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Disposisjon 

• DEL 1: FoU-rapport til UDI – utredning av samtykke i utlendingsforvaltningen 

• DEL 2: Samtykke som behandlingsgrunnlag i offentlig forvaltning 
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DEL 1:  

Juridisk utredning for UDI 
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FoU-rapport til UDI om samtykke 

• Utredning av samtykke som rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger i 

utlendingsforvaltningen 

– Kartlegging av omfang av samtykke som behandlingsgrunnlag i UDI 

– Vil samtykke overfor UDI tilfredsstille krav til samtykke? 

– Vurdering av gjeldende samtykker og dagens praksis 

– Rekkevidden av gjeldende samtykker  

 

• Vil forslag til ny EU-personvernforordning påvirke dagens praksis? 

 

• Komparativ analyse av gjeldende rett i to-tre sammenlignbare land 

 

• Må utlendingsforvaltningen utvikle det lovmessige behandlingsgrunnlag fremfor eller i 

tillegg til samtykke? 

 

Mandatet 
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1. UDIs organisering, oppgaver og 
rammeverk 

• Intern organisering 

– Oppgaver og ansvarsområder fordelt på tre avdelinger (ASA, OPA og RMA) 

 

• Behandlingsformål og typer av personopplysninger 

 

• Informasjonssystemer 

 

side 5 



2. Samtykkets forrang? 

• Historisk har samtykke hatt forrang fremfor øvrige behandlingsgrunnlag (eksempelvis lov, 

avtale osv.).  

• Rapporten diskuterer om samtykke fortsatt er hovedregelen eller om behandlingsgrunnlagene 

er likestilt 

– Forarbeidene peker på samtykke fremfor lovens nødvendighetsgrunner 

– Personvernnemdas praksis synes begrenset til forholdet mellom samtykke og 

nødvendighetsgrunnene (PVN-2004-1 (Statens arbeidsmiljøinstitutt – STAMI, 

spørreundersøkelse)) 

– Juridisk teori og Datatilsynets veiledninger har bidratt til å sementere en oppfatning om at 

samtykke har forrang  

• Rapporten konkluderer med at nyere teori og praksis i liten grad fremhever samtykke som en 

hovedregel (PVN-2012-01 (Barn med påførte dødelige skader)) 

• Synes mer i tråd med internasjonal teori og praksis (Art,29-gruppen). 
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3. Samtykke som behandlingsgrunnlag hos UDI 

• I stor utstrekning lagt opp til at en asylsøker signerer på samtykkeskjemaer som gir 

informasjon om behandlingen av personopplysninger  

 

– kan det være en utfordring å få verifisert utlendingens identitet 

 

– også krav til presisjon kan sies å være en betydelig utfordring innen utlendingsforvaltningen 

(tilstrekkelig presis angivelse av rekkevidde og konsekvenser) 

 

– krav til tydelighet er en utfordring 

 

 

Kravet til uttrykkelighet 
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3. Samtykke som behandlingsgrunnlag hos UDI, forts. 

• Etter omstendighetene store utfordringer med å oppfylle kravet til informert samtykke på 

utlendingsområdet 

– utfordringer knytter seg bl.a. til kompleksiteten i regelverket, organiseringen av 

utlendingsforvaltningen, informasjonsflyt og behandlingsformål. 

 

– utfordringer knyttet til at utlendingene ikke nødvendigvis er kjent med sine rettigheter.  

 

– også kommunikasjonsutfordringer pga. språklige og kulturelle forhold mv.  

Kravet til informert 
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3. Samtykke som behandlingsgrunnlag hos UDI, forts. 

 

•UDI kan betraktes som en monopolist i markedet når det kommer til å yte grunnleggende og 

livsviktige goder som oppholdstillatelse, asyl eller økonomisk støtte til asylsøkere.  

 

•At en asylsøker ikke kan henvende seg til noen andre for å oppnå det samme godet, innebærer 

at man ofte ikke vil kunne karakterisere et samtykke overfor UDI som frivillig. 

 

 "Personvernnemnda ser det slik at når samtykke stilles som betingelse for å få et 

 gode av betydning for den registrerte, vil som hovedregel samtykket ikke kunne 

 anses å være avgitt frivillig." (PVN-2003-1 "Kreditnett AS") 

 

Nærmere om frivillighetskravet 
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4. Kort om lovhjemmel som behandlingsgrunnlag 

• Personopplysninger kan behandles dersom det er fastsatt i lov at det er adgang til slik 

behandling, jf. personopplysningsloven §§ 8 og 9 

 

• "Fastsatt i lov" – i noen tilfeller er det uklart om man har hjemmel i lov for å behandle 

personopplysninger til bestemte formål 

 

• Legalitetsprinsippet – krav om klar hjemmel 

– tydelig formålsangivelse 

 

• Eksempel: Utlendingsloven § 83: En asylsøker har en møte- og opplysningsplikt 

– gir bestemmelsen hjemmel for å registrere, lagre og bruke opplysningene? 

 

Kravet til tydelig formålsangivelse 
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5. Oppsummering av samtykkepraksis i UDI  

• Samtykke innen utlendingsforvaltningsområdet i stor grad utilstrekkelig som 

behandlingsgrunnlag  

– fordi frivillighetskravet sjeldent oppfylt (det dreier seg om tildeling av et grunnleggende 

gode). 

 

• Mange av samtykkeskjemaene har karakter av å være informasjonsskriv. Loven er 

behandlingsgrunnlaget. 

 

• I noen sammenhenger er det loven som foreskriver at samtykke skal innhentes, eksempelvis 

ved alders- og DNA-undersøkelser av asylsøkere (og familie). Behandlingsgrunnlaget er også 

i disse tilfellene loven og ikke samtykke. 

 

• Samtykke er gyldig og egnet til enkelte behandlinger (særlig på mottaksfeltet, eksempelvis når 

det tale om å registrere eller utlevere sensitive personopplysninger mellom mottaket og UDI 

eller andre offentlige instanser og nektelse ikke får konsekvenser for utfallet av 

søknadsbehandlingen). 
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6. Sentrale konklusjoner i FoU-rapporten 

• Samtykke er ikke et gyldig behandlingsgrunnlag for flertallet av UDIs sentrale 

behandlingsformål 

 

• Behandlingen av personopplysninger i UDI må først og fremst baseres på lovgrunnlag 

 

• Det er knyttet noe usikkerhet til hvorvidt UDI har lovhjemmel for å behandle 

personopplysninger til alle aktuelle formål der samtykke ikke kan benyttes 

 

 

Samtykke er i liten grad gyldig og egnet som behandlingsgrunnlag i UDI 
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DEL 2: Samtykke som behandlingsgrunnlag  

i offentlig forvaltning  
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1. Uttrykkelighetskravet 

 

– en viktig forutsetning er at rette vedkommende har samtykket 

 

– innen visse forvaltningsområder kan det antakelig være en utfordring å verifisere at rette 

vedkommende har samtykket (identitetsproblemstillinger) 

 

– også utfordring vedr. kravet til tilstrekkelig presis angivelse av hvilke behandlinger et 

samtykke omfatter og hvilke behandlingsansvarlige samtykket er rettet til  

 

– særlige utfordringer innen forvaltningsområder hvor opplysninger innsamles for ulike 

formål og deles mellom mange forvaltnings organ ("specfic consent") 
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2. Informasjonskravet 

• Informasjonsskriv på papir eller på nettet kan oppfylle krav til informert samtykke, men 

 

– utfordringer knyttet til kompleksitet i regelverk, organisering av forvaltningen og 

behandlingsformål 

 

– også utfordringer knyttet til språklige, sosiale og kulturelle forskjeller 
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3. Frivillighetskravet 

•  Problematisk å anses samtykke som tilstrekkelig frivillig innen off. forvaltning når: 

 

– tilknytning til saker om tildeling av grunnleggende goder eller gode av stor betydning 

(PVN-2003-1 (”Kreditnett AS - lånesøknad”)) 

– betingelse for å få godkjent søknad (PVN-2014-3 ("Husbanken" – bostøtte)) 

– den registrerte ikke har en reel valgmulighet / et reelt alternativ (PVN-2009-16 (Drosjeløyve 

– vandelsattest)) 

– betydelig forskjell i partenes styrkeforhold (jf. Datatilsynets standpunkt i "Husbank-saken") 

– den registrerte er underordnet den behandlingsansvarlige (PVN-2005-6 (Securitas – 

gjennomføring av kontrolltiltak / rusmiddelkontroll))  

– behandlingen skjer som ledd i tvangsutøvelse (eks. politiet) 
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4. Andre forhold 

• Muligheten for at samtykke trekkes tilbake, og de praktiske konsekvenser dette får må tas i 

betraktning ved valg av behandlingsgrunnlag 

 

• Mindreåriges samtykkekompetanse  

– særlig relevant innen visse forvaltningsområder 
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5. EUs personvernforordning 

• Kravene til samtykke skjerpes sammenlignet med direktivet 

– Norge har allerede strenge krav til samtykke 

 

• Samtykke kan ikke brukes der det er en "significant imbalance" mellom den som avgir og 

mottar et samtykke 

– særlig relevans ved offentlig myndighetsutøvelse 
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6. Komparativ lovgivning 

• Tyskland: krav om at offentlige myndigheter må ha egne bestemmelser i sektorspesifikt 

lovverk som eksplisitt gir hjemmel for behandling av personopplysninger 

 

• Danmark: likhetstrekk med norsk regelverk på området, men også noen forskjeller. Andre krav 

til behandling av sensitive personopplysninger. Samtykke anerkjennes i en viss utstrekning 

som et gyldig behandlingsgrunnlag i dansk offentlig forvaltning. 

 

• Storbritannia: oppstiller relativt lempelige krav til behandling av personopplysninger i 

offentlig forvaltning. Samtykke anerkjennes imidlertid i liten grad som et gyldig 

behandlingsgrunnlag innen visse sektorer 

Dansk, engelsk og tysk rett 
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7. Sammenfatning 

• I de tilfelle der samtykke ikke anses som gyldig som behandlingsgrunnlag vil forvaltningen 

som hovedregel måtte å basere seg på lovhjemmel 

 

• Viktig med bevissthet i forvaltningsorganet på hva som er det egentlige 

behandlingsgrunnlaget (bør komme klart fram både i eventuelle samtykkeskjemaer som 

benyttes og i forvaltningens interne praksis) 

 

• "Lovhjemlet samtykke": Utøvelse av offentlig myndighet utelukker ikke at lovgivningen åpner 

for valgfrihet eller medvirkning med hensyn til hvordan personopplysninger skal samles inn 

og behandles  

– et eksempel er samtykke til DNA-undersøkelse, aldersundersøkelse og utlevering av 

opplysninger om menneskehandel (innen utlendingsforvaltningen).  
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