiltak bør ikke gjelde barn.

For å sikre en rettferdig og gjennomsiktig behandling med hensyn til den registrerte, idet det tas hensyn til de særlige
omstendighetene og sammenhengen personopplysningene behandles i, bør den behandlingsansvarlige bruke egnede matematiske
eller statistiske framgangsmåter i forbindel se med profileringen, gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak 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 registrertes interesser og rettigheter, og som blant annet hindrer
forskjellsbehandling av fysiske personer på grunn av rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion eller
overbevisning, fagforeningsmedlemskap, genetisk status, helseti lstand eller seksuell orientering, eller som fører til tiltak som har
en slik virkning. Automatiserte avgjørelser og profilering basert på særlige kategorier av personopplysninger bør bare være t illatt
på særlige vilkår.

72) Profilering omfattes av reglene for behandling av personopplysninger i denne forordning, f.eks. det rettslige grunnlaget for
behandlingen eller prinsippene for vern av personopplysninger. Det europeiske personvernråd (heretter kalt «Personvernrådet»)
som opprettes ved denne forordning, bør kunne gi veiledning om dette.
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73) Særlige prinsipper og retten til informasjon, innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger, retten til datapo rtabilitet,
retten til å protestere, avgjørelser basert på profilering samt underretning av e n registrert om brudd på
personopplysningssikkerheten og visse tilhørende forpliktelser som påhviler de behandlingsansvarlige, kan begrenses av
unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett i den grad det i et demokratisk samfunn er nødvendig og forhol dsmessig av
hensyn til den offentlige sikkerhet, herunder vern av menneskeliv, særlig som følge av naturkatastrofer eller menneskeskapte
katastrofer, forebygging, etterforskning og straffeforfølging av straffbare forhold eller iverksetting av strafferettsl ige sanksjoner,
herunder vern mot og forebygging av trusler mot den offentlige sikkerhet, eller brudd på yrkesetiske regler i lovregulerte yr ker,
andre viktige mål i allmennhetens interesse i Unionen eller en medlemsstat, særlig en viktig økonomisk eller f inansiell interesse
for Unionen eller en medlemsstat, føring av offentlige registre i allmennhetens interesse, viderebehandling av arkiverte
personopplysninger for å framlegge særlig informasjon om politisk atferd under tidligere totalitære regimer eller v ern av den
registrerte eller andres rettigheter og friheter, herunder sosial trygghet, folkehelse og humanitære formål. Nevnte begrensni nger
bør være i samsvar med kravene fastsatt i pakten og i Den europeiske konvensjon om beskyttelse av menneskerettighet ene og de
grunnleggende friheter.

74) Den behandlingsansvarliges ansvar og erstatningsansvar for enhver behandling av personopplysninger som utføres av eller på
vegne av vedkommende, bør fastsettes. Den behandlingsansvarlige bør særlig ha plikt til å gjenn omføre egnede og effektive tiltak
og påvise at behandlingsaktivitetene oppfyller kravene i denne forordning, herunder at tiltakene er effektive. Nevnte tiltak bør ta
høyde for behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, samt risikoene for fysiske personers rettigheter og
friheter.

75) Behandling av personopplysninger kan føre til at det oppstår risikoer av varierende sannsynlighet og alvorlighetsgrad for fys iske
personers rettigheter og friheter som kan medføre fysisk, materiell eller i kke - materiell skade, særlig når behandlingen kan føre til
forskjellsbehandling, identitetstyveri eller - bedrageri, økonomisk tap, skade på omdømme, tap av fortrolighet for taushetsbelagte
personopplysninger, uautorisert oppheving av pseudonymisering eller andre betydelige økonomiske eller sosiale ulemper, når de
registrerte kan bli fratatt sine rettigheter og friheter eller bli hindret i å utøve kontroll over egne personopplysninger, n år
behandlingen gjelder personopplysninger om rasemessig eller etnisk opp rinnelse, politisk oppfatning, religion eller
overbevisning, fagforeningsmedlemskap, og behandling av genetiske opplysninger, helseopplysninger, seksuelle forhold eller
straffedommer og straffbare forhold eller tilknyttede sikkerhetstiltak, når personlige aspekter vurderes, særlig for å analysere eller
forutsi aspekter som gjelder arbeidsprestasjoner, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser eller interesser, pålite lighet
eller atferd, plassering eller bevegelser, for å opprette eller bruke person lige profiler, når sårbare fysiske personers, særlig barns,
personopplysninger behandles, eller når behandlingen omfatter en stor mengde personopplysninger og berører et stort antall
registrerte.

76) Hvor sannsynlig og alvorlig risikoen for den registrerte s rettigheter og friheter er, bør fastslås ut fra behandlingens art, omfang,
formål og sammenhengen den utføres i. Risikoen bør vurderes ut fra en objektiv vurdering der det fastslås om behandlingen av
personopplysningene innebærer en risiko eller en høy r isiko.

77) Veiledning om gjennomføring av egnede tiltak og tiltak for å påvise at den behandlingsansvarlige eller databehandleren
overholder denne forordning, særlig med hensyn til kartlegging av risikoen forbundet med behandlingen og en vurdering av
risik oens opprinnelse, art, sannsynlighet og alvorlighetsgrad, samt kartlegging av beste praksis for å redusere risikoen, kan særl ig
gis ved hjelp av godkjente atferdsnormer, godkjente sertifiseringer, retningslinjer fra Personvernrådet eller anvisninger fra en
personvernrådgiver. Personvernrådet kan også utstede retningslinjer for behandlingsaktiviteter som trolig ikke vil innebære e n
høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter, samt angi hvilke tiltak som i slike tilfeller kan være tilstrekkeli g f or å
håndtere nevnte risiko.

78) Vern av fysiske personers rettigheter og friheter i forbindelse med behandling av personopplysninger krever at det treffes eg nede
tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at kravene i denne forordning oppfylles. For å påvise at denne forordning overholdes
bør den behandlingsansvarlige vedta interne retningslinjer og gjennomføre tiltak som særlig overholder prinsippene om innebyg d
personvern og personvern som standardinnstilling. Nevnte tiltak kan blant annet omfatte å minimere behandlingen av
personopplysninger, pseudonymisere personopplysninger så raskt som mulig, sikre at behandlingen og formålene med den er
gjennomsiktig, gjøre det mulig for den registrerte å kontrollere behandlingen samt gjøre det mulig for den beha ndlingsansvarlige
å iverksette sikkerhetsfunksjoner og å forbedre dem. Ved utvikling, utforming, valg og bruk av programmer, tjenester og
produkter som er basert på behandling av personopplysninger, eller når personopplysninger behandles for å oppfylle dis ses
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funksjon, bør produsenter av nevnte produkter, tjenester og programmer oppmuntres til å ta hensyn til retten til vern av
personopplysninger ved utvikling og utforming av nevnte produkter, tjenester og programmer og, idet det tas behørig hensyn ti l
den tekniske utviklingen, sikre at behandlingsansvarlige og databehandlere kan oppfylle sine forpliktelser med hensyn til vern av
personopplysninger. Det bør også tas hensyn til prinsippene om innebygd personvern og personvern som standardinnstilling i
forbind else med offentlige anbud.

79) Vern av de registrertes rettigheter og friheter samt de behandlingsansvarliges og databehandleres ansvar, herunder i forbinde lse
med tilsynsmyndighetenes tilsyn og tiltak, krever en tydelig fordeling av ansvar i henhold til d enne forordning, herunder når den
behandlingsansvarlige fastsetter formålene med og midlene for behandlingen sammen med andre behandlingsansvarlige, eller når
en behandlingsaktivitet utføres på vegne av en behandlingsansvarlig.

80) Dersom en behandlingsans varlig eller en databehandler som ikke er etablert i Unionen, behandler personopplysninger om
registrerte som befinner seg i Unionen, og behandlingsaktivitetene gjelder tilbud av varer og tjenester til nevnte registrert e i
Unionen, uavhengig av om det krev es betaling fra disse eller ikke, eller monitorering av deres atferd, dersom atferden finner sted
i Unionen, bør den behandlingsansvarlige eller databehandleren utpeke en representant, med mindre behandlingen skjer
leilighetsvis, ikke omfatter behandling i stor skala av særlige kategorier av personopplysninger eller behandling av
personopplysninger om straffedommer og straffbare forhold, og det er lite trolig at behandlingen vil innebære en risiko for f ysiske
personers rettigheter og friheter, idet det tas hensyn til behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, eller
om den behandlingsansvarlige er en offentlig myndighet eller et offentlig organ. Representanten bør opptre på vegne av den
behandlingsansvarlige eller databehandleren og bør kunne kontaktes av alle tilsynsmyndigheter. Representanten bør utpekes
eksplisitt gjennom en skriftlig fullmakt fra den behandlingsansvarlige eller databehandleren til å opptre på deres vegne med
hensyn til deres forpliktelser i henhold til denne forordnin g. Utpekingen av nevnte representant berører ikke den
behandlingsansvarliges eller databehandlerens ansvar eller erstatningsansvar i henhold til denne forordning. Nevnte represent ant
bør utføre sine oppgaver i henhold til fullmakten fra den behandlingsansv arlige eller databehandleren, herunder samarbeide med
vedkommende tilsynsmyndigheter om eventuelle tiltak som treffes for å sikre at denne forordning overholdes. Den utpekte
representanten bør være underlagt håndhevingstiltak i tilfelle manglende overholde lse fra den behandlingsansvarliges eller
databehandlerens side.

81) For å sikre overholdelse av kravene i denne forordning med hensyn til behandling som skal utføres av databehandleren på vegne
av den behandlingsansvarlige, når behandlingsaktiviteter overl ates til en databehandler, bør den behandlingsansvarlige bare
benytte databehandlere som gir tilstrekkelige garantier, særlig med tanke på dybdekunnskap, pålitelighet og ressurser, for at de
vil gjennomføre tekniske og organisatoriske tiltak som vil oppfyl le kravene i denne forordning, herunder kravene til sikker
behandling. Databehandlerens overholdelse av godkjente atferdsnormer eller bruk av en godkjent sertifiseringsmekanisme kan
brukes som en faktor for å påvise at den behandlingsansvarliges forpliktel ser overholdes. Behandling som utføres av en
databehandler, bør være underlagt en avtale eller et annet rettslig dokument i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes
nasjonale rett som binder databehandleren til den behandlingsansvarlige, og som fasts etter hensikten med og varigheten av
behandlingen, behandlingens formål og art, typen personopplysninger og kategorier av registrerte, idet det tas hensyn til
databehandlerens særlige oppgaver og ansvar i forbindelse med behandlingen som skal utføres, samt risikoen for den registrertes
rettigheter og friheter. Den behandlingsansvarlige og databehandleren kan velge å bruke en individuell avtale eller
standardavtalevilkår som enten er vedtatt direkte av Kommisjonen eller av en tilsynsmyndighet i samsvar med
k onsistensmekanismen, og deretter vedtatt av Kommisjonen. Når behandlingen på vegne av den behandlingsansvarlige er fullført,
bør databehandleren tilbakelevere eller slette personopplysningene, avhengig av hva den behandlingsansvarlige velger, med
mindre un ionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som databehandleren er underlagt, inneholder krav om lagring av
personopplysningene.

82) For å påvise samsvar med denne forordning bør den behandlingsansvarlige eller databehandleren føre protokoll over de
be handlingsaktiviteter som de har ansvar for. Hver behandlingsansvarlig og hver databehandler bør ha plikt til å samarbeide med
tilsynsmyndigheten og på anmodning gjøre disse protokollene tilgjengelig for den, slik at de kan benyttes til tilsyn med nevn te
be handlingsaktiviteter.

83) For å opprettholde sikkerheten og hindre at behandlingen er i strid med denne forordning bør den behandlingsansvarlige eller
databehandleren vurdere de iboende risikoene forbundet med behandlingen og gjennomføre tiltak for å begre nse disse, f.eks.
kryptering. Nevnte tiltak bør sørge for et egnet sikkerhetsnivå, herunder et egnet nivå av fortrolighet, idet det tas hensyn til den
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tekniske utviklingen og gjennomføringskostnadene i forbindelse med risikoene samt arten av personopplysni ngene som skal
vernes. Når risikoen for datasikkerheten vurderes, 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 annen måte behandlet, som særlig kan føre til fysisk, materiell eller ikk e -
materiell skade.

84) For å bedre overholdelsen av denne forordning i tilfeller der det er sannsynlig at behandlingsaktiviteter vil medføre en høy risiko
for fysiske personers rettigheter og friheter, bør den behandlingsansvarlige ha ansvar for å foreta en vurdering av
personvernkonsekvenser for særlig å vurdere risikoens opprinnelse, art, særegenhet og alvorlighetsgrad. Det bør ta s hensyn til
utfallet av vurderingen ved fastsettelse av egnede tiltak som skal treffes for å påvise at behandlingen av personopplysningen e
oppfyller kravene i denne forordning. Dersom det framgår av nevnte konsekvensvurdering at behandlingsaktivitetene in nebærer
en høy risiko som den behandlingsansvarlige ikke kan begrense ved å treffe egnede tiltak, idet det tas hensyn til tilgjengeli g
teknologi og gjennomføringskostnadene, bør tilsynsmyndigheten rådspørres før behandlingen finner sted.

85) Et brudd på pe rsonopplysningssikkerheten kan, dersom det ikke håndteres på egnet måte og i rett tid, påføre fysiske personer
fysisk, materiell eller ikke - materiell skade, f.eks. tap av kontroll over egne personopplysninger eller begrensning av egne
rettigheter, forskjel lsbehandling, identitetstyveri eller - bedrageri, økonomisk tap, uautorisert oppheving av pseudonymisering,
skade på omdømme, tap av fortrolighet for taushetsbelagte personopplysninger eller andre betydelige økonomiske eller sosiale
ulemper for den berørte fysiske personen. Så snart den behandlingsansvarlige får kjennskap til at det har oppstått et brudd på
personopplysningssikkerheten, bør vedkommende melde nevnte brudd til tilsynsmyndigheten uten ugrunnet opphold og om mulig
senest 72 timer etter å ha fått kjennskap til det, med mindre vedkommende i samsvar med ansvarlighetsprinsippet kan påvise at
det er lite trolig at nevnte brudd på personopplysningssikkerheten vil medføre en risiko for fysiske personers rettigheter og friheter.
Dersom nevnte melding ikk e kan gis innen 72 timer, bør årsaken til forsinkelsen oppgis i meldingen, og informasjonen kan gis
trinnvis uten videre ugrunnet opphold.

86) Den behandlingsansvarlige bør uten ugrunnet opphold underrette den registrerte om et brudd på personopplysningssi kkerheten
dersom det er trolig at nevnte brudd kan medføre en høy risiko for den fysiske personens rettigheter og friheter, slik at
vedkommende får mulighet til å treffe de nødvendige forholdsregler. Underretningen bør beskrive arten av bruddet på
personop plysningssikkerheten og inneholde anbefalinger som den berørte fysiske personen kan følge for å begrense mulige
skadevirkninger. De registrerte bør underrettes så snart det med rimelighet er mulig, og i nært samarbeid med tilsynsmyndighe ten
og i samsvar me d retningslinjer utstedt av den eller av andre relevante myndigheter, f.eks. myndigheter med ansvar for håndheving
av loven. Behovet for å redusere en umiddelbar risiko for skade kan f.eks. kreve at de registrerte underrettes omgående, mens
behovet for å g jennomføre egnede tiltak mot fortsatte eller lignende brudd på personopplysningssikkerheten kan berettige en
lengre frist for underretning.

87) Det bør undersøkes om alle egnede teknologiske sikkerhetstiltak og organisatoriske tiltak er blitt gjennomført f or omgående å
kunne fastslå om det har funnet sted et brudd på personopplysningssikkerheten, og for omgående å underrette tilsynsmyndighete n
og den registrerte. Det bør fastslås om meldingen ble gitt uten ugrunnet opphold, idet det tas særlig hensyn til ar ten og
alvorlighetsgraden av bruddet på personopplysningssikkerheten og konsekvensene og skadevirkningene det har for den
registrerte. En slik melding kan føre til inngripen fra tilsynsmyndigheten i samsvar med dens oppgaver og myndighet fastsatt i
denne f orordning.

88) Ved fastsettelse av nærmere regler for formatet og framgangsmåtene som får anvendelse på melding av brudd på
personopplysningssikkerheten, bør det tas behørig hensyn til omstendighetene rundt nevnte brudd, herunder om
personopplysningene var omfattet av hensiktsmessige tekniske sikkerhetstiltak som på en effektiv måte begrenser
sannsynligheten for identitetsbedrageri eller andre former for misbruk. Nevnte regler og framgangsmåter bør videre ta hensyn til
de berettigede interessene til myndigh etene med ansvar for håndheving av loven dersom en tidlig offentliggjøring i unødig grad
vil kunne hindre etterforskning av omstendighetene rundt et brudd på personopplysningssikkerheten.

89) Ved direktiv 95/46/EF ble det fastsatt en generell plikt til å melde behandlingen av personopplysningene til tilsynsmyndighet ene.
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 generell meldingsplikt bør derfor avskaffes og erstattes av effektive framgangsmåter og
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mekanismer, der det isteden fokuseres på den typen behandlingsaktiviteter som kan medføre en høy risiko for fysiske personers
rettigheter og friheter i kraft av aktivitetenes art, omfang, formål og sammenhengen de utføres i. Denne typen
behandlingsaktiviteter kan være aktiviteter som især innebærer bruk av ny teknologi, eller som er av en ny type, og der den
behandlingsansvarlige ikke tidliger e har gjennomført en vurdering av personvernkonsekvenser, eller dersom de blir nødvendige
på grunn av tiden som har gått siden den opprinnelige behandlingen.

90) I slike tilfeller bør den behandlingsansvarlige før behandlingen gjennomføre en vurdering av p ersonvernkonsekvenser for å
vurdere sannsynligheten for at det vil oppstå en høy risiko, samt alvorlighetsgraden av denne, idet det tas hensyn til behand lingens
art, omfang, formål, sammenhengen den utføres i, og kildene til risikoen. Nevnte konsekvensvurd ering bør særlig omfatte
planlagte tiltak, garantier og mekanismer for å begrense risikoen, sikre vern av personopplysningene og påvise at denne foror dning
overholdes.

91) Dette bør særlig få anvendelse på behandlingsaktiviteter i stor skala der formålet e r å behandle en betydelig mengde
personopplysninger på regionalt, nasjonalt eller overnasjonalt plan, og som kan påvirke et stort antall registrerte og innebæ re en
høy risiko, f.eks. fordi opplysningene er sensitive, dersom, i samsvar med det oppnådde nivå et av teknisk kunnskap, en ny
teknologi anvendes i stor skala samt i forbindelse med andre behandlingsaktiviteter som innebærer en høy risiko for de regist rertes
rettigheter og friheter, særlig dersom nevnte aktiviteter gjør det vanskeligere for de registr erte å utøve sine rettigheter. Det bør
også utføres en vurdering av personvernkonsekvenser dersom personopplysninger behandles med det formål å treffe avgjørelser
om særskilte fysiske personer etter en systematisk og omfattende vurdering av personlige aspe kter vedrørende fysiske personer
basert på profilering av nevnte opplysninger, eller etter behandling av særlige kategorier av personopplysninger, biometriske
opplysninger eller opplysninger om straffedommer og straffbare forhold eller tilknyttede sikkerhe tstiltak. Det kreves også en
vurdering av personvernkonsekvenser ved overvåking i stor skala av offentlig tilgjengelige steder, særlig ved bruk av
optoelektronisk utstyr, eller ved andre aktiviteter der vedkommende tilsynsmyndighet vurderer at behandlingen kan føre til en
høy risiko for de registrertes rettigheter og friheter, særlig fordi de hindrer de registrerte i å utøve en rettighet eller g jøre bruk av
en tjeneste eller en avtale, eller fordi de utføres systematisk i stor skala. Behandling av personopp lysninger bør ikke anses for å
være i stor skala dersom det er snakk om en leges, annet helsepersonells eller en advokats behandling av personopplysninger
tilhørende pasienter eller klienter. I slike tilfeller bør en vurdering av personvernkonsekvenser ikk e være obligatorisk.

92) I noen tilfeller kan det være rimelig og økonomisk å utvide vurderingen av 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 behandlingsansvarlige planlegger å innføre en felles applikasjon eller et felles
behandlingsmiljø på tvers av en industrisektor eller - segment eller for en horisontal aktivitet som er i utstrakt bruk.

93) I fo rbindelse med vedtakelse av medlemsstatenes nasjonale rett som utgjør grunnlaget for en offentlig myndighets eller et offentl ig
organs utførelse av oppgaver, og som regulerer den eller de aktuelle spesifikke behandlingsaktivitetene, kan medlemsstatene a nse
det nødvendig å foreta nevnte vurdering før behandlingsaktivitetene.

94) Dersom en vurdering av personvernkonsekvenser viser at behandlingen, i fravær av garantier, sikkerhetstiltak og mekanismer fo r
å redusere risikoen, vil innebære en høy risiko for fys iske personers rettigheter og 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 tilsynsmyndigheten rådspørres før oppstar t av behandlingsaktivitetene. Visse typer behandling og
omfanget og hyppigheten av behandlingen kan medføre nevnte høye risiko, som også kan føre til skade for eller inngrep i fysis ke
personers rettigheter og friheter. Tilsynsmyndigheten bør svare på anmod ningen om drøftinger innen en fastsatt frist. En
manglende reaksjon fra tilsynsmyndigheten innen nevnte frist bør imidlertid ikke berøre tilsynsmyndighetens mulighet til å gr ipe
inn i samsvar med dens oppgaver og myndighet fastsatt i denne forordning, heru nder myndighet til å forby behandlingsaktiviteter.
Som en del av nevnte drøftinger kan utfallet av en vurdering av personvernkonsekvenser som utføres med henblikk på den aktuel le
behandlingen, framlegges for tilsynsmyndigheten, særlig de planlagte tiltaken e for å redusere risikoene for fysiske personers
rettigheter og friheter.

95) Databehandleren bør ved behov og på anmodning bistå den behandlingsansvarlige med å overholde pliktene som er forbundet
med utførelsen av vurderingen av personvernkonsekvenser, o g med forhåndsdrøftinger med tilsynsmyndigheten.



19

96) Tilsynsmyndigheten bør også rådspørres i det forberedende arbeidet med et lovgivningsmessig tiltak eller et reguleringstiltak som
gjelder behandling av personopplysninger, for å sikre at den tiltenkte be handlingen oppfyller kravene i denne forordning, og
særlig for å redusere risikoen den medfører for den registrerte.

97) Dersom behandlingen utføres av en offentlig myndighet, bortsett fra domstoler eller uavhengige rettshåndhevende myndigheter
når de oppt rer innenfor rammen av sin domsmyndighet, dersom behandlingen i privat sektor utføres av en behandlingsansvarlig
hvis kjernevirksomhet består av behandlingsaktiviteter som krever regelmessig og systematisk monitorering i stor skala av de
registrerte, eller dersom den behandlingsansvarliges eller databehandlerens kjernevirksomhet består av behandling i stor skala av
særlige kategorier av personopplysninger og opplysninger om straffedommer og straffbare forhold, bør en person med
dybdekunnskap om personvernlo vgivning og - praksis bistå den behandlingsansvarlige eller databehandleren for å føre tilsyn med
den interne overholdelsen av denne forordning. I privat sektor omfatter en behandlingsansvarligs kjernevirksomhet
vedkommendes primære virksomhet og ikke behan dling av personopplysninger som bivirksomhet. Det nødvendige nivået av
dybdekunnskap bør fastsettes i henhold til de behandlingsaktivitetene som utføres, og det vernet som er nødvendig for
personopplysningene som behandles av den behandlingsansvarlige elle r databehandleren. Slike personvernrådgivere, enten de er
ansatt hos den behandlingsansvarlige eller ikke, bør kunne utføre sine funksjoner og oppgaver på en uavhengig måte.

98) Sammenslutninger eller andre organer som representerer kategorier av behandlingsansvarlige eller databehandlere, bør
oppmuntres til å utarbeide atferdsnormer innenfor rammen av denne forordning for å fremme en effektiv anvendelse av denne
forordning, idet det tas hensyn til de særlige kjennetegnene ved behandling som utføre s i visse sektorer, og de særlige behovene
til svært små, små og mellomstore bedrifter. I slike atferdsnormer bør de behandlingsansvarliges og databehandlernes plikter
defineres, idet det tas hensyn til risikoen for fysiske personers rettigheter og frihete r som behandlingen kan medføre.

99) Ved utarbeiding av atferdsnormer, eller ved endring eller utvidelse av atferdsnormer, bør sammenslutninger og andre organer
som representerer kategorier av behandlingsansvarlige eller databehandlere, rådføre seg med rele vante berørte parter, herunder
registrerte når det er mulig, og ta hensyn til bemerkninger og synspunkter framsatt i forbindelse med slik rådføring.

100) For å øke gjennomsiktigheten og overholdelsen av denne forordning bør det oppmuntres til opprettelse a v
sertifiseringsmekanismer og personvernsegl og - merker, slik at de registrerte raskt kan vurdere nivået for vern av
personopplysninger som relevante produkter og tjenester omfattes av.

101) Strømmen av personopplysninger til og fra stater utenfor Unionen og internasjonale organisasjoner er nødvendig for å kunne
utvide internasjonal handel og internasjonalt samarbeid. Denne strømmen har økt, og dette har skapt nye utfordringer og
bekymringer med tanke på vern av personopplysninger. Når personopplysninger ov erføres fra Unionen til behandlingsansvarlige,
databehandlere eller andre mottakere i tredjestater eller til internasjonale organisasjoner, bør det beskyttelsesnivået som f ysiske
personer ved denne forordning sikres i Unionen, imidlertid ikke undergraves, herunder i tilfeller der personopplysninger
videreoverføres fra tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen til behandlingsansvarlige eller databehandlere i den
samme eller en annen tredjestat eller internasjonal organisasjon. Overføring til tredj estater og internasjonale organisasjoner må
under alle omstendigheter bare skje i fullt samsvar med denne forordning. Med forbehold for de andre bestemmelsene i denne
forordning kan en overføring bare finne sted dersom den behandlingsansvarlige eller datab ehandleren overholder vilkårene
fastsatt i bestemmelsene i denne forordning om overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale
organisasjoner.

102) Denne forordning berører ikke internasjonale avtaler inngått mellom Unionen og tredje stater om overføring av
personopplysninger, herunder nødvendige garantier for de registrerte. Medlemsstatene kan inngå internasjonale avtaler som
omfatter overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner, så lenge nevnt e avtaler ikke berører
denne forordning eller andre bestemmelser i unionsretten og gir et egnet nivå for vern av de registrertes grunnleggende retti gheter.

103) Kommisjonen kan med virkning for hele Unionen beslutte at en tredjestat, et territorium eller e n bestemt sektor i en tredjestat
eller en internasjonal organisasjon har et tilstrekkelig nivå for vern av personopplysninger, og på den måten skape rettsikke rhet
og ensartethet i hele Unionen med hensyn til tredjestaten eller de internasjonale organisasjo nene som anses for å ha et slikt nivå
for vern av personopplysninger. I slike tilfeller kan personopplysninger overføres til nevnte tredjestat eller internasjonale
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organisasjon uten at det er nødvendig å innhente ytterligere godkjenning. Kommisjonen kan og så beslutte å tilbakekalle en slik
beslutning etter å ha underrettet tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen og gitt en fullstendig begrunnelse for dette.

104) I samsvar med de grunnleggende verdiene som Unionen bygger på, særlig beskyttelse a v menneskerettighetene, bør
Kommisjonen i sin vurdering av tredjestaten, eller av et territorium eller en bestemt sektor i en tredjestat, ta hensyn til h vordan
en bestemt tredjestat overholder rettsstatsprinsippet, sikrer klageadgang og domstolsprøving og overholder internasjonale
menneskerettighetsstandarder samt sin allmenne og sektorbestemte lovgivning, herunder lovgivning om offentlig sikkerhet,
forsvar, nasjonal sikkerhet, offentlig orden samt strafferett. Når det treffes en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå som
gjelder et territorium eller en bestemt sektor i en tredjestat, bør det tas hensyn til tydelige og objektive kriterier, f.eks . spesifikke
behandlingsaktiviteter og omfanget av gjeldende rettsregler og lovgivning i tredjestaten. Tredje staten bør gi garantier som sikrer
et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, og som i hovedtrekk tilsvarer det som sikres i Unionen, særlig når personopplysninger beha ndles
i en eller flere spesifikke sektorer. Tredjestaten bør særlig sikre et effektivt og uavhen gig personverntilsyn og bør opprette
mekanismer for samarbeid med medlemsstatenes personvernmyndigheter, og de registrerte bør ha effektive og håndhevbare
rettigheter og mulighet til effektiv administrativ og rettslig prøving.

105) I tillegg til de interna sjonale forpliktelsene som tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen har inngått, bør Kommisjonen
ta hensyn til forpliktelsene som følger av tredjestatens eller den internasjonale organisasjonens deltaking i multilaterale e ller
regionale systeme r, særlig i forbindelse med vern av personopplysninger, samt gjennomføringen av nevnte forpliktelser. Det bør
særlig tas hensyn til tredjestatens tiltredelse til Europarådets konvensjon av 28. januar 1981 om personvern i forbindelse me d
elektronisk databeh andling av personopplysninger samt dens tilleggsprotokoll. Kommisjonen bør rådspørre Personvernrådet når
den vurderer beskyttelsesnivå i tredjestater eller internasjonale organisasjoner.

106) Kommisjonen bør overvåke virkningen av beslutninger om beskyttel sesnivået i en tredjestat, på et territorium eller i en bestemt
sektor i en tredjestat eller en internasjonal organisasjon og overvåke virkningen av beslutninger truffet på grunnlag av arti kkel 25
nr. 6 eller artikkel 26 nr. 4 i direktiv 95/46/EF. I sine b eslutninger om tilstrekkelig beskyttelsesnivå bør Kommisjonen fastsette
en mekanisme for regelmessig gjennomgåelse av beslutningenes virkning. Nevnte regelmessige gjennomgåelse bør utføres i
samråd med den aktuelle tredjestat eller internasjonale organisas jon, idet det tas hensyn til all relevant utvikling i tredjestaten
eller den internasjonale organisasjonen. I forbindelse med overvåking og de regelmessige gjennomgåelsene bør Kommisjonen ta
hensyn til synspunkter og konklusjoner fra Europaparlamentet og R ådet samt fra andre relevante organer og kilder. Kommisjonen
bør innen en rimelig frist vurdere virkningen av sistnevnte beslutninger og rapportere eventuelle relevante konklusjoner til
komiteen omhandlet i europaparlaments - og rådsforordning (EU) nr. 182/ 2011(12) som nedsettes ved denne forordning, og til
Europaparlamentet og Rådet.

107) Kommisjonen kan fastslå at en tredjestat, et territorium eller en bestemt sektor i en tredjestat eller en internasjonal organ isasjon
ikke lenger sikrer et tilstrekkelig niv å for vern av personopplysninger. Overføringen av personopplysninger til nevnte tredjestat
eller internasjonale organisasjon bør da forbys, med mindre kravene i denne forordning som gjelder overføringer som omfattes
av nødvendige garantier, herunder binden de virksomhetsregler, og unntak for særlige situasjoner, er oppfylt. I slike tilfeller bør
det fastsettes at det skal gjennomføres samråd mellom Kommisjonen og nevnte tredjestater eller internasjonale organisasjoner.
Kommisjonen bør i rett tid underrette t redjestaten eller den internasjonale organisasjonen om årsakene og innlede samråd med
den for å avhjelpe situasjonen.

108) Dersom det ikke foreligger en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, bør den behandlingsansvarlige eller databehandler en
treff e tiltak for å kompensere for det manglende vernet av personopplysninger i en tredjestat i form av nødvendige garantier for
den registrerte. Nødvendige garantier kan omfatte bruk av bindende virksomhetsregler, standard personvernbestemmelser vedtatt
av Kom misjonen, standard personvernbestemmelser vedtatt av en tilsynsmyndighet eller avtalevilkår godkjent av en
tilsynsmyndighet. Disse garantiene bør sikre samsvar med kravene til vern av personopplysninger og de registrertes rettighete r i
forbindelse med beha ndling internt i Unionen, herunder om de registrerte har tilgang til håndhevbare rettigheter og effektive
rettsmidler, herunder retten til effektiv administrativ eller rettslig prøving og til å kreve erstatning i Unionen eller i en tredjestat.
Garantiene b ør særlig omfatte samsvar med de allmenne prinsippene om behandling av personopplysninger og prinsippene om
innebygd personvern og personvern som standardinnstilling. Offentlige myndigheter eller organer kan også foreta overføringer

(12) Europaparlaments - og rådsforordning (EU) nr. 182/2011 av 16. februar 2011 om fastsettelse av al lmenne regler og prinsipper for medlemsstatenes kontroll med
Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet (EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13).
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til offentlige myndighe ter eller organer i tredjestater eller til internasjonale organisasjoner med tilsvarende oppgaver eller
funksjoner, herunder på grunnlag av bestemmelser som skal innlemmes i administrative ordninger, f.eks. en programerklæring,
som gir de registrerte håndh evbare og effektive rettigheter. Det bør innhentes godkjenning fra vedkommende tilsynsmyndighet
når garantiene er fastsatt i administrative ordninger som ikke er rettslig bindende.

109) Den behandlingsansvarliges eller databehandlerens mulighet til å benyt te standardbestemmelser for vern av personopplysninger
vedtatt av Kommisjonen eller av en tilsynsmyndighet bør ikke hindre de behandlingsansvarlige eller databehandlere i å innlemm e
standardbestemmelsene for vern av personopplysninger i en mer omfattende a vtale, f.eks. en avtale mellom databehandleren og
en annen databehandler, eller i å tilføye andre bestemmelser eller ytterligere garantier, forutsatt at de ikke direkte eller indirekte
er i strid med standardavtalevilkårene vedtatt av Kommisjonen eller av en tilsynsmyndighet eller berører de registrertes
grunnleggende rettigheter og friheter. Behandlingsansvarlige og databehandlere bør oppmuntres til å fastsette ytterligere gar antier
gjennom avtalefestede forpliktelser som utfyller standard personvernbestem melser.

110) Et konsern eller en gruppe av foretak som utøver en felles økonomisk virksomhet, bør kunne anvende godkjente bindende
virksomhetsregler når de foretar internasjonale overføringer fra Unionen til organisasjoner i samme konsern, eller gruppe av
foretak som utøver en felles økonomisk virksomhet, forutsatt at nevnte virksomhetsregler omfatter alle grunnleggende prinsipp er
og håndhevbare rettigheter for å sikre nødvendige garantier for overføringer eller kategorier av overføringer av
personopplysnin ger.

111) Det bør fastsettes bestemmelser om at overføringer i visse tilfeller skal være mulig dersom den registrerte har gitt sitt utt rykkelige
samtykke, og dersom overføringen skjer leilighetsvis og er nødvendig i forbindelse med en avtale eller et rettslig krav, uavhengig
av om det skjer i forbindelse med en rettssak, forvaltningssak eller utenrettslig prosedyre, herunder prosedyrer ved
reguleringsorganer. Det bør også fastsettes bestemmelser om muligheten for overføring dersom viktige samfunnsinter esser nedfelt
i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett krever det, eller dersom overføringen skjer fra et register som er oppret tet ved
lov, og som allmennheten eller personer med en berettiget interesse kan konsultere. I sistnevnte tilfelle bør en slik overføring ikke
omfatte alle personopplysninger eller hele kategorier av opplysninger i registeret, og dersom nevnte register skal kunne
konsulteres av personer med en berettiget interesse, bør overføringen skje bare på anmodning fra nevnte person er eller, dersom
de selv er mottakere, ved å ta behørig hensyn til de registrertes interesser og grunnleggende rettigheter.

112) Disse unntakene bør særlig få anvendelse på 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 kompetente trygdemyndigheter eller folkehelsemyndigheter, f.eks.
ved kontaktsporing i forbindelse m ed smittsomme sykdommer eller for å redusere og/eller avskaffe doping i idrett. En overføring
av personopplysninger bør også anses som lovlig dersom den er nødvendig for å verne en interesse av avgjørende betydning for
den registrertes eller en annen perso ns vitale interesser, herunder fysisk integritet eller liv, dersom den registrerte ikke er i stand
til å gi sitt samtykke. Dersom det ikke foreligger en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, kan det, av hensyn til vi ktige
samfunnsinteresser, i unio nsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett uttrykkelig fastsettes grenser for overføring av særlige
kategorier av opplysninger til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon. Medlemsstatene bør underrette Kommisjonen o m
nevnte bestemmelser. Enhve r overføring til en internasjonal humanitær organisasjon av personopplysninger om en registrert som
fysisk eller juridisk ikke er i stand til å gi sitt samtykke, med det formål å utføre en oppgave i henhold til Genève - konvensjonene
eller overholde internas jonalt humanitært regelverk som får anvendelse i væpnede konflikter, kan anses for å være nødvendig av
hensyn til viktige samfunnsinteresser eller fordi det er av vital interesse for den registrerte.

113) Overføringer som kan klassifiseres som ikke - gjentak ende, og som bare gjelder et begrenset antall registrerte, bør også være mulig
av hensyn til de tvingende berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige, dersom den registrertes intere sser
eller rettigheter og friheter ikke går foran ne vnte interesser, og dersom den behandlingsansvarlige har foretatt en vurdering av alle
omstendighetene rundt overføringen. Den behandlingsansvarlige bør ta særlig hensyn til personopplysningenes art, formålet med
og varigheten av den foreslåtte behandlinge n samt situasjonen i opprinnelsesstaten, tredjestaten og den endelige
bestemmelsesstaten, og bør fastsette nødvendige garantier for å verne fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter i
forbindelse med behandling av deres personopplysninger. Ne vnte overføringer bør bare være mulig i visse tilfeller der ingen av
de andre grunnene til overføring får anvendelse. For formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller statist iske
formål bør det tas hensyn til samfunnets berettigede forv entninger om økt kunnskap. Den behandlingsansvarlige bør underrette
tilsynsmyndigheten og den registrerte om overføringen.
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114) Dersom Kommisjonen ikke har truffet en beslutning om hvorvidt nivået for vern av personopplysninger i en tredjestat er
tilstrekk elig, bør den behandlingsansvarlige eller databehandleren benytte løsninger som gir de registrerte håndhevbare og
effektive rettigheter når det gjelder behandling av deres opplysninger i Unionen så snart nevnte opplysninger er blitt overfø rt, slik
at de fo rtsatt kan nyte godt av grunnleggende rettigheter og garantier.

115) Visse tredjestater vedtar lover, forskrifter og andre rettsakter med det formål direkte å regulere behandlingsaktiviteter som utføres
av fysiske og juridiske personer underlagt medlemssta tenes jurisdiksjon. Dette kan omfatte rettsavgjørelser fra domstoler eller
avgjørelser fra administrative myndigheter i tredjestater der det kreves at en behandlingsansvarlig eller databehandler skal
overføre eller utlevere personopplysninger, og som ikke bygger på en internasjonal avtale, f.eks. en traktat om gjensidig juridisk
bistand, mellom den anmodende tredjestat og Unionen eller en medlemsstat. En anvendelse av nevnte lover, forskrifter og andre
rettsakter på andre staters territorium kan være i stri d med folkeretten og hindre oppnåelsen av det vernet av fysiske personer som
ved denne forordning sikres i Unionen. Overføring bør bare være tillatt dersom vilkårene for overføring til tredjestater i de nne
forordning er oppfylt. Dette kan blant annet være tilfellet dersom utlevering er nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser
som er anerkjent i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, og som den behandlingsansvarlige er underlagt.

116) Når personopplysninger krysser grenser utenfor Union en, kan det øke risikoen for at fysiske personer ikke kan utøve sine
rettigheter med hensyn til vern av personopplysninger, særlig for å beskytte seg mot ulovlig bruk eller utlevering av nevnte
opplysninger. Samtidig kan tilsynsmyndigheter i noen tilfeller innse at de ikke er i stand til å følge opp klager eller foreta
undersøkelser av aktiviteter som finner sted utenfor deres grenser. Samarbeidet på tvers av landegrensene kan også bli hindre t av
utilstrekkelig myndighet til å treffe forebyggende tiltak ell er utbedringstiltak, av uensartede rettsordninger og praktiske
hindringer, f.eks. ressursbegrensninger. Det er derfor behov for å fremme et tettere samarbeid mellom tilsynsmyndigheter for
personvern, slik at de lettere kan utveksle informasjon og foreta un dersøkelser sammen med sine internasjonale kolleger. For å
utvikle mekanismer for internasjonalt samarbeid med sikte på å fremme og yte internasjonal gjensidig bistand med hensyn til
håndheving av regelverket for vern av personopplysninger bør Kommisjonen og tilsynsmyndighetene utveksle informasjon og
samarbeide om aktiviteter som er knyttet til utøvelse av deres myndighet, med vedkommende myndigheter i tredjestater på
grunnlag av gjensidighet og i samsvar med denne forordning.

117) Opprettelse av tilsynsmy ndigheter i medlemsstater som gis myndighet til å utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet i full
uavhengighet, har avgjørende betydning for vernet av fysiske personer i forbindelse med behandling av deres personopplysninge r.
Medlemsstatene bør kunne op prette mer enn én tilsynsmyndighet for å gjenspeile medlemsstatens forfatningsmessige,
organisatoriske og administrative struktur.

118) Tilsynsmyndighetenes uavhengighet bør ikke bety at de ikke kan være gjenstand for mekanismer for kontroll eller tilsyn m ed
egen økonomistyring eller underkastes domstolskontroll.

119) Dersom en medlemsstat oppretter flere tilsynsmyndigheter, bør den ved lov opprette mekanismer for å sikre at disse
tilsynsmyndighetene deltar effektivt i konsistensmekanismen. Nevnte medlemsst at bør særlig utpeke en tilsynsmyndighet som
skal fungere som et felles kontaktpunkt for disse myndighetenes effektive deltaking i mekanismen, for å sikre et raskt og smi dig
samarbeid med andre tilsynsmyndigheter, Personvernrådet og Kommisjonen.

120) Hver tilsynsmyndighet bør ha de nødvendige økonomiske og menneskelige ressurser, lokaler og infrastruktur for å kunne utføre
sine oppgaver på en effektiv måte, herunder oppgaver knyttet til gjensidig bistand og samarbeid med andre tilsynsmyndigheter i
Unionen. Hver tilsynsmyndighet bør ha et separat og offentlig årlig budsjett som kan inngå i det overordnede statsbudsjettet eller
nasjonale budsjettet.

121) De allmenne vilkårene for medlemmet/medlemmene av tilsynsmyndigheten bør fastsettes ved lov i hver medlemst at, og det bør
særlig fastsettes at nevnte medlemmer skal oppnevnes ved hjelp av en gjennomsiktig prosess, enten av parlamentet, regjeringen
eller statsoverhodet i medlemsstaten på grunnlag et forslag fra regjeringen, et medlem av regjeringen, parlamentet eller et kammer
i parlamentet, eller av et uavhengig organ med myndighet til dette i henhold til medlemsstatens nasjonale rett. For å sikre
tilsynsmyndighetens uavhengighet bør medlemmet/medlemmene opptre med integritet, avstå fra enhver handling som ikke er
forenlig med deres oppgaver, og så lenge oppnevningsperioden varer, ikke utøve en uforenlig yrkesvirksomhet, enten den er
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lønnet eller ikke. Tilsynsmyndigheten bør ha sitt eget personell som er utvalgt av tilsynsmyndigheten eller av et uavhengig o rgan
o pprettet i henhold til medlemsstatens nasjonale rett, som utelukkende bør stå under ledelse av tilsynsmyndighetens
medlem/medlemmer.

122) Hver tilsynsmyndighet bør på territoriet til sin egen medlemsstat ha kompetanse til å utøve den myndighet og utføre de oppgaver
den gis i henhold til denne forordning. Dette bør særlig omfatte behandling i forbindelse med aktivitetene ved den
behandlingsansvarliges eller databehandlerens virksomhet på egen medlemsstats territorium, behandling av personopplysninger
utført av offentlige myndigheter eller private organer i allmennhetens interesse, behandling som berører registrerte på
medlemsstatens territorium, eller behandling som utføres av en behandlingsansvarlig eller databehandler som ikke er etablert i
Unionen, når den er rettet mot registrerte som er bosatt på dens territorium. Dette bør omfatte behandling av klager inngitt av en
registrert, gjennomføring av undersøkelser om anvendelsen av denne forordning og å fremme allmennhetens bevissthet om
risikoene, reglene, gar antiene og rettighetene i forbindelse med behandling av personopplysninger.

123) Tilsynsmyndighetene bør føre tilsyn med anvendelsen av bestemmelsene i denne forordning samt bidra til en ensartet anvendelse
av forordningen i hele Unionen for å sikre vern a v fysiske personer i forbindelse med behandling av deres personopplysninger og
fremme den frie flyten av personopplysninger i det indre marked. For dette formål bør tilsynsmyndighetene samarbeide med
hverandre og med Kommisjonen uten at det er behov for en avtale om yting av gjensidig bistand eller slikt samarbeid mellom
medlemsstatene.

124) Dersom behandlingen av personopplysninger utføres i forbindelse med aktivitetene ved virksomheten til en behandlingsansvarlig
eller databehandler i Unionen, og den beha ndlingsansvarlige eller databehandleren er etablert i mer enn én medlemsstat, eller
dersom behandlingen som utføres i forbindelse med aktivitetene ved den eneste virksomheten til en behandlingsansvarlig eller
databehandler i Unionen, i vesentlig grad påvir ker eller trolig vil påvirke registrerte i mer enn én medlemsstat, bør
tilsynsmyndigheten for den behandlingsansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhet eller eneste virksomhet fungere som
ledende tilsynsmyndighet. Den bør samarbeide med de andre be rørte myndighetene dersom den behandlingsansvarlige eller
databehandleren har en virksomhet på territoriet til deres medlemsstat, dersom registrerte bosatt på deres territorium i vese ntlig
grad berøres, eller dersom det er inngitt klage til dem. Også derso m en registrert som ikke er bosatt i nevnte medlemsstat, har
inngitt klage, bør tilsynsmyndigheten som klagen er inngitt til, også være en berørt tilsynsmyndighet. Personvernrådet bør
innenfor rammen av sine oppgaver med å utstede retningslinjer for eventu elle spørsmål som omfatter anvendelsen av denne
forordning, særlig kunne utstede retningslinjer for kriteriene som skal tas i betraktning for å vurdere om den aktuelle behan dlingen
i vesentlig grad berører registrerte i mer enn én medlemsstat, og for hva s om utgjør en relevant og begrunnet innsigelse.

125) Den ledende myndigheten bør ha kompetanse til å treffe bindende avgjørelser om tiltak innenfor rammen av den myndighet den
gis i samsvar med denne forordning. I egenskap av å være ledende myndighet bør ti lsynsmyndigheten sørge for at de berørte
tilsynsmyndighetene involveres tett og samordnes i avgjørelsesprosessen. Dersom det besluttes helt eller delvis å avslå den
registrertes klage, bør avgjørelsen treffes av tilsynsmyndigheten som klagen er inngitt til .

126) Avgjørelsen bør treffes i fellesskap av den ledende tilsynsmyndigheten og de berørte tilsynsmyndighetene og bør rettes til de n
behandlingsansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhet eller eneste virksomhet, og den bør være bindende for den
behandlingsansvarlige og databehandleren. Den behandlingsansvarlige eller databehandleren bør treffe de nødvendige tiltak for
å sikre samsvar med denne forordning samt gjennomføring av avgjørelsen som den ledende tilsynsmyndigheten har meddelt den
behandli ngsansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhet med hensyn til behandlingsaktiviteter i Unionen.

127) Hver tilsynsmyndighet som ikke fungerer som ledende tilsynsmyndighet, bør ha kompetanse til å håndtere lokale saker dersom
den behandlingsansvarlige eller databehandleren er etablert i flere enn én medlemsstat, men gjenstanden for den spesifikke
behandlingen bare gjelder behandling utført i én medlemsstat, og bare omfatter registrerte i nevnte ene medlemsstat, f.eks. d ersom
det gjelder behandling av a rbeidstakeres personopplysninger i forbindelse med spesifikke ansettelsesforhold i en medlemsstat. I
slike tilfeller bør tilsynsmyndigheten uten opphold underrette den ledende tilsynsmyndigheten om saken. Etter å ha blitt
underrettet bør den ledende tilsyn smyndigheten beslutte om den skal behandle saken i henhold til bestemmelsen om samarbeid
mellom den ledende tilsynsmyndigheten og andre berørte tilsynsmyndigheter («ettstedsmekanismen»), eller om
tilsynsmyndigheten som underrettet den, bør behandle saken p å lokalt plan. Når den ledende tilsynsmyndigheten skal beslutte om
den skal behandle saken, bør den ta hensyn til om den behandlingsansvarlige eller databehandleren har en virksomhet i
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medlemsstaten til tilsynsmyndigheten som underrettet den, for å sikre e n effektiv gjennomføring av en avgjørelse overfor den
behandlingsansvarlige eller databehandleren. Dersom den ledende tilsynsmyndigheten beslutter å behandle saken, bør
tilsynsmyndigheten som underrettet den, ha mulighet til å legge fram et forslag til avg jørelse som den ledende tilsynsmyndigheten
bør ta størst mulig hensyn til ved utarbeiding av sitt utkast til avgjørelse i nevnte ettstedsmekanisme.

128) Reglene for den ledende tilsynsmyndigheten og ettstedsmekanismen bør ikke få anvendelse dersom behandli ngen utføres av
offentlige myndigheter eller private organer i allmennhetens interesse. I slike tilfeller bør bare tilsynsmyndigheten i
medlemsstaten der den offentlige myndigheten eller det private organet er etablert, ha kompetanse til å utøve myndighete n den
er gitt i henhold til denne forordning.

129) For å sikre ensartet tilsyn med og anvendelse av denne forordning i hele Unionen bør tilsynsmyndighetene i hver medlemsstat h a
de samme oppgaver og den samme effektive myndighet, herunder myndighet til å f oreta undersøkelser, myndighet til å treffe
korrigerende tiltak og ilegge sanksjoner samt myndighet til å godkjenne og utstede rådgivende uttalelser, særlig ved klager f ra
fysiske personer, og, uten at det berører den myndighet straffeforfølgende myndighet er har i henhold til medlemsstatenes
nasjonale rett, myndighet til å bringe overtredelser av denne forordning inn for rettshåndhevende myndigheter og til å opptre som
part i rettssaker. En slik myndighet bør også omfatte myndigheten til å fastsette en midl ertidig eller endelig begrensning av,
herunder et forbud mot, behandling. Medlemsstatene kan fastsette andre oppgaver knyttet til vern av personopplysninger i henh old
til denne forordning. Tilsynsmyndighetenes myndighet bør utøves i samsvar med nødvendige prosessuelle garantier som er
fastsatt i unionsretten og medlemsstatenes nasjonale rett, på en upartisk og rettferdig måte og innen rimelig tid. For å sikr e samsvar
med denne forordning bør hvert tiltak være egnet, nødvendig og forholdsmessig, idet det tas hensyn til omstendighetene i hvert
enkelt tilfelle, samt respektere enhver persons rett til å bli hørt før det treffes individuelle tiltak som kan påvirke vedko mmende
negativt, og være utformet slik at overflødige kostnader og for store ulemper for de ber ørte personene unngås. Når det gjelder
adgang til lokaler, bør undersøkelsesmyndigheten utøves i samsvar med særlige krav i medlemsstatenes prosessrett, f.eks. krav et
om at det skal innhentes en rettslig forhåndsgodkjenning. Hvert rettslig bindende tiltak som treffes av tilsynsmyndigheten, bør
være skriftlig, tydelig og utvetydig, angi hvilken tilsynsmyndighet som har truffet tiltaket, og på hvilken dato, være undert egnet
av lederen for eller et medlem av tilsynsmyndigheten som er godkjent av vedkommende, a ngi begrunnelsen for tiltaket og
inneholde en henvisning til retten til effektivt rettsmiddel. Dette bør ikke utelukke ytterligere krav i henhold til medlemss tatenes
prosessrett. Dersom det treffes en rettslig bindende avgjørelse, kan den underlegges domst olskontroll i medlemsstaten til
tilsynsmyndigheten som har truffet avgjørelsen.

130) Dersom tilsynsmyndigheten som klagen er inngitt til, ikke er den ledende tilsynsmyndigheten, bør den ledende
tilsynsmyndigheten samarbeide tett med tilsynsmyndigheten som klagen er inngitt til, i samsvar med bestemmelsene om
samarbeid og ensartet anvendelse fastsatt i denne forordning. I slike tilfeller bør den ledende tilsynsmyndigheten, når den t reffer
tiltak som skal ha rettsvirkning, herunder ilegging av administrative bøter, ta størst mulig hensyn til synspunktene til
tilsynsmyndigheten som klagen er inngitt til, og som fortsatt skal ha kompetanse til å foreta undersøkelser på sin egen
medlemsstats territorium sammen med vedkommende tilsynsmyndighet.

131) Dersom en anne n tilsynsmyndighet bør fungere som ledende tilsynsmyndighet for den behandlingsansvarliges eller
databehandlerens behandlingsaktiviteter, men det konkrete innholdet i en klage eller den mulige overtredelsen bare gjelder
behandlingsaktiviteter som utføres a v den behandlingsansvarlige eller databehandleren i medlemsstaten der klagen er inngitt eller
den mulige overtredelsen er oppdaget, og forholdet ikke i vesentlig grad berører eller trolig ikke i vesentlig grad vil berør e
registrerte i andre medlemsstater, bør tilsynsmyndigheten som mottar en klage eller oppdager eller på annen måte blir underrettet
om situasjoner som innebærer mulige overtredelser av denne forordning, søke å komme fram til en minnelig løsning sammen
med den behandlingsansvarlige og dersom d ette ikke lykkes, utøve sin myndighet fullt ut. Dette bør omfatte spesifikk behandling
som utføres på territoriet til tilsynsmyndighetens medlemsstat, eller når det gjelder registrerte, på territoriet til nevnte medlemsstat,
behandling som utføres i forbin delse med tilbud av varer eller tjenester som er særlig rettet mot registrerte på territoriet til
tilsynsmyndighetens medlemsstat, eller behandling som skal vurderes i henhold til relevante rettslige forpliktelser i
medlemsstatenes nasjonale rett.

132) Til synsmyndighetenes holdningskampanjer rettet mot allmennheten bør omfatte særlige tiltak rettet mot behandlingsansvarlige
og databehandlere, herunder svært små, små og mellomstore bedrifter samt fysiske personer, særlig i utdanningssammenheng.
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133) Tilsynsmyndighetene bør bistå hverandre i forbindelse med utførelsen av sine oppgaver og yte gjensidig bistand for å sikre
ensartet anvendelse og håndheving av denne forordning i det indre marked. En tilsynsmyndighet som anmoder om gjensidig
bistand, kan t reffe et midlertidig tiltak dersom den ikke mottar svar på nevnte anmodning innen en måned etter at den andre
tilsynsmyndigheten har mottatt anmodningen.

134) Dersom det er relevant, bør hver tilsynsmyndighet delta i felles aktiviteter sammen med andre til synsmyndigheter. Den anmodede
tilsynsmyndighet bør ha plikt til å svare på anmodningen innen en fastsatt frist.

135) For å sikre ensartet anvendelse av denne forordning i hele Unionen bør det opprettes en konsistensmekanisme for samarbeid
mellom tilsynsmyn dighetene. Nevnte mekanisme bør særlig få anvendelse dersom en tilsynsmyndighet akter å treffe et tiltak som
skal ha rettsvirkning, når det gjelder behandlingsaktiviteter som i vesentlig grad berører et betydelig antall registrerte i flere
medlemsstater. D en bør også få anvendelse dersom en berørt tilsynsmyndighet eller Kommisjonen anmoder om at en slik sak
behandles innenfor rammen av konsistensmekanismen. Nevnte mekanisme bør ikke berøre eventuelle tiltak som Kommisjonen
kan treffe som ledd i utøvelsen av sin myndighet i henhold til traktatene.

136) Ved anvendelse av konsistensmekanismen bør Personvernrådet innen en fastsatt frist avgi uttalelse dersom et flertall av dets
medlemmer beslutter det, eller dersom en berørt tilsynsmyndighet eller Kommisjonen an moder om det. Personvernrådet bør også
gis myndighet til å treffe rettslig bindende beslutninger dersom det oppstår tvister mellom tilsynsmyndighetene. For dette fo rmål
bør det, i prinsippet med to tredels flertall blant dets medlemmene, treffe rettslig bi ndende beslutninger i tydelig angitte tilfeller
der det foreligger motstridende synspunkter blant tilsynsmyndighetene, særlig i mekanismen for samarbeid mellom den ledende
tilsynsmyndigheten og de berørte tilsynsmyndighetene om en saks fakta, særlig om hvo rvidt det foreligger en overtredelse av
denne forordning.

137) Det kan være nødvendig å treffe tiltak omgående for å verne registrertes rettigheter og friheter, særlig dersom det foreligge r en
fare for at en registrerts utøvelse av en rettighet kan bli bet ydelig hemmet. En tilsynsmyndighet bør derfor kunne treffe behørig
begrunnede midlertidige tiltak på sitt territorium med en fastsatt gyldighetsperiode som ikke bør være lenger enn tre måneder .

138) Anvendelsen av en slik mekanisme bør være et vilkår for l ovligheten av et tiltak som er truffet av en tilsynsmyndighet, og som
er ment å ha rettsvirkning, i tilfeller der anvendelsen av den er obligatorisk. I andre tilfeller som har en grenseoverskride nde
dimensjon, bør mekanismen for samarbeid mellom den ledend e tilsynsmyndigheten og de berørte tilsynsmyndighetene anvendes,
og gjensidig bistand kan ytes og felles aktiviteter kan gjennomføres mellom de berørte tilsynsmyndighetene på et bilateralt e ller
multilateralt grunnlag uten at det utløser konsistensmekanism en.

139) For å fremme en ensartet anvendelse av denne forordning bør Personvernrådet opprettes som et uavhengig EU - organ. For å kunne
oppfylle sine mål bør Personvernrådet ha status som juridisk person. Personvernrådet bør representeres av sin leder. Det b ør
erstatte arbeidsgruppen for personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger nedsatt ved direktiv 95/46/EF. Det
bør bestå av lederen for en tilsynsmyndighet i hver medlemsstat samt EUs datatilsyn eller de respektive representantene for d ett e.
Kommisjonen bør delta i Personvernrådets aktiviteter uten stemmerett, og EUs datatilsyn bør ha særlig stemmerett.
Personvernrådet bør bidra til en ensartet anvendelse av denne forordning i hele Unionen, herunder ved å rådgi Kommisjonen,
særlig om beskyt telsesnivået i tredjestater eller internasjonale organisasjoner, samt fremme samarbeid mellom
tilsynsmyndighetene i hele Unionen. Personvernrådet bør utføre sine oppgaver i full uavhengighet.

140) Personvernrådet bør bistås av et sekretariat som stilles ti l rådighet av EUs datatilsyn. Personellet ved EUs datatilsyn som deltar i
utførelsen av oppgavene som Personvernrådet gis ved denne forordning, bør utføre sine oppgaver utelukkende under ledelse av
lederen for Personvernrådet og rapportere til vedkommende.

141) Enhver registrert bør ha rett til å klage til én enkelt tilsynsmyndighet, særlig i medlemsstaten der vedkommende til vanlig e r
bosatt, samt ha rett til effektivt rettsmiddel i samsvar med artikkel 47 i pakten dersom vedkommende anser sine rettigheter i
henhold til denne forordning for krenket, eller dersom tilsynsmyndigheten ikke reagerer på en klage, helt eller delvis avslår eller
avviser en klage eller ikke griper inn når det er nødvendig for å verne den registrertes rettigheter. Undersøkelsen av en klage bør,
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med forbehold for domstolskontroll, foretas i den utstrekning som er egnet i det enkelte tilfellet. Tilsynsmyndigheten bør in nen
en rimelig frist underrette den registrerte om klagebehandlingsforløpet og om utfallet av klagen. Dersom saken krev er ytterligere
undersøkelse eller samordning med en annen tilsynsmyndighet, bør den registrerte underrettes om dette underveis. For å forenk le
inngivelsen av klager bør hver tilsynsmyndighet treffe tiltak som f.eks. å utarbeide et klageskjema som også kan fylles ut
elektronisk, uten at andre kommunikasjonsmidler utelukkes.

142) Dersom en registrert mener at vedkommendes rettigheter i henhold til denne forordning er krenket, bør vedkommende ha rett til
å gi et ideelt organ eller en ideell organisasjon eller sammenslutning som er opprettet i samsvar med en medlemsstats nasjonale
rett, som har vedtektsfestede mål som er i allmennhetens interesse, og som er aktiv på området vern av personopplysninger,
fullmakt til å klage til en tilsynsmyndighet på vedkommendes vegne, utøve retten til rettslig prøving på vegne av de registrerte
eller, dersom det er fastsatt i medlemsstatenes nasjonale rett, utøve retten til å motta erstatning på vegne av de registrert e. En
medlemsstat kan fastsette at nevnte organ, organisasjon e ller sammenslutning, uavhengig av fullmakten fra en registrert, skal ha
rett til å inngi klage i den aktuelle medlemsstaten samt ha rett til effektivt rettsmiddel dersom den har grunn til å tro at en registrerts
rettigheter er blitt krenket som følge av en behandling av personopplysninger som er i strid med bestemmelsene i denne
forordning. Nevnte organ, organisasjon eller sammenslutning kan ikke kreve erstatning på vegne av en registrert uavhengig av
den registrertes fullmakt.

143) Enhver fysisk eller juri disk person har rett til å bringe en sak om oppheving av Personvernrådets beslutninger inn for Domstolen
på vilkårene fastsatt i artikkel 263 i TEUV. De berørte tilsynsmyndighetene som slike beslutninger er rettet til, må, dersom de
ønsker å bestride dem, reise sak innen to måneder etter at beslutningene er meddelt dem, i samsvar med 263 i TEUV. Dersom en
behandlingsansvarlig, databehandler eller klager er direkte og individuelt berørt av Personvernrådets beslutninger, kan disse , i
samsvar med artikkel 263 i TEUV, reise sak om oppheving av nevnte beslutninger innen to måneder etter at beslutningene er
offentliggjort på Personvernrådets nettsted. Uten at det berører denne rett i henhold til artikkel 263 i TEUV, bør enhver fysisk
eller juridisk person ha rett til effektiv rettslig prøving ved vedkommende nasjonale domstol av en beslutning som er truffet av
en tilsynsmyndighet, og som har rettsvirkning for vedkommende. En slik beslutning gjelder særlig tilsynsmyndighetens
myndighet til å foreta undersøkelser, ti l å vedta korrigerende tiltak og til å godkjenne eller avslå eller avvise klager. Retten til
effektiv rettslig prøving omfatter imidlertid ikke tiltak truffet av tilsynsmyndighetene som ikke er rettslig bindende, f.eks .
uttalelser eller råd fra tilsynsmynd igheten. Saker som reises mot en tilsynsmyndighet, bør bringes inn for domstolene i
medlemsstaten der tilsynsmyndigheten er etablert, og bør føres i samsvar med prosessretten i nevnte medlemsstat. Nevnte
domstoler bør ha full domsmyndighet, som bør omfatte myndighet til å undersøke alle faktiske og rettslige forhold som gjelder
tvisten de har fått seg forelagt.

Dersom en tilsynsmyndighet har avslått eller avvist en klage, kan klageren bringe saken inn for domstolene i samme medlemssta t.
Når det gjelder re ttslig prøving i forbindelse med anvendelsen av denne forordning, kan, eller i tilfellet fastsatt i artikkel 267 i
TEUV, skal nasjonale domstoler som anser en avgjørelse om spørsmålet som nødvendig for å avsi dom, anmode Domstolen om
en forhåndsavgjørelse om fortolkningen av unionsretten, herunder denne forordning. Dersom en avgjørelse truffet av en
tilsynsmyndighet som gjennomfører en beslutning truffet av Personvernrådet, bestrides ved en nasjonal domstol, og det er
uenighet om gyldigheten av Personvernrå dets beslutning, har nevnte nasjonale domstol ikke myndighet til å erklære
Personvernrådets beslutning for ugyldig, men skal, dersom den anser at beslutningen er ugyldig, henvise spørsmålet om gyldigh et
til Domstolen i samsvar med artikkel 267 i TEUV som f ortolket av Domstolen. En nasjonal domstol kan imidlertid ikke henvise
et spørsmål om gyldigheten av en beslutning truffet av Personvernrådet på anmodning fra en fysisk eller juridisk person som h ar
hatt mulighet til reise sak om oppheving av nevnte beslut ning, særlig dersom vedkommende var direkte eller personlig berørt av
nevnte beslutning, men ikke har gjort dette innen fristen fastsatt i artikkel 263 i TEUV.

144) Dersom en domstol for hvilken det er anlagt sak mot en avgjørelse truffet av en tilsynsmynd ighet, har grunn til å tro at en sak
som gjelder samme behandling, f.eks. med samme saksgjenstand og utført av samme behandlingsansvarlig eller databehandler,
eller som har samme saksgrunnlag, er brakt inn for en vedkommende domstol i en annen medlemsstat, bør den kontakte nevnte
domstol for å få bekreftet at det foreligger slike relaterte saker. Dersom det verserer relaterte saker for en domstol i en a nnen
medlemsstat, kan enhver annen domstol enn den som saken først ble brakt inn for, utsette saken eller, på anmodning fra en av
partene, erklære seg ikke domsmyndig til fordel for domstolen som saken først ble brakt inn for, forutsatt at nevnte domstol har
domsmyndighet i den aktuelle saken, og at konsolidering av slike relaterte saker er tillatt i henhold t il medlemsstatens nasjonale
rett. Saker anses for å være relaterte når de er så tett forbundet at det er hensiktsmessig å behandle og avgjøre dem sammen, for
å unngå risikoen for uforenlige rettsavgjørelser som følge av at de behandles hver for seg.



27

145) N år det gjelder saker mot en behandlingsansvarlig eller databehandler, bør saksøkeren ha valget mellom å bringe saken inn for
domstolene i medlemsstatene der den behandlingsansvarlige eller databehandleren har en virksomhet, eller der den registrerte er
bos att, med mindre den behandlingsansvarlige er en offentlig myndighet i en medlemsstat som handler innenfor rammen av sin
offentlige myndighet.

146) Den behandlingsansvarlige eller databehandleren bør yte erstatning for enhver skade som en person kan bli påf ørt som følge av
behandling som er i strid med bestemmelsene i denne forordning. Den behandlingsansvarlige eller databehandleren bør fritas fo r
erstatningsansvar dersom vedkommende kan bevise at vedkommende på ingen måte er ansvarlig for skaden. Begrepet « skade»
bør tolkes vidt på bakgrunn av Domstolens rettspraksis og på en måte som fullt ut gjenspeiler målene i denne forordning. Dett e
berører ikke eventuelle krav om skadeserstatning som følge av overtredelse av andre bestemmelser i unionsretten eller
medl emsstatenes nasjonale rett. Behandling som er i strid med bestemmelsene i denne forordning, omfatter også behandling som
er i strid med bestemmelser i delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter vedtatt i samsvar med denne forordning og
medlemsstatene s nasjonale rett som presiserer bestemmelsene i denne forordning. De registrerte bør få full og effektiv erstatning
for den skade de har lidd. Dersom behandlingsansvarlige eller databehandlere er involvert i den samme behandlingen, bør den
enkelte behandli ngsansvarlige eller databehandler holdes ansvarlig for hele skaden. Dersom de er involvert i samme rettergang i
samsvar med medlemsstatenes nasjonale rett, kan erstatningen imidlertid fordeles i henhold til den enkelte behandlingsansvarl iges
eller databeha ndlers ansvar for skaden som behandlingen har forvoldt, forutsatt at den registrerte som har lidd skaden, er sikret
full og effektiv erstatning. Enhver behandlingsansvarlig eller databehandler som har betalt full erstatning, kan deretter gjø re
regress gjel dende mot andre behandlingsansvarlige eller databehandlere som har vært involvert i samme behandling.

147) Når denne forordning inneholder særlige bestemmelser om domsmyndighet, særlig når det gjelder saker om adgang til rettsmidler ,
herunder for å oppnå e rstatning, mot en behandlingsansvarlig eller databehandler, bør allmenne bestemmelser om
domsmyndighet, f.eks. bestemmelsene i europaparlaments - og rådsforordning (EU) nr. 1215/2012(13), ikke berøre anvendelsen
av nevnte særlige bestemmelser.

148) For å sty rke håndhevingen av bestemmelsene i denne forordning bør det ved overtredelse av denne forordning ilegges sanksjoner,
herunder administrative bøter, i tillegg til eller i stedet for egnede tiltak som tilsynsmyndigheten pålegger i henhold til d enne
forordni ng. Ved mindre overtredelser eller dersom boten som kan bli ilagt, vil utgjøre en uforholdsmessig stor byrde for en fysisk
person, kan det gis en irettesettelse i stedet for en bot. Det bør imidlertid tas behørig hensyn til overtredelsens art, alvo rlighets grad
og varighet, om den er gjort forsettlig, tiltak som er truffet for å redusere den forvoldte skade, graden av ansvar eller eve ntuelle
relevante tidligere overtredelser, måten tilsynsmyndigheten fikk kjennskap til overtredelsen på, overholdelse av tilta k truffet
overfor den behandlingsansvarlige eller databehandleren, overholdelse av atferdsnormer samt andre skjerpende eller formildend e
faktorer. Ilegging av sanksjoner, herunder administrative bøter, bør være omfattet av nødvendige prosessuelle garantier i samsvar
med de allmenne prinsippene i unionsretten og i pakten, herunder et effektivt rettslig vern og en rettferdig rettergang.

149) Medlemsstatene bør også kunne fastsette regler for strafferettslige sanksjoner ved overtredelse av denne forordning, he runder ved
overtredelse av nasjonale regler vedtatt i henhold til og innenfor rammen av denne forordning. Disse strafferettslige sanksjo nene
kan også omfatte muligheten til å inndra en eventuell fortjeneste som er oppnådd som følge av overtredelse av denne forordning.
Ilegging av strafferettslige sanksjoner for overtredelse av nevnte nasjonale regler samt av administrative sanksjoner bør imi dlertid
ikke føre til et brudd på ne bis in idem - prinsippet slik det tolkes av Domstolen.

150) For å styrke og harmonisere de administrative sanksjonene for overtredelse av denne forordning bør hver tilsynsmyndighet ha
myndighet til å ilegge administrative bøter. Denne forordning bør definere overtredelser og den øvre grensen og kriteriene fo r
fasts ettelse av de tilhørende administrative bøtene, som bør bestemmes av vedkommende tilsynsmyndighet i hvert enkelt tilfelle,
idet det tas hensyn til alle forhold som er relevante for den bestemte situasjonen, og idet det tas behørig hensyn særlig til
overtre delsens art, alvorlighetsgrad, varighet og konsekvenser samt tiltakene som er truffet for å sikre samsvar med forpliktelsene
i denne forordning, og for å forebygge eller redusere konsekvensene av overtredelsen. Dersom et foretak ilegges administrativ e
bøte r, bør et foretak for disse formål forstås som et foretak i henhold til artikkel 101 og 102 i TEUV. Dersom personer som ikke
er foretak, ilegges administrative bøter, bør tilsynsmyndigheten ved fastsettelse av en egnet størrelse på boten ta hensyn ti l det
generelle inntektsnivået i medlemsstaten samt til personens økonomiske situasjon. Konsistensmekanismen kan også brukes for å

(13) Europaparlaments - og rådsforordning (EU) nr. 1215/2012 av 12. desember 2012 om domsmyndighet og anerkjenne lse og fullbyrdelse av rettsavgjørelser på det
sivilrettslige og handelsrettslige område (EUT L 351 av 20.12.2012, s. 1).
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fremme en ensartet anvendelse av administrative bøter. Det bør være opp til medlemsstatene å bestemme om og i hvilken grad
offentli ge myndigheter bør kunne ilegges administrative bøter. Ilegging av en administrativ bot eller utstedelse av en advarsel
berører ikke anvendelsen av tilsynsmyndighetenes øvrige myndighet eller andre sanksjoner i henhold til denne forordning.

151) Rettsordenen i Danmark og Estland tillater ikke administrative bøter som fastsatt i denne forordning. Bestemmelsene om
administrative bøter kan i Danmark anvendes ved at bøter ilegges av vedkommende nasjonale domstoler som en strafferettslig
sanksjon, og i Estland ved at bøter ilegges av tilsynsmyndigheten innenfor rammen av en forseelsesprosedyre, forutsatt at en slik
anvendelse av bestemmelsene i disse medlemsstatene har en virkning som tilsvarer virkningen av administrative bøter ilagt av
tilsynsmyndighe ter. Vedkommende nasjonale domstoler bør derfor ta hensyn til anbefalingen fra tilsynsmyndigheten som har
initiert boten. I alle tilfeller bør bøtene som ilegges, være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskre kkende.

152) Når denne fo rordning ikke harmoniserer administrative sanksjoner eller dersom det er nødvendig i andre tilfeller, f.eks. ved
alvorlige overtredelser av denne forordning, bør medlemsstatene innføre et system som gjør det mulig å ilegge effektive,
forholdsmessige og avs krekkende sanksjoner. Sanksjonenes art, dvs. om de er strafferettslige eller administrative, bør fastsettes i
medlemsstatenes nasjonale rett.

153) I medlemsstatenes nasjonale rett bør reglene for ytrings - og informasjonsfrihet, herunder med henblikk på jou rnalistiske,
akademiske, kunstneriske og/eller litterære ytringer, bringes i samsvar med retten til vern av personopplysninger i henhold t il
denne forordning. Det bør fastsettes unntak eller fritak fra visse bestemmelser i denne forordning for behandling a v
personopplysninger som utelukkende finner sted i journalistisk øyemed eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller
litterære ytringer, dersom dette er nødvendig for å bringe retten til vern av personopplysninger i samsvar med retten til ytr ings -
og informasjonsfrihet som nedfelt i artikkel 11 i pakten. Dette bør særlig gjelde behandling av personopplysninger på det
audiovisuelle området og i nyhetsarkiver og pressebiblioteker. Medlemsstatene bør derfor treffe lovgivningsmessige tiltak som
fastsett er de fritak og unntak som er nødvendige for å oppnå en balanse mellom disse grunnleggende rettighetene. Medlemsstatene
bør vedta nevnte fritak og unntak med hensyn til allmenne prinsipper, den registrertes rettigheter, den behandlingsansvarlige og
databeh andleren, overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner, de uavhengige
tilsynsmyndighetene, samarbeid og ensartethet samt særlige databehandlingssituasjoner. Dersom slike fritak eller unntak varie rer
fra en medlemsst at til en annen, bør retten i medlemsstaten som den behandlingsansvarlige er underlagt, få anvendelse. For å ta
høyde for viktigheten av retten til ytringsfrihet i ethvert demokratisk samfunn må begreper som er knyttet til denne friheten , f.eks.
journalist ikk, tolkes bredt.

154) Denne forordning gir mulighet for at det ved anvendelse av denne forordning kan tas hensyn til prinsippet om innsyn i offisie lle
dokumenter. Innsyn i offisielle dokumenter kan anses for å være i allmennhetens interesse. Personopplys ninger i dokumenter som
oppbevares av en offentlig myndighet eller et offentlig organ, bør kunne offentliggjøres av nevnte myndighet eller organ ders om
dette er fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den offentlige myndigheten ell er det offentlige organet er
underlagt. Nevnte lovbestemmelser bør bringe innsyn i offisielle dokumenter og viderebruk av informasjon fra offentlig sektor i
samsvar med retten til vern av personopplysninger, og kan derfor inneholde bestemmelser om det nødv endige samsvaret med
retten til vern av personopplysninger i henhold til denne forordning. Offentlige myndigheter og organer bør i denne forbindel se
omfatte alle myndigheter eller andre organer som omfattes av medlemsstatenes nasjonale rett om dokumentinns yn.
Europaparlaments - og rådsdirektiv 2003/98/EF(14) opprettholder og berører på ingen måte beskyttelsesnivået for fysiske personer
ved behandling av personopplysninger i henhold til bestemmelsene i unionsretten og medlemsstatenes nasjonale rett, og det end rer
især ikke forpliktelsene og rettighetene fastsatt i denne forordning. Nevnte direktiv bør særlig ikke få anvendelse på dokume nter
som det i henhold til innsynsordningene ikke er eller er begrenset innsyn i av hensyn til vern av personopplysninger, og d eler av
dokumenter som er tilgjengelig i henhold til disse ordningene, men som inneholder personopplysninger hvis viderebruk ved lov
er fastsatt som uforenlig med lovgivningen om vern av fysiske personer ved behandling av personopplysninger.

155) I medlems statenes nasjonale rett eller tariffavtaler, herunder «arbeidsavtaler», kan det fastsettes særlige regler for behandling av
arbeidstakernes personopplysninger i ansettelsesforhold, særlig når det gjelder vilkårene for behandling av personopplysninge r i
ans ettelsesforhold på grunnlag av et samtykke fra den ansatte, formålet med ansettelsen, gjennomføring av ansettelsesavtalen,
herunder overholdelse av pliktene fastsatt ved lov eller i tariffavtaler, ledelse, planlegging og organisering av arbeidet, l ikestill ing
og mangfold samt helse og sikkerhet på arbeidsplassen, individuell eller kollektiv utøvelse og rett til å nyte godt av rettig hetene

(14) Europaparlaments - og rådsdirektiv 2003/98/EF av 17. november 2003 om viderebruk av informasjon fra offentlig sektor (EUT L 345 av 31.12.2003, s. 90).
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og fordelene knyttet til ansettelsen samt for å avslutte ansettelsesforholdet.

156) Behandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk
forskning eller for statistiske formål bør være omfattet av nødvendige garantier som sikrer den registrertes rettigheter og f riheter
i henhold til denne forordning . Disse garantiene bør sikre at det er innført tekniske og organisatoriske tiltak for særlig å sikre
overholdelse av prinsippet om dataminimering. Viderebehandling av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens
interesse, for formål knyttet til vite nskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål skal utføres etter at den
behandlingsansvarlige har foretatt en vurdering av om det er mulig å oppfylle nevnte formål ved å behandle opplysninger som
ikke eller ikke lenger gjør det mulig å i dentifisere de registrerte, forutsatt at det er foreligger nødvendige garantier (f.eks.
pseudonymisering av opplysningene). Medlemsstatene bør fastsette nødvendige garantier for behandling av personopplysninger
for arkivformål i allmennhetens interesse, fo r formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål.
Medlemsstatene bør på særlige vilkår og med forbehold for nødvendige garantier for de registrerte ha rett til å fastsette
spesifikasjoner og unntak med hensyn til in formasjonskravene og retten til korrigering, sletting, til å bli glemt, til begrensning av
behandling, til dataportabilitet og til å protestere i forbindelse med behandling av personopplysninger for arkivformål i
allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål. De aktuelle
vilkårene og garantiene kan omfatte særlige framgangsmåter som gjør det mulig for registrerte å utøve nevnte rettigheter ders om
dette er egnet med henblikk på formålene med den spesifikke behandlingen, samt tekniske og organisatoriske tiltak som tar sikte
på å minimere behandlingen av personopplysninger i henhold til forholdsmessighets - og nødvendighetsprinsippet. Behandling av
personopplysninger for vitenskapelige formål bør også utføres i samsvar med annet relevant regelverk, f.eks. om kliniske
utprøvinger.

157) Ved å koble sammen opplysninger fra forskjellige registre kan forskere oppnå ny og svært verdifull kunnskap om utbredte
sykdomstilstander som hjerte - og karsykdo mmer, kreft og depresjon. På grunnlag av registre kan forskningsresultater forbedres,
ettersom registrene omfatter større befolkningsgrupper. Innen samfunnsvitenskap gjør registerforskning det mulig for forskere å
få viktig kunnskap om den langsiktige samm enhengen mellom en rekke sosiale forhold, f.eks. arbeidsløshet og utdanning, og
andre livsvilkår. Forskningsresultater oppnådd gjennom registerforskning gir omfattende kunnskap av høy kvalitet som kan dann e
grunnlaget for utformingen og gjennomføringen av en kunnskapsbasert politikk, forbedre livskvaliteten til en rekke mennesker
og gjøre sosialtjenester mer effektive. For å fremme vitenskapelig forskning kan personopplysninger behandles for formål knyt tet
til vitenskapelig forskning, med forbehold for nødv endige vilkår og garantier fastsatt i unionsretten eller i medlemsstatenes
nasjonale rett.

158) Dersom personopplysninger behandles for arkivformål, bør denne forordning også få anvendelse på slik behandling, men ikke på
avdøde personer. Offentlige myndigh eter eller offentlige eller private organer som oppbevarer fortegnelser av offentlig interesse,
bør være tjenester som i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett har en rettslig forpliktelse til å inn hente,
bevare, vurdere, organisere, beskrive, kommunisere, fremme, spre og gi tilgang til fortegnelser av varig verdi i allmennhetens
interesse. Medlemsstatene bør også ha rett til å fastsette at personopplysninger kan viderebehandles for arkivformål, f.eks. for å
framlegge spesifikk inform asjon om politisk atferd under tidligere totalitære regimer, folkemord, forbrytelser mot menneskeheten,
særlig holocaust, eller krigsforbrytelser.

159) Når personopplysninger behandles i forbindelse med formål knyttet til vitenskapelig forskning, bør denne forordning også få
anvendelse på slik behandling. I denne forordning bør behandling av personopplysninger i forbindelse med formål knyttet til
vitenskapelig forskning tolkes vidt og f.eks. omfatte teknologisk utvikling og demonstrasjon, grunnleggende fors kning, anvendt
forskning og privatfinansiert forskning. I tillegg bør den ta hensyn til Unionens mål om å skape et europeisk forskningsområd e i
henhold til artikkel 179 nr. 1 i TEUV. Formål knyttet til vitenskapelig forskning bør også omfatte studier som u tføres i
allmennhetens interesse på området folkehelse. For å ta hensyn til de særlige forholdene som gjelder ved behandling av
personopplysninger i forbindelse med vitenskapelig forskning, bør særlige vilkår få anvendelse, særlig med hensyn til publise rin g
eller annen utlevering av personopplysninger i forbindelse med nevnte formål. Dersom resultatet av den vitenskapelige
forskningen, særlig på området helse, berettiger ytterligere tiltak i den registrertes interesse, bør de allmenne bestemmelse ne i
denne forordning få anvendelse med henblikk på nevnte tiltak.

160) Når personopplysninger behandles i forbindelse med formål knyttet til historisk forskning, bør denne forordning også få
anvendelse på slik behandling. Dette bør også omfatte historisk forskning o g genealogisk forskning, idet det tas hensyn til at
denne forordning ikke bør få anvendelse på avdøde personer.
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161) Når det gjelder samtykke til å delta i vitenskapelige forskningsaktiviteter i forbindelse med kliniske utprøvinger, bør de re levante
bestem melsene i europaparlaments - og rådsforordning (EU) nr. 536/2014(15) få anvendelse.

162) Når personopplysninger behandles for statistiske formål, bør denne forordning få anvendelse på slik behandling. I unionsrette n
eller medlemsstatenes nasjonale rett bør d et innenfor rammene av denne forordning fastsettes statistisk innhold, tilgangskontroll,
spesifikasjoner for behandling av personopplysninger for statistiske formål og egnede tiltak for å sikre den registrertes ret tigheter
og friheter samt for å sikre fort rolig behandling av statistiske opplysninger. Med statistiske formål menes enhver innsamling og
behandling av personopplysninger som er nødvendig i forbindelse med statistiske undersøkelser eller for å framskaffe statisti ske
resultater. Nevnte statistiske resultater kan deretter brukes til forskjellige formål, herunder til vitenskapelig forskning. Det
statistiske formålet innebærer at resultatet av behandlingen for statistiske formål ikke er personopplysninger, men aggregert e data,
og at dette resultatet el ler personopplysningene ikke brukes som støtte for tiltak eller avgjørelser som gjelder en bestemt fysisk
person.

163) De fortrolige opplysningene som Unionens og nasjonale statistikkmyndigheter samler inn for å utarbeide offisiell EU - statistikk
og offisie ll nasjonal statistikk, bør vernes. EU - statistikk bør utvikles, utarbeides og formidles i samsvar med de statistiske
prinsippene fastsatt i artikkel 338 nr. 2 i TEUV, mens nasjonal statistikk også bør være i samsvar med medlemsstatenes nasjon ale
rett. Ved europaparlaments - og rådsforordning (EF) nr. 223/2009(16) er det fastsatt ytterligere spesifikasjoner for fortrolig
behandling av statistiske opplysninger i Europa.

164) Når det gjelder tilsynsmyndighetenes myndighet til å få tilgang til personopplysninger fra den behandlingsansvarlige eller
databehandleren og adgang til deres lokaler, kan medlemsstatene innenfor rammene av denne forordning ved lov vedta særlige
regler for å sikre yrkesmessig eller annen tilsvarende taushetsplikt, i den grad det er nødvendig for å bringe retten til vern av
personopplysning i samsvar med yrkesmessig taushetsplikt. Dette berører ikke medlemsstatenes eksisterende forpliktelser til å
vedta regler for taushetsplikt dersom det kreves i unionsretten.

165) Denne forordning respektere r og berører ikke den status kirker og religiøse sammenslutninger eller samfunn har i henhold til
eksisterende forfatningsrett i medlemsstatene, som anerkjent i artikkel 17 i TEUV.

166) For å oppfylle målene i denne forordning, som er å verne fysiske perso ners grunnleggende rettigheter og friheter og særlig deres
rett til vern av personopplysninger, og for å sikre fri utveksling av personopplysninger i Unionen, bør myndigheten til å ved ta
rettsakter i samsvar med artikkel 290 i TEUV delegeres til Kommisjone n. Det bør særlig vedtas delegerte rettsakter om kriteriene
for og kravene til sertifiseringsmekanismer, informasjon som skal gis ved hjelp av standardiserte ikoner, og framgangsmåter f or
å tilveiebringe nevnte ikoner. Det er særlig viktig at Kommisjonen h older hensiktsmessige samråd under sitt forberedende arbeid,
herunder på ekspertnivå. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante dokumente r
oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på e n egnet måte.

167) For å sikre ensartede vilkår for gjennomføring av denne forordning bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet når dette er
fastsatt i denne forordning. Nevnte myndighet bør utøves i samsvar med forordning (EU) nr. 182/2011. I denne forb indelse bør
Kommisjonen vurdere særlige tiltak for svært små, små og mellomstore bedrifter.

168) Undersøkelsesprosedyren bør brukes når det vedtas gjennomføringsrettsakter om standardavtalevilkår mellom
behandlingsansvarlige og databehandlere og mellom dat abehandlere; atferdsnormer; tekniske standarder og
sertifiseringsmekanismer; det tilstrekkelige beskyttelsesnivået som sikres av en tredjestat, et territorium eller en angitt s ektor i
nevnte tredjestat eller en internasjonal organisasjon; standard personve rnbestemmelser; formater og framgangsmåter for
elektronisk utveksling av informasjon mellom behandlingsansvarlige, databehandlere og tilsynsmyndigheter med tanke på

(15) Europaparlaments - og rådsforordning (EU) nr. 536/2014 av 16. april 2014 om kliniske utprøvinger av legemidler for mennesker og om oppheving av direktiv 2001/20/EF
(EUT L 158 av 27.5.2014, s. 1).

(16) Europaparlaments - og rådsforordni ng (EF) nr. 223/2009 av 11. mars 2009 om europeisk statistikk og om oppheving av europaparlaments - og rådsforordning (EF,
Euratom) nr. 1101/2008 om oversending av fortrolige statistiske opplysninger til De europeiske fellesskaps statistikkontor, r ådsforord ning (EF) nr. 322/97 om
fellesskapsstatistikker og rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom om nedsettelse av en komité for De europeiske fellesskaps stati stiske program (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
tilsynsmyndigheter og mellom tilsynsmyndigheter og Personvernrådet.

169) Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning når tilgjengelig dokumentasjon viser at en tredjestat,
et territorium eller en angitt sektor i nevnte tredjestat eller en internasjonal organisasjon ikke sikrer et tilstrekkelig
beskyttelsesnivå, og tvingende og presserende hensyn krever det.

170) Ettersom målet for denne forordning, som er å sikre et ensartet nivå for vern av fysiske personer og fri flyt av personopplysninger
i hele Unionen, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene og derfor på grunn av tiltakets omfang og virkninger bedr e
kan nås på unionsplan, kan Unionen treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i ar tikkel 5 i traktaten om Den
europeiske union (TEU). I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke lenge r
enn det som er nødvendig for å nå dette målet.

171) Direktiv 95/46/EF bør oppheves ved denne forordni ng. Behandling som allerede pågår på anvendelsesdatoen for denne
forordning, bør bringes i samsvar med denne forordning senest to år etter at denne forordning har trådt i kraft. Når behandli ngen
bygger på et samtykke i henhold til direktiv 95/46/EF, trenge r den registrerte ikke å gi sitt samtykke på nytt for at den
behandlingsansvarlige skal kunne fortsette nevnte behandling etter anvendelsesdatoen for denne forordning, dersom samtykket
ble gitt i samsvar med vilkårene i denne forordning. Beslutninger truff et av Kommisjonen og godkjenninger gitt av
tilsynsmyndigheter på grunnlag av direktiv 95/46/EF skal fortsette å gjelde fram til de endres, erstattes eller oppheves.

172) EUs datatilsyn er blitt rådspurt i samsvar med artikkel 28 nr. 2 i forordning (EF) nr. 45/2001 og avga uttalelse 7. mars 2012(17).

173) Denne forordning bør få anvendelse på alle forhold som gjelder vern av grunnleggende rettigheter og friheter i forbindelse me d
behandling av personopplysninger, som ikke er underlagt særlige forpliktelser me d samme formål som fastsatt i
europaparlaments - og rådsdirektiv 2002/58/EF(18), herunder den behandlingsansvarliges forpliktelser og fysiske personers
rettigheter. For å avklare forholdet mellom denne forordning og direktiv 2002/58/EF bør nevnte direktiv de rfor endres. Når denne
forordning er vedtatt, bør det foretas en ny gjennomgåelse av direktiv 2002/58/EF, særlig for å sikre samsvar med denne
forordning —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

KAPITTEL I

Alminnelige bestemmelser

Artikkel 1

Formål og mål

1. Ved denne forordning fastsettes regler for vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger samt
regler for fri utveksling av personopplysninger.

2. Ved denne forordning sikres vern av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, særlig deres rett til vern av
personopplysninger.

(17) EUT C 192 av 30.6.2012, s. 7.
(18) Europaparlaments - og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon

(direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon) (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37).
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3. Fri utveksling av personopplysninger i Unionen skal verken begrenses eller forbys av årsaker knyttet til vern av fysiske pers oner
med hensyn til behandling av personopplysninger.

Artikkel 2

S aklig virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på helt eller delvis automatisert behandling av personopplysninger og på ikke - automatisert
behandling av personopplysninger som inngår i eller skal inngå i et register.

2. Denne forordning får ikke anvendelse på behandling av personopplysninger som utføres

a) i forbindelse med utøvelse av en aktivitet som ikke omfattes av unionsretten,

b) av medlemsstatene når de utøver aktiviteter som omfattes av avdeling V kapittel 2 i TEU,

c) av en fysisk perso n som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter,

d) av vedkommende myndigheter med henblikk på å forebygge, etterforske, avsløre eller straffeforfølge straffbare forhold eller
iverksette strafferettslige sanksjoner, herunder vern mot og fore bygging av trusler mot den offentlige sikkerhet.

3. Forordning (EF) nr. 45/2001 får anvendelse på behandling av personopplysninger som utføres av Unionens institusjoner, organer ,
kontorer og byråer. Forordning (EF) nr. 45/2001 og andre av Unionens rettsak ter som får anvendelse på slik behandling av
personopplysninger, skal tilpasses prinsippene og reglene i denne forordning i samsvar med artikkel 98.

4. Denne forordning berører ikke anvendelsen av direktiv 2000/31/EF, særlig reglene for tjenesteytende mel lommenns ansvar i
artikkel 12 – 15 i nevnte direktiv.

Artikkel 3

Geografisk virkeområde

1. Denne forordning får anvendelse på behandling av personopplysninger som utføres i forbindelse med aktivitetene ved
virksomheten til en behandlingsansvarlig eller en databehandler i Unionen, uavhengig av om behandlingen finner sted i Unionen eller
ikke.

2. Denne forordning får anvendelse på behandling av personopplysninger om registrerte som befinner seg i Unionen, og som utføres
av en behandlingsansvarlig eller datab ehandler som ikke er etablert i Unionen, dersom behandlingen er knyttet til

a) tilbud av varer eller tjenester til slike registrerte i Unionen, uavhengig av om det kreves betaling fra den registrerte elle r ikke, eller

b) monitorering av deres atferd, i d en grad deres atferd finner sted i Unionen.

3. Denne forordning får anvendelse på behandling av personopplysninger som utføres av en behandlingsansvarlig som ikke er
etablert i Unionen, men på et sted der en medlemsstats nasjonale rett får anvendelse i he nhold til folkeretten.

Artikkel 4

Definisjoner

I denne forordning menes med:

1) «personopplysninger» enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifi serbar
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fysisk person er en person som direkte elle r indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et
identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en online - identifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte
fysiske persons fysiske, fysiolog iske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet,

2) «behandling» enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f. eks.
innsamling, registrering, organisering, struktur ering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering
ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, slet ting
eller tilintetgjøring,

3) «begrensning av behandling» merking av lagrede personopplysninger med det som mål å begrense behandlingen av disse i
framtiden,

4) «profilering» enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som innebærer å bruke personopplysninger for å
vurdere visse p ersonlige aspekter knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder nevnte fysiske
persons arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plasserin g eller
b evegelser,

5) «pseudonymisering» behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til en
bestemt registrert uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at nevnte tilleggsopplysninger lagres atskilt og omfatte s av tekniske
og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person,

6) «register» enhver strukturert samling av personopplysninger som er tilgjengelig etter særlige kriterier, e nten samlingen er plassert
sentralt, er desentralisert eller spredt på et funksjonelt eller geografisk grunnlag,

7) «behandlingsansvarlig» en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet organ som alene
eller sam men med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes; når
formålet med og midlene for behandlingen er fastsatt i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett, kan den
behandlingsansvarlige, eller de særlige kriteriene for utpeking av vedkommende, fastsettes i unionsretten eller i medlemsstatenes
nasjonale rett,

8) «databehandler» en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler
personopplysn inger på vegne av den behandlingsansvarlige,

9) «mottaker» en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som personopplysninger
utleveres til, enten det dreier seg om en tredjepart eller ikke. Offentlige myndig heter som kan motta personopplysninger innenfor
rammen av en særskilt undersøkelse i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, skal imidlertid ikke anse s
som mottakere; nevnte offentlige myndigheters behandling av slike opplysninger sk al være i samsvar med gjeldende regler for
vern av personopplysninger i henhold til formålet med behandlingen,

10) «tredjepart» enhver annen fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ enn den re gistrerte,
den behandlingsansvarlige, databehandleren og de personer som under den behandlingsansvarlige eller databehandlerens direkte
myndighet har fullmakt til å behandle personopplysninger,

11) «samtykke» fra den registrerte enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende
ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger som gjelder vedkommende,

12) «brudd på personopplysningssikkerheten» et brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring,
ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet,

13) «genetiske opplysninger» personopplysninger om en fysisk persons nedarve de eller ervervede genetiske egenskaper som gir unik
informasjon om den aktuelle fysiske personens fysiologi eller helse, og som særlig er framkommet etter analysering av en biol ogisk
prøve fra den aktuelle fysiske personen,

14) «biometriske opplysninger» personopplysninger som stammer fra en særskilt teknisk behandling knyttet til en fysisk persons
fysiske, fysiologiske eller atferdsmessige egenskaper, og som muliggjør eller bekrefter en entydig identifikasjon av nevnte f ysiske
person, f.eks. ansiktsbilder eller fingeravtrykksopplysninger,

15) «helseopplysninger» personopplysninger om en fysisk persons fysiske eller psykiske helse, herunder om ytelse av helsetjeneste r,
som gir informasjon om vedkommendes helsetilstand,

16) «hovedvirksomhet»:

a) når det gje lder en behandlingsansvarlig med virksomheter i mer enn én medlemsstat, stedet for dennes hovedadministrasjon i
Unionen, med mindre avgjørelser om formål og midler i forbindelse med behandlingen av personopplysninger treffes i en
annen av den behandlingsan svarliges virksomheter i Unionen, og sistnevnte virksomhet har myndighet til å få gjennomført
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nevnte avgjørelser, i dette tilfellet skal virksomheten som har truffet slike avgjørelser, anses for å være hovedvirksomheten ,

b) når det gjelder en databehandle r med virksomheter i mer enn én medlemsstat, stedet for dennes hovedadministrasjon i Unionen
eller, dersom databehandleren ikke har noen hovedadministrasjon i Unionen, databehandlerens virksomhet i Unionen der
hoveddelen av behandlingsaktivitetene i forbin delse med aktivitetene ved en databehandlers virksomhet finner sted, i den grad
databehandleren er underlagt særlige forpliktelser i henhold til denne forordning,

17) «representant» en fysisk eller juridisk person som er etablert i Unionen, som den behandl ingsansvarlige eller databehandleren har
utpekt skriftlig i henhold til artikkel 27, og som representerer den behandlingsansvarlige eller databehandleren med hensyn t il de
forpliktelser de har i henhold til denne forordning,

18) «foretak» en fysisk eller j uridisk person som utøver økonomisk virksomhet, uavhengig av foretakets rettslige form, herunder
partnerskap eller sammenslutninger som regelmessig utøver økonomisk virksomhet,

19) «konsern» et foretak som utøver kontroll, og dets kontrollerte foretak,

20) «bindende virksomhetsregler» retningslinjer for vern av personopplysninger som en behandlingsansvarlig eller databehandler so m
er etablert på en medlemsstats territorium, følger i forbindelse med en overføring eller en rekke overføringer av personopply sni nger
til en behandlingsansvarlig eller databehandler i én eller flere tredjestater internt i et konsern eller gruppe av foretak so m utøver en
felles økonomisk virksomhet,

21) «tilsynsmyndighet» en uavhengig offentlig myndighet som er opprettet av en medlem sstat i henhold til artikkel 51,

22) «berørt tilsynsmyndighet» en tilsynsmyndighet som er berørt av en behandling av personopplysninger, fordi

a) den behandlingsansvarlige eller databehandleren er etablert på territoriet til nevnte tilsynsmyndighets medle msstat,

b) registrerte som er bosatt i nevnte tilsynsmyndighets medlemsstat, i vesentlig grad påvirkes eller trolig vil bli påvirket av
behandlingen, eller

c) det er klaget til nevnte tilsynsmyndighet,

23) «grenseoverskridende behandling»

a) behandling av personopplysninger som finner sted i forbindelse med aktiviteter i en behandlingsansvarligs eller databehandlers
virksomheter i mer enn én medlemsstat, dersom den behandlingsansvarlige eller databehandleren er etablert i mer enn én
medlemsstat, eller

b) behandling av personopplysninger som finner sted i forbindelse med aktiviteter i en behandlingsansvarligs eller databehandler s
eneste virksomhet i Unionen, men som i betydelig grad påvirker eller trolig vil påvirke registrerte i mer enn én medlemsstat.

2 4) «relevant og begrunnet innsigelse» en innsigelse mot et utkast til avgjørelse om hvorvidt det foreligger en overtredelse av d enne
forordning eller om hvorvidt et planlagt tiltak som gjelder den behandlingsansvarlige eller databehandleren, er i samsvar m ed denne
forordning, og som tydelig viser betydningen av risikoene som utkastet til avgjørelse utgjør med hensyn til de registrertes
grunnleggende rettigheter og friheter og, dersom det er relevant, den frie flyten av personopplysninger i Unionen,

25) «inf ormasjonssamfunnstjeneste» en tjeneste som definert i artikkel 1 nr. 1 bokstav b) i europaparlaments - og rådsdirektiv (EU)
2015/1535(19),

26) «internasjonal organisasjon» en organisasjon og dens underordnede organer som er underlagt folkeretten, eller ethve rt annet organ
opprettet ved eller på grunnlag av en avtale mellom to eller flere stater.

(19) Europaparlaments - og rådsdirekt iv (EU) 2015/1535 av 9. september 2015 om en informasjonsprosedyre for tekniske forskrifter og regler for
informasjonssamfunnstjenester (EUT L 241 av 17.9.2015, s. 1).
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KAPITTEL II

Prinsipper

Artikkel 5

Prinsipper for behandling av personopplysninger

1. Personopplysninger skal

a) behandles på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte med hensyn til den registrerte («lovlighet, rettferdighet og
gjennomsiktighet»),

b) samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse
formålene; viderebeha ndling for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning
eller for statistiske formål skal i samsvar med artikkel 89 nr. 1 ikke anses som uforenlige med de opprinnelige formålene
(«formålsbegrensning» ),

c) være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for («dataminimering»),

d) være korrekte og om nødvendig oppdaterte; det må treffes ethvert rimelig tiltak for å sikre at personopplysninger som er urik tige
m ed hensyn til formålene de behandles for, uten opphold slettes eller korrigeres («riktighet»),

e) lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene som
personopplysningene behandles for ; personopplysninger kan lagres i lengre perioder dersom de utelukkende vil bli behandlet for
arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske f ormål i
samsvar med artikkel 89 nr. 1 , forutsatt at det gjennomføres egnede tekniske og organisatoriske tiltak som kreves i henhold til
denne forordning for å sikre de registrertes rettigheter og friheter («lagringsbegrensning»),

f) behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot uautorisert eller ulovlig
behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av egnede tekniske eller organisatoriske tiltak («integri tet og
fortrolighet»).

2. Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for og skal kunne påvise at nr. 1 overholdes («ansvar»).

Artikkel 6

Behandlingens lovlighet

1. Behandlingen er bare lovlig dersom og i den grad minst et t av følgende vilkår er oppfylt:

a) den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine persono pplysninger for ett eller flere spesifikke formål,

b) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den regis trertes
anmodning før en avtaleinngåelse,

c) behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige,

d) behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser,

e) behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens in teresse eller utøve offentlig myndighet som den
behandlingsansvarlige er pålagt,

f) behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en
tredjepart, med mindre den registrertes int eresser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av
personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.
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Nr. 1 bokstav f) får ikke anvendelse på behandling som utføres av offentlige myndigheter som ledd i utførelsen av deres oppgaver.

2. Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre mer spesifikke bestemmelser for å tilpasse anvendelsen av reglene for behandlin g
i denne forordning med henblikk på å sikre samsvar med nr. 1 bokstav c) og e) ved nærmere å fastsette mer spe sifikke krav til
behandlingen samt andre tiltak som har som mål å sikre en lovlig og rettferdig behandling, herunder i forbindelse med andre s ærlige
behandlingssituasjoner som nevnt i kapittel IX.

3. Grunnlaget for behandlingen nevnt i nr. 1 bokstav c) og e) skal fastsettes i

a) unionsretten eller

b) medlemsstatens nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt.

Formålet med behandlingen skal være fastsatt i nevnte rettslige grunnlag eller, med hensyn til behandlingen nevnt i nr. 1 bok stav e),
være nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlig e er
pålagt. Nevnte rettslige grunnlag kan inneholde særlige bestemmelser for å tilpasse anvendelsen av reglene i denne forordning , blant
annet de generelle vilkårene som skal gjelde for lovligheten av den behandlingsansvarliges behandling, hvilken type opplysnin ger som
skal behandles, berørte registrerte, enhetene som personopplysningene kan utleveres til, og formålene med dette, fo rmålsbegrensning,
lagringsperioder samt behandlingsaktiviteter og framgangsmåter for behandling, herunder tiltak for å sikre lovlig og rettferd ig
behandling, slik som dem fastsatt med henblikk på andre særlige behandlingssituasjoner som nevnt i kapittel IX . Unionsretten eller
medlemsstatenes nasjonale rett skal oppfylle et mål i allmennhetens interesse og stå i forhold til det berettigede målet som søkes
oppnådd.

4. Dersom behandlingen for et annet formål enn det som personopplysningene er blitt samlet inn for, ikke bygger på den registrertes
samtykke eller på unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som utgjør et nødvendig og forholdsmessig tiltak i et dem okratisk
samfunn for å sikre oppnåelse av målene nevnt i artikkel 23 nr. 1, skal den behandli ngsansvarlige for å avgjøre om behandlingen for et
annet formål er forenlig med formålet som personopplysningene opprinnelig ble samlet inn for, blant annet ta hensyn til følge nde:

a) enhver forbindelse mellom formålene som personopplysningene er blitt sa mlet inn for, og formålene med den tiltenkte
viderebehandlingen,

b) i hvilken sammenheng personopplysningene er blitt samlet inn, særlig med hensyn til forholdet mellom de registrerte og den
behandlingsansvarlige,

c) personopplysningenes art, især om sær lige kategorier av personopplysninger behandles, i henhold til artikkel 9, eller om
personopplysninger om straffedommer og straffbare forhold behandles, i henhold til artikkel 10,

d) de mulige konsekvensene av den tiltenkte viderebehandlingen for de regis trerte,

e) om det foreligger nødvendige garantier, som kan omfatte kryptering eller pseudonymisering.

Artikkel 7

Vilkår for samtykke

1. Dersom behandlingen bygger på samtykke, skal den behandlingsansvarlige kunne påvise at den registrerte har gitt samty kke til
behandling av personopplysninger om vedkommende.

2. Dersom den registrertes samtykke gis i forbindelse med en skriftlig erklæring som også gjelder andre forhold, skal anmodninge n
om samtykke framlegges på en måte som gjør at den tydelig kan skille s fra nevnte andre forhold, i en forståelig og lett tilgjengelig
form og på et klart og enkelt språk. Deler av en slik erklæring som er i strid med denne forordning, skal ikke være bindende.

3. Den registrerte skal ha rett til å trekke tilbake sitt samtyk ke til enhver tid. Dersom samtykket trekkes tilbake, skal det ikke påvirke
lovligheten av behandlingen som bygger på samtykket før det trekkes tilbake. Før det gis samtykke, skal den registrerte opply ses om
dette. Det skal være like enkelt å trekke tilbake som å gi samtykke.

4. Ved vurdering av om et samtykke er gitt frivillig skal det tas størst mulig hensyn til blant annet om oppfyllelse av en avtal e,
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herunder om yting av en tjeneste, er gjort betinget av samtykke til behandling av personopplysninger som ikke er nødvendig for å
oppfylle nevnte avtale.

Artikkel 8

Vilkår som får anvendelse på barns samtykke i forbindelse med informasjonssamfunnstjenester

1. Dersom artikkel 6 nr. 1 bokstav a) får anvendelse i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunnstjenester direkte til et barn,
er behandling av et barns personopplysninger lovlig dersom barnet er minst 16 år. Dersom barnet er under 16 år, er slik behan dling
lovlig bare dersom og i den grad samtykke er gitt eller godkjent av den so m har foreldreansvar for barnet.

For disse formål kan medlemsstatene ved lov fastsette en lavere aldersgrense, forutsatt at den ikke er lavere enn 13 år.

2. I slike tilfeller skal den behandlingsansvarlige treffe rimelige tiltak for å kontrollere at samty kke er gitt eller godkjent av den som
har foreldreansvar for barnet, idet det tas hensyn til tilgjengelig teknologi.

3. Nr. 1 skal ikke påvirke medlemsstatenes alminnelige avtalerett, f.eks. reglene for gyldigheten, utformingen eller virkningen av
en avtale som gjelder et barn.

Artikkel 9

Behandling av særlige kategorier av personopplysninger

1. Behandling av personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevisning eller
fagforeningsmedlemskap, samt beha ndling av genetiske opplysninger og biometriske opplysninger med det formål å entydig
identifisere en fysisk person, helseopplysninger eller opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle or ientering,
er forbudt.

2. Nr. 1 får ikke anv endelse dersom et av følgende vilkår er oppfylt:

a) Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av slike personopplysninger for ett eller flere spesifikke formå l, unntatt
dersom det i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett er f astsatt at den registrerte ikke kan oppheve forbudet nevnt i nr. 1.

b) Behandlingen er nødvendig for at den behandlingsansvarlige eller den registrerte skal kunne oppfylle sine forpliktelser og ut øve
sine særlige rettigheter på området arbeidsrett, trygde rett og sosialrett i den grad dette er tillatt i henhold til unionsretten eller
medlemsstatenes nasjonale rett, eller en tariffavtale i henhold til medlemsstatenes nasjonale rett som gir nødvendige garanti er for
den registrertes grunnleggende rettigheter o g interesser.

c) Behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser dersom den registrerte fysisk
eller juridisk ikke er i stand til å gi samtykke.

d) Behandlingen utføres av en stiftelse, sammenslutnin g eller et annet ideelt organ hvis mål er av politisk, religiøs eller
fagforeningsmessig art, som ledd i organets berettigede aktiviteter og med nødvendige garantier, forutsatt at behandlingen ba re
gjelder organets medlemmer eller tidligere medlemmer eller personer som på grunn av organets mål har regelmessig kontakt med
det, og at personopplysningene ikke utleveres til andre enn nevnte organ uten de registrertes samtykke.

e) Behandlingen gjelder personopplysninger som det er åpenbart at den registrerte ha r offentliggjort.

f) Behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller når domstolene handler innenfor ram men
av sin domsmyndighet.

g) Behandlingen er nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser, på grunnlag av unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale
rett som skal stå i forhold til det mål som søkes oppnådd, være forenlig med det grunnleggende innholdet i retten til vern av
personopplysninger og sikre egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser.

h) Behandlingen er nødvendig i forbindelse med forebyggende medisin eller arbeidsmedisin for å vurdere en arbeidstakers
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arbeidskapasitet, i forbindelse med medisinsk diagnostikk, yting av helse - eller sosialtjenes ter, behandling eller forvaltning av
helse - eller sosialtjenester og - systemer på grunnlag av unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett eller i henhold til en avtale
med helsepersonell og med forbehold for vilkårene og garantiene nevnt i nr. 3.

i) Behandlingen er nødvendig av allmenne folkehelsehensyn, f.eks. vern mot alvorlige grenseoverskridende helsetrusler eller for å
sikre høye kvalitets - og sikkerhetsstandarder for helsetjenester og legemidler eller medisinsk utstyr, på grunnlag av unionsrett en
eller medlemsstatenes nasjonale rett der det fastsettes egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes rettigheter og friheter,
særlig taushetsplikt.

j) Behandlingen er nødvendig for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning
eller for statistiske formål i samsvar med artikkel 89 nr. 1 på grunnlag av unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som
skal stå i forhold til det mål som søkes oppnådd, være forenlig med det grunnleggende innholdet i retten til vern av
personopplysninger og sikre egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes grunnleggende rettigheter og interesser.

3. Personopplysningene nevnt i nr. 1 kan behandles for formålene nevnt i nr. 2 bokstav h) dersom opplysningene behandles av en
fagperson som har taushetsplikt i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett eller regler fastsatt av nasj onale
vedkommende organer, eller av en annen person som også har taushetsplikt i henhold til unionsre tten eller medlemsstatenes nasjonale
rett eller regler fastsatt av nasjonale vedkommende organer.

4. Medlemsstatene kan opprettholde eller innføre ytterligere vilkår, herunder begrensninger, med hensyn til behandling av geneti ske
opplysninger, biometriske opplysninger eller helseopplysninger.

Artikkel 10

Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser

Behandling av personopplysninger om straffedommer og lovovertredelser eller tilknyttede sikkerhetstiltak på grunnlag av artikkel 6
nr. 1 skal bare utføres under en offentlig myndighets kontroll eller dersom behandlingen er tillatt i henhold til unionsrette n eller
medlemsstatenes nasjonale rett som sikrer egnet vern av de re gistrertes rettigheter og friheter. Alle omfattende registre over
straffedommer må bare føres under en offentlig myndighets kontroll.

Artikkel 11

Behandling som ikke krever identifikasjon

1. Dersom formålene med den behandlingsansvarliges behandling av p ersonopplysninger ikke krever eller ikke lenger krever at den
behandlingsansvarlige kan identifisere en registrert, skal den behandlingsansvarlige ikke ha plikt til å bevare, innhente ell er behandle
ytterligere opplysninger for å identifisere den registrer te utelukkende med det formål å oppfylle kravene i denne forordning.

2. Dersom den behandlingsansvarlige i tilfeller nevnt i nr. 1 i denne artikkel kan påvise at vedkommende ikke er i stand til å
identifisere den registrerte, skal den behandlingsansvarlig e, dersom det er mulig, informere den registrerte om dette. I slike tilfeller får
artikkel 15 – 20 ikke anvendelse, bortsett fra når den registrerte for å utøve sine rettigheter i henhold til nevnte artikler gir ytterlige re
opplysninger som gjør det mulig å identifisere vedkommende.
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KAPITTEL III

Den registrertes rettigheter

Avsnitt 1

Gjennomsiktighet og vilkår

Artikkel 12

Gjennomsiktig informasjon, kommunikasjon og nærmere regler for utøvelse av den registrertes rettigheter

1. Den behandlingsansvarlige ska l treffe egnede tiltak for å framlegge for den registrerte informasjonen nevnt i artikkel 13 og 14 og
all kommunikasjon i henhold til artikkel 15 – 22 og 34 om behandlingen på en kortfattet, 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. Informasjonen skal gis skriftlig eller på
en annen måte, herunder elektronisk dersom det er hensiktsmessig. På anmodning fra den registrerte kan informasjonen gis munt lig,
forut satt at den registrertes identitet bevises på andre måter.

2. Den behandlingsansvarlige skal legge til rette for at den registrerte kan utøve sine rettigheter i henhold til artikkel 15 – 22. I
tilfellene nevnt i artikkel 11 nr. 2 skal den behandlingsansvarlige ikke nekte å etterkomme den registrertes anmodning om å utøve sine
rettigheter i henhold til artikkel 15 – 22, med mindre den behandlingsansvarlige påviser at vedkommende ikke er i stand til å identifisere
den registrerte.

3. Den behan dlingsansvarlige skal informere den registrerte om tiltak som er truffet på grunnlag av en anmodning i henhold til
artikkel 15 – 22, uten ugrunnet opphold og senest én måned etter mottak av anmodningen. Denne fristen kan ved behov forlenges med
ytterligere t o måneder, idet det tas hensyn til antall anmodninger og anmodningenes kompleksitet. Den behandlingsansvarlige skal
informere den registrerte om enhver slik forlengelse senest én måned etter mottak av anmodningen sammen med en begrunnelse fo r
forsinkelsen. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, skal informasjonen om mulig gis elektronisk, med mindre den
registrerte anmoder om noe annet.

4. Dersom den behandlingsansvarlige ikke treffer tiltak på anmodning fra den registrerte, skal den behand lingsansvarlige informere
den registrerte uten opphold og senest én måned etter mottak av anmodningen om årsakene til dette og om muligheten for å inng i klage
til en tilsynsmyndighet og for rettslig prøving.

5. Informasjon som gis i henhold til artikkel 13 og 14, og enhver kommunikasjon og ethvert tiltak som treffes i henhold til artikkel
15 – 22 og 34, skal være gratis. Dersom anmodninger fra en registrert er åpenbart grunnløse eller overdrevne, særlig dersom de gje ntas,
kan den behandlingsansvarlige enten

a) kreve et rimelig gebyr, idet det tas hensyn til administrasjonskostnadene for å gi informasjonen eller treffe de tiltak det a nmodes
om, eller

b) nekte å etterkomme anmodningen.

Den behandlingsansvarlige skal bære bevisbyrden for at en anmodning er åp enbart grunnløs eller overdreven.

6. Uten at det berører artikkel 11, kan den behandlingsansvarlige, dersom det hersker rimelig tvil om identiteten til den fysisk e
personen som inngir anmodningen nevnt i artikkel 15 – 21, anmode om ytterligere opplysninger som er nødvendige for å kunne bekrefte
den registrertes identitet.

7. Informasjonen som skal gis de registrerte i henhold til artikkel 13 og 14, kan gis sammen med standardiserte ikoner for å gi en
lett synlig, forståelig, lettlest og meningsfull oversikt over den tiltenkte behandlingen. Dersom ikonene presenteres elektronisk, skal de
være maskinleselige.

8. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 92 for å fastsette hvilken informasjon
som skal gis ved hjelp av ikoner, og framgangsmåtene for å tilveiebringe standardiserte ikoner.
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Avsnitt 2

Informasjon og innsyn i personopplysninger

Artikkel 13

Informasjon som skal gis ved innsamling av personopplysninger fra den registrerte

1. Når personopplysninger om en re gistrert samles inn fra den registrerte, skal den behandlingsansvarlige på tidspunktet for
innsamlingen av personopplysningene gi den registrerte følgende informasjon:

a) identiteten og kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige og eventuelt den behandlingsansvarliges representant,

b) kontaktopplysningene til personvernrådgiveren, dersom dette er relevant,

c) formålene med den tiltenkte behandlingen av personopplysningene samt det rettslige grunnlaget for behandlingen,

d) dersom behandlingen er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f), de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige
eller en tredjepart,

e) eventuelle mottakere eller kategorier av mottakere av personopplysningene,

f) dersom det er relevant, det faktum at den behandlingsansvarlige akter å overføre personopplysninger til en tredjestat eller en
internasjonal organisasjon og om hvorvidt Kommisjonen har truffet en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller ikke, eller
når det gjelder overføringene nevnt i a rtikkel 46 eller 47 eller artikkel 49 nr. 1 annet ledd, en henvisning til nødvendige eller
passende garantier, hvordan man får tak i et eksemplar av dem, eller hvor de er gjort tilgjengelig.

2. I tillegg til informasjonen nevnt i nr. 1 skal den behandling sansvarlige på tidspunktet for innsamling av personopplysninger gi
den registrerte følgende ytterligere informasjon som er nødvendig for å sikre en rettferdig og gjennomsiktig behandling:

a) det tidsrom personopplysningene vil bli lagret, eller dersom det te ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette dette
tidsrommet,

b) retten til å anmode den behandlingsansvarlige om innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensni ng av
behandlingen som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot behandlingen samt retten til dataportabilitet,

c) dersom behandlingen er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a), retten til når som helst å tr ekke tilbake
et samtykke uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake,

d) retten til å klage til en tilsynsmyndighet,

e) om det foreligger et lovfestet eller avtalefestet krav om å gi personopplysninger eller et krav som er nødvendig for å inngå en avtale ,
samt om den registrerte har plikt til å gi personopplysningene og om mulige konsekvenser dersom vedkommende ikke gjør det,

f) forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minste i nevnte t ilfeller,
relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling
for den registrerte.

3. Dersom den behandlingsansvarlige har til hensikt å viderebehandle personopplysningene for et anne t formål enn det
opplysningene ble samlet inn for, skal den behandlingsansvarlige før nevnte viderebehandling gi den registrerte informasjon o m nevnte
andre formål og annen nødvendig informasjon som nevnt i nr. 2.

4. Nr. 1, 2 og 3 får ikke anvendelse ders om og i den grad den registrerte allerede har informasjonen.

Artikkel 14

Informasjon som skal gis dersom det ikke er samlet inn personopplysninger fra den registrerte
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1. Dersom personopplysninger ikke er blitt samlet inn fra den registrerte, skal den beh andlingsansvarlige gi den registrerte følgende
informasjon:

a) identiteten og kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige og eventuelt den behandlingsansvarliges representant,

b) kontaktopplysningene til personvernrådgiveren, dersom dette er relevant,

c) formålene med den tiltenkte behandlingen av personopplysningene samt det rettslige grunnlaget for behandlingen,

d) de berørte kategoriene av personopplysninger,

e) eventuelle mottakere eller kategorier av mottakere av personopplysningene,

f ) dersom det er relevant, at den behandlingsansvarlige har til hensikt å overføre personopplysninger til en mottaker i en tredj estat
eller en internasjonal organisasjon og om hvorvidt Kommisjonen har truffet en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller
ikke, eller, når det gjelder overføringene nevnt i artikkel 46 eller 47 eller artikkel 49 nr. 1 annet ledd, en henvisning til nødvendige
eller passende garantier, hvordan man får tak i et eksemplar av dem eller hvor de er gjort tilgjengelig.

2. I t illegg til informasjonen nevnt i nr. 1 skal den behandlingsansvarlige gi den registrerte følgende informasjon som er nødvendi g
for å sikre den registrerte en rettferdig og gjennomsiktig behandling:

a) det tidsrom personopplysningene vil bli lagret, eller dersom dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å fastsette dette
tidsrommet,

b) dersom behandlingen er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f), de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansv arlige
eller en tredjepart,

c) retten til å anmode den behandlingsansvarlige om innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av
behandlingen som gjelder den registrerte, og til å protestere mot behandlingen samt retten til dataportabilitet,

d) dersom behandlingen er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a), retten til når som helst å trekke tilbake
et samtykke uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake,

e) retten til å klage til en tilsynsmyndighet,

f) fra hvilken kilde personopplysningene stammer fra, og, dersom det er relevant, om de stammer fra offentlig tilgjengelige kild er,

g) forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minste i nevnte tilfeller,
relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling
for den registrerte.

3. Den behandlingsansvarlige skal gi informasjonen nevnt i nr. 1 o g 2

a) innen en rimelig frist etter at personopplysningene er samlet inn, men senest innen én måned, idet det tas hensyn til de særl ige
forholdene som personopplysningene er behandlet under,

b) dersom personopplysningene skal brukes til å kommunisere med den registrerte, senest på tidspunktet for den første
kommunikasjonen med vedkommende, eller

c) dersom det er planlagt at personopplysningene skal utleveres til en annen mottaker, senest når personopplysningene første gan g
utleveres.

4. Dersom den behan dlingsansvarlige har til hensikt å viderebehandle personopplysningene for et annet formål enn det
opplysningene ble samlet inn for, skal den behandlingsansvarlige før nevnte viderebehandling gi den registrerte informasjon o m nevnte
andre formål og annen re levant informasjon som nevnt i nr. 2.

5. Nr. 1 – 4 får ikke anvendelse dersom og i den grad

a) den registrerte allerede har informasjonen,

b) det viser seg umulig å gi nevnte informasjon eller det vil innebære en uforholdsmessig stor innsats, særlig i forbindelse med
behandling for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller fo r statistiske
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formål i henhold til vilkårene og garantiene nevnt i artikkel 89 nr. 1, eller i den grad forpliktelse n nevnt i nr. 1 i denne artikkel
trolig vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre at målene med nevnte behandling nås. I slike tilfeller skal den
behandlingsansvarlige treffe egnede tiltak for å verne den registrertes rettigheter og friheter og berettigede interesser, herunder
gjøre informasjonen offentlig tilgjengelig,

c) innsamling eller utlevering er uttrykkelig fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsan svarlige
er underlagt, og som inneholder egnede t iltak for å verne den registrertes berettigede interesser, eller

d) dersom personopplysningene må holdes fortrolige som følge av taushetsplikt i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes
nasjonale rett, herunder en lovfestet taushetsplikt.

Artikkel 15

Den registrertes rett til innsyn

1. Den registrerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende
behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene og følgende informasjon:

a) formålene med behandlingen,

b) de berørte kategoriene av personopplysninger,

c) mottakerne eller kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, særlig mottakere i tre djestater
eller internasjonale organisasjoner,

d ) dersom det er mulig, hvor lenge det forventes at personopplysningene vil bli lagret, eller, dersom dette ikke er mulig, krite riene
som brukes for å fastsette denne perioden,

e) retten til å anmode den behandlingsansvarlige om korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av
behandlingen av personopplysninger som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot nevnte behandling,

f) retten til å klage til en tilsynsmyndighet,

g) dersom personopplysningene ikke er samlet inn fra den registrerte, all tilgjengelig informasjon om hvor personopplysningene
stammer fra,

h) forekomsten av automatiserte avgjørelser, herunder profilering, som nevnt i artikkel 22 nr. 1 og 4, og, i det minste i nevnte tilfeller,
relevant informasjon om den underliggende logikken samt om betydningen og de forventede konsekvensene av en slik behandling
for den registrerte.

2. Dersom personopplysningene overføres til en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon, skal den registrerte ha rett til å bli
underrettet om de nødvendige garantiene i henhold til artikkel 46 i forbindelse med overføringen.

3. Den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles. Dersom den registrerte
anmoder om flere kopier, kan den be handlingsansvarlige kreve et rimelig gebyr basert på administrasjonskostnadene. Dersom den
registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en v anlig
elektronisk form.

4. Retten til å motta en kopi nevnt i nr. 3 skal ikke krenke andres rettigheter og friheter.
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Avsnitt 3

Korrigering og sletting

Artikkel 16

Rett til korrigering

Den registrerte skal ha rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv korrigert av den behandlingsansvarlige uten ugrunnet
opphold. Idet det tas hensyn til formålene med behandlingen skal den registrerte ha rett til å få ufullstendige personopplysn inger
komplettert, herunder ved å framlegge en supplerende erklæring.

Artikkel 17

Rett til sle tting («rett til å bli glemt»)

1. Den registrerte skal ha rett til å få personopplysninger om seg selv slettet av den behandlingsansvarlige uten ugrunnet oppho ld,
og den behandlingsansvarlige skal ha plikt til å slette personopplysninger uten ugrunnet opp hold dersom et av de følgende forhold gjør
seg gjeldende:

a) personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for,

b) den registrerte trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen, i henho ld til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel
9 nr. 2 bokstav a), og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen,

c) den registrerte gjør innsigelse mot behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 1, og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede
grunner til behandlingen, eller den registrerte gjør innsigelse mot behandlingen i henhold til artikkel 21 nr. 2,

d) personopplysningene er blitt behandlet ulovlig,

e) personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den
behandlingsansvarlige er underlagt,

f) personopplysningene er blitt samlet inn i forbindelse med tilbud om informasjonssamfunnstjenester som nevnt i artikkel 8 nr. 1.

2. Dersom den behandlingsansv arlige har offentliggjort personopplysningene og i henhold til nr. 1 har plikt til å slette
personopplysningene, skal vedkommende, idet det tas hensyn til tilgjengelig teknologi og gjennomføringskostnadene, treffe rim elige
tiltak, herunder tekniske tiltak, for å underrette behandlingsansvarlige som behandler personopplysningene, om at den registrerte har
anmodet om at nevnte behandlingsansvarlige skal slette alle lenker til, kopier eller reproduksjoner av nevnte personopplysnin ger.

3. Nr. 1 og 2 får ikke anvendelse dersom nevnte behandling er nødvendig

a) for å utøve retten til ytrings - og informasjonsfrihet,

b) for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den
behandling sansvarlige er underlagt, eller for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den
behandlingsansvarlige er pålagt,

c) av hensyn til allmennhetens interesse på området folkehelse i samsvar med artikkel 9 nr. 2 boksta v h) og i) og artikkel 9 nr. 3,

d) for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistis ke formål i
samsvar med artikkel 89 nr. 1 i den grad rettigheten nevnt i nr. 1 trolig vil gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre at målene
med nevnte behandling nås, eller

e) for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.
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Artikkel 18

Rett til begrensning av behandling

1. Den registrerte skal ha rett til å kreve av den behand lingsansvarlige at behandlingen begrenses dersom et av de følgende forhold
gjør seg gjeldende:

a) den registrerte bestrider riktigheten av personopplysningene, i en periode som gjør det mulig for den behandlingsansvarlige å
kontrollere riktigheten av pers onopplysningene,

b) behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter seg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av
personopplysningene begrenses,

c) den behandlingsansvarlige ikke lenger trenger personopplysningene til formål et med behandlingen, men den registrerte har behov
for disse for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav,

d) den registrerte har gjort innsigelse mot behandling i henhold til artikkel 21 nr. 1 i påvente av kontrollen av om hvorvidt de n
behan dlingsansvarliges berettigede grunner går foran den registrertes.

2. Dersom behandlingen er blitt begrenset i henhold til nr. 1, skal slike personopplysninger, bortsett fra lagring, bare behandl es med
den registrertes samtykke eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å verne en annen fysisk eller juridisk
persons rettigheter eller av hensyn til viktige samfunnsinteresser i Unionen eller en medlemsstat.

3. En registrert som har oppnådd begrensning av behandlingen i henhold til nr. 1, skal underrettes av den behandlingsansvarlige før
nevnte begrensning av behandlingen oppheves.

Artikkel 19

Underretningsplikt i forbindelse med korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandling

Den behandlingsansv arlige skal underrette enhver mottaker som har fått utlevert personopplysninger, om enhver korrigering eller
sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen utført i samsvar med artikkel 16, artikkel 17 nr. 1 og artik kel 18,
med mindre det te viser seg å være umulig eller innebærer en uforholdsmessig stor innsats. Den behandlingsansvarlige skal underrette
den registrerte om nevnte mottakere dersom den registrerte anmoder om det.

Artikkel 20

Rett til dataportabilitet

1. Den registrerte skal ha rett til å motta personopplysninger om seg selv som vedkommende har 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 den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, hindrer dette, dersom

a) behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav a) eller artikkel 9 nr. 2 bokstav a) eller en avtal e i henhold
til artikkel 6 nr. 1 bokstav b), og

b) behandlingen utføres automatisk.

2. Når den registrerte utøver sin rett til dataportabilitet i henhold til nr. 1, skal vedkommende, når det er teknisk mulig, ha rett til å
få overført personopplysningene direkte fra en behandlingsansvar lig til en annen.

3. Utøvelse av rettigheten nevnt i nr. 1 i denne artikkel berører ikke artikkel 17. Nevnte rettighet får ikke anvendelse på beha ndling
som er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er
pålagt.

4. Rettigheten nevnt i nr. 1 skal ikke krenke andres rettigheter og friheter.
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Avsnitt 4

Innsigelsesrett og automatiserte individuelle avgjørelser

Artikkel 21

Innsigelsesrett

1. Den registrerte skal til enhver tid, a v grunner knyttet til vedkommendes særlige situasjon, ha rett til å protestere mot behandling
av personopplysninger om vedkommende, og som har grunnlag i artikkel 6 nr. 1 bokstav e) eller f), herunder profilering med gr unnlag
i nevnte bestemmelser. Den beh andlingsansvarlige skal ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vedkommende kan
påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for behandlingen som går foran den registrertes interesser, rettighete r og friheter,
eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

2. Dersom personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring, skal den registrerte til enhver tid ha rett til å
protestere mot behandling av personopplysninger som angår vedkommende, til slik marke dsføring, herunder profilering i den grad
dette er knyttet til direkte markedsføring.

3. Dersom den registrerte gjør innsigelse mot behandling med henblikk på direkte markedsføring, skal personopplysningene ikke
lenger behandles for slike formål.

4. Sene st på tidspunktet for den første kommunikasjonen med den registrerte skal vedkommende uttrykkelig gjøres oppmerksom på
rettigheten nevnt i nr. 1 og 2, og informasjon om nevnte rettighet skal framlegges på en klar måte og atskilt fra annen infor masjon.

5. I forbindelse med bruk av informasjonssamfunnstjenester og uten hensyn til direktiv 2002/58/EF kan den registrerte utøve sin
rett til å protestere ved hjelp av automatiserte midler ved bruk av tekniske spesifikasjoner.

6. Dersom personopplysninger behandl es for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for statistiske formål i
henhold til artikkel 89 nr. 1, har den registrerte, av grunner knyttet til vedkommendes særlige situasjon, rett til å protest ere mot
behandling av personopplys ninger om vedkommende, med mindre behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens
interesse.

Artikkel 22

Automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering

1. Den registrerte skal ha rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling,
herunder profilering, som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker vedkommende.

2. Nr. 1 får ikke anvendelse dersom avgjørelsen

a) er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale mellom den registrerte og en behandlingsansvarlig,

b) er tillatt i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige er underlagt, og der det også
er fastsatt egnede tiltak for å verne den registrertes rettigheter, friheter og berettigede interesser, eller

c) er basert på den registrertes uttrykkelige samtykke.

3. I tilfellene nevnt i nr. 2 bokstav a) og c) skal den behandlingsansvarlige gjennomføre egnede tiltak for å verne den registre r tes
rettigheter og friheter og berettigede interesser, i det minste retten til menneskelig inngripen fra den behandlingsansvarlig e, til å uttrykke
sine synspunkter og til å bestride avgjørelsen.

4. Avgjørelsene nevnt i nr. 2 skal ikke bygge på særlige kat egorier av personopplysninger nevnt i artikkel 9 nr. 1, med mindre
artikkel 9 nr. 2 bokstav a) eller g) får anvendelse og det er innført egnede tiltak for å verne den registrertes rettigheter, friheter og
berettigede interesser.
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Avsnitt 5

Begrensninger

Ar tikkel 23

Begrensninger

1. Unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som den behandlingsansvarlige eller databehandleren er underlagt, kan ved
lovgivningsmessige tiltak begrense rekkevidden av forpliktelsene og rettighetene fastsatt i artikkel 12 – 22 og artikkel 34 samt i artikkel
5 i den grad dens bestemmelser svarer til rettighetene og pliktene fastsatt i artikkel 12 – 22, når en slik begrensning overholder det
vesentligste innholdet i de grunnleggende rettighetene og frihetene og er et nødvendig og forholdsmessig tiltak i et demokratisk
samfunn for å sikre

a) den nasjonale sikkerhet,

b) forsvaret,

c) den offentlige sikkerhet,

d) forebygging, etterforskning, avsløring eller straffeforfølging av straffbare forhold eller iverksettelse av strafferettslige sanksjoner,
herunder vern mot og forebygging av trusler mot den offentlige sikkerhet,

e) andre viktige mål av generell samfunnsinteresse for Unionen eller en medlemsstat, særlig Unionens eller en medlemsstats vikti ge
økonomiske eller finansielle interesser, herunder valuta - , budsjett - og skattesaker, folkehelse og trygdespørsmål,

f) beskyttelse av rettsvesenets uavhengighet samt retterganger,

g) forebygging, etterforskning, avsløring og straffeforfølging av brudd på yrkesetiske regle r i lovregulerte yrker,

h) en kontroll - , tilsyns - eller reguleringsfunksjon som også midlertidig er knyttet til utøvelse av offentlig myndighet i tilfellene nevnt
i bokstav a) – e) og g),

i) vern av den registrertes interesser eller andres rettigheter og f riheter,

j) håndheving av sivilrettslige krav.

2. Alle lovgivningsmessige tiltak nevnt i nr. 1 skal, når det er relevant, minst inneholde særlige bestemmelser om

a) formålene med behandlingen eller kategorier av behandling,

b) kategoriene av personoppl ysninger,

c) omfanget av begrensningene som er innført,

d) garantiene for å unngå misbruk eller ulovlig tilgang eller overføring,

e) spesifisering av den behandlingsansvarlige eller kategoriene av behandlingsansvarlige,

f) lagringsperioder og gjeldende garantier, idet det tas hensyn til arten, omfanget av og formålene med behandlingen eller kategoriene
av behandling,

g) risikoene for de registrertes rettigheter og friheter og

h) de registrertes rett til å bli underrettet om begrensningen, med mindre d ette kan skade formålet med begrensningen.
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KAPITTEL IV

Behandlingsansvarlig og databehandler

Avsnitt 1

Generelle forpliktelser

Artikkel 24

Den behandlingsansvarliges ansvar

1. Idet det tas hensyn til behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i, samt risikoene av varierende
sannsynlighets - og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den behandlingsansvarlige gjennomføre egnede
tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise at behandlingen utføres i samsvar med denne forordning. Nevnte tiltak skal
gjennomgås på nytt og skal oppdateres ved behov.

2. Dersom det står i forhold til behandlingsaktivitetene, skal tiltakene nevnt i nr. 1 omfatte den behandlingsansvarliges iverks etting
av retningslinjer for vern av personopplysninger.

3. Overholdelse av godkjente atferdsnormer som nevnt i artikkel 40 eller godkjente sertifiseringsmekanismer som nevnt i artikkel
42 kan brukes som en faktor for å påvise at den behandlingsansvarliges forpliktelser overholdes.

Artikkel 25

Innebygd personvern og personvern som standardinnstilling

1. Idet det tas hensyn til den tekniske utviklingen, gjennomføringskostnadene, behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen
den utføres i, samt risikoene av varierende sannsynligh ets - og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og friheter som
behandlingen medfører, skal den behandlingsansvarlige, både på tidspunktet for fastsettelse av midlene som skal brukes i forb indelse
med behandlingen, og på tidspunktet for selve be handlingen, gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak, f.eks.
pseudonymisering, utformet med sikte på en effektiv gjennomføring av prinsippene for vern av personopplysninger, f.eks.
dataminimering, og for å integrere de nødvendige garantier i b ehandlingen for å oppfylle kravene i denne forordning og verne de
registrertes rettigheter.

2. Den behandlingsansvarlige skal gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at det som standard bare er
personopplysninger som er nødvendig e for hvert spesifikke formål med behandlingen, som behandles. Nevnte forpliktelse får
anvendelse på den mengden personopplysninger som samles inn, omfanget av behandlingen av opplysningene, hvor lenge de lagres
og deres tilgjengelighet. Nevnte tiltak skal særlig sikre at personopplysninger som standard ikke gjøres tilgjengelige for et ubegrenset
antall fysiske personer uten den berørte personens medvirkning.

3. En godkjent sertifiseringsmekanisme i henhold til artikkel 42 kan brukes som en faktor for å på vise at kravene fastsatt i nr. 1 og
2 i denne artikkel overholdes.

Artikkel 26

Felles behandlingsansvarlige

1. Dersom to eller flere behandlingsansvarlige i fellesskap fastsetter formålene med og midlene for behandlingen, skal de være f elles
behandlingsansvarlige. De skal på en gjennomsiktig måte fastsette sitt respektive ansvar for å overholde forpliktelsene i den ne
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forordning, særlig med hensyn til utøvelse av den registrertes rettigheter og den plikt de har til å framlegge informasjonen nev nt i
artikkel 13 og 14, ved hjelp av en ordning seg imellom, med mindre og i den grad de behandlingsansvarliges respektive ansvar er
fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett som de behandlingsansvarlige er underlagt. I ordningen kan det utpekes et
kontaktpunkt for registrerte.

2. Ordningen nevnt i nr. 1 skal på behørig måte gjenspeile de felles behandlingsansvarliges respektive roller og forhold til de
registrerte. Det vesentligste innholdet i ordningen skal gjøres tilgjengelig for den registrerte.

3. Uavhengig av vilkårene for ordningen nevnt i nr. 1 kan den registrerte utøve sine rettigheter i henhold til denne forordning med
hensyn til og overfor hver av de behandlingsansvarlige.

Artikkel 27

Representanter for behandlingsansvarlige eller databehandlere som ikke er etablert i Unionen

1. Dersom artikkel 3 nr. 2 får anvendelse, skal den behandlingsansvarlige eller databehandleren skriftlig utpeke en representant i
Unionen.

2. Forpliktelsen fastsatt i nr. 1 i denne artikkel får ikke an vendelse på

a) behandling som skjer leilighetsvis, som ikke omfatter behandling i stor skala av særlige kategorier av opplysninger som nevnt i
artikkel 9 nr. 1, eller behandling av personopplysninger om straffedommer eller straffbare forhold som nevnt i a rtikkel 10, og som
sannsynligvis ikke vil medføre en risiko for fysiske personers rettigheter og friheter, idet det tas hensyn til behandlingens art,
omfang, formål og sammenhengen den utføres i, eller

b) en offentlig myndighet eller et offentlig organ.

3. Representanten skal være etablert i en av medlemsstatene der de registrerte hvis personopplysninger behandles i forbindelse m ed
tilbud av varer eller tjenester til dem eller hvis atferd monitoreres, befinner seg.

4. Den behandlingsansvarlige eller dat abehandleren skal gi representanten fullmakt til å være den, i tillegg til eller istedenfor den
behandlingsansvarlige eller databehandleren, som især tilsynsmyndigheter og registrerte kan henvende seg til ved spørsmål om
behandlingen, med henblikk på å sik re overholdelse av denne forordning.

5. Den behandlingsansvarliges eller databehandlerens utpeking av en representant skal ikke berøre eventuelle rettslige skritt mo t
den behandlingsansvarlige eller databehandleren selv.

Artikkel 28

Databehandler

1. Der som en behandling skal utføres på vegne av en behandlingsansvarlig, skal den behandlingsansvarlige bare bruke
databehandlere som gir tilstrekkelige garantier for at de vil gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak som sikre r at
behandlingen opp fyller kravene i denne forordning og vern av den registrertes rettigheter.

2. Databehandleren skal ikke engasjere en annen databehandler uten at det på forhånd er innhentet særlig eller generell skriftli g
tillatelse til dette fra den behandlingsansvarlige . Dersom det er innhentet en generell skriftlig tillatelse, skal databehandleren underrette
den behandlingsansvarlige om eventuelle planer om å benytte andre databehandlere eller skifte ut databehandlere, og dermed gi den
behandlingsansvarlige muligheten t il å motsette seg slike endringer.

3. Behandling utført av en databehandler skal være underlagt en avtale eller et annet rettslig dokument i henhold til unionsrett en
eller medlemsstatenes nasjonale rett som er bindende for databehandleren med hensyn til d en behandlingsansvarlige, og der hensikten
med og varigheten av behandlingen, behandlingens formål og art, typen personopplysninger og kategorier av registrerte samt de n
behandlingsansvarliges rettigheter og plikter er fastsatt. I nevnte avtale eller nevnt e andre rettslige dokument skal det særlig angis at
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databehandleren

a) behandler personopplysningene bare på dokumenterte instrukser fra den behandlingsansvarlige, herunder med hensyn til overføri ng
av personopplysninger til en tredjestat eller en interna sjonal organisasjon, med mindre det kreves i henhold til unionsretten eller
medlemsstatenes nasjonale rett som databehandleren er underlagt; i så fall skal databehandleren underrette den
behandlingsansvarlige om nevnte rettslige krav før behandlingen, men mindre denne rett av hensyn til viktige samfunnsinteresser
forbyr en slik underretning,

b) sikrer at personer som er autorisert til å behandle personopplysningene, har forpliktet seg til å behandle opplysningene fort rolig
eller er underlagt en egnet lovfe stet taushetsplikt,

c) treffer alle tiltak som er nødvendig i henhold til artikkel 32,

d) overholder vilkårene nevnt i nr. 2 og 4 når det gjelder å engasjere en annen databehandler,

e) idet det tas hensyn til behandlingens art og i den grad det er mulig, bistår, ved hjelp av egnede tekniske og organisatoriske tiltak,
den behandlingsansvarlige med å oppfylle vedkommendes plikt til å svare på anmodninger som den registrerte inngir med henblik k
på å utøve sine rettigheter fastsatt i kapittel III,

f) b istår den behandlingsansvarlige med å sikre overholdelse av forpliktelsene i henhold til artikkel 32 – 36, idet det tas hensyn til
behandlingens art og den informasjonen som er tilgjengelig for databehandleren,

g) etter den behandlingsansvarliges valg, slet ter eller tilbakeleverer alle personopplysninger til den behandlingsansvarlige etter at
tjenestene knyttet til behandlingen er levert, og sletter eksisterende kopier, med mindre unionsretten eller medlemsstatenes
nasjonale rett krever at personopplysningen e lagres,

h) gjør tilgjengelig for den behandlingsansvarlige all informasjon som er nødvendig for å påvise at forpliktelsene fastsatt i de nne
artikkel er oppfylt, samt muliggjør og bidrar til revisjoner, herunder inspeksjoner, som gjennomføres av den beha ndlingsansvarlige
eller en annen inspektør på fullmakt fra den behandlingsansvarlige.

Når det gjelder første ledd bokstav h) skal databehandleren omgående underrette den behandlingsansvarlige dersom vedkommende
mener at en instruks er i strid med denne for ordning eller andre bestemmelser om vern av personopplysninger i unionsretten eller
medlemsstatenes nasjonale rett.

4. Dersom en databehandler engasjerer en annen databehandler for å utføre spesifikke behandlingsaktiviteter på vegne av den
behandlingsansv arlige, skal nevnte andre databehandler pålegges de samme forpliktelsene med hensyn til vern av personopplysninger
som er fastsatt i avtalen eller i et annet rettslig dokument mellom den behandlingsansvarlige og databehandleren som nevnt i nr. 3, ved
hjelp av en avtale eller et annet rettslig dokument i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett, der det særlig gis
tilstrekkelige garantier for at det vil bli gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at behandlingen oppfyll er kravene i
denne forordning. Dersom nevnte andre databehandler ikke oppfyller sine forpliktelser med hensyn til vern av personopplysning er,
skal den opprinnelige databehandleren overfor den behandlingsansvarlige ha fullt ansvar for at nevnte andre databe handler oppfyller
sine forpliktelser.

5. En databehandlers overholdelse av godkjente atferdsnormer som nevnt i artikkel 40 eller en godkjent sertifiseringsmekanisme
som nevnt i artikkel 42 kan brukes som en faktor for å påvise at det foreligger tilstrekke lige garantier som nevnt i nr. 1 og 4 i denne
artikkel.

6. Uten at det berører en individuell avtale mellom den behandlingsansvarlige og databehandleren, kan avtalen eller det andre
rettslige dokumentet nevnt i nr. 3 og 4 i denne artikkel helt eller delvi s bygge på standardavtalevilkårene nevnt i nr. 7 og 8 i denne
artikkel, herunder når de inngår i en sertifisering som er gitt den behandlingsansvarlige eller databehandleren i henhold til 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 tilsynsmyndighet kan vedta standardavtalevilkår for tilfellene nevnt i nr. 3 og 4 i denne artikkel og i samsvar med
konsistensmekanismen nevnt i artikkel 63.

9. Avtalen eller det andre rettslige dokumentet nevnt i nr. 3 og 4 skal være skriftlig, herunder elektronisk.

10. Dersom en databehandler overtrer bestemmelsene i denne forordning ved å fastsette formålene med og midlene for behandlingen,
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skal databehandleren anses for å være en behandlingsansvarlig med hensyn til nevnte behandling, uten at det berører artikkel 82, 83 og
84,

Artikkel 29

Behandling som utføres for den behandlingsansvarlige eller databehandleren

Dat abehandleren og enhver person som handler for den behandlingsansvarlige eller databehandleren, og som har tilgang til
personopplysninger, skal behandle nevnte opplysninger bare etter instruks fra den behandlingsansvarlige, med mindre det kreve s i
henhold t il unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett.

Artikkel 30

Protokoller over behandlingsaktiviteter

1. Hver behandlingsansvarlig og, dersom det er relevant, den behandlingsansvarliges representant skal føre en protokoll over
behandlingsaktiviteter som utføres under deres ansvar. Nevnte protokoll skal inneholde følgende informasjon:

a) navnet på og kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige og, dersom det er relevant, den felles behandlingsansvarlige, den
behandlingsansvarliges representant og personvernrådgiveren,

b) formålene med behandlingen,

c) en beskrivelse av kategoriene av registrerte og kategoriene av personopplysninger,

d) kategoriene av mottakere som personopplysningene er blitt eller vil bli utlevert til, herunder mottakere i tredjestater eller
internasjonale organisasjoner,

e) dersom det er relevant, overføringer av personopplysninger til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon, herunder
identifikasjon av nevnte tredjestat eller internasjonale organisasjon og, ved o verføringer nevnt i artikkel 49 nr. 1 annet ledd,
dokumentasjon på nødvendige garantier,

f) dersom det er mulig, de planlagte tidsfristene for sletting av de forskjellige kategoriene av opplysninger,

g) dersom det er mulig, en generell beskrivelse av de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene nevnt i artikkel 32 nr. 1.

2. Hver databehandler og, dersom det er relevant, databehandlerens representant skal føre en protokoll over alle kategorier av
behandlingsaktiviteter som er utført på vegne av en b ehandlingsansvarlig, og som skal inneholde:

a) navnet på og kontaktopplysningene til databehandleren eller databehandlerne og til hver behandlingsansvarlig som databehandle ren
opptrer på vegne av, samt, dersom det er relevant, den behandlingsansvarliges e ller databehandlerens representant og
personvernrådgiveren,

b) kategoriene av behandling utført på vegne av hver behandlingsansvarlig,

c) dersom det er relevant, overføringer av personopplysninger til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon, he runder
identifikasjon av nevnte tredjestat eller internasjonale organisasjon og, ved overføringer nevnt i artikkel 49 nr. 1 annet le dd,
dokumentasjon på nødvendige garantier,

d) dersom det er mulig, en generell beskrivelse av de tekniske og organisatorisk e sikkerhetstiltakene nevnt i artikkel 32 nr. 1.

3. Protokollene nevnt i nr. 1 og 2 skal være skriftlige, herunder elektroniske.

4. Den behandlingsansvarlige eller databehandleren og, dersom det er relevant, den behandlingsansvarliges eller databehandlerens
representant skal på anmodning gjøre protokollen tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

5. Forpliktelsene nevnt i nr. 1 og 2 gjelder ikke et foretak eller en organisasjon med færre enn 250 ansatte, med mindre behandl ingen
det/den utfører, t rolig vil medføre en risiko for de registrertes rettigheter og friheter, behandlingen ikke skjer leilighetsvis eller omfatter
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særlige kategorier av opplysninger som nevnt i artikkel 9 nr. 1 eller personopplysninger om straffedommer og straffbare forho ld ne vnt
i artikkel 10.

Artikkel 31

Samarbeid med tilsynsmyndigheten

Den behandlingsansvarlige og databehandleren og, dersom det er relevant, deres representanter skal på anmodning samarbeide me d
tilsynsmyndigheten i forbindelse med utførelsen av dens oppgaver.

Avsnitt 2

Personopplysningssikkerhet

Artikkel 32

Sikkerhet ved behandlingen

1. Idet det tas hensyn til det tekniske utviklingen, gjennomføringskostnadene og behandlingens art, omfang, formål og
sammenhengen den utføres i, samt risikoene av varierende sannsynlighets - og alvorlighetsgrad for fysiske personers rettigheter og
friheter, skal den behandlingsansvarlige og databehandleren gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et
sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen, he runder blant annet, alt etter hva som er relevant,

a) pseudonymisering og kryptering av personopplysninger,

b) evne til å sikre vedvarende fortrolighet, integritet, tilgjengelighet og robusthet i behandlingssystemene og - tjenestene,

c) evne til å gjenop prette tilgjengeligheten og tilgangen til personopplysninger i rett tid dersom det oppstår en fysisk eller teknisk
hendelse,

d) en prosess for regelmessig testing, analysering og vurdering av hvor effektive behandlingens tekniske og organisatoriske
sikker hetstiltak er.

2. Ved vurderingen av egnet sikkerhetsnivå skal det særlig tas hensyn til risikoene forbundet med behandlingen, særlig som følge
av utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring eller ikke - autorisert utlevering av eller tilgang til personopplysninger som er
overført, lagret eller på annen måte behandlet.

3. Overholdelse av godkjente atferdsnormer som nevnt i artikkel 40 eller en godkjent sertifiseringsmekanisme som nevnt i artikke l
42 kan brukes som en faktor for å påvise at kraven e i nr. 1 i denne artikkel er oppfylt.

4. Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal treffe tiltak for å sikre at enhver fysisk person som handler for den
behandlingsansvarlige eller databehandleren, og som har tilgang til personopplysninger, behan dler nevnte opplysninger bare etter
instruks fra den behandlingsansvarlige, med mindre unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett krever at vedkommende gj ør
dette.

Artikkel 33

Melding til tilsynsmyndigheten om brudd på personopplysningssikkerheten

1. Ved brudd på personopplysningssikkerheten skal den behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold og når det er mulig, senest
72 timer etter å ha fått kjennskap til det, melde bruddet til vedkommende tilsynsmyndighet i samsvar med artikkel 55, med min dre det
er lite trolig at bruddet vil medføre en risiko for fysiske personers rettigheter og friheter. Dersom bruddet ikke meldes til
tilsynsmyndigheten innen 72 timer, skal årsakene til forsinkelsen oppgis.
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2. Etter å ha fått kjennskap til et brudd på personopplysningssikkerheten skal databehandleren uten ugrunnet opphold underrette den
behandlingsansvarlige.

3. Meldingen nevnt i nr. 1 skal minst

a) beskrive arten av bruddet på personopplysningssikkerheten, herunder, når det er mulig, kategoriene av o g omtrentlig antall
registrerte som er berørt, og kategoriene av og omtrentlig antall personopplysningsposter som er berørt,

b) inneholde navnet på og kontaktopplysningene til personvernrådgiveren eller et annet kontaktpunkt der mer informasjon kan
innhen tes,

c) beskrive de sannsynlige konsekvensene av bruddet på personopplysningssikkerheten,

d) beskrive de tiltak som den behandlingsansvarlige har truffet eller foreslår å treffe for å håndtere bruddet på
personopplysningssikkerheten, herunder, dersom det er relevant, tiltak for å redusere eventuelle skadevirkninger som følge av
bruddet.

4. Dersom og i den grad det ikke er mulig å gi all informasjon samtidig, kan den gis trinnvis uten ytterligere ugrunnet opphold.

5. Den behandlingsansvarlige skal dokume ntere ethvert brudd på personopplysningssikkerheten, herunder de faktiske forhold rundt
nevnte brudd, virkningene av det og hvilke tiltak som er truffet for å utbedre det. Denne dokumentasjonen skal gjøre det muli g for
tilsynsmyndigheten å kontrollere sams var med denne artikkel.

Artikkel 34

Underretning av den registrerte om brudd på personopplysningssikkerheten

1. Dersom det er sannsynlig at bruddet på personopplysningssikkerheten vil medføre en høy risiko for fysiske personers rettighet er
og friheter, s kal den behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold underrette den registrerte om bruddet.

2. Underretningen til den registrerte nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal inneholde en klar og tydelig beskrivelse av arten av b ruddet
på personopplysningssikkerhet en og minst informasjonen og tiltakene nevnt i artikkel 33 nr. 3 bokstav b), c) og d).

3. Underretningen til den registrerte nevnt i nr. 1 er ikke påkrevd dersom noen av følgende vilkår er oppfylt:

a) den behandlingsansvarlige har gjennomført egnede tekn iske og organisatoriske sikkerhetstiltak, og disse tiltakene er blitt anvendt
på personopplysningene som er berørt av bruddet på personopplysningssikkerheten, særlig tiltak som gjør personopplysningene
uleselige for enhver person som ikke har autorisert ti lgang til dem, f.eks. kryptering,

b) den behandlingsansvarlige har truffet etterfølgende tiltak som sikrer at det er lite trolig at den høye risikoen for de regis trertes
rettigheter og friheter nevnt i nr. 1 vil oppstå,

c) det vil innebære en uforholdsme ssig stor innsats. Dersom dette er tilfellet, skal allmennheten isteden underrettes, eller det skal
treffes et lignende tiltak som sikrer at de registrerte underrettes på en like effektiv måte.

4. Dersom den behandlingsansvarlige ikke allerede har underre ttet den registrerte om bruddet på personopplysningssikkerheten, kan
tilsynsmyndigheten, etter å ha vurdert sannsynligheten for at bruddet vil medføre en høy risiko, kreve at den behandlingsansv arlige
gjør dette, eller beslutte at ett eller flere av vilkår ene nevnt i nr. 3 er oppfylt.
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Avsnitt 3

Vurdering av personvernkonsekvenser og forhåndsdrøftinger

Artikkel 35

Vurdering av personvernkonsekvenser

1. Dersom det er trolig at en type behandling, særlig ved bruk av ny teknologi og idet det tas hensyn til behandlingens art, omfang,
formål og sammenhengen den utføres i, vil medføre en høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter, skal den
behandlingsansvarlige før behandlingen foreta en vurdering av hvilke konsekvenser den planlagte behandlingen vil ha for
personopplysningsvernet. En vurdering kan omfatte flere lignende behandlingsaktiviteter som innebærer tilsvarende høye risiko er.

2. Den behandlingsansvarlige skal rådføre seg med personvernrådgiveren, dersom en slik er utpekt, i forbindelse med utførelsen av
en vurdering av personvernkonsekvenser.

3. En vurdering av personvernkonsekvenser som nevnt i nr. 1 skal særlig være nødvendig i følgende tilfeller:

a) en systematisk og omfattende vurdering av personlige aspekter ved fysiske personer som er basert på automatisert behandling,
herunder profilering, og som danner grunnlag for avgjørelser som har rettsvirkning for den fysiske personen eller på lignende måte
i betydelig grad påvirker den fysiske personen,

b) behandling i stor skala av særlige kategorier av opplysninger som nevnt i artikkel 9 nr. 1, eller av personopplysninger om
straffedommer og straffbare forhold som nevnt i artikkel 10, eller

c) en systematisk overvåking i stor skala av et offentlig tilgjengelig område.

4. Tilsynsmyndighete n skal utarbeide og offentliggjøre en liste over hvilke typer behandlingsaktiviteter som omfattes av kravet om
vurdering av personvernkonsekvenser i henhold til nr. 1. Tilsynsmyndigheten skal oversende nevnte lister til Personvernrådet nevnt i
artikkel 68.

5. Tilsynsmyndigheten kan også utarbeide og offentliggjøre en liste over hvilke typer behandlingsaktiviteter det ikke kreves at det
utføres en vurdering av personvernkonsekvenser for. Tilsynsmyndigheten skal oversende nevnte lister til Personvernrådet.

6 . Før listene nevnt i nr. 4 og 5 godkjennes, skal vedkommende tilsynsmyndighet anvende konsistensmekanismen nevnt i artikkel
63 dersom slike lister omfatter behandlingsaktiviteter som gjelder tilbud av varer eller tjenester til registrerte eller moni torer ing av
deres atferd i flere medlemsstater, eller som i betydelig grad kan påvirke den frie utveksling av personopplysninger i Unione n.

7. Vurderingen skal minst inneholde

a) en systematisk beskrivelse av de planlagte behandlingsaktivitetene og formålene med behandlingen, herunder, dersom det er
relevant, den berettigede interessen som forfølges av den behandlingsansvarlige,

b) en vurdering av om behandlingsaktivitetene er nødvendige og står i rimelig forhold til formålene,

c) en vurdering av risikoene f or de registrertes rettigheter og friheter som nevnt i nr. 1, og

d) de planlagte tiltakene for å håndtere risikoene, herunder garantier, sikkerhetstiltak og mekanismer for å sikre vern av
personopplysninger og for å påvise at denne forordning overholdes, idet det tas hensyn til de registrertes og andre berørte personers
rettigheter og berettigede interesser.

8. Det skal tas behørig hensyn til de berørte behandlingsansvarliges eller databehandleres overholdelse av godkjente atferdsnorm er
som nevnt i artikk el 40 ved vurderingen av konsekvensene av behandlingsaktivitetene som utføres av nevnte behandlingsansvarlige
eller databehandlere, særlig med henblikk på en vurdering av personvernkonsekvenser.

9. Dersom det er relevant, skal den behandlingsansvarlige in nhente synspunkter på den planlagte behandlingen fra de registrerte
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eller deres representanter uten 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 unionsretten eller retten i
medlemsstaten som den behandlingsansvarlige er underlagt, og nevnte rett regulerer den eller de aktuelle spesifikke
behandlingsaktivitetene, og det allerede er utført en vu rdering av personvernkonsekvenser som en del av en generell
konsekvensvurdering i forbindelse med vedtakelse av nevnte rettslige grunnlag, får nr. 1 – 7 ikke anvendelse, med mindre
medlemsstatene anser det nødvendig å utføre en slik vurdering før behandlings aktivitetene.

11. Ved behov skal den behandlingsansvarlige foreta en gjennomgåelse for å vurdere om behandlingen utføres i samsvar med
vurderingen av personvernkonsekvenser, i det minste dersom risikoen som behandlingen medfører, endres.

Artikkel 36

Forhåndsdrøftinger

1. Den behandlingsansvarlige skal rådføre seg med tilsynsmyndigheten før behandlingen dersom en vurdering av
personvernkonsekvenser i henhold til artikkel 35 tilsier at behandlingen vil medføre en høy risiko dersom den behandlingsansv ar lige
ikke treffer tiltak for å redusere risikoen.

2. Dersom tilsynsmyndigheten mener at den planlagte behandlingen nevnt i nr. 1 vil være i strid med denne forordning, særlig
dersom den behandlingsansvarlige ikke i tilstrekkelig grad har identifisert elle r redusert risikoen, skal tilsynsmyndigheten innen en frist
på opptil åtte uker fra mottak av anmodningen om drøftinger, gi den behandlingsansvarlige og, dersom det er relevant, databeh andleren
skriftlige råd, og kan i den forbindelse benytte den myndighet den har i henhold til artikkel 58. Denne fristen kan forlenges med seks
uker, idet det tas hensyn til den planlagte behandlingens kompleksitet. Tilsynsmyndigheten skal underrette den behandlingsans varlige
og, dersom det er relevant, databehandleren om en eventuell forlengelse, sammen med årsakene til dette, senest én måned etter å ha
mottatt anmodningen om drøftinger. Disse fristene kan utsettes midlertidig fram til tilsynsmyndigheten har innhentet informas jonen
den har anmodet i forbindelse med drøftingen e.

3. Ved drøftinger med tilsynsmyndigheten i henhold til nr. 1 skal den behandlingsansvarlige framlegge det følgende for
tilsynsmyndigheten:

a) dersom det er relevant, ansvarsfordelingen mellom den behandlingsansvarlige, de felles behandlingsansvarlige og databehandlerne
som er involvert i behandlingen, særlig ved behandling i et konsern,

b) formålene med og midlene for den planlagte behandlingen,

c) tiltakene og garantiene som er fastsatt for å verne de registrertes rettigheter og friheter i henhold t il denne forordning,

d) dersom det er relevant, kontaktopplysningene til personvernrådgiveren,

e) vurderingen av personvernkonsekvenser fastsatt i artikkel 35 og

f) all annen informasjon som tilsynsmyndigheten anmoder om.

4. Medlemsstatene skal rådføre seg med tilsynsmyndigheten ved utarbeiding av forslag til lovgivning som skal vedtas av et nasjonalt
parlament, eller av et reguleringstiltak som er basert på slik lovgivning, og som er knyttet til behandling.

5. Uten hensyn til nr. 1 kan det i medlemsst atenes nasjonale rett kreves at de behandlingsansvarlige skal rådføre seg med og innhente
forhåndsgodkjenning fra tilsynsmyndigheten i forbindelse med en oppgave som utføres av en behandlingsansvarlig i allmennheten s
interesse, herunder knyttet til sosial trygghet og folkehelse.
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Avsnitt 4

Personvernrådgiver

Artikkel 37

Utpeking av en personvernrådgiver

1. Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal utpeke en personvernrådgiver når

a) behandlingen utføres av en offentlig myndighet eller et offentlig organ, bortsett fra domstoler som opptrer innenfor rammen av sin
domsmyndighet,

b) den behandlingsansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhet består av behandlingsaktiviteter som på grunn av sin art, s itt
omfang og/eller formål krever reg elmessig og systematisk monitorering i stor skala av registrerte, eller

c) den behandlingsansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhet består av behandling i stor skala av særlige kategorier av
opplysninger i henhold til artikkel 9 samt personopplys ninger om straffedommer og straffbare forhold som nevnt i artikkel 10.

2. Et konsern kan oppnevne én personvernrådgiver, forutsatt at alle virksomhetene har enkel tilgang til vedkommende.

3. Dersom den behandlingsansvarlige eller databehandleren er en of fentlig myndighet eller et offentlig organ, kan det utpekes én
personvernrådgiver for flere av nevnte myndigheter eller organer, idet det tas hensyn til deres organisasjonsstruktur og stør relse.

4. I andre tilfeller enn dem nevnt i nr. 1 kan eller, dersom det kreves i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett, skal den
behandlingsansvarlige eller databehandleren eller sammenslutninger og andre organer som representerer kategorier av
behandlingsansvarlige eller databehandlere, utpeke en personvern rådgiver. Personvernrådgiveren kan handle på vegne av nevnte
sammenslutninger og andre organer som representerer behandlingsansvarlige eller databehandlere.

5. Personvernrådgiveren skal utpekes på grunnlag av faglige kvalifikasjoner og særlig på grunnlag av dybdekunnskap om
personvernlovgivning og praksis på området samt evne til å utføre oppgavene nevnt i artikkel 39.

6. Personvernrådgiveren kan være en ansatt hos den behandlingsansvarlige eller databehandleren eller utføre oppgavene på grunnla g
av en tj enesteavtale.

7. Den behandlingsansvarlige eller databehandleren skal offentliggjøre kontaktopplysningene til personvernrådgiveren og meddele
disse til tilsynsmyndigheten.

Artikkel 38

Personvernrådgiverens stilling

1. Den behandlingsansvarlige og databe handleren skal sikre at personvernrådgiveren på riktig måte og i rett tid involveres i alle
spørsmål som gjelder vern av personopplysninger.

2. Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal støtte personvernrådgiveren i forbindelse med utførelsen av o ppgavene nevnt
i artikkel 39 ved å stille til rådighet de ressurser som er nødvendig for å utføre nevnte oppgaver, samt gi tilgang til perso nopplysninger
og behandlingsaktiviteter og gjøre det mulig for vedkommende å opprettholde sin dybdekunnskap.

3. Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal sikre at personvernrådgiveren ikke mottar instrukser om utførelsen av nevnte
oppgaver. Vedkommende skal ikke avskjediges eller straffes av den behandlingsansvarlige eller databehandleren for å utføre si ne
oppg aver. Personvernrådgiveren skal rapportere direkte til det høyeste ledelsesnivået hos den behandlingsansvarlige eller
databehandleren.
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4. De registrerte kan kontakte personvernrådgiveren angående alle spørsmål om behandling av deres personopplysninger og om
utøvelsen av de rettighetene de har i henhold til denne forordning.

5. Personvernrådgiveren skal være bundet av taushetsplikt eller en plikt til fortrolig behandling av opplysninger ved utførelse av
sine oppgaver i samsvar med unionsretten eller medlem sstatenes nasjonale rett.

6. Personvernrådgiveren kan utføre andre oppgaver og ha andre plikter. Den behandlingsansvarlige eller databehandleren skal sikr e
at nevnte oppgaver eller plikter ikke fører til en interessekonflikt.

Artikkel 39

Personvernrådgiverens oppgaver

1. Personvernrådgiveren skal minst ha følgende oppgaver:

a) informere og gi råd til den behandlingsansvarlige eller databehandleren og de ansatte som utfører behandlingen, om de
forpliktelsene de har i henhold til denne for ordning, og i henhold til andre av Unionens eller medlemsstatenes bestemmelser om
vern av personopplysninger,

b) kontrollere overholdelsen av denne forordning, av andre av Unionens eller medlemsstatenes personvernregler og den
behandlingsansvarliges eller databehandlerens personvernretningslinjer, herunder fordeling av ansvar, holdningsskapende tiltak og
opplæring av personellet som er involvert i behandlingsaktivitetene, og tilhørende revisjoner,

c) på anmodning gi råd om vurderingen av personvernkonsekv enser og kontrollere gjennomføringen av den i henhold til artikkel 35,

d) samarbeide med tilsynsmyndigheten,

e) fungere som kontaktpunkt for tilsynsmyndigheten ved spørsmål om behandlingen, herunder forhåndsdrøftingene nevnt i artikkel
36, og ved behov rådføre seg med tilsynsmyndigheten om eventuelle andre spørsmål.

2. Personvernrådgiveren skal ved utførelsen av sine oppgaver ta behørig hensyn til risikoene forbundet med behandlingsaktivitete ne,
idet det tas hensyn til behandlingens art, omfang, formål og sammenhengen den utføres i.

Avsnitt 5

Atferdsnormer og sertifisering

Artikkel 40

Atferdsnormer

1. Medlemsstatene, tilsynsmyndighetene, Personvernrådet og Kommisjonen skal oppmuntre til at det utarbeides atferdsnormer som
skal bidra til riktig anvende lse av denne forordning, idet det tas hensyn til de særlige forholdene i de forskjellige behandlingssektorene
og de særlige behovene til svært små, små og mellomstore bedrifter.

2. Sammenslutninger og andre organer som representerer kategorier av behandli ngsansvarlige eller databehandlere, kan utarbeide
atferdsnormer, eller endre eller utvide omfanget av slike regler, for å angi anvendelsen av denne forordning nærmere, f.eks. med hensyn
til

a) rettferdig og gjennomsiktig behandling,

b) de berettigede int eressene som forfølges av behandlingsansvarlige i bestemte sammenhenger,

c) innsamling av personopplysninger,



57

d) pseudonymisering av personopplysninger,

e) informasjonen som gis allmennheten og de registrerte,

f) utøvelsen av registrertes rettigheter,

g) informasjonen som gis til barn, og vern av barn, samt måten samtykke fra de personer som har foreldreansvar for barn, innhent es
på,

h) tiltakene og framgangsmåtene nevnt i artikkel 24 og 25 og tiltakene for å ivareta sikkerheten ved behandlingen nevnt i artikkel 32,

i) melding av brudd på personopplysningssikkerheten til tilsynsmyndigheter og underretning av registrerte om nevnte brudd,

j) overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner eller

k) utenrettslige pr osesser og andre mekanismer for tvisteløsning mellom behandlingsansvarlige og databehandlere med hensyn til
behandling, uten at det berører de registrertes rettigheter i henhold til artikkel 77 og 79.

3. Atferdsnormer som er godkjent i henhold til nr. 5 i denne artikkel, og som har allmenn gyldighet i henhold til nr. 9 i denne artikkel,
kan, i tillegg til at behandlingsansvarlige eller databehandlere som omfattes av denne forordning, overholder dem, også overh oldes av
behandlingsansvarlige eller databehand lere som ikke omfattes av denne forordning i henhold til artikkel 3, med henblikk på å gi
nødvendige garantier i forbindelse med overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner i henhold
til vilkårene nevnt i artikkel 46 nr. 2 bokstav e). Nevnte behandlingsansvarlige eller databehandlere skal, gjennom avtaler eller andre
rettslig bindende virkemidler, inngå bindende og håndhevbare forpliktelser om å anvende slike nødvendige garantier, herunder med
hensyn til de registre rtes rettigheter.

4. Atferdsnormene nevnt i nr. 2 i denne artikkel skal inneholde mekanismer som gjør det mulig for organet nevnt i artikkel 41 nr . 1
å utføre det obligatoriske tilsynet med at behandlingsansvarlige eller databehandlere som forplikter seg til å anvende atferdsnormene,
overholder dem, uten at det berører oppgavene og myndigheten til tilsynsmyndighetene som har kompetanse i henhold til artikke l 55
eller 56.

5. Sammenslutninger og andre organer nevnt i nr. 2 i denne artikkel som har til hensi kt å utarbeide atferdsnormer eller endre eller
utvide eksisterende atferdsnormer, skal framlegge utkastet til, endringen eller utvidelsen av atferdsnormene for tilsynsmyndi gheten
som har kompetanse i henhold til artikkel 55. Tilsynsmyndigheten skal avgi ut talelse om hvorvidt utkastet til, endringen eller utvidelsen
av atferdsnormene oppfyller kravene i denne forordning, og skal godkjenne nevnte utkast til, endring eller utvidelse av atfer dsnormene
dersom den finner at de inneholder tilstrekkelige og nødvend ige garantier.

6. Dersom utkastet til, endringen eller utvidelsen av atferdsnormene godkjennes i samsvar med nr. 5, og dersom de berørte
atferdsnormene ikke gjelder behandlingsaktiviteter i flere medlemsstater, skal tilsynsmyndigheten registrere og offent liggjøre
atferdsnormene.

7. Dersom et utkast til atferdsnormer gjelder behandlingsaktiviteter i flere medlemsstater, skal tilsynsmyndigheten som har
kompetanse i henhold til artikkel 55, før utkastet til, endringen eller utvidelsen av atferdsnormene godkj ennes, oversende dem i henhold
til framgangsmåten nevnt i artikkel 63 til Personvernrådet, som skal avgi uttalelse om hvorvidt utkastet til, endringen eller utvidelsen
av atferdsnormene oppfyller kravene i denne forordning eller, i tilfellet nevnt i nr. 3 i denne artikkel, inneholder nødvendige garantier.

8. Dersom uttalelsen nevnt i nr. 7 bekrefter at utkastet til, endringen eller utvidelsen av atferdsnormene er i samsvar med denn e
forordning eller, i tilfellet nevnt i nr. 3, inneholder nødvendige garanti er, skal Personvernrådet framlegge sin uttalelse for Kommisjonen.

9. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter beslutte at de godkjente atferdsnormene, endringen eller utvidelsen av
dem som den har mottatt i henhold til nr. 8 i denne artikkel, har allmenn gyldighet i Unionen. Disse gjennomføringsrettsaktene skal
vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren fastsatt i artikkel 93 nr. 2.

10. Kommisjonen skal sørge for at de godkjente atferdsnormene som det er besluttet har allmenn gyldighet i sa msvar med nr. 9,
offentliggjøres på egnet måte.

11. Personvernrådet skal samle alle godkjente atferdsnormer, endringer og utvidelser av dem i et register, og skal gjøre dem offe ntlig
tilgjengelig på egnet måte.
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Artikkel 41

Kontroll av godkjente atferdsno rmer

1. Uten at det berører vedkommende tilsynsmyndighets oppgaver og myndighet i henhold til artikkel 57 og 58, kan tilsynet med at
atferdsnormene overholdes i henhold til artikkel 40 utføres av et organ med et egnet nivå av dybdekunnskap om temaet for
atferdsnormene og som er akkreditert for dette formål av vedkommende tilsynsmyndighet.

2. Et organ som nevnt i nr. 1 kan akkrediteres til å føre tilsyn med overholdelsen av atferdsnormer dersom nevnte organ har

a) vist at det er uavhengig og har dybdekun nskap om temaet for atferdsnormene på en måte som oppfyller vedkommende
tilsynsmyndighets krav,

b) fastsatt framgangsmåter som gjør det mulig å vurdere om berørte behandlingsansvarlige og databehandlere oppfyller vilkårene f or
anvendelse av atferdsnormene , føre tilsyn med at de overholdes og foreta regelmessige gjennomgåelser av atferdsnormenes
virkemåte,

c) fastsatt framgangsmåter og rutiner for behandling av klager på overtredelser av atferdsnormene eller måten de er blitt eller blir
gjennomført på av den behandlingsansvarlige eller databehandleren, og gjøre nevnte framgangsmåter og rutiner gjennomsiktige
for de registrerte og allmennheten, og

d) vist, på en måte som oppfyller vedkommende tilsynsmyndighets krav, at oppgavene eller pliktene ikke fører t il en interessekonflikt.

3. Vedkommende tilsynsmyndighet skal legge fram et utkast til vilkår for akkreditering av et organ som nevnt i nr. 1 i denne art ikkel
for Personvernrådet i henhold til konsistensmekanismen nevnt i artikkel 63.

4. Uten at det berø rer vedkommende tilsynsmyndighets oppgaver og myndighet og bestemmelsene i kapittel VIII, skal et organ som
nevnt i nr. 1 i denne artikkel, under forutsetning av nødvendige garantier, treffe egnede tiltak i tilfelle en behandlingsans varlig eller
databehand ler ikke overholder atferdsnormene, herunder suspendere eller utelukke den berørte behandlingsansvarlige eller
databehandleren fra atferdsnormene. Det skal underrette vedkommende tilsynsmyndighet om nevnte tiltak og årsakene til at de e r
truffet.

5. Vedko mmende tilsynsmyndighet skal tilbakekalle akkrediteringen av et organ som nevnt i nr. 1 dersom vilkårene for
akkreditering ikke eller ikke lenger oppfylles, eller dersom tiltak som er truffet av organet, er i strid med bestemmelsene i denne
forordning.

6. Denne artikkel får ikke anvendelse på behandling utført av offentlige myndigheter og organer.

Artikkel 42

Sertifisering

1. Medlemsstatene, tilsynsmyndighetene, Personvernrådet og Kommisjonen skal, særlig på unionsplan, oppmuntre til at det
opprettes mek anismer for personvernsertifisering samt personvernsegl og - merker med det som mål å påvise at de
behandlingsansvarliges og databehandlernes behandlingsaktiviteter oppfyller kravene i denne forordning. Det skal tas hensyn t il de
særlige behovene til svært små, små og mellomstore bedrifter.

2. Mekanismer for personvernsertifisering, personvernsegl eller - merker som er godkjent i henhold til nr. 5 i denne artikkel, kan, i
tillegg til at de overholdes av behandlingsansvarlige eller databehandlere som omfattes av denne forordning, fastsettes med det formål
å påvise at det foreligger nødvendige garantier gitt av behandlingsansvarlige eller databehandlere som ikke omfattes av denne
forordning i henhold til artikkel 3, i forbindelse med overføring av personopplysn inger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner
på vilkårene nevnt i artikkel 46 nr. 2 bokstav f). Nevnte behandlingsansvarlige eller databehandlere skal, gjennom avtaler el ler andre
rettslig bindende virkemidler, inngå bindende og håndhevbare f orpliktelser om å anvende nevnte nødvendige garantier, herunder for å
ivareta de registrertes rettigheter.
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3. Sertifiseringen skal være frivillig og tilgjengelig gjennom en gjennomsiktig prosess.

4. En sertifisering i henhold til denne artikkel begrenser ikke den behandlingsansvarliges eller databehandlerens ansvar for å oppfylle
kravene i denne forordning, og berører ikke oppgavene og myndigheten til tilsynsmyndighetene som har kompetanse i henhold til
artikkel 55 eller 56.

5. En sertifisering i henhold til denne artikkel skal utstedes av sertifiseringsorganene nevnt i artikkel 43 eller av vedkommende
tilsynsmyndighet på grunnlag av kriterier som er godkjent av nevnte vedkommende myndighet i henhold til artikkel 58 nr. 3, el ler av
Personvernrådet i henho ld til artikkel 63. Dersom kriteriene er godkjent av Personvernrådet, kan dette føre til en felles sertifisering –
det europeiske personvernsegl.

6. Den behandlingsansvarlige eller databehandleren som forelegger sin behandling for sertifiseringsmekanismen , skal gi
sertifiseringsmekanismen nevnt i artikkel 43 eller, dersom det er relevant, vedkommende tilsynsmyndighet all informasjon samt tilgang
til de behandlingsaktivitetene som er nødvendig for å gjennomføre sertifiseringen.

7. Sertifiseringen skal utst edes til en behandlingsansvarlig eller databehandler for en periode på høyst tre år og kan fornyes på samme
vilkår, forutsatt at relevante krav fortsatt er oppfylt. Sertifiseringen skal tilbakekalles av sertifiseringsorganene nevnt i artikkel 43 eller
av v edkommende tilsynsmyndighet, etter hva som er relevant, dersom kravene til sertifisering ikke lenger er oppfylt.

8. Personvernrådet skal samle alle sertifiseringsmekanismer og personvernsegl og - merker i et register, og skal gjøre dem offentlig
tilgjengelig på egnet måte.

Artikkel 43

Sertifiseringsorganer

1. Uten at det berører vedkommende tilsynsmyndigheters oppgaver og myndighet i henhold til artikkel 57 og 58, skal
sertifiseringsorganer som har et egnet nivå av dybdekunnskap om vern av perso nopplysninger, etter å ha underrettet tilsynsmyndigheten
slik at den kan utøve sin myndighet i henhold til artikkel 58 nr. 2 bokstav h) når det er nødvendig, utstede og fornye sertif iseringen.
Medlemsstatene skal sikre at nevnte sertifiseringsorganer akkre diteres av en eller begge av følgende:

a) tilsynsmyndigheten som har kompetanse i henhold til artikkel 55 eller 56,

b) det nasjonale akkrediteringsorganet som er utpekt i samsvar med europaparlaments - og rådsforordning (EF) nr. 765/2008(20) i
samsvar med EN - ISO/IEC 17065/2012, og med tilleggskravene fastsatt av tilsynsmyndigheten som har kompetanse i henhold til
artikkel 55 eller 56.

2. Sertifiseringsorganer nevnt i nr. 1 skal akkrediteres i samsvar med nevnte nummer bare dersom de har

a) vist at de er u avhengige og har dybdekunnskap om sertifiseringens innhold på en måte som oppfyller vedkommende
tilsynsmyndighets krav,

b) forpliktet seg til å overholde kriteriene nevnt i artikkel 42 nr. 5 og som er godkjent av tilsynsmyndigheten som har kompetan se i
he nhold til artikkel 55 eller 56, eller av Personvernrådet i henhold til artikkel 63,

c) fastsatt framgangsmåter for utstedelse, regelmessig gjennomgåelse og tilbakekalling av en personvernsertifisering og
personvernsegl og - merker,

d) fastsatt framgangsmå ter og rutiner for behandling av klager på overtredelser av sertifiseringen eller måten sertifiseringen er blitt
eller blir gjennomført på av den behandlingsansvarlige eller databehandleren, og gjøre nevnte framgangsmåter og rutiner
gjennomsiktige for de r egistrerte og allmennheten, og

e) vist, på en måte som oppfyller vedkommende tilsynsmyndighets krav, at deres oppgaver og plikter ikke fører til en interesseko nflikt.

3. Akkrediteringen av sertifiseringsorganer som nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkel ska l skje på grunnlag av kriterier som er godkjent

(20) Europaparlaments - og rådsforordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om fastsettels e av kravene til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av produkter,
og om oppheving av forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30).
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av tilsynsmyndigheten som har kompetanse i henhold til artikkel 55 eller 56, eller av Personvernrådet i henhold til artikkel 63. Ved
akkreditering i henhold til nr. 1 bokstav b) i denne artikkel skal nevnte k rav utfylle kravene fastsatt i forordning (EF) nr. 765/2008 og
de tekniske reglene som beskriver sertifiseringsorganenes metoder og framgangsmåter.

4. Sertifiseringsorganene nevnt i nr. 1 skal ha ansvar for å utføre en egnet vurdering som fører til sertif isering eller tilbakekalling av
nevnte sertifisering, uten at det berører den behandlingsansvarliges eller databehandlerens ansvar for å overholde kravene i denne
forordning. Akkrediteringen skal utstedes for en periode på høyst fem år og kan fornyes på sa mme vilkår, forutsatt at
sertifiseringsorganet oppfyller kravene i denne artikkel.

5. Sertifiseringsorganene nevnt i nr. 1 skal underrette vedkommende tilsynsmyndighet om årsakene til at sertifiseringen det er
anmodet om, er utstedt eller tilbakekalt.

6. Kravene nevnt i nr. 3 i denne artikkel og kriteriene nevnt i artikkel 42 nr. 5 skal offentliggjøres av tilsynsmyndigheten i e t lett
tilgjengelig format. Tilsynsmyndighetene skal også oversende nevnte krav og kriterier til Personvernrådet. Personvernrådet skal samle
sertifiseringsmekanismer og personvernsegl i et register, og skal gjøre dem offentlig tilgjengelig på egnet måte.

7. Uten at det berører kapittel VIII, skal vedkommende tilsynsmyndighet eller det nasjonale akkrediteringsorganet trekke tilbake e n
akkreditering av et sertifiseringsorgan i henhold til nr. 1 i denne artikkel dersom vilkårene for akkrediteringen ikke eller ikke lenger
overholdes, eller dersom tiltak truffet av sertifiseringsorganet er i strid med denne forordning.

8. Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 92 for å fastsette de krav som skal tas i
betraktning med henblikk på mekanismene for personvernsertifisering nevnt i artikkel 42 nr. 1.

9. Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrett sakter der det fastsettes tekniske standarder for sertifiseringsmekanismer og
personvernsegl og - merker, og mekanismer for å fremme og anerkjenne nevnte sertifiseringsmekanismer, segl og merker. Disse
gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med und ersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 93 nr. 2.

KAPITTEL V

Overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner

Artikkel 44

Generelt prinsipp for overføring

Enhver overføring av personopplysninger som behandles eller skal behandles etter overføring til en tredjestat eller til en internasjonal
organisasjon, skal finne sted bare dersom den behandlingsansvarlige og databehandleren, med forbehold for de andre bestemmels ene
i denne forordning, oppfyller vilkårene i dette kapitt el, herunder for videreoverføring av personopplysninger fra tredjestaten eller en
internasjonal organisasjon til en annen tredjestat eller en annen internasjonal organisasjon. Alle bestemmelser i dette kapit tel skal få
anvendelse for å sikre at det nivået for vern av fysiske personer som garanteres i denne forordning, ikke undergraves.

Artikkel 45

Overføringer på grunnlag av en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå

1. Personopplysninger kan overføres til en tredjestat eller en internasjonal organis asjon når Kommisjonen har fastslått at tredjestaten,
et territorium eller en eller flere angitte sektorer i nevnte tredjestat eller den aktuelle internasjonale organisasjonen sik rer et tilstrekkelig
beskyttelsesnivå. En slik overføring skal ikke kreve en s ærlig godkjenning.

2. Ved vurderingen av om beskyttelsesnivå er tilstrekkelig skal Kommisjonen særlig ta hensyn til det følgende:

a) prinsippet om rettsstaten, respekt for menneskerettighetene og grunnleggende friheter, relevant lovgivning, både generell og
sektorbestemt, herunder om offentlig sikkerhet, forsvar, nasjonal sikkerhet og strafferett og offentlige myndigheters tilgang til
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personopplysninger samt gjennomføring av nevnte lovgivning, regler for vern av personopplysninger, regler for yrkesutøvels e og
sikkerhetstiltak, herunder regler for videreoverføring av personopplysninger til en annen tredjestat eller internasjonal orga nisasjon
som gjelder i nevnte stat eller internasjonale organisasjon, rettspraksis samt effektive og håndhevbare rettigheter f or de registrerte
og rett til effektiv administrativ og rettslig prøving for de registrerte hvis personopplysninger overføres,

b) om det finnes en eller flere velfungerende, uavhengige tilsynsmyndigheter i tredjestaten eller som en internasjonal organisasjon er
underlagt, med ansvar for å sikre og håndheve at reglene for vern av personopplysninger overholdes, herunder tilstrekkelig
håndhevingsmyndighet, for å bistå og gi råd til de registrerte når de utøver sine rettigheter, og for samarbeid med
t ilsynsmyndighetene i medlemsstatene, og

c) de internasjonale forpliktelsene som den berørte tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen har påtatt seg, eller a ndre
forpliktelser som følger av rettslig bindende konvensjoner eller instrumenter og a v tredjestatens eller organisasjonens deltaking i
multilaterale eller regionale systemer, særlig i forbindelse med vern av personopplysninger.

3. Etter å ha vurdert om beskyttelsesnivået er tilstrekkelig, kan Kommisjonen ved hjelp av gjennomføringsrettsak ter beslutte at en
tredjestat, et territorium eller en eller flere angitte sektorer i en tredjestat eller en internasjonal organisasjon sikrer e t tilstrekkelig
beskyttelsesnivå i henhold til nr. 2 i denne artikkel. I gjennomføringsrettsaktene skal det fast settes en mekanisme for regelmessig
gjennomgåelse, som skal foretas minst hvert fjerde år, der det skal tas hensyn til all relevant utvikling i tredjestaten elle r den
internasjonale organisasjonen. I gjennomføringsrettsakten skal dens geografiske og sektor vise virkeområde angis samt, dersom det er
relevant, den eller de tilsynsmyndigheter som er nevnt i nr. 2 bokstav b) i denne artikkel. Gjennomføringsrettsakten skal ved tas i
samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 93 nr. 2.

4. Kommisjonen ska l fortløpende overvåke utviklingen i tredjestater og internasjonale organisasjoner som kan påvirke virkemåten
til beslutninger truffet i henhold til nr. 3 i denne artikkel samt beslutninger truffet på grunnlag av artikkel 25 nr. 6 i di rektiv 95/46/EF.

5. Når tilgjengelig informasjon, særlig etter gjennomgåelsen nevnt i nr. 3 i denne artikkel, viser at en tredjestat, et territor ium eller
en eller flere angitte sektorer i en tredjestat eller en internasjonal organisasjon ikke lenger sikrer et tilstrekkelig b eskyttelsesnivå i
henhold til nr. 2 i denne artikkel, skal Kommisjonen i det omfang som er nødvendig, oppheve, endre eller midlertidig oppheve
beslutningen nevnt i nr. 3 i denne artikkel ved hjelp av gjennomføringsrettsakter uten tilbakevirkende kraft. Dis se
gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 93 nr. 2.

I behørig begrunnede, tvingende hastetilfeller skal Kommisjonen vedta gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i sams var
med prosedyren nevnt i artikkel 93 nr. 3.

6. Kommisjonen skal innlede samråd med tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen med henblikk på å avhjelpe
situasjonen som har gitt opphav til beslutningen truffet i henhold til nr. 5.

7. En beslutning i henhold til nr. 5 i denne artikkel berører ikke overføringer av personopplysninger til tredjestaten, et territorium
eller en eller flere angitte sektorer i nevnte tredjestat eller den aktuelle internasjonale organisasjonen som utføres i henh old til artikkel
46 – 49.

8. Komm isjonen skal i Den europeiske unions tidende og på sitt nettsted offentliggjøre en liste over tredjestatene, territoriene og de
angitte sektorene i en tredjestat samt internasjonale organisasjoner som den har fastslått ikke eller ikke lenger sikrer et t ils trekkelig
beskyttelsesnivå.

9. Beslutninger truffet av Kommisjonen på grunnlag av artikkel 25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF skal fortsette å gjelde fram til de endres,
erstattes eller oppheves ved en kommisjonsbeslutning truffet i samsvar med nr. 3 eller 5 i denne artikkel.

Artikkel 46

Overføringer som omfattes av nødvendige garantier

1. Dersom det ikke foreligger en beslutning i henhold til artikkel 45 nr. 3, kan en behandlingsansvarlig eller databehandler ove rføre
personopplysninger til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon bare dersom den behandlingsansvarlige eller databehandleren
har gitt nødvendige garantier, og under forutsetning av at de registrerte har håndhevbare rettigheter og effektive rettsmidle r.

2. De nødvendige garantiene nevnt i nr. 1 kan uten krav om særlig godkjenning fra en tilsynsmyndighet sikres ved hjelp av



62

a) et rettslig bindende og håndhevbart instrument mellom offentlige myndigheter eller organer,

b) bindende virksomhetsregler i samsvar med artikkel 47,

c) standard personvernbestemmelser vedtatt av Kommisjonen i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 93 nr. 2,

d) standard personvernbestemmelser vedtatt av en tilsynsmyndighet og godkjent av Kommisjonen i samsvar med
undersøkelsesprosedyren nevnt i artik kel 93 nr. 2,

e) godkjente atferdsnormer i henhold til artikkel 40 sammen med bindende og håndhevbare forpliktelser for den
behandlingsansvarlige eller databehandleren i tredjestaten om å anvende nødvendige garantier, herunder med hensyn til de
registrertes rettigheter, eller

f) en godkjent sertifiseringsmekanisme i henhold til artikkel 42 sammen med bindende og håndhevbare forpliktelser for den
behandlingsansvarlige eller databehandleren i tredjestaten om å anvende nødvendige garantier, herunde r med hensyn til de
registrertes rettigheter.

3. Forutsatt godkjenning fra vedkommende tilsynsmyndighet kan de nødvendige garantiene nevnt i nr. 1 også sikres, særlig ved
hjelp av

a) avtalevilkår mellom den behandlingsansvarlige eller databehandleren og den behandlingsansvarlige, databehandleren eller
mottakeren av personopplysninger i tredjestaten eller den internasjonale organisasjonen, eller

b) bestemmelser som skal innføres i administrative ordninger mellom offentlige myndigheter eller organer, og so m omfatter
håndhevbare og effektive rettigheter for de registrerte.

4. Tilsynsmyndigheten skal anvende konsistensmekanismen nevnt i artikkel 63 i tilfellene nevnt i nr. 3 i denne artikkel.

5. Godkjenninger gitt av en medlemsstat eller tilsynsmyndighet på grunnlag av artikkel 26 nr. 2 i direktiv 95/46/EF skal fortsette å
gjelde fram til de ved behov endres, erstattes eller oppheves av nevnte tilsynsmyndighet. Beslutninger truffet av Kommisjonen på
grunnlag av artikkel 26 nr. 4 i direktiv 95/46/EF skal fort sette å gjelde fram til de ved behov endres, erstattes eller oppheves ved en
kommisjonsbeslutning truffet i samsvar med nr. 2 i denne artikkel.

Artikkel 47

Bindende virksomhetsregler

1. Vedkommende tilsynsmyndighet skal godkjenne bindende virksomhetsregl er i samsvar med konsistensmekanismen fastsatt i
artikkel 63, forutsatt at de

a) er rettslig bindende og får anvendelse på og håndheves av hvert berørte foretak i konsernet eller gruppen av foretak som utøv er en
felles økonomisk virksomhet, herunder deres ansatte,

b) uttrykkelig gir de registrerte håndhevbare rettigheter med hensyn til behandling av deres personopplysninger og

c) oppfyller kravene fastsatt i nr. 2.

2. De bindende virksomhetsreglene nevnt i nr. 1 skal minst angi

a) strukturen og kontakt opplysninger til konsernet eller gruppen av foretak som utøver en felles økonomisk virksomhet, og hvert av
dets/dens medlemmer,

b) overføringene eller rekken av overføringer av opplysninger, herunder kategorier av personopplysninger, behandlingstype og -
f ormål, typen av berørte registrerte samt angivelse av den aktuelle tredjestaten eller de aktuelle tredjestatene,

c) reglenes rettslig bindende art, både internt og eksternt,

d) anvendelsen av de allmenne prinsippene for vern av personopplysninger, særlig formålsbegrensning, dataminimering, begrenset
lagringstid, datakvalitet, innebygd personvern og personvern som standardinnstilling, rettslig grunnlag for behandlingen,
behandling av særlige kategorier av personopplysninger, tiltak for å ivareta datasikker heten og krav med hensyn til videreoverføring
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til organer som ikke er bundet av de bindende virksomhetsreglene,

e) rettighetene til registrerte i forbindelse med behandlingen samt midler for å utøve nevnte rettigheter, herunder retten til i kke å være
gjenstand for avgjørelser som utelukkende er truffet på grunnlag av automatisert behandling, herunder profilering i samsvar m ed
artikkel 22, retten til å klage til vedkommende tilsynsmyndighet og til vedkommende domstoler i medlemsstatene i samsvar med
art ikkel 79 samt til å motta erstatning og, dersom det er relevant, godtgjøring for brudd på de bindende virksomhetsreglene,

f) at den behandlingsansvarlige eller databehandleren som er etablert på territoriet til en medlemsstat, påtar seg ansvaret ders om et
berørt foretak som ikke er etablert i Unionen, bryter de bindende virksomhetsreglene; den behandlingsansvarlige eller
databehandleren skal fritas for nevnte ansvar, helt eller delvis, bare dersom vedkommende beviser at nevnte foretak ikke er
ansvarlig for hendelsen som forvoldte skaden,

g) hvordan informasjonen om de bindende virksomhetsreglene, særlig om bestemmelsene nevnt i bokstav d), e) og f) i dette nummer,
gis til de registrerte i tillegg til informasjonen nevnt i artikkel 13 og 14,

h) oppgavene t il en personvernrådgiver som er utpekt i samsvar med artikkel 37, eller enhver annen person eller enhet med ansvar for
å kontrollere at de bindende virksomhetsreglene overholdes i konsernet eller gruppen av foretak som utøver en felles økonomis k
virksomhet , samt oppfølging av opplæring og håndtering av klager,

i) framgangsmåtene for å inngi klage,

j) mekanismene i konsernet eller gruppen av foretak som utøver en felles økonomisk virksomhet, for å kontrollere at de bindende
virksomhetsreglene overholdes. N evnte mekanismer skal omfatte personvernrevisjoner og metoder for å sikre korrigerende tiltak
for å verne de registrertes rettigheter. Resultatene av en slik kontroll bør meddeles personen eller enheten nevnt i bokstav h) og
styret i foretaket som utøver k ontroll i et konsern, eller i gruppen av foretak som utøver en felles økonomisk virksomhet, og bør på
anmodning være tilgjengelig for vedkommende tilsynsmyndighet,

k) mekanismene for rapportering og registrering av endringer i reglene og for rapportering av nevnte endringer til tilsynsmyndigheten,

l) mekanismene for samarbeid med tilsynsmyndigheten for å sikre at alle foretak i konsernet eller gruppen av foretak som utøver en
felles økonomisk virksomhet, overholder reglene, særlig ved å gjøre resultatene av kontrollen av tiltakene nevnt i bokstav j)
tilgjengelig for tilsynsmyndigheten,

m) mekanismene for rapportering til vedkommende tilsynsmyndighet av eventuelle lovfestede krav som et foretak i konsernet eller
gruppen av foretak som utøver en felles økon omisk virksomhet, er underlagt i en tredjestat, og som trolig vil ha en betydelig negativ
virkning på garantiene fastsatt i de bindende virksomhetsreglene, og

n) egnet opplæring om personvern for personell som har permanent eller regelmessig tilgang til p ersonopplysninger.

3. Kommisjonen kan fastsette formatet og framgangsmåtene for utveksling av informasjon mellom behandlingsansvarlige,
databehandlere og tilsynsmyndigheter om bindende virksomhetsregler som omhandlet i denne artikkel. Disse
gjennomførings rettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren fastsatt i artikkel 93 nr. 2.

Artikkel 48

Overføring eller utlevering som ikke er tillatt i henhold til unionsretten

Enhver dom avsagt av en domstol eller rett og ethvert vedtak gjort av en for valtningsmyndighet i en tredjestat som krever at en
behandlingsansvarlig eller databehandler skal overføre eller utlevere personopplysninger, kan bare anerkjennes eller håndheve s dersom
den/det bygger på en internasjonal avtale, f.eks. en traktat om gjensi dig juridisk bistand mellom den anmodende tredjestat og Unionen
eller en medlemsstat, uten at det berører andre grunner til overføring i henhold til dette kapittel.

Artikkel 49

Unntak for særlige situasjoner

1. Dersom det ikke foreligger en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå i henhold til artikkel 45 nr. 3 eller nødvendige garantier
i henhold til artikkel 46, herunder bindende virksomhetsregler, skal en overføring eller en rekke av overføringer av personop plysninger
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til en tredjestat eller en in ternasjonal organisasjon bare finne sted på et av følgende vilkår:

a) den registrerte har uttrykkelig gitt samtykke til den foreslåtte overføringen etter å ha blitt informert om de mulige risikoe ne nevnte
overføringer kan innebære for vedkommende når det ikke foreligger en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå og nødvendige
garantier,

b) overføringen er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom den registrerte og den behandlingsansvarlige eller for å gjennomfør e
tiltak som treffes før avtaleinngåel se på den registrertes anmodning,

c) overføringen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale inngått i den registrertes interesse mellom den behandlingsans varlige
og en annen fysisk eller juridisk person,

d) overføringen er nødvendig av hensyn til viktige samfunnsinteresser,

e) overføringen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav,

f) overføringen er nødvendig for å verne den registrertes eller andre personers vitale interesser i tilfeller der den registrert e fysisk eller
juridisk ikke er i stand til å gi samtykke,

g) overføringen finner sted fra et register som i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett er beregnet på å gi
informasjon til allmennheten, og som er tilgjengelig for allmennheten ell er for enhver person som kan gjøre gjeldende en berettiget
interesse, men bare i den utstrekning vilkårene for offentlig tilgjengelighet fastsatt i unionsretten eller medlemsstatenes n asjonale
rett er oppfylt i det særskilte tilfellet.

Dersom en overføring ikke kan baseres på en bestemmelse i artikkel 45 eller 46, herunder bestemmelsene om bindende
virksomhetsregler, og ingen av unntakene for særlige situasjoner nevnt i første ledd i dette nummer får anvendelse, kan en ov erføring
til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon finne sted bare dersom overføringen ikke er gjentakende, bare gjelder et begrenset
antall registrerte, er nødvendig av hensyn til de tvingende berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlig e, og den
registrerte s interesser eller rettigheter og friheter ikke går foran, og den behandlingsansvarlige har vurdert alle omstendigheter i
forbindelse med overføringen og på grunnlag av nevnte vurdering har gitt nødvendige garantier med hensyn til vern av
personopplysninge r. Den behandlingsansvarlige skal underrette tilsynsmyndigheten om overføringen. I tillegg til informasjonen nevnt
i artikkel 13 og 14 skal den behandlingsansvarlige underrette den registrerte om overføringen og om de tvingende berettigede
interessene som forfølges.

2. En overføring i henhold til nr. 1 første ledd bokstav g) skal ikke omfatte alle personopplysningene eller hele kategorier av
personopplysninger i registeret. Når registeret er ment å være tilgjengelig for personer som har en berettiget inter esse i det, skal
overføring bare skje på anmodning fra nevnte personer, eller dersom de selv skal være mottakere.

3. Nr. 1 første ledd bokstav a), b) og c) og nr. 1 annet ledd får ikke anvendelse på aktiviteter som utføres av offentlige myndi gheter
når de utøver offentlig myndighet.

4. De viktige samfunnsinteressene nevnt i nr. 1 første ledd bokstav d) skal anerkjennes i unionsretten eller nasjonal rett i
medlemsstaten som den behandlingsansvarlige er underlagt.

5. Dersom det ikke foreligger en beslutnin g om tilstrekkelig beskyttelsesnivå, kan det i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale
rett av hensyn til viktige samfunnsinteresser uttrykkelig fastsettes grenser for overføring av særlige kategorier av personop plysninger
til en tredjestat eller en i nternasjonal organisasjon. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om nevnte bestemmelser.

6. Den behandlingsansvarlige eller databehandleren skal dokumentere vurderingen og de nødvendige garantiene nevnt i nr. 1 annet
ledd i denne artikkel i protokoll ene nevnt i artikkel 30.

Artikkel 50

Internasjonalt samarbeid om vern av personopplysninger

I forbindelse med tredjestater og internasjonale organisasjoner skal Kommisjonen og tilsynsmyndighetene treffe nødvendige til 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 internasjonal gjensidig bistand ved håndheving av regelverket for vern av personopplysninger, herunder ved underretning,
oversending av klage r, etterforskningsbistand og informasjonsutveksling, tatt i betraktning nødvendige garantier for vern av
personopplysninger og andre grunnleggende rettigheter og friheter,

c) trekke inn relevante berørte parter i drøftinger og aktiviteter som har som mål å fremme internasjonalt samarbeid om håndheving
av regelverket for vern av personopplysninger,

d) fremme utveksling av og dokumentasjon på regelverket for vern av personopplysninger og praksis på området, herunder om
kompetansekonflikter med tredjestater.

KAPITTEL VI

Uavhengige tilsynsmyndigheter

Avsnitt 1

Uavhengig stilling

Artikkel 51

Tilsynsmyndighet

1. Hver medlemsstat skal sikre at en eller flere uavhengige offentlige myndigheter har ansvar for å føre tilsyn med anvendelsen av
denne forordning for å verne fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter i forbindelse med behandling, og for å fremme
den frie flyten av personopplysninger i Unionen («tilsynsmyndighet»).

2. Hver tilsynsmyndighet skal bidra til en ensartet anvendelse av denne fo rordning i hele Unionen. For dette formål skal
tilsynsmyndighetene samarbeide med hverandre og med Kommisjonen i samsvar med kapittel VII.

3. Dersom mer enn én tilsynsmyndighet er etablert i en medlemsstat, skal nevnte medlemsstat utpeke en tilsynsmyndigh et som skal
representere disse myndighetene i Personvernrådet, og fastsette en mekanisme for å sikre at de andre myndighetene overholder reglene
for konsistensmekanismen nevnt i artikkel 63.

4. Medlemsstatene skal senest 25. mai 2018 underrette Kommisjone n om de lovbestemmelser de vedtar i henhold til dette kapittel,
og uten opphold om eventuelle senere endringer som påvirker dem.

Artikkel 52

Uavhengighet

1. Hver tilsynsmyndighet skal utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet etter denne forordning i full uavhengighet.

2. Når medlemmet/medlemmene av hver tilsynsmyndighet utfører sine oppgaver og utøver sin myndighet i samsvar med denne
forordning, skal de ikke utsettes for påvirkninger utenfra, verken direkte eller indirekte, og skal ikke anmode om el ler motta instrukser
fra noen.

3. Medlemmet/medlemmene av hver tilsynsmyndighet skal avstå fra enhver handling som ikke er forenlig med vedkommendes
oppgaver, og skal så lenge oppnevningsperioden varer, ikke utøve en uforenlig yrkesvirksomhet, verken lønn et eller ulønnet.

4. Hver medlemsstat skal sikre at hver tilsynsmyndighet har de menneskelige, tekniske og økonomiske ressurser og lokaler samt
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infrastruktur som er nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet på en effektiv måte, her under i forbindelse
med gjensidig bistand, samarbeid og deltaking i Personvernrådet.

5. Hver medlemsstat skal sikre at hver tilsynsmyndighet velger og har sitt eget personell som utelukkende skal stå under ledelse av
medlemmet/medlemmene av den berørte ti lsynsmyndighet.

6. Hver medlemsstat skal sikre at hver tilsynsmyndighet er underlagt finansiell kontroll som ikke påvirker dens uavhengighet, og at
den har separate, offentlige årsbudsjetter som kan være en del av det samlede statsbudsjettet eller nasjona lbudsjettet.

Artikkel 53

Generelle vilkår for medlemmer av tilsynsmyndigheten

1. Medlemsstatene skal ved hjelp av en gjennomsiktig framgangsmåte sikre at hvert medlem av deres tilsynsmyndigheter oppnevnes
av

— deres parlament,

— deres regjering,

— deres statsoverhode eller

— et uavhengig organ som har fått ansvar for oppnevnelsen i henhold til medlemsstatens nasjonale rett.

2. Hvert medlem skal ha de kvalifikasjoner, den erfaring og den kompetanse, særlig på området vern av personopplysninger, som
er nød vendig for å utføre sine oppgaver og utøve sin myndighet.

3. Et medlems oppgaver opphører ved utløpet av oppnevningsperioden, ved avgang eller ved avsettelse i samsvar med nasjonal rett
i den berørte medlemsstat.

4. Et medlem kan bare avskjediges ved alv orlig forsømmelse eller dersom medlemmet ikke lenger oppfyller vilkårene for å utføre
oppgavene.

Artikkel 54

Regler for opprettelse av tilsynsmyndigheten

1. Hver medlemsstat skal ved lov fastsette følgende:

a) opprettelse av hver tilsynsmyndighet,

b) de nødvendige kvalifikasjonene og utvelgelseskriteriene for å kunne bli oppnevnt som medlem av en tilsynsmyndighet,

c) reglene og framgangsmåtene for oppnevnelse av medlemmet/medlemmene av hver tilsynsmyndighet,

d) varigheten av mandatet til medlemmet/me dlemmene av hver tilsynsmyndighet, som skal være minst fire år, bortsett fra den første
oppnevnelsen etter 24. mai 2016, som kan ha kortere varighet dersom det er nødvendig for å sikre tilsynsmyndighetens
uavhengighet ved hjelp av en trinnvis oppnevnelsesp rosess,

e) om mandatet til medlemmet/medlemmene av hver tilsynsmyndighet kan fornyes, og eventuelt hvor mange ganger,

f) de vilkår som gjelder for forpliktelsene til medlemmet/medlemmene av og personellet hos hver tilsynsmyndighet, forbud mot
aktiviteter , yrkesvirksomhet og fordeler som er uforenlige med disse i og etter oppnevningsperioden, samt regler for avslutning av
arbeidsforholdet.

2. Medlemmet/medlemmene og personellet hos hver tilsynsmyndighet skal, i samsvar med unionsretten eller medlemsstaten es
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nasjonale rett, både i og etter oppnevningsperioden være bundet av taushetsplikt med hensyn til eventuell fortrolig informasj on de får
kjennskap til under utførelsen av sine oppgaver eller utøvelsen av sin myndighet. I oppnevningsperioden skal taushetsp likten særlig
omfatte fysiske personers varsling om overtredelser av denne forordning.

Avsnitt 2

Kompetanse, oppgaver og myndighet

Artikkel 55

Kompetanse

1. Hver tilsynsmyndighet skal ha kompetanse til å utføre de oppgaver og utøve den myndighet den gis i samsvar med denne
forordning, på sin medlemsstats territorium.

2. Dersom behandlingen utføres av offentlige myndigheter eller private organer som handler på grunnlag av artikkel 6 nr. 1 bokst av
c) eller e), er det tilsynsmyndighetene i den berørte medlemsstaten som skal ha kompetanse. I slike tilfeller får artikkel 56 ikke
anvendelse.

3. Tilsynsmyndigheter skal ikke ha kompetanse til å føre tilsyn med domstolers behandlingsaktiviteter når disse handler innenfor
rammen av sin domsmyndighet.

Artikke l 56

Den ledende tilsynsmyndighets kompetanse

1. Uten at det berører artikkel 55, skal tilsynsmyndigheten for den behandlingsansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhe t
eller eneste virksomhet ha kompetanse til å fungere som ledende tilsynsmyndighe t i forbindelse med grenseoverskridende behandling
som utføres av nevnte behandlingsansvarlig eller databehandler i samsvar med framgangsmåten fastsatt i artikkel 60.

2. Som unntak fra nr. 1 skal hver tilsynsmyndighet ha kompetanse til å behandle en motta tt klage eller en mulig overtredelse av
denne forordning dersom klagens gjenstand bare gjelder en virksomhet i dens medlemsstat eller i vesentlig grad påvirker regis trerte
bare i dens medlemsstat.

3. I tilfellene nevnt i nr. 2 i denne artikkel skal tilsyn smyndigheten uten opphold underrette den ledende tilsynsmyndigheten om
saken. Innen en frist på tre uker etter å ha mottatt underretning skal den ledende tilsynsmyndigheten beslutte om den skal be handle
saken eller ikke i samsvar med framgangsmåten fastsat t i artikkel 60, idet det tas hensyn til hvorvidt den behandlingsansvarlige eller
databehandleren har en virksomhet eller ikke i medlemsstaten til tilsynsmyndigheten som har gitt underretningen.

4. Dersom den ledende tilsynsmyndigheten beslutter å behandl e saken, får framgangsmåten fastsatt i artikkel 60 anvendelse.
Tilsynsmyndigheten som underrettet den ledende tilsynsmyndigheten, kan legge fram et utkast til avgjørelse for den ledende
tilsynsmyndigheten. Den ledende tilsynsmyndigheten skal i størst mulig grad ta hensyn til nevnte utkast ved utarbeiding av utkastet til
avgjørelse nevnt i artikkel 60 nr. 3.

5. Dersom den ledende tilsynsmyndigheten beslutter å ikke behandle saken, skal tilsynsmyndigheten som underrettet den ledende
tilsynsmyndigheten, behan dle saken i henhold til artikkel 61 og 62.

6. Den ledende tilsynsmyndigheten skal være den behandlingsansvarliges eller databehandlerens eneste kontaktpunkt i forbindelse
med den grenseoverskridende behandlingen som utføres av nevnte behandlingsansvarlig eller databehandler.

Artikkel 57

Oppgaver
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1. Uten at det berører andre oppgaver fastsatt i denne forordning, skal hver tilsynsmyndighet på sitt territorium

a) føre tilsyn med og håndheve anvendelsen av denne forordning,

b) fremme allmennhetens kjennskap til og forståelse for risikoer, regler, garantier og rettigheter i forbindelse med behandling.
Aktiviteter rettet spesielt mot barn skal vies særlig oppmerksomhet,

c) rådgi, i samsvar med medlemsstatenes nasjonale rett, det nasjonale parlament, regjering en og andre institusjoner og organer om
lovgivning og administrative tiltak knyttet til vern av fysiske personers rettigheter og friheter ved behandling,

d) fremme de behandlingsansvarliges og databehandlernes kjennskap til de forpliktelsene de har i henh old til denne forordning,

e) på anmodning informere registrerte om utøvelse av de rettighetene de har i henhold til denne forordning og, dersom det er rel evant,
samarbeide med tilsynsmyndighetene i andre medlemsstater om dette,

f) behandle klager som er inngitt av en registrert eller et organ, en organisasjon eller en sammenslutning i samsvar med artikkel 80,
og undersøke, i den grad det er hensiktsmessig, klagens gjenstand og underrette klageren om forløpet og utfallet av undersøke lsen
innen en rimelig f rist, særlig dersom det er behov for videre undersøkelse eller samordning med en annen tilsynsmyndighet,

g) samarbeide med andre tilsynsmyndigheter, herunder ved å utveksle informasjon og yte gjensidig bistand, for å sikre ensartet
anvendelse og håndhevin g av denne forordning,

h) gjennomføre undersøkelser om anvendelsen av denne forordning, herunder på grunnlag av informasjon mottatt fra en annen
tilsynsmyndighet eller en annen offentlig myndighet,

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

j) vedta standardavtalevilkår som nevnt i artikkel 28 nr. 8 og artikkel 46 nr. 2 bokstav d),

k) opprette og vedlikeholde en liste i forbindels e med kravene til vurderingen av personvernkonsekvenser i henhold til artikkel 35 nr.
4,

l) gi råd om behandlingsaktivitetene nevnt i artikkel 36 nr. 2,

m) oppmuntre til utarbeiding av atferdsnormer i henhold til artikkel 40 nr. 1 og avgi uttalelse om og godkjenne slike atferdsnormer
som gir tilstrekkelige garantier, i henhold til artikkel 40 nr. 5,

n) oppmuntre til innføring av mekanismer for personvernsertifisering samt personvernsegl og - merker i henhold til artikkel 42 nr. 1,
og å godkjenne kriterien e for sertifisering i henhold til artikkel 42 nr. 5,

o) dersom det er relevant, foreta en regelmessig gjennomgåelse av sertifiseringene utstedt i samsvar med artikkel 42 nr. 7,

p) utarbeide et utkast til og offentliggjøre kriteriene for akkreditering av et organ med ansvar for tilsyn med atferdsnormer i henhold
til artikkel 41 og et sertifiseringsorgan i henhold til artikkel 43,

q) foreta akkreditering av et organ med ansvar for overvåking av atferdsnormer i henhold til artikkel 41 og et sertifiseringsor gan i
henhold til artikkel 43,

r) godkjenne avtalevilkår og bestemmelser som nevnt i artikkel 46 nr. 3,

s) godkjenne bindende virksomhetsregler i henhold til artikkel 47,

t) bidra i Personvernrådets arbeid,

u) føre interne registre over overtredelser a v denne forordning og over tiltak som er truffet i samsvar med artikkel 58 nr. 2, og

v) utføre enhver annen oppgave knyttet til vern av personopplysninger.

2. Hver tilsynsmyndighet skal legge til rette for inngivelse av klager som nevnt i nr. 1 bokstav f ) ved hjelp av tiltak som f.eks. et
klageskjema som også kan fylles ut elektronisk, uten å utelukke andre kommunikasjonsmidler.

3. Oppgavene som hver tilsynsmyndighet utfører, skal være gratis for den registrerte og, dersom det er relevant, for
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personvern rådgiveren.

4. Dersom anmodninger er åpenbart grunnløse eller overdrevne, især fordi de gjentas, kan tilsynsmyndigheten kreve et rimelig geb yr
basert på administrasjonskostnadene, eller nekte å etterkomme anmodningen. Tilsynsmyndigheten skal bære bevisbyr den for at en
anmodning er åpenbart grunnløs eller overdreven.

Artikkel 58

Myndighet

1. Hver tilsynsmyndighet skal ha følgende undersøkelsesmyndighet:

a) pålegge den behandlingsansvarlige og databehandleren og, dersom det er relevant, disses representant, å framlegge all informasjon
den trenger for å kunne utføre sine oppgaver,

b) utføre undersøkelser i form av personvernrevisjoner,

c) foreta en gjennomgåelse av sertifiseringer utstedt i henhold til artikkel 42 nr. 7,

d) underrette den beha ndlingsansvarlige eller databehandleren om en påstått overtredelse av denne forordning,

e) få tilgang, fra den behandlingsansvarlige og databehandleren, til alle personopplysninger og all informasjon som er nødvendig for
å kunne utføre oppgavene den er gi tt,

f) få adgang til alle lokaler hos den behandlingsansvarlige eller databehandleren, herunder til alt databehandlingsutstyr og - midler, i
samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes prosessrett.

2. Hver tilsynsmyndighet skal ha myndighet til å treff e følgende korrigerende tiltak:

a) utstede advarsler til en behandlingsansvarlig eller databehandler om at de planlagte behandlingsaktivitetene trolig er i stri d med
bestemmelsene i denne forordning,

b) utstede irettesettelser til en behandlingsansvarlig eller databehandler dersom behandlingsaktivitetene er i strid med bestemmelsene
i denne forordning,

c) pålegge den behandlingsansvarlige eller databehandleren å imøtekomme den registrertes anmodninger om å utøve sine rettigheter
i henhold til denne foror dning,

d) pålegge den behandlingsansvarlige eller databehandleren å sørge for at behandlingsaktivitetene skjer i samsvar med bestemmels ene
i denne forordning og, dersom det er relevant, på en bestemt måte og innen en bestemt frist,

e) pålegge den behandl ingsansvarlige å underrette den registrerte om brudd på personopplysningssikkerheten,

f) innføre en midlertidig eller varig begrensning av, herunder et forbud mot, behandling,

g) pålegge retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av b ehandlingen i henhold til artikkel 16, 17 og 18 og
underrette mottakere som personopplysningene er utlevert til i henhold til artikkel 17 nr. 2 og artikkel 19, om nevnte tiltak ,

h) trekke tilbake en sertifisering eller pålegge sertifiseringsorganet å trek ke tilbake en sertifisering utstedt i henhold til artikkel 42 og
43, eller pålegge sertifiseringsorganet å ikke utstede sertifisering dersom kravene til sertifisering ikke lenger er oppfylt,

i) ilegge administrative bøter i henhold til artikkel 83 i tille gg til, eller i stedet for, tiltak som det vises til i dette nummer, avhengig
av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle,

j) gi påbud om et midlertidig opphold i datastrømmene til en mottaker i en tredjestat eller til en internasjonal organisasjon.

3. Hver tilsynsmyndighet skal ha følgende myndighet til å godkjenne og gi råd:

a) rådgi den behandlingsansvarlige i samsvar med framgangsmåten for forhåndsdrøftinger nevnt i artikkel 36,
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b) avgi uttalelse, på eget initiativ eller på anmodning, til det nasjonale parlamentet, medlemsstatens regjering eller, i samsvar med
medlemsstatenes nasjonale rett, til andre institusjoner og organer samt allmennheten om eventuelle spørsmål knyttet til vern av
personopplysninger,

c) godkjenne behandlingen nevnt i arti kkel 36 nr. 5 dersom det i medlemsstatens nasjonale rett kreves slik forhåndsgodkjenning,

d) avgi uttalelse om og godkjenne utkast til atferdsnormer i henhold til artikkel 40 nr. 5,

e) akkreditere sertifiseringsorganer i henhold til artikkel 43,

f) utst ede sertifiseringer og godkjenne kriterier for sertifisering i samsvar med artikkel 42 nr. 5,

g) vedta standard personvernbestemmelser nevnt i artikkel 28 nr. 8 og i artikkel 46 nr. 2 bokstav d),

h) godkjenne avtalevilkår som nevnt i artikkel 46 nr. 3 bo kstav a),

i) godkjenne administrative ordninger som nevnt i artikkel 46 nr. 3 bokstav b),

j) godkjenne bindende virksomhetsregler i henhold til artikkel 47.

4. Utøvelse av den myndighet som tilsynsmyndigheten gis i henhold til denne artikkel, skal være underlagt nødvendige garantier,
herunder effektive rettsmidler og rettferdig rettergang, fastsatt i unionsretten og medlemsstatenes nasjonale rett i samsvar med pakten.

5. Hver medlemsstat skal ved lov fastsette at dens tilsynsmyndighet skal ha myndighet til å opplyse rettshåndhevende myndigheter
om overtredelser av denne forordning og, der det er relevant, til å innlede eller på annen måte opptre i rettssaker med det s om mål å
håndheve bestemmelsene i denne forordning.

6. Hver medlemsstat kan ved lov fas tsette at dens tilsynsmyndighet skal ha mer omfattende myndighet enn det som angis i nr. 1, 2
og 3. Utøvelsen av nevnte myndighet skal ikke hindre en effektiv anvendelse av kapittel VII.

Artikkel 59

Årsrapporter

Hver tilsynsmyndighet skal utarbeide en årl ig rapport om sin virksomhet som kan inneholde en liste over hvilke typer overtredelser
som er meldt, og hvilke typer tiltak som er truffet i samsvar med artikkel 58 nr. 2. Nevnte rapporter skal oversendes til det nasjonale
parlamentet, regjeringen og andr e myndigheter som er utpekt i henhold til medlemsstatens nasjonale rett. De skal gjøres tilgjengelig
for allmennheten, Kommisjonen og Personvernrådet.

KAPITTEL VII

Samarbeid og ensartet anvendelse

Avsnitt 1

Samarbeid

Artikkel 60

Samarbeid mellom ledende tilsynsmyndighet og andre berørte tilsynsmyndigheter

1. Den ledende tilsynsmyndigheten skal samarbeide med de andre berørte tilsynsmyndighetene i samsvar med denne artikkel og
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bestrebe seg på å oppnå enighet. Den ledende tilsynsmyndigheten og de berørte tilsynsmyndighetene skal utveksle all relevant
informasjon seg imellom.

2. Den ledende tilsynsmyndigheten kan til enhver tid anmode andre berørte tilsynsmyndigheter om gjensidig bistand i henhold til
artikkel 61 og gjennomføre felles aktiviteter i henhold til artikkel 62, særlig for å foreta undersøkelser eller føre tilsyn med
gjennomføringen av et tiltak som gjelder en behandlingsansvarlig eller databehandler som er etablert i en annen medlemsstat.

3. Den ledende tilsynsmyndigheten skal uten opphold over sende relevant informasjon om saken til de andre berørte
tilsynsmyndighetene. Den skal uten opphold legge fram et utkast til avgjørelse for de andre berørte tilsynsmyndighetene, slik at de kan
avgi uttalelse, og skal ta behørig hensyn til deres synspunkter .

4. Dersom en av de andre berørte tilsynsmyndighetene innen fire uker etter å ha blitt konsultert i samsvar med nr. 3 i denne art ikkel,
uttrykker en relevant og begrunnet innsigelse mot utkastet til avgjørelse, skal den ledende tilsynsmyndigheten, dersom den ikke
etterkommer den relevante og begrunnede innsigelsen eller mener at innsigelsen ikke er relevant eller begrunnet, framlegge sa ken for
konsistensmekanismen nevnt i artikkel 63.

5. Dersom den ledende tilsynsmyndigheten har til hensikt å etterkomme den relevante og begrunnede innsigelsen, skal den
oversende et revidert utkast til avgjørelse til de andre berørte tilsynsmyndighetene og be om deres uttalelse. Det reviderte utkastet til
avgjørelse skal behandles i samsvar med framgangsmåten nevnt i nr. 4 innen en frist på to uker.

6. Dersom ingen av de andre berørte tilsynsmyndighetene innen fristen nevnt i nr. 4 og 5 har gjort innsigelse mot utkastet til
avgjørelse framlagt av den ledende tilsynsmyndigheten, skal den ledende tilsynsmyndigheten og de ber ørte tilsynsmyndighetene anses
for å samtykke i nevnte utkast til avgjørelse og være bundet av det.

7. Den ledende tilsynsmyndigheten skal treffe avgjørelsen og meddele den til den behandlingsansvarliges eller databehandlerens
hovedvirksomhet eller eneste virksomhet, etter hva som er relevant, og underrette de andre berørte tilsynsmyndighetene og
Personvernrådet om den aktuelle avgjørelsen, herunder gi et sammendrag av de relevante faktiske forhold og begrunnelser.
Tilsynsmyndigheten som det er klaget til, skal underrette klageren om avgjørelsen.

8. Dersom en klage avvises eller avslås, skal tilsynsmyndigheten som klagen ble inngitt til, som unntak fra nr. 7, treffe avgjør elsen
og meddele den til klageren og underrette den behandlingsansvarlige om den.

9. Dersom den ledende tilsynsmyndigheten og de berørte tilsynsmyndighetene er enige om å avvise eller avslå deler av en klage og
å behandle andre deler av klagen, skal det treffes en særskilt avgjørelse for hver av disse delene. Den ledende tilsynsmyndig hete n skal
treffe avgjørelse om den del som gjelder tiltak knyttet til den behandlingsansvarlige, meddele dette til den behandlingsansva rliges eller
databehandlerens hovedvirksomhet eller eneste virksomhet på territoriet til medlemsstaten den er underlagt, og underrette klageren om
dette, mens klagerens tilsynsmyndighet skal treffe avgjørelse om den del som gjelder avvisning av eller avslag på klagen, og meddele
den til klageren og underrette den behandlingsansvarlige eller databehandleren om dette.

10. Etter å ha blitt underrettet om den ledende tilsynsmyndighetens avgjørelse i henhold til nr. 7 og 9 skal den behandlingsansvarlige
eller databehandleren treffe de nødvendige tiltak for å sikre overholdelse av denne avgjørelse med hensyn til behandlingsakti vitete r
som utføres i forbindelse med alle vedkommendes virksomheter i Unionen. Den behandlingsansvarlige eller databehandleren skal
underrette den ledende tilsynsmyndigheten, som skal underrette de andre berørte tilsynsmyndighetene om tiltakene som er truff et f or
å sikre overholdelse av avgjørelsen.

11. Dersom en berørt tilsynsmyndighet i særlige tilfeller har grunn til å tro at det er et akutt behov for å treffe tiltak for å verne de
registrertes interesser, får framgangsmåten for behandling av hastesaker nevn t i artikkel 66 anvendelse.

12. Den ledende tilsynsmyndigheten og de andre berørte tilsynsmyndighetene skal utveksle den informasjonen som kreves i henhold
til denne artikkel, elektronisk og ved bruk av et standardisert format.

Artikkel 61

Gjensidig bist and

1. Tilsynsmyndighetene skal utveksle relevant informasjon og yte gjensidig bistand for å oppnå en ensartet gjennomføring og
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anvendelse av denne forordning samt treffe tiltak for å sikre et effektivt samarbeid seg imellom. Gjensidig bistand skal særl ig omfatte
anmodninger om informasjon samt tilsynstiltak, f.eks. anmodninger om forhåndsgodkjenninger og gjennomføring av
forhåndsdrøftinger, inspeksjoner og undersøkelser.

2. Hver tilsynsmyndighet skal treffe alle egnede tiltak som er nødvendig for å kunne svare på en anmodning fra en annen
tilsynsmyndighet, uten ugrunnet opphold og senest én måned etter mottak av anmodningen. Nevnte tiltak kan særlig omfatte over føring
av relevant informasjon om gjennomføringen av en undersøkelse.

3. Anmodninger om bistan d skal inneholde all nødvendig informasjon, herunder informasjon om formålet med og årsakene til
anmodningen. Informasjon som utveksles, skal bare benyttes til de formål som omfattes av anmodningen.

4. Den anmodede tilsynsmyndighet skal ikke nekte å etterkomme anmodningen, med mindre

a) den ikke har kompetanse med hensyn til det anmodningen gjelder, eller de tiltak den anmodes om å iverksette, eller

b) etterkommelse av anmodningen vil være i strid med denne forordning, unionsretten eller medlemsstat enes nasjonale rett som
tilsynsmyndigheten som mottar anmodningen, er underlagt.

5. Den anmodede tilsynsmyndigheten skal underrette den anmodende tilsynsmyndigheten om resultatene eller, alt etter hva som er
relevant, om framskrittene med tiltakene som er truffet for å svare på anmodningen. Den anmodede tilsynsmyndigheten skal begrunne
ethvert avslag på å etterkomme en anmodning i henhold til nr. 4.

6. Anmodede tilsynsmyndigheter skal som hovedregel oversende informasjonen som en annen tilsynsmyndighet ha r anmodet om,
elektronisk og ved bruk av et standardisert format.

7. Anmodede tilsynsmyndigheter skal ikke kreve et gebyr for tiltak de treffer på grunnlag av en anmodning om gjensidig bistand.
Tilsynsmyndighetene kan vedta regler for å godtgjøre hverandr e for spesifikke utgifter som oppstår ved yting av gjensidig bistand i
særlige tilfeller.

8. Dersom en tilsynsmyndighet ikke framlegger informasjonen nevnt i nr. 5 i denne artikkel innen én måned etter å ha mottatt en
anmodning fra en annen tilsynsmyndighet, kan den anmodende tilsynsmyndigheten treffe et midlertidig tiltak på sin medlemsstats
territorium i samsvar med artikkel 55 nr. 1. I dette tilfellet skal det akutte behovet for å treffe tiltak i henhold til arti kkel 66 nr. 1 anses
for å v ære oppfylt og skal kreve en bindende hastebeslutning fra Personvernrådet i henhold til artikkel 66 nr. 2.

9. Kommisjonen kan ved hjelp av gjennomføringsrettsakter fastsette formatene og framgangsmåtene for gjensidig bistand nevnt i
denne artikkel og ordn ingene for elektronisk utveksling av informasjon mellom tilsynsmyndighetene, og mellom tilsynsmyndighetene
og Personvernrådet, særlig det standardiserte formatet nevnt i nr. 6 i denne artikkel. Disse gjennomføringsrettsaktene skal v edtas i
samsvar med unde rsøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 93 nr. 2.

Artikkel 62

Tilsynsmyndighetenes felles aktiviteter

1. Dersom det er relevant, skal tilsynsmyndighetene gjennomføre felles aktiviteter, herunder felles undersøkelser og felles
håndhevingstiltak som medlemmer av eller personell fra andre medlemsstaters tilsynsmyndigheter skal delta i.

2. Dersom den behandlingsansvarlige eller databehandleren har virksomheter i flere medlemsstater, eller dersom det er trolig at et
betydelig antall registrerte i mer enn én medl emsstat i vesentlig grad vil bli påvirket av behandlingsaktiviteter, skal en tilsynsmyndighet
i hver av disse medlemsstatene ha rett til å delta i felles aktiviteter. Tilsynsmyndigheten som har kompetanse i henhold til artikkel 56
nr. 1 eller 4, skal invit ere tilsynsmyndigheten i hver av disse medlemsstatene til å delta i de felles aktivitetene og skal uten opphold
svare på en tilsynsmyndighets anmodning om å delta.

3. En tilsynsmyndighet kan, i samsvar med medlemsstatens nasjonale rett og med tillatelse f ra avgiverstatens tilsynsmyndighet, gi
myndighet, herunder undersøkelsesmyndighet, til medlemmene eller personellet i avgiverstatens tilsynsmyndighet som deltar i f elles
aktiviteter, eller, dersom nasjonal rett i medlemsstaten til vertsstatens tilsynsmyndi ghet tillater det, tillate at medlemmene eller
personellet i avgiverstatens tilsynsmyndighet utøver sin undersøkelsesmyndighet i samsvar med nasjonal rett i medlemsstaten t il
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avgiverstatens tilsynsmyndighet. Nevnte undersøkelsesmyndighet kan bare utøves un der veiledning og ved tilstedeværelse av
medlemmer eller personell fra vertsstatens tilsynsmyndighet. Medlemmene eller personellet i avgiverstatens tilsynsmyndighet s kal
være underlagt nasjonal rett i medlemsstaten til vertsstatens tilsynsmyndighet.

4. De rsom personellet i avgiverstatens tilsynsmyndighet i samsvar med nr. 1 utfører aktiviteter i en annen medlemsstat, skal
vertsstaten ha ansvar for deres handlinger, herunder erstatningsansvar, for enhver skade de forårsaker i forbindelse med akti vitetene i
samsvar med nasjonal rett i medlemsstaten på hvis territorium de utfører aktiviteter.

5. Den medlemsstat på hvis territorium skaden ble forårsaket, skal erstatte skaden i samsvar med reglene som får anvendelse på
skader forårsaket av dens eget personell. Avgiverstaten hvis personell har forårsaket skade på en person på territoriet til en annen
medlemsstat, skal refundere alle beløp den andre medlemsstaten har betalt til berettigede personer på deres vegne.

6. Uten at det berører utøvelsen av rettigheter o verfor tredjeparter og med unntak av nr. 5, skal hver medlemsstat i tilfellet nevnt i
nr. 1 avstå fra å anmode om erstatning fra en annen medlemsstat for skader nevnt i nr. 4.

7. Dersom det planlegges en felles aktivitet og en tilsynsmyndighet innen en må ned ikke oppfyller forpliktelsen fastsatt i nr. 2 annet
punktum i denne artikkel, kan den andre tilsynsmyndigheten treffe et midlertidig tiltak på sin medlemsstats territorium i sam svar med
artikkel 55. I dette tilfellet skal det akutte behovet for å treff e tiltak i henhold til artikkel 66 nr. 1 anses for å være oppfylt og skal
forutsette en uttalelse eller kreve en bindende hastebeslutning fra Personvernrådet i henhold til artikkel 66 nr. 2.

Avsnitt 2

Ensartet anvendelse

Artikkel 63

Konsistensmekanisme

For å bidra til en ensartet anvendelse av denne forordning i hele Unionen skal tilsynsmyndighetene samarbeide med hverandre o g,
dersom det er relevant, med Kommisjonen gjennom konsistensmekanismen som fastsatt i dette avsnitt.

Artikkel 64

Uttalelse fra Pe rsonvernrådet

1. Personvernrådet skal avgi uttalelse når en vedkommende tilsynsmyndighet akter å treffe noen av tiltakene nevnt nedenfor. I de nne
forbindelse skal vedkommende tilsynsmyndighet oversende utkastet til avgjørelse til Personvernrådet når

a) f ormålet er å vedta en liste over de behandlingsaktiviteter som er underlagt kravet om en vurdering av personvernkonsekvenser i
henhold til artikkel 35 nr. 4,

b) det gjelder et spørsmål i henhold til artikkel 40 nr. 7 om hvorvidt et utkast til atferdsnorme r eller en endring eller utvidelse av
atferdsnormer oppfyller kravene i denne forordning,

c) formålet er å godkjenne kriteriene for akkreditering av et organ i henhold til artikkel 41 nr. 3 eller et sertifiseringsorgan i henhold
til artikkel 43 nr. 3,

d) formålet er å fastsette standard personvernbestemmelser som nevnt i artikkel 46 nr. 2 bokstav d) og artikkel 28 nr. 8,

e) formålet er å godkjenne avtalevilkår som nevnt i artikkel 46 nr. 3 bokstav a) eller

f) formålet er å godkjenne bindende virksomhets regler i henhold til artikkel 47.

2. Enhver tilsynsmyndighet, lederen for Personvernrådet eller Kommisjonen kan kreve at ethvert spørsmål av allmenn interesse ell er
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enhver sak som har ringvirkninger i mer enn én medlemsstat, undersøkes av Personvernrådet med det som mål å innhente en uttalelse,
særlig dersom en vedkommende tilsynsmyndighet ikke oppfyller plikten til å yte gjensidig bistand i samsvar med artikkel 61 el ler med
hensyn til felles aktiviteter i samsvar med artikkel 62.

3. I tilfellene nevnt i nr. 1 og 2 skal Personvernrådet avgi uttalelse om saken det har fått seg forelagt, forutsatt at det ikke allerede
har avgitt uttalelse om samme sak. Uttalelsen skal vedtas innen åtte uker ved simpelt flertall blant Personvernrådets medlemm er. Denne
fristen kan forlenges med ytterligere seks uker, idet det tas hensyn til sakens kompleksitet. Med hensyn til utkastet til avgjørelse nevnt
i nr. 1, oversendt til medlemmene av Personvernrådet i samsvar med nr. 5, skal et medlem som ikke har gjort innsigelse innen en
rimelig frist angitt av lederen, anses for å samtykke i utkastet til avgjørelse.

4. Tilsynsmyndigheter og Kommisjonen skal uten ugrunnet opphold oversende Personvernrådet, elektronisk og ved bruk av et
standardisert format, all relevant informasjon, h erunder, alt etter hva som er relevant, et sammendrag av de faktiske forhold, utkastet
til avgjørelse, årsaken til hvorfor nevnte tiltak må treffes og synspunkter fra andre berørte tilsynsmyndigheter.

5. Lederen for Personvernrådet skal uten ugrunnet opph old gi elektronisk underretning til

a) medlemmene av Personvernrådet og Kommisjonen om all relevant informasjon som det har mottatt, ved bruk av et standardisert
format. Personvernrådets sekretariat skal ved behov sørge for oversettelse av relevant inform asjon, og

b) tilsynsmyndigheten nevnt i nr. 1 og 2 og Kommisjonen om uttalelsen og offentliggjøre den.

6. Vedkommende tilsynsmyndighet skal ikke vedta sitt utkast til avgjørelse nevnt i nr. 1 i løpet av perioden nevnt i nr. 3.

7. Tilsynsmyndigheten nevnt i nr. 1 skal i størst mulig grad ta hensyn til Personvernrådets uttalelse og skal senest to uker etter å ha
mottatt uttalelsen underrette lederen for Personvernrådet elektronisk om hvorvidt den akter å opprettholde eller endre sitt u tkast til
avgjøre lse, og eventuelt oversende det endrede utkastet til avgjørelse ved bruk av et standardisert format.

8. Dersom den berørte tilsynsmyndigheten innen fristen nevnt i nr. 7 i denne artikkel underretter Personvernrådets leder om at d en
ikke akter å følge Pers onvernrådets uttalelse, helt eller delvis, og gir en relevant begrunnelse for dette, får artikkel 65 nr. 1 anvendelse.

Artikkel 65

Tvisteløsning gjennom Personvernrådet

1. For å sikre riktig og ensartet anvendelse av denne forordning i hvert enkelt tilfe lle skal Personvernrådet treffe en bindende
beslutning i følgende tilfeller:

a) dersom en berørt tilsynsmyndighet i et tilfelle nevnt i artikkel 60 nr. 4 har gjort relevant og begrunnet innsigelse mot et u tkast til
avgjørelse fra den ledende myndigheten, eller den ledende myndigheten har avvist nevnte innsigelse med den begrunnelse at den
ikke er relevant eller begrunnet. Den bindende beslutningen skal gjelde alle saker som omfattes av den relevante og begrunned e
innsigelsen, særlig om hvorvidt det forelig ger en overtredelse av denne forordning,

b) dersom det er uenighet om hvilken av de berørte tilsynsmyndighetene som har kompetanse med hensyn til hovedvirksomheten,

c) dersom en vedkommende tilsynsmyndighet ikke anmoder om uttalelse fra Personvernrådet i tilfellene nevnt i artikkel 64 nr. 1, eller
ikke følger Personvernrådets uttalelse avgitt i henhold til artikkel 64. Dersom dette er tilfellet, kan enhver berørt tilsyns myndighet
eller Kommisjonen oversende saken til Personvernrådet.

2. Beslutningen nevn t i nr. 1 skal treffes med to tredels flertall blant Personvernrådets medlemmer senest én måned etter at saken er
oversendt. Denne fristen kan forlenges med ytterligere én måned, idet det tas hensyn til sakens kompleksitet. Beslutningen ne vnt i nr.
1 skal være begrunnet og rettet til den ledende tilsynsmyndigheten og alle de berørte tilsynsmyndighetene og skal være bindende for
dem.

3. Dersom Personvernrådet ikke har vært i stand til å treffe en beslutning innen fristene nevnt i nr. 2, skal det treffe sin beslutning
innen to uker etter utløpet av den andre måneden nevnt i nr. 2 ved simpelt flertall blant dets medlemmer. Ved stemmelikhet bl ant
medlemmene i Personvernrådet er lederens stemme utslagsgivende.
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4. De berørte tilsynsmyndighetene skal ikke treffe beslutning om saken som er oversendt Personvernrådet i henhold til nr. 1, i
periodene nevnt i nr. 2 og 3.

5. Lederen for Personvernrådet skal uten ugrunnet opphold meddele beslutningen nevnt i nr. 1 til de berørte tilsynsmyndighetene.
Vedkommende skal und errette Kommisjonen om dette. Beslutningen skal offentliggjøres på Personvernrådets nettsted uten opphold
etter at tilsynsmyndigheten har meddelt den endelige beslutningen nevnt i nr. 6.

6. Den ledende tilsynsmyndigheten eller eventuelt tilsynsmyndigheten som en klage er inngitt til, skal treffe sin endelige beslutning
på grunnlag av beslutningen nevnt i nr. 1 i denne artikkel, uten ugrunnet opphold og senest én måned etter at Personvernrådet har
meddelt sin beslutning. Den ledende tilsynsmyndigheten eller eventuelt tilsynsmyndigheten som klagen er inngitt til, skal underrette
Personvernrådet om datoen for meddelelse av den endelige beslutningen til henholdsvis den behandlingsansvarlige eller
databehandleren og til den registrerte. De berørte tilsynsmyndigh etenes endelige beslutning skal treffes i henhold til vilkårene i artikkel
60 nr. 7, 8 og 9. Den endelige beslutningen skal vise til beslutningen nevnt i nr. 1 i denne artikkel, og det skal angis at b eslutningen
som det vises til i nevnte nummer, vil bli o ffentliggjort på Personvernrådets nettsted i samsvar med nr. 5 i denne artikkel. Beslutningen
nevnt i nr. 1 i denne artikkel skal vedlegges den endelige beslutningen.

Artikkel 66

Framgangsmåte for behandling av hastesaker

1. Dersom en berørt tilsynsmyndi ghet i særlige tilfeller anser at det er et akutt behov for å treffe tiltak for å verne registrertes
rettigheter og friheter, kan den som unntak fra konsistensmekanismen nevnt i artikkel 63, 64 og 65 eller framgangsmåten nevnt i
artikkel 60 omgående treffe midlertidige tiltak som skal ha rettsvirkning på eget territorium, med en fastsatt gyldighetsperiode på høyst
tre måneder. Tilsynsmyndigheten skal uten opphold underrette de andre berørte tilsynsmyndighetene, Personvernrådet og
Kommisjonen om nevnte tilta k og årsakene til at de er truffet.

2. Dersom en tilsynsmyndighet har truffet et tiltak i henhold til nr. 1 og anser at det omgående må treffes endelige tiltak, kan den
anmode om en hasteuttalelse eller en bindende hastebeslutning fra Personvernrådet; anm odningen om nevnte uttalelse eller beslutning
skal være begrunnet.

3. Enhver tilsynsmyndighet kan anmode om en hasteuttalelse eller eventuelt om en bindende hastebeslutning fra Personvernrådet
dersom en vedkommende tilsynsmyndighet ikke har truffet et egn et tiltak i en situasjon der det er et akutt behov for å treffe tiltak for å
verne registrertes rettigheter og friheter; anmodningen om nevnte uttalelse eller beslutning, herunder det akutte behovet for å treffe
tiltak, skal være begrunnet.

4. Som unntak fra artikkel 64 nr. 3 og artikkel 65 nr. 2 skal en hasteuttalelse eller en bindende hastebeslutning som nevnt i nr. 2 og
3 i denne artikkel vedtas innen to uker ved simpelt flertall blant Personvernrådets medlemmer.

Artikkel 67

Utveksling av informasjon

Kommisjonen kan vedta gjennomføringsrettsakter av generell karakter for å presisere ordningene for elektronisk utveksling av
informasjon mellom tilsynsmyndighetene og mellom tilsynsmyndighetene og Personvernrådet, særlig i det standardiserte formatet
nevnt i artikkel 64.

Disse gjennomføringsrettsaktene skal vedtas i samsvar med undersøkelsesprosedyren nevnt i artikkel 93 nr. 2.
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Avsnitt 3

Det europeiske personvernråd

Artikkel 68

Det europeiske personvernråd

1. Det europeiske personvernråd («Personvernråde t») opprettes med dette som et EU - organ med status som juridisk person.

2. Personvernrådet skal representeres av sin leder.

3. Personvernrådet skal bestå av lederen for en tilsynsmyndighet i hver av medlemsstatene samt av EUs datatilsyn, eller deres
resp ektive representanter.

4. Dersom en medlemsstat har mer enn én tilsynsmyndighet med ansvar for å føre tilsyn med anvendelsen av bestemmelsene i denne
forordning, skal det oppnevnes en felles representant i samsvar med nasjonal rett i nevnte medlemsstat.

5 . Kommisjonen skal ha rett til å delta i Personvernrådets aktiviteter og møter uten stemmerett. Kommisjonen skal utpeke en
representant. Lederen for Personvernrådet skal underrette Kommisjonen om Personvernrådets aktiviteter.

6. I tilfellene nevnt i arti kkel 65 skal EUs datatilsyn ha stemmerett bare i forbindelse med beslutninger som gjelder prinsipper og
regler som får anvendelse på Unionens institusjoner, organer, kontorer og byråer, og som i hovedsak tilsvarer dem i denne for ordning.

Artikkel 69

Uavhe ngighet

1. Personvernrådet skal opptre uavhengig når det utfører sine oppgaver eller utøver sin myndighet i henhold til artikkel 70 og 7 1.

2. Uten at det berører Kommisjonens anmodninger nevnt i artikkel 70 nr. 1 bokstav b) og artikkel 70 nr. 2, skal Personvernrådet i
forbindelse med utførelsen av sine oppgaver eller utøvelsen av sin myndighet ikke anmode om eller motta instrukser fra andre.

Artikkel 70

Personvernrådets oppgaver

1. Personvernrådet skal sikre ensartet anvendelse av denne forordning. For dette formål skal Personvernrådet på eget initiativ eller,
dersom det er relevant, på anmodning fra Kommisjonen særlig

a) overvåke og sikre riktig anvendelse av denne forordning i tilfellene nevnt i artikkel 64 og 65, uten at det berører nasjonale
til synsmyndigheters oppgaver,

b) rådgi Kommisjonen i alle spørsmål knyttet til vern av personopplysninger i Unionen, herunder om eventuelle forslag til endrin g av
denne forordning,

c) rådgi Kommisjonen om formatet og framgangsmåtene for utveksling av inform asjon mellom behandlingsansvarlige,
databehandlere og tilsynsmyndigheter med hensyn til bindende virksomhetsregler,

d) utstede anbefalinger om, retningslinjer og beste praksis for framgangsmåter for å slette lenker, kopier eller reproduksjoner av
personop plysninger fra offentlig tilgjengelige kommunikasjonstjenester som nevnt i artikkel 17 nr. 2,
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e) på eget initiativ, på anmodning fra ett av dets medlemmer eller fra Kommisjonen granske alle spørsmål som gjelder anvendelse av
denne forordning, og utstede r etningslinjer, anbefalinger og beste praksis for å fremme en ensartet anvendelse av denne forordning,

f) utstede retningslinjer, anbefalinger og beste praksis i samsvar med bokstav e) i dette nummer for å presisere kriteriene og v ilkårene
for avgjørelser basert på profilering i henhold til 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 fastsette det ugrunnede oppholdet som nevnt i ar tikkel 33 nr. 1 og 2 samt for de særlige tilfellene
der en behandlingsansvarlig eller en databehandler har plikt til å melde brudd på personopplysningssikkerheten,

h) utstede retningslinjer, anbefalinger og beste praksis i samsvar med bokstav e) i dette n ummer for omstendighetene der et brudd på
personopplysningssikkerheten trolig vil føre til en høy risiko for rettighetene og frihetene til de fysiske personene nevnt i artikkel
34 nr. 1.

i) utstede retningslinjer, anbefalinger og beste praksis i samsvar m ed bokstav e) i dette nummer for å presisere kriteriene for og
kravene til overføring av personopplysninger basert på bindende virksomhetsregler som behandlingsansvarlige overholder, og
bindende virksomhetsregler som databehandlere overholder, samt ytterli gere nødvendige krav for å sikre vern av
personopplysninger for de berørte registrerte nevnt i artikkel 47,

j) utstede retningslinjer, anbefalinger og beste praksis i samsvar med bokstav e) i dette nummer for å presisere kriteriene for og
kravene til over føring av personopplysninger på grunnlag av artikkel 49 nr. 1,

k) utarbeide retningslinjer for tilsynsmyndigheter med tanke på anvendelse av tiltakene nevnt i artikkel 58 nr. 1, 2 og 3 og fas tsettelse
av administrative bøter i henhold til artikkel 83,

l) gjennomgå den praktiske anvendelsen av retningslinjene, anbefalingene og beste praksis nevnt i bokstav e) og f),

m) utstede retningslinjer, anbefalinger og beste praksis i samsvar med bokstav e) i dette nummer for å fastsette felles framgang småter
for fy siske personers rapportering av overtredelser av denne forordning i henhold til artikkel 54 nr. 2,

n) oppmuntre til utarbeiding av atferdsnormer og innføring av mekanismer for personvernsertifisering samt personvernsegl og - merker
i henhold til artikkel 4 0 og 42,

o) foreta akkreditering av sertifiseringsorganer og regelmessig gjennomgåelse av nevnte akkreditering i henhold til artikkel 43 samt
føre et offentlig register over akkrediterte organer i henhold til artikkel 43 nr. 6 og over akkrediterte behandlingsansvarlige eller
databehandlere som er etablert i tredjestater i henhold til artikkel 42 nr. 7,

p) angi kravene nevnt i artikkel 43 nr. 3 med henblikk på akkreditering av sertifiseringsorganer i henhold til artikkel 42,

q) avgi uttalelse til K ommisjonen om sertifiseringskravene nevnt i artikkel 43 nr. 8,

r) avgi uttalelse til Kommisjonen om ikonene nevnt i artikkel 12 nr. 7,

s) avgi uttalelse til Kommisjonen om vurderingen av om beskyttelsesnivået i en tredjestat eller internasjonal organisas jon er
tilstrekkelig, herunder vurderingen av om en tredjestat, et territorium eller en eller flere angitte sektorer i nevnte tredje stat eller en
internasjonal organisasjon ikke lenger sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. For dette formål skal Kommisj onen framlegge for
Personvernrådet all nødvendig dokumentasjon, herunder korrespondanse med regjeringen i tredjestaten, med hensyn til nevnte
tredjestat, territorium eller spesifikke sektor, eller med den internasjonale organisasjonen,

t) avgi uttalelser om tilsynsmyndighetenes utkast til beslutninger i henhold til konsistensmekanismen nevnt i artikkel 64 nr. 1 i saker
som er framlagt i henhold til artikkel 64 nr. 2), og treffe bindende beslutninger i henhold til artikkel 65, herunder i tilfe llene nevnt
i artikkel 66,

u) fremme samarbeidet og en effektiv bi - og multilateral utveksling av informasjon og beste praksis mellom tilsynsmyndighetene,

v) fremme felles opplæringsprogrammer og utveksling av personell mellom tilsynsmyndighetene og, dersom det er rel evant, med
tilsynsmyndigheter i tredjestater eller internasjonale organisasjoner,

w) fremme utveksling av kunnskap og dokumentasjon om personvernlovgivning og praksis på området med datatilsynsmyndigheter
over hele verden,

x) avgi uttalelser om atferdsno rmer som utarbeides på EU - plan i henhold til artikkel 40 nr. 9, og

y) føre et offentlig tilgjengelig elektronisk register over beslutninger truffet av tilsynsmyndigheter og domstoler i saker som er blitt
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behandlet i konsistensmekanismen.

2. Dersom Kommis jonen ber Personvernrådet om råd, kan den oppgi en tidsfrist, idet det tas hensyn til hvor mye saken haster.

3. Personvernrådet skal videresende sine uttalelser, retningslinjer, anbefalinger og beste praksis til Kommisjonen og til komite en
nevnt i artikke l 93 samt offentliggjøre dem.

4. Dersom det er relevant, skal Personvernrådet rådføre seg med berørte parter og gi dem mulighet til å framlegge kommentarer
innen en rimelig frist. Uten at det berører artikkel 76, skal Personvernrådet offentliggjøre result atene av samrådsprosedyren.

Artikkel 71

Rapporter

1. Personvernrådet skal utarbeide en årlig rapport om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling i Unionen og, dersom
det er relevant, i tredjestater og internasjonale organisasjoner. Rapporten skal offentliggjøres og oversendes til Europaparlamentet,
Rådet og Kommisjonen.

2. Den årlige rapporten skal inneholde en gjennomgåelse av den praktiske anvendelsen av retningslinjene, anbefalingene og beste
praksis nevnt i artikkel 70 nr. 1 bokstav l) s amt av de bindende beslutningene nevnt i artikkel 65.

Artikkel 72

Framgangsmåte

1. Personvernrådet skal treffe beslutninger ved simpelt flertall blant rådets medlemmer, men mindre annet er fastsatt i denne
forordning.

2. Personvernrådet skal vedta sin egen forretningsorden med to tredels flertall blant medlemmene og fastsette sine egne driftsrutiner.

Artikkel 73

Leder

1. Personvernrådet skal ved simpelt flertall velge en leder og to nestledere blant sine medlemmer.

2. Oppnevningsperioden for lederen og nestlederne skal være fire år og kan fornyes én gang.

Artikkel 74

Lederens oppgaver

1. Lederen skal ha følgende oppgaver:

a) innkalle til møter i Personvernrådet og utarbeide dagsordenen for møtene,

b) underrette den ledende tilsynsmyndigheten og de berørte tilsynsmyndighetene om beslutninger truffet av Personvernrådet i henhold
til artikkel 65,

c) sikre at Personvernrådet oppgaver utføres i rett tid, særlig i forbindelse med konsistensmekanismen nevnt i artikkel 63.
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2. Personvernrådet skal fastset te fordelingen av oppgavene mellom lederen og nestlederne i sin forretningsorden.

Artikkel 75

Sekretariat

1. Personvernrådet skal ha et sekretariat, som skal stilles til rådighet av EUs datatilsyn.

2. Sekretariatet skal utføre sine oppgaver utelukkende under ledelse av Personvernrådets leder.

3. Personellet ved EUs datatilsyn som deltar i utførelsen av oppgavene som ved denne forordning gis Personvernrådet, skal ha and re
rapporteringsveier enn personellet som deltar i utførelsen av oppgavene som EUs dat atilsyn er gitt.

4. Dersom det er relevant, skal Personvernrådet og EUs datatilsyn utarbeide og offentliggjøre en programerklæring med henblikk
på gjennomføring av denne artikkel med fastsettelse av vilkårene for deres samarbeid som får anvendelse på pers onellet hos EUs
datatilsyn som deltar i utførelsen av oppgavene som ved denne forordning gis Personvernrådet.

5. Sekretariatet skal yte analytisk, administrativ og logistisk støtte til Personvernrådet.

6. Sekretariatet skal særlig ha ansvar for

a) Personvernrådets daglige virksomhet,

b) kommunikasjon mellom Personvernrådets medlemmer, dets leder og Kommisjonen,

c) kommunikasjon med andre institusjoner og med allmennheten,

d) bruken av elektroniske midler i forbindelse med intern og ekstern kommun ikasjon,

e) oversettelse av relevant informasjon,

f) forberedelse og oppfølging av Personvernrådets møter,

g) forberedelse, utarbeiding av utkast til og offentliggjøring av uttalelser, beslutninger om løsning av tvister mellom
tilsynsmyndigheter samt an dre tekster som vedtas av Personvernrådet.

Artikkel 76

Fortrolighet

1. Personvernrådets drøftinger skal være fortrolige når Personvernrådet anser det nødvendig, som fastsatt i dets forretningsorde n.

2. Tilgangen til dokumenter som sendes til Personvernr ådets medlemmer, sakkyndige og representanter for tredjeparter, omfattes
av europaparlaments - og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001(21).

(21) Europaparlaments - og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om offentlig tilgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter (EFT L
145 av 31.5.2001, s. 43).
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KAPITTEL VIII

Rettsmidler, ansvar og sanksjoner

Artikkel 77

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

1. Uten at det berører annen administrativ eller rettslig prøving, skal enhver registrert ha rett til å klage til en tilsynsmyndighet,
særlig i den medlemsstat der vedkommende har sitt vanlige bosted, har sitt arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen h ar funnet
s ted, dersom den registrerte anser at behandlingen av personopplysninger som gjelder vedkommende, er i strid med denne forordn ing.

2. Tilsynsmyndigheten som klagen er inngitt til, skal underrette klageren om klagebehandlingsforløpet og utfallet av klagen,
herunder muligheten for rettslig prøving i henhold til artikkel 78.

Artikkel 78

Rett til et effektivt rettsmiddel overfor en tilsynsmyndighet

1. Uten at det berører annen administrativ eller ikke - rettslig prøving, skal enhver fysisk eller juridisk person ha rett til et effektivt
rettsmiddel overfor en rettslig bindende avgjørelse som gjelder dem, og som er truffet av en tilsynsmyndighet.

2. Uten at det berører annen administrativ eller ikke - rettslig prøving, skal enhver registrert ha rett til et effektiv t rettsmiddel dersom
tilsynsmyndigheten som har kompetanse i henhold til artikkel 55 og 56, ikke behandler en klage eller ikke underretter den reg istrerte
innen tre måneder om klagebehandlingsforløpet eller utfallet av klagen som er inngitt i henhold til a rtikkel 77.

3. En sak mot en tilsynsmyndighet skal bringes inn for domstolene i medlemsstaten der tilsynsmyndigheten er etablert.

4. Dersom det anlegges sak mot en tilsynsmyndighets avgjørelse som ble truffet etter en uttalelse eller en avgjørelse fra
Pe rsonvernrådet innenfor rammen av konsistensmekanismen, skal tilsynsmyndigheten framlegge nevnte uttalelse eller avgjørelse fo r
domstolen.

Artikkel 79

Rett til et effektivt rettsmiddel overfor en behandlingsansvarlig eller databehandler

1. Uten at det ber ører annen tilgjengelig administrativ eller ikke - rettslig prøving, herunder retten til å klage til en tilsynsmyndighet
i henhold til artikkel 77, skal enhver registrert ha rett til et effektivt rettsmiddel dersom vedkommende anser at vedkommend es
rettighet er i henhold til denne forordning er krenket som følge av at vedkommendes personopplysninger er blitt behandlet på en måte
som ikke er i samsvar med denne forordning.

2. En sak mot en behandlingsansvarlig eller databehandler skal bringes inn for domstolen e i medlemsstaten der den
behandlingsansvarlige eller databehandleren er etablert. Alternativt kan en slik sak bringes inn for domstolene i medlemsstat en der den
registrerte til vanlig er bosatt, med mindre den behandlingsansvarlige eller databehandleren e r en offentlig myndighet som handler
innenfor rammen av sin offentlige myndighet.

Artikkel 80

Representasjon av registrerte
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1. Den registrerte skal ha rett til å gi et ideelt organ eller en ideell organisasjon eller sammenslutning som er opprettet i sa ms var med
nasjonal rett i en medlemstat, som har vedtektsfestede formål som er i allmennhetens interesse, og som er aktiv på området ve rn av
registrertes rettigheter og friheter med hensyn til vern av deres personopplysninger, fullmakt til å klage på vedkomm endes vegne, utøve
rettighetene nevnt i artikkel 77, 78 og 79 på vedkommendes vegne og utøve retten til å motta erstatning nevnt i artikkel 82 p å
vedkommendes vegne dersom det er fastsatt i medlemsstatenes nasjonale rett.

2. Medlemsstatene kan fastsette at ethvert organ eller enhver organisasjon eller sammenslutning nevnt i nr. 1 i denne artikkel,
uavhengig av en registrerts fullmakt, i nevnte medlemsstat har rett til å klage til tilsynsmyndigheten som har kompetanse i h enhold til
artikkel 77, og til å ut øve rettighetene nevnt i artikkel 78 og 79 dersom den/det anser at den registrertes rettigheter i henhold til denne
forordning er blitt krenket som følge av behandlingen.

Artikkel 81

Utsettelse av en sak

1. Dersom vedkommende domstol i en medlemsstat har informasjon om at det verserer en sak om samme saksgjenstand med hensyn
til behandling foretatt av den samme behandlingsansvarlige eller databehandler ved en domstol i en annen medlemsstat, skal de n
kontakte nevnte domstol i den andre medlemsstaten for å få bekreftet at foreligger en slik sak.

2. Dersom det verserer en sak om samme saksgjenstand med hensyn til behandling foretatt av samme behandlingsansvarlige eller
databehandler ved en domstol i en annen medlemsstat, kan enhver annen vedkommende domstol enn den som saken først ble brakt inn
for, utsette saken.

3. Dersom nevnte sak verserer ved første instans, kan enhver annen domstol enn den som saken først ble brakt inn for, på anmodni ng
fra en av partene også erklære at den ikke er domsmyndig dersom domstolen som saken først ble brakt inn for, har domsmyndighet til
å behandle de aktuelle sakene, og dens lovgivning tillater forening av dette.

Artikkel 82

Rett til erstatning og erstatningsansvar

1. Enhver person som har lidd materiell eller ikke - mater iell skade som følge av en overtredelse av denne forordning, skal ha rett til
å motta erstatning fra den behandlingsansvarlige eller databehandleren for den forvoldte skaden.

2. Enhver behandlingsansvarlig som vært involvert i behandlingen, skal være ansv arlig for skaden forårsaket av behandling som er
i strid med denne forordning. En databehandler skal være ansvarlig for en skade forårsaket av behandling bare dersom vedkomme nde
ikke har oppfylt forpliktelsene i denne forordning som særlig er rettet mot da tabehandlere, eller dersom vedkommende har opptrådt
utenfor eller i strid med databehandlerens lovlige instrukser.

3. En behandlingsansvarlig eller databehandler skal fritas for erstatningsansvar i henhold til nr. 2 dersom vedkommende godtgjør at
vedkomme nde på ingen måte er ansvarlig for hendelsen som førte til skaden.

4. Dersom flere enn én behandlingsansvarlig eller databehandler eller både en behandlingsansvarlig og en databehandler er involv ert
i samme behandling, og dersom de i henhold til nr. 2 og 3 er ansvarlige for eventuelle skader som forårsakes av behandlingen, skal
hver behandlingsansvarlig eller databehandles holdes ansvarlig for hele skaden for å sikre at den registrerte mottar effektiv erstatning.

5. Dersom en behandlingsansvarlig eller da tabehandler i samsvar med nr. 4 har betalt full erstatning for den forvoldte skaden, skal
nevnte behandlingsansvarlig eller databehandler fra de andre behandlingsansvarlige eller databehandlere som har vært involver t i
samme behandling, ha rett til å kreve tilbake den delen av erstatningen som svarer til deres del av ansvaret for skaden, i samsvar med
vilkårene fastsatt i nr. 2.

6. Retterganger med henblikk på utøvelse av retten til å motta erstatning, skal bringes inn for domstolene som har kompetanse i
h enhold til nasjonal rett i medlemsstaten nevnt i artikkel 79 nr. 2.
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Artikkel 83

Generelle vilkår for ilegging av administrative bøter

1. Hver tilsynsmyndighet skal sikre at ilegging av administrative bøter i henhold til denne artikkel for overtredelser a v denne
forordning nevnt i nr. 4, 5 og 6 i hvert enkelt tilfelle er virkningsfull, står i forhold til overtredelsen og virker avskrek kende.

2. Avhengig av omstendighetene i hvert enkelt tilfelle skal administrative bøter ilegges i tillegg til eller istede nfor tiltakene nevnt i
artikkel 58 nr. 2 bokstav a) – h) og j). Når det treffes avgjørelse om hvorvidt det skal ilegges en administrativ bot samt om den
administrative botens størrelse, skal det i hvert enkelt tilfelle tas behørig hensyn til følgende:

a) ka rakteren, alvorlighetsgraden og varigheten av overtredelsen, idet det tas hensyn til den berørte behandlingens art, omfang el ler
formål samt antall registrerte som er berørt, og omfanget av den skade de har lidd,

b) hvorvidt overtredelsen ble begått forse ttlig eller uaktsomt,

c) eventuelle tiltak truffet av den behandlingsansvarlige eller databehandleren for å begrense skaden som de registrerte har lid d,

d) den behandlingsansvarliges eller databehandlerens grad av ansvar, idet det tas hensyn til de tekniske og organisatoriske tiltak de
har gjennomført i henhold til artikkel 25 og 32,

e) eventuelle relevante tidligere overtredelser begått av den behandlingsansvarlige eller databehandleren,

f) graden av samarbeid med tilsynsmyndigheten for å bøte på overtredelsen og redusere de mulige negative virkningene av den,

g) kategoriene av personopplysninger som er berørt av overtredelsen,

h) på hvilken måte tilsynsmyndigheten fikk kjennskap til overtredelsen, særlig om og eventuelt i hvilken grad den
behandlingsansvarlige eller databehandleren har underrettet om overtredelsen,

i) dersom tiltak nevnt i artikkel 58 nr. 2 tidligere er blitt truffet overfor den berørte behandlingsansvarlige eller databehand ler med
hensyn til samme saksgjenstand, at nevnte tiltak overholdes,

j) overholdelse av godkjente atferdsnormer i henhold til artikkel 40 eller godkjente sertifiseringsmekanismer i henhold til arti kkel 42
og

k) enhver annen skjerpende eller formildende faktor ved saken, f.eks. økonomiske fordeler som e r oppnådd, eller tap som er unngått,
direkte eller indirekte, som følge av overtredelsen.

3. Dersom en behandlingsansvarlig eller databehandler i forbindelse med samme eller tilknyttede behandlingsaktiviteter forsettli g
eller uaktsomt overtrer flere av be stemmelsene i denne forordning, skal den administrative botens samlede beløp ikke være høyere enn
beløpet angitt for den alvorligste overtredelsen.

4. Ved overtredelser av følgende bestemmelser skal det i samsvar med nr. 2 ilegges administrative bøter på opptil 10 000 000 euro
eller, dersom det dreier seg om et foretak, på opptil 2 % av den samlede globale årsomsetningen i forutgående regnskapsår, de r det
høyeste beløpet anvendes:

a) den behandlingsansvarliges og databehandlerens forpliktelser i henhold t il artikkel 8, 11, 25 – 39 samt 42 og 43,

b) sertifiseringsorganets forpliktelser i henhold til artikkel 42 og 43,

c) kontrollorganets forpliktelser i henhold til artikkel 41 nr. 4.

5. Ved overtredelser av følgende bestemmelser skal det i samsvar med nr. 2 ilegges administrative bøter på opptil 20 000 000 euro
eller, dersom det dreier seg om et foretak, på opptil 4 % av den samlede globale årsomsetningen i forutgående regnskapsår, de r det
høyeste beløpet anvendes:

a) de grunnleggende prinsippene for behan dling, herunder vilkår for samtykke, i henhold til artikkel 5, 6, 7 og 9,
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b) de registrertes rettigheter i henhold til artikkel 12 – 22,

c) overføring av personopplysninger til en mottaker i en tredjestat eller en internasjonal organisasjon i henhold til a rtikkel 44 – 49,

d) eventuelle forpliktelser i henhold til medlemsstatenes nasjonale rett vedtatt i henhold til kapittel IX,

e) manglende overholdelse av et pålegg om eller en midlertidig eller definitiv begrensning av behandling eller en avgjørelse om
mid lertidige opphold i datastrømmen truffet av tilsynsmyndigheten i henhold til artikkel 58 nr. 2 eller dersom det ikke gis tilg ang
i strid med artikkel 58 nr. 1.

6. Ved manglende overholdelse av et pålegg fra tilsynsmyndigheten som nevnt i artikkel 58 nr. 2 skal det i samsvar med nr. 2 i
denne artikkel ilegges administrative bøter på opptil 20 000 000 euro eller, dersom det dreier seg om et foretak, på opptil 4 % av den
samlede globale årsomsetningen i forutgående regnskapsår, der det høyeste beløpet anvende s.

7. Uten at det berører tilsynsmyndighetenes myndighet til å treffe korrigerende tiltak i henhold til artikkel 58 nr. 2, kan hver
medlemsstat fastsette regler for når og i hvilken grad offentlige myndigheter og organer som er etablert i nevnte medlemsstat, kan
ilegges administrative bøter.

8. Tilsynsmyndighetens utøvelse av myndighet i henhold til denne artikkel skal være omfattet av nødvendige prosessuelle garantie r
i samsvar med unionsretten og medlemsstatenes nasjonale rett, herunder effekti ve rettsmidler og rettferdig rettergang.

9. Dersom medlemsstatens rettsorden ikke gir mulighet til å ilegge administrative bøter, kan denne artikkel anvendes på en slik måte
at boten initieres av vedkommende tilsynsmyndighet og ilegges av vedkommende nasj onale domstoler, idet det sikres at nevnte
beføyelser er effektive og har samme virkning som de administrative bøtene som ilegges av tilsynsmyndigheter. I alle tilfelle r skal
bøtene som ilegges, være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende. Medlemsstatene skal senest 25. mai
2018 underrette Kommisjonen om de lovbestemmelser de vedtar i henhold til dette nummer, og uten opphold om eventuelle senere
endringslover eller endringer som påvirker dem.

Artikkel 84

Sanksjoner

1. Medlemsstatene skal fastsette regler for andre sanksjoner som får anvendelse på overtredelser av denne forordning, særlig på
overtredelser som ikke omfattes av administrative bøter i henhold til artikkel 83, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikr e at de
gjennomføres. Sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke avskrekkende.

2. Medlemsstatene skal senest 25. mai 2018 underrette Kommisjonen om de lovbestemmelser de vedtar i henhold til nr. 1, og uten
opphold om ev entuelle senere endringer som påvirker dem.

KAPITTEL IX

Bestemmelser om særlige behandlingssituasjoner

Artikkel 85

Behandling og ytrings - og informasjonsfrihet

1. Medlemsstatene skal ved lov bringe retten til vern av personopplysninger i henhold til den ne forordning i samsvar med retten til
ytrings - og informasjonsfrihet, herunder behandling som finner sted i journalistisk øyemed eller med henblikk på akademiske,
kunstneriske eller litterære ytringer.

2. Ved behandling som finner sted i journalistisk øy emed eller med henblikk på akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer,
skal medlemsstatene fastsette fritak eller unntak fra kapittel II (prinsipper), kapittel III (den registrertes rettigheter), kapittel IV
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(behandlingsansvarlig og databehandler), kapittel V (overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale
organisasjoner), kapittel VI (uavhengige tilsynsmyndigheter), kapittel VII (samarbeid og ensartet anvendelse) og kapittel IX (særlige
behandlingssituasjoner) dersom det er n ødvendig for å bringe retten til vern av personopplysninger i samsvar med retten til ytrings - og
informasjonsfrihet.

3. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de lovbestemmelser de har vedtatt i henhold til nr. 2, og uten opphold om
eventuelle sene re endringslover eller endringer som påvirker dem.

Artikkel 86

Behandling og innsyn i offisielle dokumenter

Personopplysninger i offisielle dokumenter som en offentlig myndighet eller et offentlig eller privat organ er i besittelse a v for å utføre
en oppg ave i allmennhetens interesse, kan utleveres av myndigheten eller organet i samsvar med unionsretten eller medlemsstatenes
nasjonale rett som den offentlige myndigheten eller organet er underlagt, for å bringe retten til innsyn i offisielle dokumen ter i sa msvar
med retten til vern av personopplysninger i henhold til denne forordning.

Artikkel 87

Behandling av nasjonalt identifikasjonsnummer

Medlemsstatene kan fastsette nærmere særlige vilkår for behandling av et nasjonalt identifikasjonsnummer eller andre generelle
identifikatorer. Dersom dette er tilfellet, skal det nasjonale identifikasjonsnummeret eller enhver annen generell identifika tor bare
brukes sammen med nødvendige garantier for den registrertes rettigheter og friheter i henhold til denne forordni ng.

Artikkel 88

Behandling i forbindelse med ansettelsesforhold

1. Medlemsstatene kan, ved lov eller tariffavtaler, fastsette nærmere regler for å sikre vern av rettigheter og friheter ved beh andling
av arbeidstakeres personopplysninger i forbindelse med ansettelsesforhold, særlig med henblikk på rekruttering, oppfyllelse av
arbeidsavtaler, herunder oppfyllelse av forpliktelser fastsatt ved lov eller tariffavtaler, ledelse, planlegging og organiser ing av arbeidet,
likestilling og mangfold samt helse og si kkerhet på arbeidsplassen, vern av arbeidsgiverens eller kundens eiendom, individuell eller
kollektiv utøvelse av eller rett til å nyte godt av rettighetene og fordelene knyttet til ansettelsen samt for å avslutte ans ettelsesforholdet.

2. Nevnte regler sk al omfatte egnede og særlige tiltak for å verne den registrertes menneskeverd, berettigede interesser og
grunnleggende rettigheter, særlig med hensyn til behandlingens gjennomsiktighet, overføring av personopplysninger internt i e t
konsern eller en gruppe av foretak som utøver en felles økonomisk virksomhet, og overvåkingssystemer på arbeidsplassen.

3. Medlemsstatene skal senest 25. mai 2018 underrette Kommisjonen om de lovbestemmelser de vedtar i henhold til nr. 1, og uten
opphold om eventuelle senere end ringer som påvirker dem.

Artikkel 89

Garantier og unntak ved behandling for arkivformål i allmennhetens interesse, for formål knyttet til vitenskapelig eller
historisk forskning eller for statistiske formål

1. Behandling for arkivformål i allmennhetens i nteresse, for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for
statistiske formål skal omfattes av nødvendige garantier i samsvar med denne forordning for å sikre den registrertes rettighe ter og
friheter. Nevnte garantier skal sikre at det er innført tekniske og organisatoriske tiltak for særlig å sikre at prinsippet om dataminimering
overholdes. Nevnte tiltak kan omfatte pseudonymisering, forutsatt at nevnte formål kan oppfylles på denne måten. Dersom nevnt e
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tiltak kan oppfylles ved vid erebehandling som ikke gjør det mulig eller ikke lenger gjør det mulig å identifisere de registrerte, skal
formålene oppfylles på denne måten.

2. Når personopplysninger behandles for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning eller for sta tistiske formål, kan det
i unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett fastsettes unntak fra rettighetene nevnt i artikkel 15, 16, 18 og 21, med forbehold
for vilkårene og garantiene nevnt i nr. 1 i denne artikkel, i den grad det er sannsynlig at sli ke rettigheter vil gjøre det umulig eller i
alvorlig grad vil hindre oppfyllelsen av de spesifikke formålene, og slike unntak er nødvendig for å oppfylle nevnte formål.

3. Når personopplysninger behandles for arkivformål i allmennhetens interesse, kan det i unionsretten eller medlemsstatenes
nasjonale rett fastsettes unntak fra rettighetene nevnt i artikkel 15, 16, 18, 19, 20 og 21, med forbehold for vilkårene og g arantiene
nevnt i nr. 1 i denne artikkel, i den grad det er sannsynlig at slike rettigheter v il gjøre det umulig eller i alvorlig grad vil hindre
oppfyllelsen av de spesifikke formålene, og slike unntak er nødvendig for å oppfylle nevnte formål.

4. Når en behandling nevnt i nr. 2 og 3 samtidig har andre formål, får unntakene anvendelse bare på be handling for formålene nevnt
i disse numre.

Artikkel 90

Taushetsplikt

1. Medlemsstatene kan vedta særlige regler for å fastsette tilsynsmyndighetenes myndighet omhandlet i artikkel 58 nr. 1 bokstav e)
og f) i forbindelse med behandlingsansvarlige eller d atabehandlere som i henhold til unionsretten eller medlemsstatenes nasjonale rett
eller regler fastsatt av nasjonale vedkommende organer omfattes av yrkesmessig taushetsplikt eller annen tilsvarende taushets plikt,
dersom det er nødvendig og står i forhold til behovet for å bringe retten til vern av personopplysninger i samsvar med nevnte
taushetsplikt. Nevnte regler får bare anvendelse på personopplysninger som den behandlingsansvarlige eller databehandleren ha r
mottatt som følge av, eller har innhentet i f orbindelse med, en aktivitet som omfattes av nevnte taushetsplikt.

2. Medlemsstatene skal senest 25. mai 2018 underrette Kommisjonen om de regler de vedtar i henhold til nr. 1, og uten opphold om
eventuelle senere endringer som påvirker dem.

Artikkel 91

Eksisterende regler for vern av personopplysninger for kirker og religiøse sammenslutninger

1. Dersom kirker og religiøse sammenslutninger eller samfunn i en medlemsstat på tidspunktet for ikrafttredelsen av denne
forordning anvender omfattende regler for vern av fysiske personer med hensyn til behandling, kan nevnte regler fortsatt anvendes,
forutsatt at de bringes i samsvar med denne forordning.

2. Kirker og religiøse sammenslutninger som anvender omfattende regler i samsvar med nr. 1 i denne artikkel, skal være underlagt
tilsyn av en uavhengig tilsynsmyndighet, som kan være spesifikk, forutsatt at den oppfyller vilkårene fastsatt i kapittel VI i denne
forordning.

KAPITTEL X

Delegerte rettsakter og gjennomføringsrettsakter

Artikkel 92

Utøvelse av delegert myndighet

1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel.
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2. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 12 nr. 8 og artikkel 43 nr. 8 gis Kommisjonen på ubestemt tid fra 24. mai 2016.

3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 12 nr. 8 og artikkel 43 nr. 8 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet
eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphør er å gjelde. Den
får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den
berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er i trådt i kraft.

4. Så snart Kommisjon en vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette.

5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 12 nr. 8 og artikkel 43 nr. 8 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet
eller Rådet har gj ort innsigelse mot rettsakten innen en frist på tre måneder etter at Europaparlamentet og Rådet ble underrettet om
rettsakten, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av denne fristen har underrettet Kommisjonen om at de ikke
kommer til å gjøre innsigelse. Fristen forlenges med tre måneder på Europaparlamentets eller Rådets initiativ.

Artikkel 93

Komitéprosedyre

1. Kommisjonen skal bistås av en komité. Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning (EU) nr. 182/2011.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

KAPITTEL XI

Sluttbestemmelser

Artikkel 94

Oppheving av direktiv 95/46/EF

1. Direktiv 95/46/EF oppheves med virkning fra 25. mai 2018.

2. Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som henvisninger til denne forordning. Henvisninger til arbeidsgruppen f or
personvern i forbindelse med behandling av personopplysninger nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 95/46/EF skal forstås som
henvisninger til Det europeiske personvernråd nedsatt ved denne forordning.

Artikkel 95

Forhold til direktiv 2002/58/EF

Ved denne forordning skal det ikke innfør es ytterligere forpliktelser for fysiske eller juridiske personer når det gjelder behandling i
forbindelse med levering av offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester i offentlige kommunikasjonsnett i Un ionen
med hensyn til aspekter der de er underlagt særlige forpliktelser med samme formål som det som er fastsatt i direktiv 2002/58/EF.

Artikkel 96

Forhold til tidligere inngåtte avtaler
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Internasjonale avtaler som omfatter overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjona le organisasjoner, som
medlemsstatene har inngått før 24. mai 2016, og som er i samsvar med unionsretten som gjaldt før nevnte dato, får fortsatt an vendelse
fram til de endres, erstattes eller oppheves.

Artikkel 97

Kommisjonens rapporter

1. Kommisjonen s kal senest 25. mai 2020 og deretter hvert fjerde år framlegge en rapport om vurderingen og gjennomgåelsen av
denne forordning for Europaparlamentet og Rådet. Rapportene skal offentliggjøres.

2. I forbindelse med vurderingene og gjennomgåelsene nevnt i nr. 1 skal Kommisjonen særlig undersøke hvordan det følgende
anvendes og fungerer:

a) kapittel V om overføring av personopplysninger til tredjestater eller internasjonale organisasjoner, særlig med hensyn til
beslutninger som er truffet i henhold til artikke l 45 nr. 3 i denne forordning, og beslutninger som er truffet på grunnlag av artikkel
25 nr. 6 i direktiv 95/46/EF,

b) kapittel VII om samarbeid og ensartet anvendelse.

3. Med hensyn til nr. 1 kan Kommisjonen anmode om informasjon fra medlemsstater og ti lsynsmyndigheter.

4. Når Kommisjonen foretar vurderingene og gjennomgåelsene nevnt i nr. 1 og 2, skal den ta hensyn til holdningene og
konklusjonene fra Europaparlamentet, Rådet og andre relevante organer eller kilder.

5. Kommisjonen skal ved behov framlegge egnede forslag til endring av denne forordning, idet det tas særlig hensyn til utviklingen
innen informasjonsteknologi og de framskrittene som har funnet sted i informasjonssamfunnet.

Artikkel 98

Gjennomgåelse av andre EU - rettsakter om vern av p ersonopplysninger

Dersom det er relevant, skal Kommisjonen framlegge forslag til regelverk med henblikk på endring av andre EU - rettsakter om vern av
personopplysninger for å sikre et enhetlig og ensartet vern av fysiske personer i forbindelse med behandlin g. Dette skal særlig gjelde
reglene for vern av fysiske personer i forbindelse med behandling som utføres av EUs institusjoner, organer, kontorer og byrå er, og for
fri utveksling av slike opplysninger.

Artikkel 99

Ikrafttredelse og anvendelse

1. Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende .

2. Den får anvendelse fra 25. mai 2018.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i B russel 27. april 2016.

For Europaparlamentet For Rådet



88

M. SCHULZ J.A. HENNIS - PLASSCHAERT

President Formann



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3339-2  Arkiv: H00  

 

Sak: 112/17 

 

Saksprotokoll - Austjord behandlingssenter, - ferdigstillelse av uteanlegget  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
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, vurderes innarbeidet i rådmannens forslag til 

handlingsprogram 2018 - 2021. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Arnfinn Holten(KrF) fremmet følgende endringsforslag i pkt. 4: 

«Vurderes innarbeidet..». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Holtens (KrF) endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

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 Investerings-

behov 

(inkl. moms) 

Riving av «Rødstua»               

Erfaringstall fra lignende tiltak har en kostnad på kr. 625,-/m2 BTA inkl. en 

usikkerhetsfaktor på 20%, kostnader til miljøkartlegging og prosjektledelse. 

kr.  300 000,- 

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             

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,-. 

kr. 2 330 000,- 

Ladepunkter for el-biler (3 stk)              

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. 

kr. 300 000,- 

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 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3356-4  Arkiv: 233 G70  

 

Sak: 113/17 

 

Saksprotokoll - Fontenehuset i Hønefoss - Årsmelding  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Årsrapport 2016 for Fontenehuset Hønefoss tas til orientering. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3356-3  Arkiv: 233 G70  

 

Sak: 18/17 

 

Saksprotokoll - Fontenehuset i Hønefoss - Årsmelding  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Årsrapport 2016 for Fontenehuset Hønefoss tas til orientering. 
 

Behandling i Eldrerådet 25.09.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3356-2  Arkiv: 233 G70  

 

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 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

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: 

 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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Å  rsrapport

2 0 1 6

Ola H. Fauske

I fast stlling som

erfarings -

konsulent ved

Vestre Viken

Helseforetak
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Daglig leder har ordet side 4

Arbeidsdagen på huset side 5 - 7

Studier side 8 - 9

Workshop side 8

Arbeid side 10 - 15

Opplæring i fontenehusmodellen side 16

Verdensdagen for Psykisk Helse side 16

Ressursseminar side 17

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid side 17

Samarbeidspartnere og sponsorer side 18

Fritdsprogram side 19

Årsrapporten er utarbeidet av medlemmer og medarbeidere ved Fontenehuset Hønefoss.

Besøksadresse:

Fontenehuset Hønefoss

St. Olavs gate 5

3510 Hønefoss

Tlf: 32126610

Postadresse:

Fontenehuset Hønefoss

Postboks 245 sentrum

3502 Hønefoss

E - post:

post@fontenehuset.com

E - post Daglig leder:

annlaug@fontenehuset.com

Ne side:
www.fontenehuset.com

Org. nr.: 986 173 560

Bankkonto: 2280 30 92552
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Medarbeidere i 2016

Vår visjon

Å styrke mulighetene for mennesker med psykiske lidelser l å
oppnå en likeverdig lværelse i samfunnet. Mulighetene skal styrkes
ved å øke medlemmenes selv respekt, ansvarlighet og sosiale
ferdigheter.

Styret i S elsen Fontenehuset Hønefoss for 2016

Annlaug Nielsen
Daglig leder

Hege Hammer Nestle-

der/medarbeider/
tlretelegger

Martne Høy Berg

Vikar fra 9/2 - 28/10

Dag Atle Magnussen

Vikar fra 1/1 - 12/2

Sverre Berg Tilrete-

legger i Arbeid med

Bodil Heggelund
Medarbeider

Henriete Hovde

Medarbeider
Olav Risan
Medarbeider

Vikarer i 2016

Haakon Tronrud

Styreleder

Inger Lise Øen Styre-

medlem tl mars 2016
Sten E .Magnus

Nestleder

Karin Källsmyr
Styremedlem

Knut Stubben

Styremedlem

Eli D Andersen

Styremedlem
Aina OsetSveinung Berg

Styremedlem

Unni Madsen

Tilretelegger Arbeid
med Bistand tl 29/1

Sverre Berg

Tilretelegger Arbeid
med Bistand fra 1/8

Hege Hammer

Tilretelegger Arbeid med
Bistand/Nestleder/
medarbeider

Styremedlem
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Daglig leder har ordet

En årsrapport er et tlbakeblikk på året som har vært:

1.mars kk vi besøk fra Clubhouse Interna onal sin øverste Administra ve leder Joel
D. Corcoran og Anita Brix Lambaek som har ansvaret for samarbeidet med de euro-

peiske fontenehusene i Clubhouse Internatonal. St elsens styre var representert ,

samt noen av våre samarbeidspartnere i det lokale næringslivet, i tllegg tl medlem-
mer og medarbeidere. Flere av våre medlemmer fortalte om sine erfaringer med

Fontenehuset Hønefoss. Clubhouse Internatonal hadde valgt ut Fontenehuset
Hønefoss som et av fontenehusene de ønsket å besøke i Norge, fordi de ønsket mer

informasjon om hvordan vi har oppnådd et så godt samarbeid med vårt lokalmiljø.

De gav utrykk for at Fontenehuset Hønefoss er et godt forbilde for andre fontenehus. En av våre medlemmer,
Knut Stubben er nyvalgt styremedlem i Clubhouse Internatonal . Han er sammen med undertegnede også medlem

av Clubhouse Internatonal sit Faculty for Clubhouse Development, som består av medlemmer og medarbeidere
fra akkrediterte fontenehus over hele verden som har fåt opplæring, og jobber i team med akkreditering av

fontenehus.
Det gir en n mulighet for Fontenehuset Hønefoss tl å bli sat på kartet også i internasjonal sammenheng.

I 2016 motok Fontenehuset Hønefoss kr. 432 000 kr, fra bedri er og privatpersoner. Det er veldig ot og helt

utrolig. Vi er svært takknemlig for dete .

Det gjør at vi kan subsidiere fritdsprogrammet vårt, med turer for våre medlemmer, arrangementer på helligdager
og i helger med deilig mat og aktviteter. Jeg vil takke alle dere som har støtet og hjulpet oss, både økonomisk og

på andre måter. Den positve holdningen fra lokalmiljøet er også med på å motvirke stgmatsering av psykisk helse,
som bidrar tl økt selvfølelse hos medlemmene våre.

I 2016 sendte Fontenehuset Hønefoss to medlemmer og to medarbeidere på opplæring i fontenehusmodellen tl
Genesis Clubhouse utenfor Boston i USA. Dete kunne vi gjøre fordi vi gjennom grasrotandelen har samlet inn

penger tl å dekke begge opplæringene.

Da Vestre Viken skulle ansete sin første erfaringskonsulent ble vi spurt om vi hadde noen gode kandidater og Ola
Heiene Fauske kk jobben. Det er imponerende den prosessen Ola har vært igjennom, og det er svært hyggelig at

stllingen nå har blit en fast stlling. Det har ført tl et ennå bedre samarbeid mellom Vestre Vikens helseforetak sit
døgn - og dagtlbud på Røyse og Fontenehuset Hønefoss.

Til sammen har 11 medlemmer kommet ut i ordinært arbeid i 2016 og i tllegg har er også økt sin stllingsprosent,
noen helt opp tl 100 %. I våre 6 overgangsarbeidsplasser har 12 medlemmer jobbet i 2016. 9 medlemmer har vært

under utdanning, 2 på høgskoler og 7 i videregående skole.

Som daglig leder gjør dete meg rørt og ydmyk og inspirerer meg hver dag. Det gjør også arbeidshverdagen på fon-

tenehuset, koselige klubbkvelder, arbeidsmiddager, frokostmøter, ulike kulturtlbud og inspirerende ressursseminar
med st elsens styre.

Jeg vil benyte anledningen tl å skryte av medlemmer og medarbeidere som i løpet av dete året har frontet Fonte-
nehuset i ere gode oppslag i Ringerikes Blad. Tusen takk tl hver enkelt av dere for den dere er, de ressurser dere

bringer med dere tl fellesskapet, og at jeg får dele min arbeidshverdag med dere.

Annlaug
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Arbeidsdagen på huset

Ny gjerde i bakgården!

Fontenehuset Hønefoss er organisert i 2 enheter:

Administrasjonsenheten:

Oppgaver: Regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, lage klubbavis, årsrapport, føre statstkk, betjene resepsjo-

nen, overgangsarbeid, ansvar for Arbeid – og studiesenteret.

Serviceenheten:

Kjøkken, kafé, vaktmestertjeneste, renhold, HMS.
Oppgaver: Lage lunsj, betjene cafe, ytre og indre vedlikehold av huset, uteområdet, HMS - oppgaver, renhold, reno-

vasjon.

Stor arbeidsinnsats:

Våre medlemmer har i løpet av

2016 arbeidet 15 571 tmer på
Fontenehuset Hønefoss, dete

tlsvarer ca. 9 årsverk.

Det bakes på serviceneheten!

Arbeidsmøte på administrasjonsenheten
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Arbeidsdagen på huset

Mandag
Unge voksne 11.00 — 12.00
Media – og markedsføringsgruppe 13.30 -
14.30

Tirsdag
Enhetsmøte Service 09:30 - 10:30
Retningslinjesamling 15.00 - 15:30

Onsdag
Jobbklubb hver 14. dag 14:30 - 15:30
Klubbhusmøte én gang i måneden 14:00 -
15:30

Torsdag
Enhetsmøte admin enheten 11.00 – 12.00
Koordineringsmøte 14:30 - 15:30

Fredag
Fritdsgruppemøte en gang pr. mnd.
13.45 - 14.45
Ukeslut 15:00 - 15:45

Dagsplan:Faste møter:

Åpningstider 2016:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 08.00 - 16.00.

Onsdag: 08.00 - 20.00.

Arbeid – og studiesenteret har samme åpningstider som
huset for øvrig, men studenter som trenger å benytte lo-
kalene etter åpningstidene har anledning til å låne nøkkel
etter behov.

Noen fakta om våre medlemmer:

Vi har i løpet av 2016 hat en økning i antall medlemmer på 20.

Vi har ved utgangen av 2016, 204 medlemmer. Av våre 204 medlemmer er, 90 menn og 114 kvinner

8:00 Klubbhuset åpner

8:15 - 8:45 Kafeen åpner og tlbyr frokost

8:45 - 9:00 Felles morgensamling

9:00 - 9:30 Arbeidsmøte på enhetene

9:15 - 12:00 Arbeid på enhetene

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 - 13:15 Arbeidsmøte på enhetene

13:15 - 16:00 Arbeid på enhetene

Tur i lunsjen er et lbud for de som
ønsker det mellom kl 12.30 — 12.50.
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Arbeidsdagen på huset

Stø e fra fontenehusfellesskapet

For å kunne utvikle seg er det viktg at de grunnleggende behov er dekket. Slik som forutsigbar

økonomi, trygg bosituasjon og sosialt netverk.

Mange av våre medlemmer har lite eller ikke noe netverk, som kan stlle opp når det er behov for
støte tl for eksempel praktske oppgaver som hjelp i hjemmet, følge tl NAV og andre o entlige konto-

rer og hjelp tl ytng etc.

Derfor tlbyr medlemmer og medarbeidere på fontenehuset, støte tl medlemmene på disse områder
samt hjelp tl å komme ut i ordinært arbeid og hjelp tl å fullføre skoler og studier.
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Studier

Retningslinje 25:

Klubbhuset støter medlemmene i å nå deres yrkes - og utdanningsmessige mål ved å hjelpe dem å utnyte ulike
utdanningstlbud for voksne. Der hvor klubbhuset tlbyr intern opplæring, vil medlemmers evne tl å undervise og
veilede bli benytet i stor grad

Utdanning

Utdanning er viktg i dagens samfunn, dete gjelder også for våre medlemmer. Flere har falt ut av

sine utdanningsløp og må ta opp igjen fag for å fullføre disse.

Fontenehuset tlbyr derfor støte tl medlemmene slik at de kan fullføre sin utdanning.

Workshop på Arbeid – og studiesenteret 31.08.16!

Vi ønsker å ha et tet og godt forhold tl aktuelle samarbeidspartnere for å kunne gi et best mulig tlbud tl våre

medlemmer. Et av tlbudene er studiestøte tl å fullføre eller starte på utdanning. Det kan være i videregående

skole eller studier på høgskolenivå.

I august 2016 gjennomførte Fontenehuset Hønefoss en svært vellykket workshop om hva som skal tl for at elever
og studenter, som har utordringer knytet tl psykisk helse, skal klare å fullføre skolegang og studier.

Mange av våre samarbeidspartnere fra kommune, fylkeskommune, Nav, de videregående skolene og Høgskolen i

Sørøst Norge deltok med stort engasjement. Det har ført tl faste samarbeidsformer i etertd: Vi deltar i et sam -
arbeid ledet av SLT koordinator i Ringerike kommune, i forebygging mot kriminalitet i videregående skole. Gjen-

nom hele året har Fontenehuset Hønefoss hat stand
hver uke på høgskolen i sør øst Norge, og fåt styrket

vårt samarbeid med den nye sosialrådgiveren, veile-

derne og studentsamskipnaden.

Bildet er hentet fra diskusjonen av problem -

stllinger under arrangementet.
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Studier

Studenter i 2016:
2 medlemmer på høgskole/
universitet.

7 medlemmer på videregåen-

de skole.

Samarbeid med HSN, Campus Ringerike

Vi har gjennom store deler av 2016 hat ukentlig
stand på HSN hver trsdag mellom kl 11 - 13. Her har vi
vært synlige med roll - up og informasjonsmateriell!
Hver uke har vi forsøkt å være representert med både
en medarbeider og et medlem. Vi har i hele 2016 også
hat et godt og tet samarbeid med sosialrådgiver på HSN. Først
Torill Felberg, fram tl hun gikk av med pensjon, og nå Lena Pfeiler.
Sosialrådgiver har ståt på stand sammen med oss ved et par
anledninger. På Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, var vi
representert på stand på HSN sammen med blant annet
studentparlamentet.

Det er viktg for oss å synliggjøre vårt tlbud ovenfor studenter som
sliter med sin psykiske helse. Vårt Arbeid – og studiesenter
er tlretelagt med plasser for de som ønsker et
rolig arbeidsmiljø for lekser, oppgaver og studier.

Man får også tlgang tl andre tlbud på Fontenehuset
Hønefoss. For mange studenter kan det sosiale by på
utordringer, men hos oss får man fellesskap med andre i
samme situasjon.

Statstkken viser antall per-
soner som har brukt lokale-
ne tl ulike aktviteter i hver
måned i 2016:

Undervisning
Egne studier
Møtevirksomhet
Arbeidsmiddager
Frokostmøter
Sosiale arrangemen-
ter
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Arbeid

Arbeid er et av fundamentene i Fontenehusets
virksomhet. Vi har tro på at et menneske kan

rehabiliteres gjennom arbeidsrelaterte aktviteter

og komme tlbake tl samfunnet, få gode sosiale
relasjoner og oppleve en meningsfull tlværelse.

Første Erfaringskonsulent i Vestre Viken Helseforetak
Av: Ola H. Fauske

I 2007 gikk jeg inn døren tl Fontenehuset Hønefoss med en
drøm om en Vernepleierutdanning, på tross av alle bekym-
ringer og advarsler fra både fastlege, NAV og mennesker in-
volvert i min Individuelle Plan. I 2015 kom jeg tlbake tl Fon-
tenehuset som student i praksis og skrev hovedoppgaven
min om Fontenehusmodellen. Samme år motok jeg autorisa-
sjon som Vernepleier.

I sluten av 2015 kk jeg spørsmål fra Annlaug Nielsen (daglig
leder) og Knut Stubben (medlem og tdligere styremedlem)
om jeg ønsket å gå inn i en prosjektstlling som Erfaringskon-
sulent ved Ringerike DPS avdeling Røyse. Jeg syntes dete
hørte spennende ut og takket ja. 3 mars 2016 startet jeg i 20 % stlling som Vernepleier med brukererfa-
ring. Stllingen gikk raskt opp tl 40 %, og i februar 2017 kk jeg tlbud om en fast stlling som Erfaringskon-
sulent i 50 %.

En Erfaringskonsulent er en person med brukererfaring, i mit tlfelle som motager av psykiske helsetje-
nester. Den viktgste arbeidsoppgaven er å spre håp om at, på tross av psykiske utordringer, er det fullt
mulig å ta en utdanning og - eller kommer seg ut i ordinært arbeid. En annen viktg arbeidsoppgave er å
sete økt fokus på brukermedvirkning. Pasienten siter med den best ekspertse på seg selv!

Dete er noe jeg kan relatere meg tl i henhold tl utordringer og fordommer med tjenester jeg selv
motok. «Du som hadde angst og slet med depresjoner kunne ikke ta en Vernepleierutdanning!» var mel-
dingen jeg kk av NAV og behandlere. De fortalte meg at det var lite realistsk med en høgskoleutdanning
og ville tvinge meg ut i tltak som overhodet ikke hadde noe fremtd, hverken økonomisk eller forhold tl
helsen. Jeg visste selv at, hvis jeg skulle komme ut i arbeid, så måte jeg ta en høyere utdanning slik at jeg
kunne ska e meg et arbeid jeg kunne stå i over td.

11 medlemmer har i 2016

kommet ut i ordinær jobb.
Vi ser at interessen for arbeid er stgende.

Startet som prosjekts lling i 20 %

3. mars 2016

Fast 50 % s lling fra 1. mars 2017
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Arbeid

På Fontenehuset fantes det ingen fordommer og ingen som tvilte på at jeg skulle klare en utdanning. Det
var ingen som sate begrensninger for mine drømmer og håp. Jeg kk hjelp tl å byte saksbehandler på
NAV for å få igjennom min egen tltaksplan. Jeg kk også hjelp tl å ordne en dårlig økonomi, eter mange
år vekslende mellom strøjobber og sosialstønader. Jeg kk hjelp tl å nne dokumentasjon og ordne pa-
pirer for å komme inn på OPUS så jeg kunne starte med å ta opp 2 fag jeg manglet for å få full studie-
kompetanse.

Jeg benytet Fontenehuset som en arbeidsplass for å ska e meg gode rutner rundt lekselesing og forbe-
redelse tl eksamen. Dete ga meg en solid platorm da jeg startet på Høgskolen i Oslo og Akershus i
2011. Takket være disse ru nene var jeg selvhjulpen igjennom studiene på høgskolen l jeg kom lbake
på Fontenehuset som student i praksis.

Fontenehuset Hønefoss har siden oppstarten opparbeidet seg en unik kompetanse på mennesker med
psykiske utordringer. De har også god kjennskap tl praktske utordringer unge mennesker møter i regi
av NAV eller i behandling, der det dessverre o e fokuserer på begrensinger i stedet for menneskelige
ressurser. Denne kompetansen benyter jeg meg av i mit arbeid som Erfaringskonsulent ved Ringerike
DPS via et tet samarbeid med Fontenehuset.

Siden jeg startet på Ringerike DPS har jeg fulgt mange, både unge og voksne, tl omvisning på Fontene-
huset Hønefoss. Enkelte ønsker å ta og - eller fullføre en utdanning, mens andre ønsker å komme seg ut i
arbeidslivet. Ved å legge tl rete for pasienten før utskrivelse, kan man med enkle grep forebygge nye og
lengre sykdomsperioder, tlbakefall og nye innleggelser.

Selv om jeg slet med psykiske utordringer hadde jeg god selvtllit. Jeg visste jeg kunne klare en utdan-
ning og komme meg ut i arbeid. Men alle fordommene jeg møte i egen behandling hadde git meg et
dårlig selvbilde. Som medlem ved Fontenehuset har jeg fåt mulighet tl å vise hva jeg duger tl, vise at
jeg er en ressurs og at «man kan på tross av!». Jeg vil på vegne av dete takke Fontenehusets medarbei-
dere og medlemmer for muligheten, støte og hjelp jeg har motat fra starten på en utdanning, tl å nå
være i fast ordinært arbeid.

Ola Heiene F.

Hva er en Erfaringskonsulent og hvordan jobber man?

En Erfaringskonsulent er en person med brukererfaring, i Olas tlfelle som motager av
psykiske helsetjenester. Den viktgste arbeidsoppgaven er å spre håp om at, på tross av
psykiske utordringer, er det fullt mulig å ta en utdanning og - eller kommer seg ut i ordi-
nært arbeid. En annen viktg arbeidsoppgave er å sete økt fokus på brukermedvirkning.
Pasienten siter med den best ekspertse på seg selv!
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Arbeid

Overgangsarbeid

Overgangsarbeid (OA) er Fontenehusets modell for at mennesker med en psykiatrisk sykdomshistorie kan
komme ut i arbeid. Modellen innebærer at et medlem på Fontenehuset jobber på en vanlig arbeidsplass og får
ansettelseskontrakt og vanlig lønn fra arbeidsgiveren. Arbeidsforholdet varer i ca 9 md og arbeidstiden er inntil
50% av ordinær arbeidsuke. Det er Fontenehuset som gjennom dialog med næringslivet skaffer overgangsar-
beidsplasser, og sørger for utvelgelse og opplæring. Ved sykdom garanterer Fontenehuset vikar slik at arbeidet
alltid blir utført.

Retningslinje 22:

Klubbhuset tilbyr sitt eget overgangsarbeidsprogram som en medlemsrettighet.
Dette gir medlemmene mulighet til å arbeide på arbeidsplasser i næringslivet. Som et særtrekk ved

klubbhusmodellens overgangsarbeidsprogram, garanterer klubbhuset vikarer ved medlemmers fravær.

I tillegg bygger programmet for overgangsarbeid på følgende grunnleggende kriterie:

Ønsket om å arbeide er det viktigste kriteriet for å få overgangsarbeid.

1 OA - jobb som frokostkokk

Arbeidsoppgaver: forberede frokost for hotellets
gjester.

1 OA - jobb

Arbeidsoppgaver: Hente matvarer tl barnehagen hver
trsdag, snømåking, gressklipping, forefallende arbeid,

vasking av søppeldunker.

Anita (25.02.15 — 31.01.16)

Blåbærskogen Barnehage

Knut Roar

(15.08 - 31.12.16)

Frode

(01.06.15 - 01.07.16)

Comfort Hotel Ringerike
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Arbeid

Ringeriks Kra AS
1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:

- Kontorarbeid, scanning av faktura.

Elisabeth

(01.08.15. - 30.04. og 18.07 - 31.12)

Ingvill

(02.05.16 - 15.07.16)

Kulturs elsen Fengselet

1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:

- Arbeidsoppgaver sommer: plukke søppel i Fengselsparken,
luke ugress, vanning av blomster.

- Arbeidsoppgave vinter: renhold før og eter arrangementer,

henge opp plakater i forbindelse med arrangementer.

Dag

(02.05.16 — 31.12.16)

Marit

(01.06.15 — 01.05.16)

Overgangsarbeid (OA)
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Arbeid

Sparebank1 Ringerike Hadeland

1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:

- Forberede lunsj ,oppvask, rydding, renhold.

Majdi

(01.09 - 31.12.16)

Tronrudgruppen

1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:

- Forberede lunsj, rydding, oppvask,renhold og bestlling av
matvarer.

Wenche

(17.10 - 31.12 vikar)

Lisbeth

(17.10. - 31.12)

Overgangsarbeid (OA)

Posi v Oppvekst

1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:

- Forberede middag, rydding, oppvask og renhold.

Leif Gunnar

(01.04 - 31.05.16)

Anita L.

(26.02 - 31.08.16)

Maj Kristn

(12.01 - 30.03.16)
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Arbeid

Majdi i kantna tl Sparebank1 Ringerike Hadeland hvor han

har overgangsarbeidsplass.

”Jeg er veldig glad i jobben min. Det betyr mye å ha fått min første arbeidskontrakt i Norge.”

Majdi sammen med arbeidsgiver fra Spare-
bank1 Ringerike Hadeland på en av våre

arbeidsmiddager.

Ny overgangsarbeidsplass:

I februar 2016 var vi så heldig å få videreutvikle samarbeidet

vårt med Sparebank1 Ringerike Hadeland og vi kk en over-

gangsarbeidsplass hos dem. Denne overgangsarbeidsplassen er i

kantnen deres i Hønefoss.

Annenhver fredag fra 09.00 — 15.00 er det et av våre medlem-

mer som jobber i kantnen.

På arbeidsmiddagen som var i november fortalte Majdi sammen

med Unn Teslo (Banksjef HR Forretningsstøte) og Helene Haf-

nor (leder i kantna) om jobben i kantnen og samarbeidet mel-

lom Sparebank 1 og Fontenehuset. Begge parter er godt fornøy-

de med samarbeidet.
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Arbeid

Arbeid med bistand

Fontenehuset Hønefoss har gjennom hele 2016 vært tltaksarrangør for Nav gjennom tltaket Arbeid med
bistand. Vi har hat 10 plasser som tl enhver td har vært fylt opp. Flere av deltakerne har kommet seg ut
i jobb og i tllegg har 1 deltaker begynt med studier gjennom Opus og 1 deltaker i studier på Universitetet
i Tromsø. Gjennom året som gikk har Unni Madsen, Hege Hammer og Sverre Berg jobbet som tlreteleg-
gere i tltaket.

Arbeidsmiddag

Vi arrangerer arbeidsmiddager for å holde kontakt med medlemmer som er i arbeid og arbeidsgivere. Til
arbeidsmiddagen inviteres og oppretes kontakter med nye arbeidsgivere. I 2016 har vi ha re arbeids-

middager .

Frokostmøte

Gjennom 2016 har vi arrangert 6 frokostmøter. Vi inviterer bedri er i nabolaget tl en uformell frokost

for å bli bedre kjent og utvide netverket.

Både arbeidsmiddager og frokostmøter har i 2016 vært holdt i Arbeid - og studiesenteret.

Bildene viser:.

Over: Arbeidsmiddag mars.

Høyre: Frokostmøte i juni.
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Opplæring i Fontenehusemodellen

Verdensdagen for Psykisk Helse

I 2016 valgte vi å markere Verdensdagen for psykiske helse ved å ha åpent hus
på Fontenehuset Hønefoss. Vi hadde informasjon tl et ungdomsprosjekt i regi
av Nav på Follums gamle brannstasjon. Vi hadde også stand på torvet store de-
ler av dagen og inviterte interesserte tl å komme på en omvisning. Mange var
innom standen vår og kk med seg informasjonmateriell eller slo av en prat. I
tllegg hadde vi stand på HSN (Høyskolen I Sør Øst Norge) sammen med sosial-
rådgiver Lena Pfeiler og representanter fra Studentparlamentet. Svært gledelig
var det at så mange av medlemmene våre engasjerte seg i dete arbeidet.

I 2016 sendte Fontenehuset Hønefoss to team på opplæring tl Genesis Clubhouse utenfor Boston i USA. Det

første teamet var på opplæring i april og det siste teamet var på opplæring i November /desember. På opplæ-
ringen deltar også team fra andre klubbhus rundt omkring i verden. Begge teamene hadde med seg problemstl-

linger som klubbhuset hadde forberedt. Opplæringen foregår ved at teamets deltakere jobber på hver sin enhet

og deltar i den arbeidsorienterte dagen på lik linje med medlemmer og medarbeidere på Genesis. Man følger
møter og arrangementer som hører tl på enheten og klubbhuset. Teamet får utdelt 2 veiledere som skal bistå

med innspill i arbeidet med å utarbeide en handlingsplan som presenteres for sit eget klubbhus når opplæringen
er ferdig. Handlingsplanen består av hovedmål og delmål som er knytet opp mot retningslinjer i klubbhusmodel-

len. Under opplæringen deltar teamet i daglige diskusjoner rundt aktuelle artkler. Her samles teamene som del-
tar på opplæringen, medlemmer og medarbeidere fra Genesis. Dete er en viktg del av opplæringen da man får

anledning tl å drø e utordringer man opplever på eget klubbhus med andre som kjenner tl mange av de sam-

me utordringene fra sin egen hverdag. Erfaringsutveksling er en viktg del av opplæringen. Teamene bor sam-
men på et gjestehus. Eter at dagens gjøremål på Genesis er over, fortseter arbeidet med handlingsplanen

"hjemme" på gjestehuset. Siste dag på opplæringen presenteres handlingsplanen for de andre teamene og veile-
derne og man får de siste tlbakemeldingene før hjemreise. Eter hjemkomst presenteres planen for klubbhuset

og vedtas. Enhetene tar tak i planen og implementerer delmålene i sit arbeid. Vi bruker midler fra Norsk Tip-

pings Grasroandel for å dekke utgi ene knytet tl opplæringen. I 2016 kk vi inn ca kr 110 000 via grasrot -
andelen.

Bildet er fra opplæringen i november/desember 2016.
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Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

Clubhouse Interna onal

Cubhouse Internatonal er Fontenehusenes internasjonale paraplyorganisasjon og holder tl I New York.
Hovedoppgaven er å kvalitetssikre dri en av Fontenehusene gjennom akkreditering og gjennomføring
av internasjonale konferanser.

Fontenehuset Hønefoss ble akkreditert første gang i 2008 og må gå igjennom kvalitetssikrings prosess-
e n e h v e r t t r e d j e å r .

Clubhouse Internatonal er i dag rådgivende organ for FN i spørsmål om psykisk helse.

Fontenehuset Hønefoss har to representanter i Clubhouse Internatonals Fakultet for klubbhus utvik-
ling : Knut Stubben og Annlaug Nielsen .

Knut Stubben siter i Clubhouse Internatonal sit styre.

I dag nnes det mer enn 340 Fontenehus fordelt på 34 land.

Fontenehusmodellen
Fontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer.
Fontenehus - modellen er over 60 år gammel, ble utviklet på Fountain House i New York – og har høstet
anerkjennelse både i USA og verden forøvrig.

Fontenehus Norge

Ble etablert i juli 2007 som et svar på behovet for en koordinert kontakt med o entlige myndigheter og
å samordne å kvalitetssikre satsningen på etablering av nye Fontenehus i Norge.

Knut Stubben representerer Fontenehuset Hønefoss i Fontenehus Norges styre.

Ressursseminar 2016

Årets seminar ble avholdt 15. November , med fokus på følgende problemstllinger:

* Hva kan vi gjøre for å få opp trivselsfaktoren i arbeidsdagen på klubbhuset?

* Hvordan kan vi bruke oppgavene på Fontenehuset l å fremme selvfølelse hos medlemmene?

* Hvordan kan vi skape mer innholdsrike hverdager med tanke på at medlemmer føler seg se og at det

også blir d l de gode samtalene. Her ønsker vi også å dra inn strukturen på huset som møter, arbeids -

grupper osv. Hva er vi fornøyd med og er det noe vi kan forbedre?

* Hva skal l for at medlemmene har lyst l å bli lengre på Fontenehuset hver dag?

Det var styret som inviterte tl seminaret og denne gangen ble det avholdt i lokalene tl Tronrudgruppen i Arnemannsvn.

Besøk fra Clubhouse Interna onal

Administratv leder: Joel D. Corcoran

Programansvarlig for Europa: Anita Brix Lambaek
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Samarbeidspartnere og sponsorer

19

Tilskudd fra

Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Staten v/Helsedirektoratet, NAV.

Gaver og tjenester fra det private næringsliv, organisasjoner og privatpersoner

Audhild Mosskull, Olav Risan, Positv Oppvekst , Anica Wien, Charlote Baksvær, Odd Steinar Endrerud, Lil-

lan Askilsrud, O. J. Stenberg, Staples Hønefoss, Hole Frivillighetssentral, Hønefoss Kino, Baker Hansen, Lions
Club Ringerike, Familien Lindeman, Ingeborg Høy, Bente Tronrud, Gunnar Mæhlum, Plantasjen Hønefoss ,

Hole Sanitetsforening, Ragnar Wergeland, TBA AS, Abletec , Veiby & Bentzen , Fotograf Kind, AKA AS, Spa-

rebank 1 Ringerike og Hadeland, Arna Skjerven, Ingvill Ringen, Malin Sørensen, Dumitru Stanescu, Honerud
Gård , Viker Sanitetsforening, Veienmarka Ungdomsskole, Aina Oset, Sundvollen Hotel, Ringeriksdagen

2016, Henrie e Hovde, Liesbeth Op Ten Berg, Jørn K. Nielsen, Svein Erik Chris ansen, Tronrud Eien-

dom ,Haakon Tronrud, Lions club Hole, Rune Slete, Sverre Berg, Hank Williams Minneløp/ Tommy Olsen,
Gerd Svarverud, Terje Nordengen, Karen Nordengen, Joker Dagali Handel , Ståle Johansen, Norsk Tjeneste-

mannslag Kartverket, Norli Kuben , Øyvind Bråthen, Sparebank st elsen Ringerike, Gjensidigest elsen,
Hval Sanitetsforening, Haug Menighet, Siw Wexhall, Tove Mete Setra, Kiwi Osloveien Laila Oset, Servi -

Pack AS , Losje 4 Roser , RIK AS, General Hotel , Fokus Rådgivning AS, Nes Sokn, Losje St Olav, Per Bleiklia,

Dua AS, Frimurer Logen Drammen, Lars Loeshagen, Vardar , Thomas Stubben.

Fontenehuset Hønefoss hadde egen stand med ny rollup på Ringeriksdagen

3. september! Vi kk delta gra s — en gave fra Ringeriksdagen 2016!

Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og støtte-
spillere. Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fort-
sette å vokse og utvikle oss.
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Klubbkvelder

Medlemmene tar ansvar for klubbkveldene. Det er o e ulike aktviteter som matlaging, maling, quiz, spill, strikking
o.l. på disse kveldene. I 2016 var det klubbkveld hver onsdag kl. 16.00 tl 20.00.

Helgearrangement, helligdager og turer

I 2016 hadde vi utedag, åpent påskea en, 17. mai, St. Hansa en, jula en og nytårsa en. Vi deltok på Hank Wil-
liams minneløp i mai. Fra sluten av juni reiste vi på tur en dag i uka hele sommeren. Vi reiste tl Bjørneparken,
Blaafarveverket, Onsakervika, Historisk tur med Ragnar Wergeland, Honerud gård, Kistefosmuseet I november
hadde vi julemesse på huset med salg av egenproduserte tng. I desember hadde vi julebord og dro på tur tl Sveri-
ge. Utenom dete har vi gjennom året hat ere lørdagskafeer med åpningstd fra 11 - 15.

Fri dsprogram

Bjørneparken Hank Williams minneløp

Historisk tur med Ragnar Wergeland Honerud Gård

Kistefos - museet Onsakervika



























 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3359-5  Arkiv: 505  

 

Sak: 115/17 

 

Saksprotokoll - Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status  

 

Vedtak i Formannskapet: 

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

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

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. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3359-4  Arkiv: 505  

 

Sak: 16/17 

 

Saksprotokoll - Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

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

 
 

Behandling i Eldrerådet 25.09.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

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 sykepleier- 

eller 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.  



I november- 16 ble det innhentet tall i forhold til 

antall årsverk for ansatte med tre-årig høgskole-

utdanning innen Helse og omsorg. Ledere med tre-

årig profesjonsutdanning inngår ikke i dette tall-

materialet.  

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 

årsverk. Det er ønskelig med en sykepleierdekning på 

rundt 30%. Mange kommuner har satt 50% 

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.  

 

 

Stillingskategori 

(November 2916) 

Antall 

personer 

Års-

verk 

Ergoterapeut 7 5 

Fysioterapeut 6 5,1 

Sykepleier 119 83,7 

Spesialsykepleier 25 19,5 

Vernepleier 39 24,6 



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 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3580-2  Arkiv: G00  

 

Sak: 119/17 

 

Saksprotokoll - Serviceerklæring for helse- og omsorgstjenester i Ringerike kommune, - 

videre behandling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
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. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3580-1   Arkiv:   

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R I N G E R I K E
K O M M U N E

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 sam- 
arbeid 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?
- 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. 

- At vi overholder taushetsplikt.

- 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. 

Hvordan får du hjelp fra oss?
- 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.

- Har du behov for veiledning om tjenestetilbudet, eller hjelp til å fylle ut søknaden,  
 kontakt 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 tjeneste- 
 yteren du har kontakt med. 



r i n g e r i k e . k o m m u n e . n o



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 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3651-2  Arkiv: Q50  

 

Sak: 120/17 

 

Saksprotokoll - Hønefoss sykhjem, - optimalisering av parkeringsareal  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Plan for optimalisering av parkeringsareal for Hønefoss sykehjem tas til etterretning. 

 
 

Behandling i Formannskapet 26.09.2017: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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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 
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Høring - Forslag til ny normalpolitivedtekt  
 

Forslag til vedtak: 

 

«Kommunestyret støtter forslaget til ny normalpolitivedtekt, og rådmannens vurdering om at 

det ikke er nødvendig å inngi høringssvar til forslaget.» 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Politiloven § 14 gir kommunen hjemmel til å fastsette politivedtekter. Vedtektene skal 

godkjennes av Politidirektoratet.  

 

Justis- og politidepartementet har ved rundskriv G-42/96, datert 31. mai 1996, utarbeidet en 

normalpolitivedtekt. Normalpolitivedtekten er ment å skulle være et hjelpemiddel for 

kommunene til å utferdige kommunale politivedtekter. Politivedtektene for Ringerike 

kommune, vedtatt av Ringerike kommunestyre den 27. januar 2000, er tilnærmet identisk med 

normalpolitivedtekten, justert for etterfølgende lovendringer.     

 

Politidirektoratet har ved brev datert 11. september 2017 sendt på høring forslag til ny 

normalpolitivedtekt. Utkast til ny normalpolitivedtekt bygger på den tidligere 

normalpolitivedtekten, men det er siden vedtakelsen i 1996 foretatt en rekke endringer i 

politiloven § 14 og i øvrige lovgivning som i ulik grad har berørt innholdet i politivedtekten. 

Dette har medført et behov for å gjennomgå og revidere normalpolitivedtekten og er 

bakgrunnen for forslaget som nå er sendt på høring. Høringsfristen er 13. oktober 2017.  

 

Utkast til ny normal politivedtekt viderefører i all hovedsak bestemmelsene i gjeldende normal 

politivedtekt. Forslaget inneholder fem endringer av betydning.  

 

For det første inneholder § 2-1 et nytt andre ledd om nattero og nytt tredje ledd om ro og 

orden i tilknytning til serveringssteder. Disse bestemmelsene har i de senere år blitt stadfestet i 

flere kommunale vedtekter og en standardtekst er derfor tatt inn i normalpolitivedtekten.  

 

For det andre foreslås det en ny bestemmelse i § 2-2 som gjelder kjøring, camping mv. i parker, 

grøntarealer og friområder o.l. Bestemmelsen åpner for at kommuner i politivedtekt kan ta inn 

bestemmelser som regulerer bruk og parkering av motorkjøretøyer og camping, telting mv. i 



- 

offentlige parker, grøntarealer, friområder o.l. Da dette synes å være forhold som vil være 

aktuelle for flere kommuner, har direktoratet valgt å ta inn en standardisert formulering.  

 

For det tredje foreslås det en ny bestemmelse i § 2-4 hvor kommunen gis adgang til å forby 

eller sette vilkår for tigging. Bestemmelsen gir tre alternative ordlyder dersom kommunen 

ønsker å regulere tigging i politivedtekt. Adgangen til å forby eller sette vilkår for tigging i 

politivedtekter ble tatt inn i politiloven i 2014. Regulering av tigging forutsetter at vilkårene 

fremgår av bestemmelsen i den lokale politivedtekten. 

 

For det fjerde forslås det innført et nytt kapittel 8 om pantelånervirksomhet. Bestemmelsen var 

ikke tatt inn i normalpolitivedtekten av 1996, da det ble antatt at pantelånervirksomhet falt inn 

under lov om finansieringsvirksomhet av 10. juni 1988, som ble opphevet i 1999.  

 

For det femte foreslås det en ny bestemmelse i § 9-3 som gir kommunen adgang til å håndheve 

paragrafens angitte bestemmelser i politivedtekten. Kommunen ble gitt en slik 

håndhevingsadgang i 2010, jf. politiloven § 14 tredje ledd. 

 

Etter at den nye normale politivedtekten er vedtatt bør kommunestyre vedta nye politivedtekter 

for Ringerike kommune. Administrasjonen vil komme tilbake til dette.  

 

Alternativ løsning 

 

Alternativt vedtak kan være som følger: 

 

«Kommunestyret støtter forslaget til ny normalpolitivedtekt med følgende merknader…….. 

Rådmannen bes utarbeide høringssvar i tråd med merknadene.» 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen støtter forslaget til ny normal politivedtekt. Etter rådmannens vurdering er det ikke 

behov for at Ringerike kommune inngir høringssvar til forslaget.  

 

Vedlegg – Forslag til ny normalpolitivedtekt 

 

 

 Ringerike kommune, 19.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Innledning 

Hjemmel for kommunal politivedtekt fremkommer av lov om politiet av 4. august 1995 nr. 53 § 14. Siden 

vedtagelsen av gjeldende normalpolitivedtekten fra 1996, har det skjedd en rekke lovendringer som har ført til 

endringer i hva som kan reguleres i politivedtekt. Det har derfor vært behov for å utarbeide en ny 

normalpolitivedtekt med utgangspunkt i tidligere utgave.  

 

Fullmaktsregelen i politiloven § 14 bygger på prinsippet om at politivedtekter ikke bør regulere forhold: 

- som er uttømmende regulert i eller i medhold av annen lov 

- som andre myndigheter har overtatt det faglige ansvaret for  

- som etter sin art bør være politiet uvedkommende 

- som er uhensiktsmessige/overflødige etter dagens samfunnsforhold og alminnelige toleransegrenser 

 

Som tidligere normalpolitivedtekter har man likevel ikke vært helt konsekvent i forhold til annen lovgivning. 

Forbud i andre lover mot ulike former for forsøpling og tilgrising, bl.a. i forurensningsloven og veglova, er spredt og 

primært knyttet til konkrete formål. Her har man funnet at politivedtektene bør kunne inneholde praktisk viktige 

regler med sikte på å opprettholde et godt lokalmiljø. Politivedtektene bør f.eks. kunne forby flaskeknusing og 

plakatklistring uten at det er nødvendig å gå inn på forholdet til annen lovgivning. Det er viktig at eventuelle forbud 

utformes så presist som mulig, slik at det ikke oppstår særlig tvil med hensyn til praktiseringen av forbudet.  

 

Politiloven § 14. nr. 6 gir hjemmel for gjennom kommunal politivedtekt å regulere ervervsvirksomhet på 

offentlig sted som ikke faller inn under regulering i andre lover. Her kan kommunen eksempelvis gi bestemmelser 

om fotografer som tilbyr sine tjenester til forbipasserende og annen næringsvirksomhet som ikke faller inn under 

annet regelverk. 

 

Endringer 

Foruten språklig gjennomgang og oppgraderte lovhenvisninger i samtlige kapitler, bygger den nye 

normalpolitivedtekten på et nytt paragrafsystem med kapittelvis nummerering. Dette er gjort for å opprettholde 

systematikken i tilfeller der kommuner ønsker å legge til eller fjerne bestemmelser under det enkelte kapittel.  

Kapittel VII om dyr og kapittel IX om barn er opphevet og bestemmelsene er omredigert eller opphevet.  

 

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 

Kapittelet er videreført uten vesentlige endringer.  

 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted 

§ 2-1 inneholder et nytt annet ledd om nattero og nytt tredje ledd om ro og orden i tilknytning til 

serveringssteder. Disse bestemmelsene har i de senere år blitt stadfestet i flere kommunale vedtekter og en 

standardtekst er derfor tatt inn i normalpolitivedtekten.  

§ 2-2 er en ny bestemmelse som gjelder kjøring, camping mv. i parker, grøntarealer og friområder o.l. 

Bestemmelsen åpner for at kommuner i politivedtekt kan ta inn bestemmelser som regulerer bruk og parkering av 

motorkjøretøyer og camping, telting mv. i offentlige parker, grøntarealer, friområder o.l. Da dette synes å være 

forhold som vil være aktuelle for flere kommuner, har direktoratet valgt å ta inn en standardisert formulering. 

§ 2-4 er en ny bestemmelse som gir adgang til å forby eller sette vilkår tigging. Hjemmelen for slik regulering 

ble tatt inn i politiloven § 14 første ledd nr. 8 ved lovendring av 20. juni 2014 nr. 48.   

 

Kapittel 3. Sikring av ferdselen 

Kapittelets bestemmelser er omplassert av regeltekniske hensyn. §§ 3-3 og 3-4 er bestemmelser der politiet 

kan forby en bestemt aktivitet, §§ 3-5, 3-6 og 3-7 krever tillatelse fra eller melding til politiet, mens §§ 3-8 og 3-9 

inneholder plikter som hviler på den enkelte eier eller ansvarlige.  

 

§ 3-2 om dyr er flyttet fra tidligere kapittel VII til kapittel 3, da bestemmelsen må ses i lys av sikringshensyn.  

 

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 

Det er foretatt en regelteknisk endring i kapittelet for å skille mellom de ordinære plikter som påhviler eier og 

de plikter som kun kan pålegges eier dersom kommunen kan dokumentere at det foreligger lokal etablert sedvane 

i nærmere angitte områder. Bestemmelser som krever slik dokumentasjon fremgår nå av § 4-4. For øvrig 

inneholder ikke kapittelet noen realitetsendring.  

 

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 

Kapittelet er videreført uten vesentlige endringer.  

 

Kapittel 6. Offentlige anlegg 

Kapittelet er videreført uten vesentlige endringer.  
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Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted 

§ 7-3 om barns tilgang til offentlige dans er flyttet til kapittel 7 fra tidligere kapittel IX om barn. For øvrig følger 

ingen realitetsendring av innholdet.   

 

Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 

Nytt kapittel om pantelånervirksomhet som er hjemlet i politiloven § 14 nr. 7. Forholdet er ikke lengre regulert i 

annen lovgivning og det anses hensiktsmessig å innta en standardisert formulering som tidligere er stadfestet.  

 

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 

§ 9-3 er en ny bestemmelse som gir kommunen adgang til å håndheve paragrafens angitte bestemmelser i 

politivedtekt. Kommunens adgang til slik håndheving er nå hjemlet i politiloven § 14 tredje ledd ved lovendring av 

17. desember 2010 nr. 87.  

 

Bestemmelser som ikke er videreført 

Tidligere § 5 annet ledd om forbud mot å bære ladd skytevåpen på offentlig sted, da forholdet i dag reguleres 

av straffeloven (2005) § 189. 

 

Tidligere § 21 tredje ledd, §§ 23 – 25 om forhold knyttet til hund og hundehold, da forholdene nå reguleres i 

hundeloven av 4. juli 2003 nr. 74. Alle bestemmelser knyttet til hunder og hundehold i gjeldende politivedtekter, 

ble opphevet 31. desember 2006 med hjemmel i hundeloven § 32. Samtidig ble politiloven § 14 endret slik at det 

ikke lenger er adgang til å gi bestemmelser i politivedtekt om hunder og hundehold, jf. § 14 første ledd nr. 1 siste 

setning. Hundeloven inneholder en omfattende regulering av hundehold, og lokale bestemmelser om hundehold må 

gis i lokal forskrift i medhold av hundeloven, jf. hundeloven § 6 annet og  fjerde ledd. Lokal forskrift om hundehold 

(båndtvang m.m.) fastsettes av kommunestyret eller av andre organer som er delegert myndighet i samsvar med 

kommunelovens regler. Før en forskrift kan bli vedtatt, må et forslag være sendt på høring i kommunen.   

 

Saksbehandling ved utforming av ny eller endret politivedtekt 

Utforming av kommunal politivedtekt 

Det er ønskelig at kommunene bruker normalpolitivedtektens system og ordlyd så langt det det er mulig for de 

bestemmelser kommunen ønsker å vedta. Den enkelte kommune vil kunne basere seg på lokale løsninger så langt 
politiloven § 14 tillater.  

 
Det er som regel kommunen som initierer behov for endring av kommunens politivedtekt, men også politiet vil 

kunne ha meninger om endring i politivedtekter. Politiet skal involveres når en kommune igangsetter arbeidet med 
å endre eller utarbeide ny politivedtekt for kommunen. Politiet skal helst delta i prosessen, og også være 

høringsinstans. Her vil kommunens politikontakt være det naturlige bindeleddet. 
 

Det er opp til den enkelte kommune selv å bestemme hvilket kommunalt organ som skal få kompetanse til å 
vedta politivedtekter, se Ot.prp.nr.22 (1994-1995) side 25 annen spalte.  

 
En politivedtekt er en forskrift, slik at saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven vil komme til anvendelse. Når 

kommunestyret har vedtatt forslaget til ny politivedtekt, skal forslaget sendes ut på høring. Dette innebærer også 
at forskriften skal gjøres kjent for kommunens innbyggere, f.eks. gjennom media. Forslag til vedtekt bør også 

gjøres tilgjengelig for kommunens innbyggere ved at den legges ut på kommunens nettside, kommunehuset, 
bibliotek e.l. hvor innbyggerne har lett tilgang. Fristen for uttalelse må settes slik at de berørte får rimelig tid til å 

uttale seg. Høringsuttalelsene skal i utgangspunktet være skriftlig, jf. forvaltningsloven § 37 femte ledd. 
Når høringsfristen er ute behandles innspillene av kommunen, hvoretter kommune- eller bystyret vedtar 

politivedtektens endelige ordlyd. 
 

Oversendelse til Politidirektoratet 

Kommunen eller bystyrets endelige vedtak om ny eller endret politivedtekt oversendes deretter direkte til 

Politidirektoratet for legalitetskontroll, stadfestelse og kunngjøring i Norsk Lovtidend. Det bemerkes at det ikke 
lengre kreves at politivedtekten må oversendes til Fylkesmannen. 

 
Politivedtekter omhandler reguleringer som danner deler av grunnlaget for utøvelsen av polititjenesten. Den er 

derfor ikke gyldig før det er foretatt en legalitetskontroll av innholdet i vedtekten. Politiloven § 14 første ledd gir 

Justisdepartementet fullmakt til å delegere stadfestelse av politivedtekter til annet statlig organ. Slik 
stadfestelsesmyndighet ble delegert til Politidirektoratet ved Justis- og beredskapsdepartementets forskrift av 16. 

november 2000 nr. 1151, med ikrafttredelse 1. januar 2001. 
 

Ved oversendelse til Politidirektoratet skal følgende dokumenter oversendes: 
1. Vedtekten som skal stadfestes. 

2. Redegjørelse av kommunens saksbehandling av vedtekten 

3. Oversikt over høringsinstanser 

4. Hvorledes vedtekten har vært gjort tilgjengelig for innbyggerne. 

5. Resultatet av høringen og om det er gjort endringer som følge av høringen. 

6. Politiets medvirkning i arbeidet 
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Ved Politidirektoratets legalitetskontroll av politivedtekt, er det først og fremst snakk om redaksjonelle eller 
språklige endringer. Innholdet i politivedtekt kan ikke endres uten at spørsmålet først er behandlet på nytt i 

kommunen. Det vil da være nødvendig å sende saken tilbake til kommunen for ny behandling. Legalitetskontrollen 
kan likevel innebære at enkelte bestemmelser ikke blir stadfestet, f.eks. på grunn av at forholdet er regulert i 

annen lovgivning eller at det ikke foreligger hjemmel for å regulere forholdet.  

 

En ny politivedtekt vil tre i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet. 
 

Klage 
Klage over politiets vedtak som er fattet med hjemmel i politivedtekt skal oversendes Politidirektoratet. Dette 

gjelder likevel ikke påbud fra politiet til opprettholdelse av den alminnelige ro og orden, jf. 
forvaltningslovforskriften av 15. desember 2006 nr. 1456 § 30, eller avgjørelser om påtalespørsmål. 

 
Klage over kommunens vedtak jf. normalpolitivedtekten § 9-3 om kommunal håndheving, skal oversendes til 

kommunen som har fattet vedtaket.  
 

Eksisterende politivedtekter er fortsatt gjeldende inntil de er erstattet med nye vedtekter såfremt de ikke 
strider mot bestemmelsene i politiloven, jf. politiloven § 31 annet ledd. 

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser 

§ 1-1. Offentlig sted  

Med offentlig sted forstås gate, vei, fortau, sti, herunder gang- og sykkelsti, park, torg e.l., plass, 

bru, brygge, kai, strand, anlegg eller annet sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig 
ferdsel. 

 
Merknad 

Begrepet offentlig sted har det samme innhold som tidligere, jf. straffeloven (2005) § 10 første ledd, dvs. sted 
der allmenheten ferdes. Som før har man funnet det praktisk å foreta en oppregning av typiske steder som er 

offentlige. I noen kommuner kan det i tillegg være områder som ikke er nevnt her, mens f.eks kai eller brygge ikke 
er aktuelt i andre kommuner. 

  
  

§ 1-2. Ansvar og plikter for fester, bruker, leier eller bestyrer av hus eller grunn 

Plikter som er lagt på eier av hus eller grunn, hviler også på den som fester, bruker, leier eller 

bestyrer eiendommen. 
 

Merknad 
Man minner om at en leietaker som f.eks. leier en del av et større hus, ikke er forpliktet etter denne 

bestemmelse. 
 

Bestemmelsen tilsvarer § 2 i tidligere normalpolitivedtekter og innebærer ingen realitetsendring. 

Kapittel 2. Orden på offentlig sted 

§ 2-1. Ro og orden på offentlig sted 

På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen delta i oppløp, sammenstimling, støy eller 
bråk som forstyrrer den alminnelige orden eller ferdsel.  

 
Enhver som ferdes på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted plikter å overholde nattero mellom 

kl. 23.00 og kl. 06.00. Dette innebærer også et forbud mot støy og høy musikk.  
 

Ansvarlig for serveringsvirksomhet på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal påse at 
serveringstedets gjester ved opphold i eller i umiddelbar nærhet av serveringslokalet, overholder 

pliktene i denne bestemmelse.  
 

Samles mange mennesker ved inngangen til forsamlingslokale, sportsplass, utsalgssted, holdeplass 
e.l., skal de stille seg i kø og for øvrig rette seg etter de pålegg som politiet eller arrangøren gir for å 

opprettholde den alminnelige orden eller regulere ferdselen. 
 

 
Merknad 

Bestemmelsen er endret ved at det er tatt inn nytt andre og tredje ledd. Dette er bestemmelser som ofte er 
stadfestet i flere kommuners vedtekter og er tatt inn for å gi en standardisert formulering og plassering av 

bestemmelsene.  
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Bestemmelsen supplerer straffeloven (2005) § 181, som retter seg mot slagsmål, støy eller annen utilbørlig 

adferd. 

 

En viss interesse har også forskrift om kjørende og gående trafikk av 21. mars 1986 nr. 747 § 19 om særlige 
bestemmelser for gående. 

 

 

 2-2. Kjøring, camping mv. i parker, grøntarealer, friområder o.l. 

I offentlige parker, grøntarealer, friområder, på, ved eller under veier eller plasser i tettbygd strøk 

er telting, camping eller lignende forbudt, med mindre noe annet fremgår av skiltingen på stedet. 
 

I offentlige parker, grøntarealer og friområder er det forbudt å kjøre og parkere motorkjøretøyer 
med mindre annet fremgår av skiltingen på stedet. Det forutsettes at friområder som fremstår som 

allment tilgjengelig for motorkjøretøyer blir skiltet med forbudsskilt dersom det ikke skal være adgang 
til å kjøre eller parkere der.  

 
Merknad 

Stadig flere kommuner har ønsket mulighet for å ta inn i politivedtekt adgangen til å håndheve uønsket 

aktivitet på offentlige steder i tettbygd strøk. Hjemmelsgrunnlaget for å ta dette inn i politivedtekten er hensynet til 

ro og orden, da dette retter seg både mot uønskede aktiviteter som camping, telting, o.l. i offentlige parker, 

friområder osv. som vil begrense muligheten for allmennheten til å benytte slike områder, herunder hindring av 

forsøpling og utrygghet. Videre er det begrunnet i at motorferdsel i slike områder medfører unødvendig støy og 

belastning på områdene. Politidirektoratet har derfor valgt en standardisert formulering som kan benyttes av andre 

kommuner som ønsker tilsvarende bestemmelse. 

 

Det er kommunen som gjennom skilting eller på annen måte har ansvaret for å regulere forhold rundt bruk og 

aktiviteter på offentlige steder som parker, friområder, plasser o.l., og denne bestemmelsen gjør ingen endring i 

dette.  En del kommuner har ønsket at slik håndheving kan gå inn i den lokale politivedtekt, men da politiloven § 

14 ikke gir hjemmel for at det i politivedtekt kan gis pålegg om å innhente tillatelse fra annen myndighet enn 

politiet, har man i stedet tatt inn bestemmelser som pålegger kommunen å skilte bruken av slike områder. Regelen 

er ikke ment å gjøre endringer i kommunens adgang til å tildele kjøretillatelse til personell som trenger dette for å 

kunne utføre sine arbeidsoppgaver eller å motta og innvilge søknader fra personer om tillatelse til bruk eller ferdsel 

på slike områder. 

 

 

§ 2-3. Sang og musikk, reklame m.m. 

Den som på eller ut mot offentlig sted vil framføre sang, musikk eller annen form for opptreden, må 
på forhånd sende melding til politiet, uavhengig av om fremføringen skjer ved bruk av høyttaler o.l.  

 
Det samme gjelder den som på eller i nærheten av offentlig sted ønsker å dele ut eller spre opprop, 

annonser, reklame e.l., eller gjøre bruk av gående, kjørende eller flygende reklame. 
 

 
Merknad 

Bestemmelsen tar sikte på å fange opp tilfeller som ikke dekkes av politiloven § 14 nr. 3 og 4, jf. § 11. 
 

Det kan i vedtekt ikke settes krav om innhenting av godkjennelse fra kommune, da det i politiloven § 14 ikke 
foreligger hjemmel for å innhente tillatelser fra andre myndigheter enn politiet.  

 

 

§ 2-4. Tigging 

a) Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus er forbudt 

eller 
b) Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet 

som kan fastsette vilkår, herunder tid og sted for tiggingen.  

eller 
c) Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet.  

 
Merknad 

Bestemmelsen gir tre alternative ordlyder dersom kommunen ønsker å regulere tigging i politivedtekt. 
Adgangen til å forby eller sette vilkår for tigging i politivedtekter, ble tatt inn i politiloven § 14 første ledd nr. 8 ved 

lovendring av 20. juni 2014 nr. 48. Vilkårene kan være avgrensning i tid og sted, eventuelt meldeplikt til politiet.  
 

Regulering av tigging forutsetter at vilkårene fremgår av bestemmelsen i den lokale politivedtekten.  
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§ 2-5. Farlig eller skremmende virksomhet 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 
 

1. å skyte med gevær eller annet skytevåpen eller med bue, sprettert o.l. 

2. å brenne av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer uten politiets tillatelse. Slik tillatelse er ikke 

påkrevd for godkjent fyrverkeri som skal benyttes i tidsrommet 31. desember kl. 18.00 til 1. 

januar kl. 02.00. 

3. å kaste eller slippe stein, snøball eller annet som kan være til skade eller ulempe for dem som 

ferdes der. 

 

Merknad 
Med samtykke fra politiet kan kravet om innhenting av politiets tillatelse fravikes i lokal politivedtekt hva 

gjelder oppskyting av godkjent fyrverkeri på nyttårsaften. Bestemmelsen er innført på bakgrunn av vedvarende 
praksis fra en rekke kommuner.  

 
Bruk av fyrverkeri i tettbebyggelse, nær tørr skog eller andre brannfarlige omgivelser er ikke tillatt uten at også 

brannsjefens tillatelse foreligger, jf. forskrift av 15. desember 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig 
stoff § 2-10. Utenfor slike områder antas det tilstrekkelig med politiets tillatelse. 

 
Lokal brannmyndighet kan i alle tilfeller nedlegge forbud om bruk av krutt, fyrverkeri eller eksplosive stoffer.  

 
Tidligere annet ledd i normalpolitivedtekt av 1996 om bæring av våpen på offentlig sted er tatt ut, da forholdet 

reguleres av staffeloven (2005) § 189.  

Kapittel 3. Sikring av ferdselen 

§ 3-1. Hindringer 

På eller ut over offentlig sted er det forbudt å plassere eller montere noe som kan være til hinder 
eller ulempe for ferdselen eller som hindrer fri sikt til trafikkskilt o.l.  

 
Markiser eller annet som henger utover fortau, skal på det laveste være minst 2,5 meter over 

bakken.  
 

Merknad 
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) §§ 30, 31 og 33 har bestemmelser om plassering av byggverk, innretninger, 

reklameskilt o.l., og regler om fjerning av busker og vegetasjon langs offentlige veier. Plan- og bygningsloven (27. 
juni 2008 nr. 71) § 30-3 regulerer adgangen til skilt- og reklameinnretninger, i det vesentlig basert på hensyn av 

estetisk karakter. Det er imidlertid behov for å supplere disse bestemmelsene, da behandlingstiden for fjerning av 
ulovlige oppsatte skilt etter pbl. § 32-7 eller tvangsfullbyrdelsesloven kan være lang, slik at det kan være behov for 

en raskere reaksjon. Dette gjelder særlig hvor fremkommeligheten hindres eller skiltet representerer en fare for 
skade på person eller eiendom. 

 
Angivelsen av høyden er ikke absolutt og kan tilpasses lokale forhold og har sammenheng med at det er tillatt å 

sykle på fortau. 
 

Endring av bestemmelsen er av språklig karakter og innebærer ingen realitetsendring av tidligere § 6.  
 

 

§ 3-2. Dyr 

Det er forbudt å la husdyr gå løs på eller ved offentlig sted uten forsvarlig tilsyn.  

 
Sirkusdyr eller ville dyr må ikke føres på offentlig sted uten politiets tillatelse. 
 

 
Merknad 

Regulering av hund og båndtvang må gjøres i medhold av hundeloven og kan således ikke reguleres i lokal 
politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om hundehold. Normalpolitivedtektens tidligere 

bestemmelser om farlige hunder, båndtvang, salg og avlivning er på bakgrunn av dette opphevet.  
Ikke hjemmel til å stadfeste pålegg om fjerning av dyreekskrementer, se merknad til § 5-1. 

 
Bestemmelsen supplerer beiteloven § 6 som setter forbud mot å la husdyr gå løs på områder de ikke har 

adgang til. Loven kan imidlertid ikke tolkes som et forbud mot å la husdyr oppholde seg på offentlig sted, slik at 
det er behov for å beholde bestemmelsen i den nye normalpolitivedtekten. Kommunene bør imidlertid vurdere 

bestemmelsen nærmere, bl.a. kan det være grunn til å la den gjelde i bestemte strøk. Fortsatt møter man husdyr 
ved eller på offentlig veg e.l. flere steder.  

 

For øvrig viser man til vegloven (21. juni 1963 nr. 23) §§ 44 og 48 om gjerde mot offentlig veg og grind eller 

ferist på offentlig veg. 
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§ 3-3. Aktiviteter 

Politiet kan forby enhver form for sport, lek eller spill på bestemt offentlig sted når dette er 

påkrevet av hensyn til ferdselen eller den alminnelige orden. 
 

Bruker av rulleskøyter, rullebrett og lignende på offentlig sted plikter å ta tilbørlig hensyn til 
omgivelsene og den øvrige ferdsel.  

 
Merknad 

En slik bestemmelse kan delvis falle inn under vegtrafikklovens ramme, men praktiske grunner og hensynet til 
den alminnelige ordenshåndhevelse tilsier at politiet bør ha kompetanse til å gi slike bestemmelser, forankret i rent 

lokale forhold. 

 

For øvrig vises det til friluftsloven (28. juni 1957 nr. 16), særlig § 2 om den frie ferdselsrett i utmark og de 
begrensninger som kan ilegges av grunneier og kommunen. 

 
At et forbud gjelder på bestemt offentlig sted betyr at det ikke kan gis et generelt forbud, men må bero på en 

konkret vurdering av forholdene på det enkelte sted. Det er ikke hjemmel i politivedtekt for å nedlegge generelle 
forbud mot nevnte aktiviteter på offentlig sted.  

 
Bestemmelsen er i det vesentlige en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 7. Annet ledd er tatt inn på 

bakgrunn av lengre tids praksis med stadfestelse av tilsvarende bestemmelser.   

 
 

§ 3-4. Ferdsel på islagt vann eller sjø 

Politiet kan av sikkerhetsgrunner forby eller gi regulerende bestemmelser for ferdselen på islagt 

vann eller sjø. 
 

Merknad 
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 14.  

 
 

§ 3-5. Avsperring av offentlig sted 

Er det påkrevet på grunn av byggearbeid e.l. at fortau, gate, vei eller et annet offentlig sted blir helt 

eller delvis sperret for et begrenset tidsrom, må det på forhånd innhentes tillatelse fra politiet, som 
kan fastsette nærmere vilkår. 

 
Merknad 

Bestemmelsen videreføres med ny overskrift.  
 

 

§ 3-6. Byggevirksomhet mv.  

Oppføring, nedriving eller reparasjon av bygning, graving eller annet arbeid på eller ut mot offentlig 
sted som kan medføre fare for ferdselen, skal på forhånd meldes til politiet. Politiet kan bestemme 

hvorledes arbeidsstedet skal holdes avsperret og påby andre sikkerhetstiltak til vern for publikum. 
 

Merknad 
Krav om sikringstiltak er hjemlet i plan- og bygningsloven § 28-2, men har imidlertid ikke pålegg om meldeplikt 

til politiet.  

 
Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 forbyr graving, sprenging, trehogst og andre inngrep på offentlig vei eller 

innretning som hører til offentlig vei. 
 

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere § 10. Ny overskrift og oppdaterte lovhenvisninger.  
 

 

 § 3-7. Sprengningsarbeid  

Sprengningsarbeid på eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted skal på forhånd meldes til politiet, 
som kan påby særskilte sikkerhetstiltak. 

 
Merknader 

Den som skal bruke eksplosjonsfarlig stoff må ha sertifikat eller godkjennelse i henhold til forskrift av 26. juni 
2002 nr. 922 om eksplosjonsfarlig stoff § 10-1, jf. brann- og eksplosjonsvernloven (14. juni 2002 nr. 20). 

 
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere § 9.  
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§ 3-8. Vedlikehold av bygning mv. 

Ved vedlikehold av bygninger mv. på eller ut mot offentlig sted plikter den ansvarlige for arbeidet å 
sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe. 

 
Merknad 

Plan- og bygningsloven (27. juni 2008 nr. 71) § 28-2 inneholder nødvendige sikkerhetskrav ved 
bygningsmessige arbeider generelt, mens § 28-5 gjelder sikringstiltak på ubebygd areal.  Oppheising og nedfiring 

av varer og gjenstander er ikke nevnt i forbindelse med bygningsarbeider. I den utstrekning det benyttes 
arbeidstakere, vil arbeidsmiljøloven, særlig kapittel 4, komme til anvendelse. 

 
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 11.  

 
 

§ 3-9. Fare for takras  

Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere 

som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir 

ryddet. 
 

Merknad 
Det anses nødvendig at huseier har en slik plikt, da han er den nærmeste til å forhindre snøras e.l. som kan 

forårsake skade. Det vises til Høyesteretts avgjørelse fra 1959 (Rt-1959-578), hvor en huseier ble dømt for 
overtredelse av Oslo kommunes politivedtekt § 25 som gjaldt plikten til å sette opp avvisere mot snøras. 

 

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 12. Ny overskrift.  

 
 

§ 3-10. Fjerning av sperrer  

Avsperringer, avvisere og lignende innretninger fjernes når det arbeid som er nevnt i §§ 3-6, 3-7 og 

3-8 er utført, eller faren eller ulempen som er nevnt i § 3-9 ikke lenger er til stede. 
 

Merknad 
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere normalpolitivedtekt § 13.  

Kapittel 4. Renhold på offentlig sted 

§ 4-1. Rengjøring av lys- og luftegraver 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter å sørge for rengjøring av lys- og luftegraver i 

umiddelbar tilknytning til eiendommen. 
 

 

Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. 
 

 

Kloakksluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l. 
 

Merknad 
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere § 15, foruten pliktene som krever dokumentert lokal sedvane. 

Disse er nå samlet i § 4-4.  
 

 

§ 4-2. Rydding av snø etter takras 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen 

for snø og is.  
 

Merknad 
Bestemmelsen er en videreføring av tidligere § 16, foruten pliktene som krever dokumentert lokal sedvane. 

Disse er nå samlet i § 4-4.  
 

 

§ 4-3. Vannavløp 

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted skal sørge for at vannavløp i fortau, rennestein, grøft e.l. 
holdes åpne. 

 
 

§ 4-4. Eiers plikt til renhold m.m. av fortau (forutsetter lokal sedvane) 

Eier av hus eller grunn, jf. § 1-2, mot offentlig sted plikter å: 
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1. sørge for renhold av fortau og rennestein  

2. rydde fortauet for snø etter snøfall 

3. strø fortau når det er glatt  

 
Bestemmelsen gjelder kun fortau i umiddelbar tilknytning til eiendommen.  

 

Merknad 
Bestemmelsen er ny og omhandler de plikter som kun kan ilegges på grunnlag av lokal sedvane. Dette er gjort 

for å synliggjøre at man ikke kan innføre denne bestemmelsen uten at sedvanen er dokumentert.  
 

Kommunen må dokumentere ovenfor Politidirektoratet at det foreligger en lokal sedvane for den enkelte plikt 
som ønskes stadfestet, jf. politiloven § 14 nr. 2. Kommuner som i sin gjeldende politivedtekt har stadfestet 

aktuell(e) plikt(er), kan videreføre eksisterende ordlyd i en ny politivedtekt.  

Kapittel 5. Hindre forsøpling og tilgrising 

§ 5-1. Hindre forsøpling og tilgrising 

På, ut over eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted er det forbudt: 

 
1. å kaste avfall, herunder glass, flasker, spiker, papir, tyggegummi og tobakksprodukter. 
 

2. å grise til med maling, tusj, sprayprodukter e.l. på enhver overflate mot offentlig sted, herunder 

på eller ved bygning, gate vei, park, anlegg, innretninger og transportmidler. 
 

3. å henge opp kunngjøringer, plakater e.l., uten politiets tillatelse. Dette gjelder ikke oppslag på 

tavler e.l. som er godkjent av kommunen til slikt bruk, eller oppslag på eiendom om forhold som 

bare vedkommer eiendommen eller næringsvirksomheten til dem som disponerer eiendommen. 

 

Det er forbudt å rive, skade eller skjemme oppslag som er lovlig satt opp. 

 

Oppslag skal fjernes når de er foreldet. 
 

4. å urinere utendørs i tettbebygd strøk eller på steder der det kan virke sjenerende på andre.  

 

Merknad 

Vegloven (21. juni 1963 nr. 23) § 57 nr. 3 forbyr bl.a. å kaste søppel på og ved offentlig veg. Videre inneholder 

forurensningsloven (l13. mars 1981 nr. 6) § 28 et totalforbud mot å tømme, etterlate, oppbevare eller transportere 
avfall på slik måte at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Likevel finner man av 

grunner som fremgår av innledningen at pkt. 1 bør opprettholdes, selv om bestemmelsen nesten fullt ut dekkes av 
de nevnte lover. 

 
Bakgrunnen for pkt. 2 er omfattende tilgrising i form av «tagging», skjemmende plakatklistring o.l., som folk på 

visse steder daglig utsettes for. 
 

Bestemmelser om fjerning av hundeekskrementer må reguleres i medhold av hundeloven og kan således ikke 
tas inn i lokal politivedtekt. Slik regulering må gis i kommunal forskrift om hundehold. 

 
 

§ 5-2. Rydding ved kiosksalg, arrangementer og lignende  

Den som driver salg fra kiosk, uteservering, gatesalg eller annen lignende næringsvirksomhet på 
eller ut mot offentlig sted, skal sørge for at området ikke skjemmes eller tilsmusses av virksomheten, 

og plikter å sørge for at det blir satt opp et tilstrekkelig antall søppelkasser. Etter stengetid plikter 
virksomheten umiddelbart å rydde området og fjerne avfall som skyldes virksomhetens aktivitet.  

 
Den som arrangerer tilstelning på offentlig sted, skal sørge for at papir og annet avfall blir fjernet 

etter arrangementet. 
 

Merknad 

Fullmaktsregelen i politiloven § 14 bygger bl.a. på at politivedtektene ikke bør regulere bl.a. forhold som er 

uttømmende regulert i eller i medhold av annen lovgivning, eller som andre myndigheter har overtatt det faglige 
ansvar for, dog uten at man har vært helt konsekvent.  

 
Det finnes i dag bestemmelser i flere lover som setter forbud mot ulike former for forsøpling og tilgrising, bl.a. i 

forurensningsloven og vegloven. Disse spredte bestemmelser er primært knyttet til bestemte formål, og man er 
kommet til at politivedtektene bør kunne inneholde en særskilt hjemmel for å kunne gi praktisk viktige regler med 

sikte på å sikre et godt lokalmiljø, uten at det er nødvendig å gå inn på forholdet til annen lovgivning. 
 

Innholdet er videreført av tidligere § 20. I tillegg til ny overskrift er det tilføyd en setning i første ledd om 
rydding etter virksomhetens stengetid. Bestemmelsen gjelder også omreisende virksomhet.  
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Kapittel 6. Offentlige anlegg 

§ 6-1. Kirkegård og gravplass 

På kirkegård og gravplass er det forbudt å sykle, ake, drive sport, lek eller annet som ikke sømmer 

seg der. 

Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk. 

 

Merknad 
Tredje ledd om løs hund på kirkegård er tatt ut, da forhold vedrørende hund og hundehold ikke lengre har 

hjemmel i politiloven § 14.  
 

Adferd på gravplass er i tillegg regulert i forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd av 10. januar 
1997 nr. 16. Straffeloven (2005) § 268 vil etter omstendighetene kunne brukes mot personer som trenger seg inn 

på kirkegård eller gravplass. 

Kapittel 7. Arrangementer på offentlig sted 

§ 7-1. Søknadsplikt for arrangement på offentlig sted 

Den som på offentlig sted vil holde arrangement som overveiende er av underholdningsmessig, 

kunstnerisk, selskapelig eller kommersiell art, og som har et omfang som vil medføre behov for 

betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold, må søke om dette innen en frist som politiet setter. 
Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 

  
 

§ 7-2. Meldeplikt for allment tilgjengelige arrangement utenfor offentlig sted 

Den som vil holde et arrangement som er allment tilgjengelig, må i god tid forut for arrangementer 

sende melding til politiet selv om arrangementet ikke skjer på offentlig sted, når dets art eller størrelse 
gjør det sannsynlig at politioppsyn blir nødvendig av hensyn til ro og orden eller avvikling av trafikken. 

 
Meldeplikten gjelder også sammenkomst eller tilstelning av overveiende selskapelig eller 

underholdende art for medlemmer av en forening eller lignende sammenslutning.  
 

Politiloven § 11 gjelder tilsvarende. 
 

Merknad 
Bestemmelsene gjelder arrangementer og sammenkomster, og er å anse som tillegg til politiloven § 11 

(arrangementer på offentlig sted mv.). Meldeplikten kan ved kommunal politivedtekt utvides til også å omfatte 
allment tilgjengelige arrangement på privat område eller tilsvarende, når lovens vilkår for øvrig er oppfylt 

 

Meldingen skal i alminnelighet gis skriftlig i god tid på forhånd og inneholde opplysninger om arrangementets 
formål, omfang, ansvarlig arrangør, tidspunkt, avviklingssted, avviklingstidspunkt og de ordenstiltak arrangøren vil 

sette i verk, f.eks. etablering av ordensvern, jf. politiloven § 11, annet ledd.  
 

Når det gjelder større arrangementer, så som sportsstevner, større konserter, festivaler, messer o.l., kan 
kommunen bestemme at søknadsplikten skal opprettholdes, forutsatt at vilkårene etter politiloven § 14 nr. 4 

foreligger. 

 

 

§ 7-3. Barns tilgang til offentlig dans mv. 

Barn under 15 år har ikke adgang til offentlig dans eller lignende allment tilgjengelig tilstelning 
uten i følge med foreldre eller andre foresatte. 

 
Politiet kan gi dispensasjon ved tilstelninger som arrangeres spesielt for barn og unge under 18 år. 

 
Merknad 

Bestemmelsen er flyttet fra tidligere kapittel IX om barn (§ 28).  
 

Bestemmelsen er tolket slik at det ikke er adgang til å fastsette en høyere aldersgrense enn 15 år, slik at man 
får en felles øvre aldersgrense for hele landet.  

 
Det kan bestemmes at det unntaksvis kan settes en lavere aldergrense for særskilte arrangementer. 
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Kapittel 8. Pantelånervirksomhet 

§ 8-1. Pantelånervirksomhet 

Den som har fått bevilling til å drive pantelånervirksomhet skal føre protokoll, autorisert av politiet, 

over alle lån og kjøp. Politiet kan fastsette nærmere vilkår for virksomheten.  

 
Merknad 

Politiets kontroll med pantelånervirksomhet fremgår av politiloven § 14 første ledd nr. 7. Bestemmelsen var 
ikke tatt inn i normalpolitivedtekten av 1996, da det ble antatt at pantelånervirksomhet falt inn under lov om 

finansieringsvirksomhet av 10. juni 1988 (opphevet i lov av 22 desember 1999 nr. 105). I likhet med 
brukthandlere søkes pantelånere utnyttet til omsetning av tyvegods. For å motvirke dette, stilles det krav om at 

pantelånere fører protokoll over det gods de tar inn og at politiet kan utføre rutinemessig kontroll med protokollene 
og gjenstandene. Av politilovens forarbeider Ot.prp.nr.22 (1994-1995) fremgår det at politiloven § 14 nr. 7 tar 

sikte på å bevare en lovhjemlet adgang til å gi forskrifter for kontroll med pantelånere av lignende innhold som 
forskrift etter handelsloven (nå brukthandelloven).  

Kapittel 9. Forskjellige bestemmelser 

§ 9-1. Pliktforsømmelse 

Unnlater noen å utføre det vedkommende har plikt til etter vedtekten eller pålegg gitt med hjemmel 
i denne, kan politiet la det utføres på vedkommendes bekostning. 

 
 

§ 9-2. Straff 

Overtredelser av vedtekten eller pålegg gitt i medhold av vedtekten, straffes etter politiloven § 30 
nr. 4, hvis ikke forholdet går inn under en strengere straffebestemmelse. 

 
 

§ 9-3. Kommunal håndhevelse 

Kommunen kan håndheve følgende bestemmelser inntatt i normalpolitivedtekten 

 
§ 3-1  Hindringer (kommunal håndheving etter denne paragraf er begrenset til utplassering av 

advarsler om rasfare og utplassering av løsfotreklame/andre salgsfremmende gjenstander 
på fortau) 

§ 3-9 Fare for takras 
§ 3-10 Fjerning av sperrer 

§ 4-1 Rengjøring av lys- og luftegraver  
§ 4-2  Rydding av snø etter takras 

§ 4-3 Vannavløp 
§ 4-4 Eiers plikt til renhold m.m. av fortau (krever lokal sedvane) 

§ 5-1 Hindre forsøpling og tilgrising 
§ 5-2 Rydding ved kiosksalg, arrangementer og lignende 

 
Kan håndheves av ( ) kommune med hjemmel i forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal 

håndheving av politivedtekter, jf. politiloven § 14 tredje ledd. ( ) kommune kan ved overtredelse av 
disse bestemmelsene også ilegge overtredelsesgebyr. 

 

Merknad 

Ved lovendring av 19. juni 2010 fikk politiloven § 14 et nytt tredje ledd, som gir adgang for kommuner til å ta 
inn en bestemmelse om at kommunen kan håndheve nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten – kommunal 

håndheving. Nærmere bestemmelser om dette fremgår av forskrift av 19. juni 2012 nr. 600 om kommunal 
håndheving av vedtekter. Klage over kommunens ileggelse av gebyr for overtredelse av bestemmelser som faller 

inn under kommunal håndheving, skal sendes til kommunen, jf. forskriften om kommunal håndheving av 
politivedtekter § 8. 

 
Kommunens adgang til å håndheve brudd på nærmere angitte bestemmelser i politivedtekten, kommer i tillegg 

til politiets håndhevingsmyndighet. Derfor understrekes viktigheten av at den som overtrer disse bestemmelsene 
ikke risikerer dobbeltstraff. Dette innebærer at dersom politiet har gitt vedkommende et forelegg, kan ikke 

kommunen ilegge samme person gebyr for samme overtredelse, og omvendt. 
 

 

§ 9-4. Ikrafttreden 

Denne vedtekt trer i kraft 1 måned etter at den er stadfestet av Politidirektoratet.  

Fra samme tid oppheves forskrift av (dd-mm-åå) nr. ( ) politivedtekt for ( ) kommune, (fylke).  
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Seriøsitetskrav Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens reviderte forslag til seriøsitetskrav for Ringerike kommune vedtas av 

kommunestyret til bruk for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 

 

 

  

 

Sammendrag 

 

Kommunestyret besluttet 1. juni 2017 at det skulle utarbeides og legges frem konkrete forslag 

til Ringerike kommunes retningslinjer og handlingsplan mot sosial dumping, svart arbeid og 

arbeidslivskriminalitet.  

 

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som utarbeidet forslag til retningslinjer for å motvirke 

arbeidslivskriminalitet. Forslaget til seriøsitetskrav ble behandlet på kommunestyremøte 29. 

juni 2017. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

 

Arbeiderpartiets tilleggsnotat undertegnet Stein-Roar Eriksen, oversendes saken til 

rådmannen for utredning og kvalitetssikring. Saken legges frem i septembermøte. 

 

Rådmannen tok i møtet den 29. juni 2017 muntlig forbehold relatert til om utredningen ville 

være ferdig til septembermøtet. Arbeidsgruppen ble i tillegg utvidet med to personer fra 

henholdsvis skatt og avgiftskontoret, samt fra utbyggingsenheten i Ringerike kommune. I 

arbeidet med utredning av tilleggsnotatet så man behov for å forsøke å innhente erfaringer fra 

fagforeninger, organisasjoner og bransjen selv. Saken ble derfor ikke fremmet på 

septembermøtet men kommunestyret ble orientert om hvorledes arbeidsgruppen jobbet med 

utredningen. 

 

På kommunestyremøte den 7. september ble det avholdt et temamøte hvor Jarl M. Pedersen fra 

politiet redegjorde for A-krim og det arbeidet som gjøres i forbindelse med 

arbeidslivskriminalitet.  
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Rådmannen tilkjennegir innledningsvis i dette saksfremlegg at de råd, og det initiativ, som 

politiet tok i møtet den 7. september 2017 vil bli fulgt opp av administrasjonen. Herunder 

ønsker rådmannen velkommen et pilotsamarbeid mellom Ringerike kommune og politiet. 

Rådmannen vil si mer om dette under punktet rådmannens vurdering. 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Rådmannen er opptatt av gode virkemidler og så strenge seriøsitetskrav som mulig i kampen 

mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Kravene må derimot ikke være så strenge at 

dette går ut over kommunens konkurransesituasjon, eller at kravene får en uheldig virkning for 

det lokale næringsliv. Videre må seriøsitetskravene gjøre det mulig for kommunen å følge opp, 

og kontrollere, leverandørene under kontraktsperioden. 

 

Med kommunens konkurransesituasjon menes at det ikke skal settes så strenge krav at 

kommunen mister tilbydere ved utlysning av konkurranser etter anskaffelsesregelverket.  

 

Temaet for dette saksfremlegget er utarbeidelse og vedtakelse av kommunens seriøsitetskrav. 

Når det er sagt så vil rådmannen peke på at den virkelige jobben mot arbeidskriminalitet er den 

jobben kommunen gjør ved oppfølging av kontrakter, tilsyn på byggeplass, samarbeid med 

politi, arbeidstilsyn og skatteetaten. Rådmannen vil aktivt følge opp dette arbeidet. 

 

Hva angår arbeidet med seriøsitetskravene så arbeidsgruppen behov for å forsøke å innhente 

erfaringer eksternt. Tilleggsnotatet og forslagene til seriøsitetskrav ble derfor oversendt de 

respektive fagforeninger sentralt, de ble oversendt Maskinentreprenørenes forbund og 

Byggenæringens landsforening (BNL).  

 

Anbefalingene fra Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) ble også innhentet og er vedlagt 

saksfremlegget. SMSØ er et samarbeid mellom KS, NHO, Skatteetaten, UNIO, YS og LO. 

 

Videre er det innhentet avisartikler etc. i arbeidet med seriøsitetskrav. Til illustrasjon stod det 

en artikkel i aftenposten den 7. september vedrørende kontrollsystemet som er innført på 

byggeplasser i Oslo kommune https://www.aftenposten.no/article/ap-ldJ0G.html 

 

I bladet byggmesteren stod det det en artikkel den 7. juni vedrørende den såkalte 

«Oslomodellen». Artikkelen peker på noen av de utfordringer man støter på ved utarbeidelse 

av seriøsitetskrav https://byggmesteren.as/2017/06/07/oslomodellen-veien-til-himmelen-eller-

helvete/. 

 

Arbeidsgruppen har vært i kontakt med Oslo kommune vedrørende deres erfaringer med den 

såkalte «Oslomodellen». Tilbakemeldingen deres var at de ikke hadde noen erfaringer med den 

så langt, da de ikke har kjørt noen anskaffelser etter vedtakelsen. De er imidlertid i ferd med å 

kjøre en anskaffelse på håndverkertjenester nå, hvor den vil bli benyttet fullt ut. 

 

Når det gjelder kontrollsystemet har Oslo kommune brukt dette i noe tid med positive 

erfaringer. 

 

Tilbakemeldingen fra Maskinentreprenørenes forbund var at de støttet seriøsitetskravene 

utarbeidet av SMSØ. 
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Arbeidsgruppen har ikke mottatt noen tilbakemelding på henvendelsen til BNL. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Rådmannen er anmodet om å utrede og kvalitetssikre tilleggsnotat undertegnet Stein-Roar 

Eriksen, heretter omtalt som tilleggsnotatet. Ved denne gjennomgangen har rådmannen også 

sett på det opprinnelige forslaget som ble fremlagt kommunestyret. Rådmannen finner, på 

bakgrunn av de innspill som er kommet, å foreta noen revideringer/tillegg til rådmannens 

opprinnelige forslag. Rådmannens reviderte forslag til seriøsitetskrav er inntatt som vedlegg 4. 

til saksfremlegget. 

 

I det følgende vil de forslag eller endringer som fremkommer av tilleggsnotatet bli kommentert, 

etterfulgt av rådmannens anbefaling. Divergerende syn i arbeidsgruppen vil også fremkomme 

under det enkelte punkt. 

 

Formål 

 

Arbeidsgruppen ser det som fornuftig å innta en formålsbestemmelse. Arbeidsgruppen har 

merket seg politiets klare anbefaling om å ta et tydelig standpunkt og kommunisere 

nulltoleranse i forhold arbeidslivskriminalitet. Arbeidsgruppen er omforent om at dette må 

kommuniseres tydelig i formålsbestemmelsen. 

 

Arbeidsgruppen stiller spørsmål ved om kommunen har ressurser og økonomi til å være i front. 

Det påpekes at den viktigste jobben er den kontroll kommunen er i stand til å gjennomføre på 

byggeplass. Når det gjelder sitatet, Kommunen skal synliggjøre dette ved å ta inn 

bestemmelsene nedenfor i alle sine bygge –og anleggskontrakter i forbindelse med offentlige 

anskaffelser, og i andre kontrakter for kjøp av varer og tjenester, er arbeidsgruppen delt i 

dette synet. 

 

Fagforbundet, NITO og TEKNA støtter forslaget i tilleggsnotatet. Resten av arbeidsgruppen 

mener derimot at avsnittet i for stor grad vil binde kommunen i enhver kjøpssituasjon. 

Kommunen foretar et betydelig antall mindre kjøp hvor det ikke vil være hensiktsmessig, eller 

mulig å innta seriøsitetsbestemmelsene. Eksempelvis kan nevnes reparasjon av gatelys, mindre 

vannlekkasjer, innkjøp av sykesenger, mindre veiparseller, brøyteoppdrag etc. 

 

Rådmannens anbefaling er at det inntas en formålsbestemmelse som tydelig kommuniserer 

kommunens holdning til nulltoleranse hva angår arbeidslivskriminalitet, uten at kommunen 

nødvendigvis forplikter seg i enhver innkjøpssituasjon. Det vises til ordlyden i rådmannens 

reviderte forslag til seriøsitetskrav. 

 

Krav om bruk av fast ansatte 

 

Til rådmannens opprinnelige forslag ble følgende setning foreslått inntatt som et tillegg: 

I all hovedsak skal Leverandør benytte fast ansatte, i minst 80% stilling, ved utførelse av 

oppdrag for Ringerike Kommune. 

 

Fagforbundet, NITO og TEKNA er positive til forslaget i tilleggsnotatet.  

Etter det arbeidsgruppen har klart å bringe på det rene er det ikke en utstrakt bruk av 

deltidsansatte i byggebransjen. Det har derimot vært vanskelig for arbeidsgruppen å innhente 
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opplysninger relatert til bruk av deltidsansatte i andre bransjer som kommunen kjøper tjenester 

fra.  

 

I seriøsitetskravene fra SMSØ er det ikke inntatt en bestemmelse til krav om bruk av fast 

ansatte i minst 80% stilling. I byggebransjen varierer oppdragsmengden noe som 

nødvendiggjør en viss grad av fleksibilitet. Det er en usikkerhet relatert til om forslaget i 

tilleggsnotatet kan oppleves som inngripende med en økt økonomisk risiko for mindre og 

lokale leverandører, eksempelvis innen renhold. Rådmannens anbefaling er derfor at 

bestemmelsen ikke medtas i denne omgang. Kommunen bør derimot vurdere å innta 

bestemmelsen ved en senere revidering av seriøsitetskravene, etter at kommunen har skaffet 

seg mer kunnskap om utfordringer i de enkelte bransjer. 

 

Rådmannens anbefaling er at det opprinnelige forslaget vedtas og bestemmelsen er ikke endret 

i rådmannens reviderte forslag. 

 

Krav om tarifflønn mellom oppdrag 

 

Tilleggsnotatet hadde ingen tilføyelser til rådmannens forslag. Fagforbundet, NITO og TEKNA 

støtter opprinnelig forslag. 

 

Når det gjelder oppfølging/kontroll av kravet om tarifflønn mellom oppdrag påpeker utbygging 

noen utfordringer relatert til selve oppfølgingen/kontrollen. Kommunen kan følge opp 

entreprenørene men har liten mulighet til å følge opp bemanningsforetakene som entreprenøren 

leier personell fra utenfor kontraktsperioden. 

 

Det bemerkes at seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ ikke har noen tilsvarende 

bestemmelse. 

 

Rådmannen ser utfordringen med å følge opp og kontrollere bestemmelsen. Rådmannens 

anbefaling er derfor at dette punktet tas ut av seriøsitetskravene. I rådmannens reviderte 

forslag er bestemmelsen tatt ut. 

 

Krav om faglærte håndverkere 

 

Rådmannens opprinnelige forslag om krav til 40% faglærte håndverkere er i tilleggsnotatet 

foreslått endret til 50%. I tillegg er det foreslått at det inntas en bestemmelse hvor Det 

spesifiseres at bestemmelsen om faglærte også gjelder for innleid arbeidskraft med lønn 

mellom oppdrag. Endelig er det foreslått at leverandøren også skal redegjøre for hvordan 

kravet skal oppfylles i forbindelse med kontraktsinngåelsen. 

 

Fagforbundet og NITO er positive til forslaget i tilleggsnotatet. TEKNA støtter 

«Oslomodellen» på dette punkt hvor det heter: Det vil bli stilt krav om at minimum 50 % av 

arbeidende timer innenfor bygg- og anleggsfagene skal utføres av fagarbeidere eller personer 

med dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller 

likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle relevante fag. (Inntil 10 

% av kravet kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under 

systematisk opplæringen (lærlinger). 
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Oppdragsmengder og markedet i byggebransjen varierer. En utfordring i dag er at det ikke er 

mulig å fremskaffe de etterspurte fagarbeidere som et krav på 50% setter.  En økning fra 40% 

til 50% vil, etter rådmanns syn, virke uheldig på kommunens konkurransesituasjon. Videre vil 

et slikt krav kunne virke ekskluderende for små og mellomstore bedrifter, også lokalt. De 

dekker gjerne færre kompetanseområder og kan ha vanskeligheter med å utvise den fleksibilitet 

som større leverandører har rom for.  

 

Rådmannen viser til at seriøsitetskravene fra SMSØ er identiske med rådmannens opprinnelige 

forslag. Rådmannens anbefaling er at opprinnelig forslag blir vedtatt. Bestemmelsen er derfor 

ikke endret i rådmannens reviderte forslag. 

 

Lærlinger 

 

Rådmannens opprinnelige forslag var et krav om 7 % lærlinger og at kravet til lærlinger kan 

oppfylles av leverandøren og en eller flere av hans underleverandører. I tilleggsnotatet er dette 

kravet foreslått økt til 10%, samt at kravet skal oppfylles av leverandør og underleverandører. 

 

At lærlingekravet skal gjelde anskaffelser over 1 750 000 kroner er foreslått endret til kr. 500 

000. Fagforbundet er positive til et lærlingekrav på 10% men mener at det ikke skal stilles krav 

om at alle aktører (Leverandør og underleverandør) skal oppfylle lærlingekravet. Når det 

gjelder terskelverdien på kr. 500 000 er Fagforbundet positiv. NITO støtter rådmannens 

reviderte forslag. TEKNA er enig med Fagforbundet, men mener at en terskelverdi på kr. 

500 000,- er for lavt, hensynstatt små og mindre bedrifter. I stedet for et krav om en 

prosentsats lærlinger mener TEKNA at lærlingekravet bør inntre først der en bedrift har et visst 

antall ansatte.  

 

Det er utfordrende for leverandørene å skaffe lærlinger da det i visse bransjer ikke er nok 

lærlinger. Rådmannen er av den oppfatning at forslagene i tilleggsnotatet vil kunne virke 

uheldig for lokalt næringsliv dersom kravet til lærlinger skjerpes og terskelverdien senkes til 

500 000,-. Videre vil et slikt skjerpet krav gå ut over kommunens konkurransesituasjon. 

Rådmannens anbefaling er at opprinnelig forlag vedtas. Det er ikke gjort endringer i 

rådmannens reviderte forslag. 

 

Begrensning i antall ledd underleverandør, enmannsforetak og innleid arbeidskraft 

 

Rådmannens opprinnelig forslag lød som følger: 

 

Byggherren tillater ikke mer enn ett ledd underleverandører i kontraktskjeden. 

 

Oppdragsgiver kan godkjenne flere ledd når det foreligger en god begrunnelse. 

 

Avtale om underentreprise med enmannsforetak, eller anvendelse av innleid 

arbeidskraft, krever skriftlig begrunnelse fra leverandøren. 

 

I tilleggsnotatet er disse avsnittene foreslått endret til: 

 

Oppdragsgiver tillater ikke mer enn ett ledd underleverandører i vertikal kontraktskjede 
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under Leverandør (hovedleverandør). Bruk av underleverandører skal som hovedregel 

framkomme av leverandørs tilbud i anbudskonkurransen. Det vil framgå av kontrakten 

hvilke underleverandører Oppdragsgiver har godkjent. 

 

Oppdragsgiver kan unntaksvis godkjenne flere ledd når det foreligger en god 

begrunnelse. 

 

Bruk av underentreprise med enmannsforetak, eller anvendelse av innleid 

arbeidskraft, krever skriftlig begrunnelse fra Leverandør ved innlevering av tilbud, 

og så snart det er kjent for Oppdragsgiver, i hele byggeperioden. Det skal 

godkjennes av Oppdragsgiver.  

 

Fagforbundet støtter forslaget i tilleggsnotatet. NITO og TEKNA støtter rådmannens reviderte 

forslag. 

 

I byggebransjen er det en stor grad av spesialisering. Ofte er entreprenører 

organisert etter fagfelt som elektrikere, snekkere, taktekkere, blikkenslagere, 

murere, flisleggere, rørleggere, etc. En entreprise vil ofte være basert på bruk av en 

spesialisert underleveranse. Selv om begrensinger i antall ledd kan være et godt 

virkemiddel i kampen mot arbeidslivskriminalitet er det behov for noe fleksibilitet 

slik at kravene ikke oppfattes som ekskluderende for små og mellomstore bedrifter. 

 

I den forbindelse vises til at seriøsitetskravene fra SMSØ er mindre omfattende enn 

rådmannens opprinnelige forslag. Når det gjelder forslaget i tilleggsnotatet er rådmannen av 

den oppfatning at dette vil virke uheldig på kommunens konkurransesituasjon, samt at 

forslaget vil kunne oppleves som ekskluderende for små og mellomstore bedrifter. 

Rådmannens anbefaling er at opprinnelig forslag blir vedtatt. Det er derfor ikke foretatt 

endringer på dette punkt i rådmannens reviderte forslag. 

 

Internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

 

Det er kun foreslått språklige endringer til rådmannens opprinnelige forslag. Forslaget er for 

øvrig i tråd med seriøsitetskravene foreslått av SMSØ. De språklige endringene er inntatt i 

rådmannens reviderte forslag til seriøsitetskrav. 

 

Krav om HMS-kort fra første dag og system for elektronisk mannskapsoppfølging/HMSREG 

 

Rådmannens opprinnelig forslag er identisk med seriøsitetskrav utarbeidet av SMSØ. I 

tilleggsnotatet er det foreslått følgende tilføyelser markert i kursiv. 

 

Oppdragsgiver, eller den han bemyndiger, skal kunne kontrollere Leverandørs oppfølging 

av retningslinjer og tiltak på anleggsområder og byggeplasser. Leverandør skal 

uoppfordret tilrettelegge for dette.  

 

Det innkjøpes og tas i bruk datasystem, tilsvarende slikt som innføres i Oslo Kommune 

(SELMA/HMSREG). Med dette vil Oppdragsgiver tid til enhver ha oversikt over 

mannskapslister og hvem som er inne på kommunens byggeplasser, og dermed ha kontroll i 
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sann tid. 

 

Alle arbeidstakere skal fra første dag bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av 

Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. 

Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler 

Leverandør inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende 

bestemmelser. 
 

Oppdragsgivers anleggsområder og byggeplasser skal merkes tydelig ved oppslag med 

Ringerike Kommunes logo. 

 

Fagforbundet og NITO støtter rådmannens reviderte forslag. TEKNA mener at det er 

hensiktsmessig med et system tilsvarende Oslo kommune, men at man kan stille krav om at 

leverandørene har et slikt system i de prosjekter der dette er hensiktsmessig. 

 

Rådmannen viser til at seriøsitetskravene fra SMSØ er identiske med rådmannens opprinnelige 

forslag. Når det gjelder tilleggsforslaget er rådmannen av den oppfatning at mye av dette 

ivaretas gjennom byggherreforskriften. Hva angår søknadsskjema om HMS kort bemerkes at 

det kan være noe saksbehandlingstid. En ordrebekreftelse fra kortutsteder på at det er bestilt 

kort til arbeidstakerne bør, etter rådmannens syn, være tilstrekkelig inntil kortet er mottatt. Det 

vises til at arbeidstilsynet aksepterer dette 

http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=95426#2 

 

Rådmannen ser det som positivt at kommunens anleggsområder og byggeplasser merkes ved 

oppslag med Ringerike kommunes logo. 

 

Når det gjelder innkjøp av et kvalitetssystem mener rådmannen at dette er et positivt tiltak som 

bør vurderes av kommunen for å kunne bedre kontrollen på byggeplassen. Det vises blant 

annet til artikkelen i Aftenposten av 7. september hvor Oslo kommune sier noe om sin erfaring, 

etter at de hadde tatt i bruk et slikt system. Rådmannen mener derimot at et slikt 

innkjøpsvedtak ikke bør fremkomme som et seriøsitetskrav, men at rådmannen får i oppdrag å 

utrede hvilke systemer som er tilgjengelig og antatt kostnader ved en slik anskaffelse.  

 

Rådmannens anbefaling er derfor at opprinnelig forslag blir vedtatt men med et tillegg om at 

kommunens anleggsområder og byggeplasser merkes med Ringerike kommunes logo. I 

rådmannens reviderte forslag er endringen inntatt. 

 

Rett til innsyn i alle leverandørenes forhold som har betydning for oppfyllelse av kontrakten. 

 

Forslaget til tilføyelsen i tilleggsnotatet om at leverandøren skal ha pliktig medlemskap i 

StartBank, eller tilsvarende leverandørregister er bra. Rådmannen støtter dette forslaget og 

viser til at tilsvarende bestemmelse er inntatt i seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ. 

 

Forslaget i tilleggsnotatet er inntatt i rådmannens forslag til reviderte seriøsitetskrav.  

 

Dagmulkt 

 

Det er ikke kommet innspill til endringer av rådmannens opprinnelige forslag. Rådmannen gjør 

oppmerksom på at seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ ikke opererer med dagmulkt. 



- 

 

Rådmannen mener derimot at bestemmelsen rent «lovteknisk» bør plasseres under sanksjoner 

og i rådmannens reviderte forslag er bestemmelsen flyttet dit. 

 

Lønns- og arbeidsvilkår 

 

I tilleggsnotatet er det fremmet forslag om en tilføyelse hvor det settes krav om 

dokumentasjon fra Leverandør og underleverandører om at alle arbeidstakere omfattes av 

yrkesskadeforsikring  

For øvrig er rådmannens opprinnelige forslag identisk med seriøsitetskravene utarbeidet av 

SMSØ. Når det gjelder forslaget i tilleggsnotatet så vises til at dette er et lovpålagt krav, men 

rådmannen ser det som uproblematisk at dette inntas. 

 

I rådmannens reviderte forslag er derfor punktet medtatt. 

 

Utenlandske virksomheter og arbeidstakere 

 

I tilleggsnotatet ble følgende pkt. foreslått inntatt: 

 

Leverandør er ansvarlig for å rapportere om bruk av utenlandsk arbeidskraft i alle ledd i 

kontraktskjeden til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.* Leverandør skal fortløpende 

framlegge for Oppdragsgiver kopi av innsendt(e) melding(er). Leverandør er ansvarlig for at 

slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Dersom Oppdragsgiver oppdager tilfeller der 

melding(er) ikke er sendt, kan dette ansees som et vesentlig brudd på avtalen, og medføre 

opphør av kontrakt. 

 

Rådmannen hadde i sitt opprinnelige forslag ikke inntatt noen slik bestemmelse. I forslaget til 

seriøsitetskrav utarbeidet av SMSØ lyder bestemmelsen som følger: 

 

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 

kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til 

skatteforvaltningsloven § 7-6.  

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren 

skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 

innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.  

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som 

følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er 

leverandørens ansvar og skal betales av ham.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 

inneholde tilsvarende bestemmelser.   

 

Forslaget i tilleggsnotatet medfører dobbeltdokumentasjon. Leverandøren skal dokumentere 

dette både ovenfor skattemyndighetene og kommunen. Dette er et lovpålagt krav som 

kontrolleres av skattemyndigheten. Rådmannen er derfor av den oppfatning at kommunen ikke 

skal kreve denne dokumentasjonen i tillegg, også av hensyn til leverandørenes tidsbruk. Det er, 

etter rådmannens oppfatning, tilstrekkelig for kommunen å ha muligheten til å innhente denne 

dokumentasjonen ved behov. Et krav om dobbeltdokumentasjon vil medføre merarbeid og 



- 

rådmannens vurdering er at ressursene heller bør brukes til kontroll på byggeplass. 

Rådmannens anbefaling er at kommunen følger seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ. 

 

Fagforbundet, NITO og TEKNA støtter rådmannens reviderte forslag 

 

I rådmannens reviderte forslag til seriøsitetskrav er SMSØ sin bestemmelse inntatt men med 

den endring at henvisningen er til Skatteforvaltningsloven og ikke ligningsloven. Fra 1. januar 

2017 trådte skatteforvaltningsloven i kraft. Loven erstattet ligningsloven. 

 

Krav om betaling til bank 

 

I forhold til rådmannens opprinnelige forslag ble det i tilleggsnotatet foreslått inntatt et tillegg i 

overskriften og i teksten hvor Oppdragsgiver skal, i tillegg til de vanlige 

dokumentasjonskravene, kunne følge pengestrømmene ut til de ansatte og han skal på 

forespørsel oppgi sin bankforbindelse. 

 

Fagforbundet og NITO støtter rådmannens reviderte forslag. TEKNA støtter forslaget i 

tilleggsnotatet da TEKNA er opptatt av at det kan stilles krav om dette i kontraktene, selv om 

det ikke er lett å følge opp eller at man nødvendigvis kan følge opp kravet i detalj.   

 

Rådmannens opprinnelige forslag er identisk med forslaget utarbeidet av SMSØ. Når det 

gjelder forslaget i tilleggsnotatet er det vanskelig å se hvordan kommunen i praksis skal følge 

dette opp. En måte å gjøre dette på er å møte opp på hovedkontoret til leverandør og gå 

gjennom lønnsslipper etc. Kommunen har allikevel ingen sikkerhet for at «payback» ikke 

forekommer. Her bør ressursene heller settes inn i samarbeidet med politiet som er de som evt. 

kan kontrollere dette. Rådmannens anbefaling er derfor at kommunen vedtar rådmannens 

opprinnelige forslag. Det er derfor ikke gjort endringer på dette punkt i rådmannens reviderte 

forslag. 

 

Forbud mot kontant betaling 

 

Det er ikke kommet innspill til endringer av rådmannens opprinnelige forslag. Rådmannen viser 

til at seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ ikke opererer med en lignende bestemmelse, men 

rådmannen mener det er fornuftig å innta dette kravet i seriøsitetsbestemmelsene. 

 

Det er ikke gjort endringer på dette punktet i rådmannens reviderte forslag. 

 

Krav til utvidet skatteattest 

 

Til rådmannens opprinnelige forslag ble det i tilleggsnotatet inntatt en bestemmelse hvor det 

heter at Slik informasjonen vil bli innhentet fra Skatteetaten. I seriøsitetskravene utarbeidet av 

SMSØ er det ikke inntatt noen bestemmelse om utvidet skatteattest. 

 

Skatt og avgiftsenheten i Ringerike kommune peker på at rådmannens opprinnelige forslag 

fremstår som forvirrende. Skatt og avgift har derfor foreslått følgende ordlyd: 
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"Oppdragsgiver vil innhente informasjon i form av utvidet skatteattest utstedt av Skatteetaten, 

dersom Oppdragsgiver anser det som nødvendig å vurdere forhold vedrørende skatter og 

avgifter. Leverandører plikter derfor å levere utfylt og signert fullmaktsskjema." 
 

Fagforbundet, NITO og TEKNA støtter avgiftsenhetens forslag til endret ordlyd. 

 

Kommunen gjennomfører at betydelig antall anskaffelser hvert år. Rådmannen mener det er 

tilstrekkelig at kommunen har mulighet til å innhente utvidet skatteattest fra Skatteetaten og at 

det ikke er nødvendig å gjøre dette i samtlige anskaffelser kommunen gjennomfører. Det vises 

til anbefalingen fra politiet om å sette inn ressursene i de anskaffelser kommunen, etter en 

risikovurdering, ønsker å følge opp. 

 

Rådmannen er enig med Skatt og avgiftsenheten at opprinnelig ordlyd kunne fremstå som 

forvirrende. Anbefalingen fra Skatt og avgiftsenheten er derfor inntatt i rådmannens reviderte 

forslag. 

 

Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere konkurranser 

 

I tilleggsnotatet er det foreslått følgende tilføyelser til rådmannens opprinnelige forslag: 

Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser og hvis Leverandør ikke har rettet feil 

innen en fastsatt frist, ansees dette som vesentlig mislighold og kan medføre heving av 

kontrakten. 

  

Oppdragsgiver vil i hvert enkelt tilfelle vurdere om det skal ilegges karantene. 

 

Fagforbundet, NITO og TEKNA støtter rådmannens reviderte forslag. 

 

Rådmannens opprinnelige forslag er identisk med seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ. Etter 

rådmannens syn er det tilstrekkelig at hevingsgrunn kan påberopes ved mislighold av 

bestemmelsene relatert til SHA og/eller brudd på bestemmelsen om lønns- og arbeidsvilkår. Å 

heve en kontrakt på generelt grunnlag medfører økt risiko for kontraktsrettslige tvister. 

Rådmannen anbefaler derfor at opprinnelig forslag vedtas.  

 

Det er ikke gjort endringer i rådmannens reviderte forslag. 

 

Revisjon 

 

Det er ikke fremmet forslag om endringer til denne bestemmelsen og den er identisk med 

tilsvarende bestemmelse utarbeidet av SMSØ. 

 

ILO konvensjonen 

 

I tilleggsnotatet er det foreslått en endring i overskriften med følgende bestemmelser: 

 

Samfunnsansvar og sosiale vilkår for risikoutsatte leveranser 

Følgende vedtas når det gjelder samfunnsansvar og sosiale vilkår for risikoutsatte leveranser 

ved innkjøp: 

 I varekontrakter der det er risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, 
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eller ILOs kjernekonvensjoner i leverandørkjeden, skal det tas inn sosiale 

kontraktskrav med sikte på å forhindre slike brudd 

 Det skal stilles kvalitetskrav til Leverandør  

 Tilsvarende sosiale kontraktskrav skal stilles til leverandører i bygge- og 

anleggskontrakter –og tjenestekontrakter med verdi over kr 500.000,-, der det er 

risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs 

kjernekonvensjoner i leverandørkjeden 

 Leverandører som bedriver aktiviteter som kan knyttes til alvorlige brudd på 

grunnleggende menneskerettigheter eller ILOs kjernekonvensjoner, eller som 

benytter underleverandører som bedriver slike aktiviteter, skal avvises fra oppdrag i 

Ringerike Kommune. 

Alvorlige brudd på etterlevelse av slike krav i kontraktsperioden skal medføre heving 

av kontrakten 

 

Fagforbundet, NITO og TEKNA støtter rådmannens reviderte forslag.  

 

Det er ingen tilsvarende bestemmelse i seriøsitetskravene utarbeidet av SMSØ. Rådmannen er 

av den oppfatning at bestemmelsene ikke bør inntas som seriøsitetskrav, men at forslaget i 

tilleggsnotatet vurderes inntatt ved utarbeidelse av kommunens etiske innkjøpsstrategi. 

 

Rådmannens reviderte forslag er derfor ikke endret på dette punkt. 

 

Evaluering av innførte seriøsitetskrav 

 

I tilleggsnotatet er det foreslått bestemmelser om evaluering. Rådmannen mener det kan være 

fornuftig med en evaluering av seriøsitetskravene. Forslaget er derfor inntatt i rådmannens 

reviderte forslag. 

 

Fullmakter – revisjon 

 

I tilleggsnotatet er det foreslått å gi rådmannen fullmakt til å foreta oppdateringer og 

endringer av vedtak ovenfor i henhold til gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. 

Rådmannen anbefaler dette inntatt men foreslår at overskriften kun innehar ordet «fullmakt» 

og ikke «revisjon». Dette for å unngå at ordet «revisjon» brukes i to overskrifter i 

seriøsitetsbestemmelsene. 

 

Økonomiske forhold 

 

Arbeid mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet forutsetter målrettet jobb og oppfølging 

under kontraktsarbeidet. Arbeidet krever ressurser både under anskaffelsesprosessen og i 

utførelsesfasen. Mer omfattende krav gir høyere kostander, uten at det er mulig for rådmannen 

å tallfeste dette.  

 

Rådmannen mener at det forslaget som rådmannen fremmer gjør kommunen i stand til å utøve 

kontroll innenfor økonomisk bærbare rammer for kommunen. Innkjøp av et kontrollsystem vil 

gi økte kostander men vil samtidig være et viktig verktøy for kommunen ved kontroll av hvem 

som er på byggeplass. 
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Alternative løsninger 

 

Rådmannens opprinnelige vedtak 

 

Et alternativ vedtak kan være å vedta rådmannens opprinnelige vedtak, hvor krav om tarifflønn 

til innleid arbeidskraft mellom oppdrag er medtatt. Rådmannens opprinnelige forslag er inntatt 

som vedlegg 1. til saksfremlegget. 

 

Tilleggsnotatet fra representanten Stein-Roar Eriksen   

 

Kommunestyret kan vedta forslagene som er fremmet i tilleggsnotatet til representanten Stein-

Roar Eriksen. 

 

Et slikt vedtaket vil medføre behov for økte ressurser. Det vil også kunne gi høyere bygge 

kostnad ved oppfølging og innhentelse av dokumentasjon fra leverandørene i svært mange 

anskaffelser da terskelverdien er satt til kr. 500 000,-. Tilleggsnotatet er inntatt som vedlegg 2. 

til saksfremlegget. 

 

Seriøsitetskrav utarbeidet av SMSØ 

 

Kommunestyret kan vedta å innføre seriøsitetskravene utarbeidet av Samarbeid mot svart 

økonomi (SMSØ). 

 

Disse kravene er utarbeidet i et samarbeid mellom KS, NHO, Skatteetaten, UNIO, YS og LO. 

Kravene vil ivareta kommunens konkurransesituasjon og hensynet til lokalt næringsliv. 

Seriøsitetskravene fra SMSØ er inntatt som vedlegg 3. til saksfremlegget. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen er takknemlig for det initiativ og det fokus kommunestyret har satt på 

arbeidslivskriminalitet. 

  

Kommunen skal ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet og dette skal kommuniseres tydelig 

utad. Uavhengig av hvilke seriøsitetskrav kommunestyret vedtar er rådmannen av den 

oppfatning at det viktigste arbeidet kommunen gjør er risikoanalyse av de enkelte anskaffelser, 

oppfølging av leverandører under kontraktsperioden og samarbeid med politi, arbeidstilsyn og 

skatteetaten. 

  

Rådmannen vil pålegge innkjøpsavdelingen, utbygging og andre enheter som foretar innkjøp å 

implementere et internkontrollrammeverk som presentert av politiet på kommunestyremøtet 

den 7. september 2017.  

 

Videre vil rådmannen pålegge enhetene å innføre rutiner for kontraktsoppføling slik politiet 

presenterte på møtet. Herunder at det foretas en risikovurdering ved hver anskaffelse slik at 

kommunen kan fordele kontrollressurser til prosjekter som kommunen ønsker å følge særskilt. 

 

Rådmannen ønsker at Ringerike kommune skal inngå et pilotprosjekt med politiet for 

bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Rådmannen vil derfor følge oppfordringen fra politiet 

og medvirke til at slikt samarbeid kommer i stand.  



- 

 

Det kan opplyses om at rådmannen, ved kommuneadvokaten, den 20. september 2017 avholdt 

et møte med politikontakten hvor også Fagforbundet, NITO, TEKNA, Utbygging, Skatt og 

avgiftsenheten deltok. Dette var et introduksjonsmøte mellom kommunen og politiet. Det vil 

bli holdt oppfølgingsmøter mellom relevante enheter i kommunen og politiet for å lære av 

hverandre, herunder politiets erfaring med hva som kan anses som risikoprosjekter.  

 

Hva angår seriøsitetsbestemmelser er rådmannens anbefaling at det reviderte forslaget fra 

rådmannen blir vedtatt. Rådmannens reviderte forslag innehar de kontraktskrav som politiet, på 

møtet 7. september, anbefalte. Rådmannens reviderte forslag er inntatt som vedlegg 4. til 

saksfremlegget. 

 

Det er rådmannens vurdering at dette forslaget vil gi kommunen et godt verktøy som gjør 

kommunen i stand til å utøve kontroll/oppfølging av prosjekter innenfor økonomisk bærbare 

rammer for kommunen.  

 

Vedlegg 

 

1. Rådmannens opprinnelige forslag til seriøsitetskrav 

2. Tilleggsforslaget fra Arbeiderpartiet 

3. Seriøsitetskrav utarbeidet av SMSØ 

4. Rådmannens reviderte forslag til seriøsitetskrav 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Rune Erstad 
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