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Utfordringer 

Fra ord til handling: 

• Rettsreglene om samtykke må bli riktig forstått 

• Samtykkehandlingene må utføres på en slik måte at reglene faktisk følges 

 

• Riktig forståelse og utførelse av samtykkereglene kan understøttes av IT-systemer 

• Vi kan med andre ord bygge personvern inn i IT-systemer, jf. «Privacy by design» 

 

Jeg vil drøfte: 

• Hvem bør utvikle slike systemer? 

• Hvilken funksjonalitet bør slike systemer ha? 

• Avsluttende refleksjoner 



Hvem bør utvikle slike systemer? 

 

• Hver på sin tue? 

• Felleskomponenter i offentlig forvaltning 

 

 

 

 

• Felleskomponenter også i privat sektor? 

• Datatilsynet som systemdistributør? 



Krav til felles løsning 

 

• Være teknologisk interoperatible 

• Kunne håndtere flere/mange samtykkeordninger 

• Være skalerbar 

• Kunne tilpasses ulike behandlinger av personopplysninger 



Hvilken funksjonalitet bør en samtykkemodul ha? 
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Nærmere om mulig funksjonalitet 
For behandlingsansvarlig 

• Tilpasse rutinen med egen informasjon om behandlingen 
• Velge til/fra funksjoner ut i fra standardinnstillinger 

(Enkel eller felles samtykkerutine; bredt eller detaljert samtykke; mulig å legge inn 
varslingsfunksjoner mv f.eks. for å understøtte dynamisk samtykke) 

For registrert 
• Liste over anmodninger om samtykke 
• Nærmere detaljerte informasjon om hver anmodning 
• Selve samtykkehandlingen 
• Full, informert oversikt over alle samtykker som er avgitt 
• Tilgang til tilbaketrekkingsrutine 
• Full oversikt over tidligere samtykker 

For behandlingsansvarlig 
• Se status for aktive samtykker 
• Ta ut rapporter på aggregert nivå 

 



Forespørsel om samtykke fra Etat for oppvekst og utdanning 

Vi ønsker å behandle følgende opplysninger om deg og ditt barn: 

 Barnets navn     Kilde: Folkeregisteret 

 Barnets boligadresse    Kilde: Folkeregisteret/foresatte 

 Barnets alder     Kilde: Folkeregisteret 

 Barnets eventuelle allergier    Kilde: Barnets fastlege 

 [osv] 

 Formål: 

Formålet med behandlingen av ovenfor nevnte opplysninger er å understøtte drift av barnehagen og sikre god kommunikasjon 

mellom barnehagen og barnets foresatte. 

Varighet 

Behandlingsansvarlig: 

Asker kommune v/Etat for oppvekst og utdanning er ansvarlig for at opplysningene blir behandlet i henhold til 

personopplysningsloven og annen relevant lovgivning. 

Kilder for opplysningene 

Opplysningene vil bli hentet fra de kilder som er angitt ovenfor i listen over opplysninger. 

Tilgang til opplysninger 

Innsynsrett 

Rett til å trekke samtykket tilbake 



Avsluttende refleksjoner 
IT-baserte samtykkerutiner 

• Forutsatt at den er skalerbar og godt integrert i informasjonssystemene 
som behandler personopplysninger, kan en samtykkemodul som 
felleskomponent gi økt bruk av samtykke 

• Synliggjør den store rettslige usikkerheten på området og tvinger oss til å 
gjøre eksplisitte, faste tolkningsvalg 

• Blir mer omstendelig enn enkle samtykkerutiner på papir, avkrysnings-
bokser på nett e.l.  

• Manglende motivasjon er trolig et problem, men innholdsrike og lærerike 
løsninger kan motvirke dette 

• Passer dårlig å bruke samtykkerutine i dynamiske sosiale situasjoner (men 
det er kanskje heller ikke ønskelig at samtykke skal gis da?) 

• Riktig vei? Bare én ting å gjøre: teste ut ideer ved å lage 
prototyper og forske på virkninger 


