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DATATILSYNETS ÅRSMELDING 1986 
1 INNLEDNING
Lov om personregistre m.m. ble satt i kraft fra 1.1.80, 
og Datatilsynet presenterer herved sin syvende årsmelding. 
Aret 1986 har vært preget av jevnt arbeid i Datatilsynet, 
og som i tidligere år har konsesjonsbehandling tatt det 
meste av Datatilsynets tid.
Også i 1986 har det vært en økning i antall innkomne 
konsesjonssøknader. Sammen med økningen på 100 % fra 1984 
til 1985 utgjør dette nå en så stor saksmengde at 
Datatilsynet er nødt til å prioritere arbeidet med disse 
slik at de som står ferd med å opprette registre, ikke 
blir unødig heftet. Nye registre kan ikke settes igang for 
konsesjon fra Tilsynet foreligger.
Datatilsynet arbeider løpende med å forbedre konsesjonene, 
og da særlig med den hensikt å følge opp den tekniske 
utvikling. Særlig har dette gjort seg gjeldende med konse
sjonen til å drive kredittopplysning. Datatilsynet har de 
senere årene foretatt flere kontroller på dette feltet med 
tildels nedslående resultat og påfølgende politi
anmeldelser. På bakgrunn av de erfaringene en gjorde her, 
og på bakgrunn av den tekniske utvikling, særlig i 
forbindelse med on-line kredittopplysning, har Data
tilsynet utarbeidet en ny standardkonsesjon for dette 
feltet, se nedenfor pkt. 3.
Datatilsynet anser kontrollvirksomheten som særdeles 
viktig, både for å følge opp det regelverk vi pålegger 
registereierne og for å styrke Datatilsynets troverdighet. 
Dessverre har vi ikke hatt ressurser nok til å utføre det 
ønskede antall kontroller. Likevel har vi i 1986 besøkt 
ca. 45 registereiere geografisk spredt fra Tromsø til 
Kristiansand. Det er ønskelig å styrke denne virksomheten
i årene framover.
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Datatilsynet har også deltatt aktivt i arbeide med å 
utarbeide sikringsforskrifter. To av Datatilsynets med
arbeidere deltar i den gruppe som Justisdepartementet har 
nedsatt for å fremme forslag til forskrifter for sikring 
av registre. Dette arbeidet ventes ferdig våren 1987. 
Sikringsforskriftene vil ventelig bli satt i kraft sammen 
med de bebudede endringer i loven og forskriftene som 
ventes i løpet av 1987. Det er viktig at sikrings
forskrifter nå blir vedtatt og satt iverk. Datatilsynets 
kontroller viser klart at behovet for slike forskrifter er 
tilstede. Tilsynet utfører et ikke ubetydelig sikkerhets- 
arbeide i forbindelse med konsesjonsgivning og kontroller.
Informasjonsarbeid er en viktig del av Datatilsynets virk
somhet, både ovenfor registereiere som skal ha kjennskap 
til sine plikter, og ovenfor publikum som skal ha 
kjennskap til sine rettigheter. Justisdepartementet har dc 
senere år lagt vekt på at informasjonsarbeidet blir 
prioritert, og Datatilsynet er derfor tilført midler til å 
drive en viss informasjonsvirksomhet. Dette er blitt gjort 
ved hjelp av egne brosjyrer og annonser i fagtidsskrifter 
og i ukepressen. En av saksbehandlerne har i tillegg til 
annet arbeid som spesialoppgave å drive med informasjon.
Den administrative situasjonen i Datatilsynet er fremdeles 
anstrengt, idet de tilførte personalressurser på langt nær 
er tilstrekkelige til å utføre de oppgaver loven pålegger 
Tilsynet. Datatilsynet har dog de to siste år fått to nye 
stillinger, og dette avhjelper situasjonen noe. Men saks- 
tilgangen har økt mer enn tilgangen på personalressurser.

2 KONSESJONSBEHANDLING
2.1 Gitte konsesjoner
Behandling av konsesjonssøknader er Datatilsynets mest 
tidskrevende oppgave. Søknadene varierer sterkt i omfang, 
fra de enkleste som kan gis på dagen, til de mer 
kompliserte der det må både møter og en og to styrebe
handlinger til før den endelige konsesjon kan gis. Ofte 
vil det være slik at den første søknaden for en ny type 
register, vil kreve mye arbeid, mens de senere konsesjoner 
kan behandles på bakgrunn av den presedens som ble skapt 
ved behandlingen av den første konsesjonen. Et eksempel på 
dette er den konsesjon som ble gitt til Aftenpostens 
klipparkiv. Bak den lå det et betydelig arbeid, mens de 
senere konsesjoner til Arbeiderbladet og NTB kunne skrives 
ut nokså raskt.
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Nedenfor følger en tabell over gitte konsesjoner 1986 
fordelt etter type konsesjon og måned:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Sua

Paraonraglatar, itit/kcwiun« 34 IS 19 51 14 6 17 1 18 9 7 6 200
Paraonraglatar# privat 21 11 10 8 56 4 6 11 15 13 54 15 226
Rradlttopplyanlng« atat/prlvat
Rrad1ttopplyanIng, privat 2 2 1 - 1 “ 1 80 1 1 “ 89
Databehandling atat/koaaauna •1
Databehandling, privat - 1 1 1 1 " 1 * 4 • 9
Adreaaerlng, atet/kommune

- - 1 - 1 1 - - * • 3
Oplnlon/*arkedau., atat/kommune
Oplnlon/atarkadau., privat 1 - * - - — 1 - 1 * 3
Overføring utland« at at/kommune
Overføring utland, privat - 8 - - 15 6 5 1 3 - 2 40

Sum and./konaealoner 58 32 40 61 74 26 30 18 116 26 67 23 571

Tvoekonaaajonar, raglatra:

R«liit.*r over voldaofre. PvJkeamannen 
Sivilforavareta rull»
Stvllforavareta forhlndtul«krivna peraonell 
Keglater for peraonkontrol1 elvile/«lllt»re 
R u m k o m a i J o n  for forskning ved 
regionale hegakoler

19
195
891
141

8& Til 1330

Totalt antall konaea|onar 1 1986 1901

Antall individuelt behandlede konsesjoner økte med 49 % i 
1986, fra 383 i 1985 til 571 i 1986. Innbefattet er 80 
konsesjoner for kredittopplysningsvirksomhet i september. 
Dette markerer slutten på en gjennomgående revisjon av 
kredittopplysningskonsesjonen, og disse 80 konsesjonene er 
nytildelinger til tidligere konsesjonshavere. Regner en 
ikke disse med, blir økningen i individuelt behandlede 
konsesjoner på i overkant av 28 %. Denne økningen i antall 
gitte konsesjoner skyldes at vi i 1985 fikk en dobling av 
antall søknader og at vi for 1986 fikk en ny stilling i 
Tilsynet, men også at produktiviteten i Tilsynet økte. 
Ellers fordeler de gitte konsesjoner seg omtrent som 
tidligere år, dog med en markant vekst når det gjelder 
konsesjoner for registre.
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Datatilsynet ga i 1986 fem såkalte typekonsesjoner som 
tilsammen utgjorde regulering av 1.330 enkeltregistre. 
Dette gjør at det samlede antall gitte konsesjoner i 1986 er 1.901.
Antall søknader om konsesjon for registre og virksomheter 
gikk ned med 392 fra 872 i 1985 til 480 i 1986, noe som 
innebærer en nedgang på 45%. Dette tallet må ses i 
sammenheng med at antallet søknader økte med 100% i 1985 
fra 439 i 1984 til 872 i 1985. Ser vi bort fra 1985 og 
sammenligner 1984 med 1986, innebærer dette en jevn 
økning. Hoppet på 100% i 1985 er det vanskelig å gi noen 
forklaring på. En av forklaringene kan være at Tilsynets 
informasjonsvirksomhet har hatt gjennomslag, slik at 
registereierne i 1985 gikk igjennom sine registre og søkte 
for de som tidligere var glemt. Tallene for 1986 fordeler 
seg slik:
Sakstype Antall søknader
Konsesjon personregistre 385
Konsesjon kredittopplysning 22
Konsesjon databehandling 21
Konsesjon adressering/distribusjon 11
Konsesjon marked/opinion 7
Melding overføring til utlandet 34
Totalt: 480

Sakstilgangen generelt økte også i 1986. Det kom Inn 2.472 
inngående sendinger i fjor, mens det tilsvarende tall i
1985 var 2.296. Dette innebærer en økning på 7,5 %. For 
utgående sendinger var økningen på 28 %, i det Tilsynet 
sendte ut 1.988 utgående sendinger i fjor, mens det 
tilsvarende tall for 1985 var 1.560. Dette betyr at 
Tilsynet som helhet har hatt en sterk produktivitetsøkning 
i 1986.
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Nedenfor følger en oppstilling som viser utviklingen i 
inngående og utgående saker de siste fem år. Det bemerkes 
spesielt at etterslepet av saker ikke er så stort som 
diagrammet kan tyde på, idet tallene for inngående 
korrespondanse også omfatter sendinger som kun tas til 
etterretning, deriblant meddelelser og informasjon fra 
internasjonale organisasjoner. Dessuten hender det ofte at 
det er flere inngående brev knyttet til vedtak som 
resulterer i en utgående sending.

2500 -- 
2400 -- 
2300 -- 
2200  -- 

2 1 0 0  -- 

2000 -- 

1900 -- 
1800 -- 
1700 -- 
1600 -■ 
1500 -- 
1400 -- 
1300 -- 
1200  -- 

1100 -- 

1000  -

| Utgående korrespondanse 

| j  Inngående korrespondanse

■
i

1982 1983 1984 1985 1986

Datatilsynet har også i 1986 gitt flere typekonsesjoner, 
det vil si identiske konsesjoner til flere registre av 
samme kategori. Her kan særlig nevnes sivilforsvarets 
forskjellige registre over det personell de disponerer 
over og konsesjonen for personkontrollregister ved 
klassifiseringsmyndigheter i sivil statlig forvaltning som 
er omtalt i et eget avsnitt. Vi vil også nevne den 
rammekonsesjon for forskning som er gitt til 84 regionale
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høyskoler. Det drives der en del forskning både av lærere 
og elever, og det var viktig å få denne virksomheten 1 
faste rammer.
2.2 Nekting av konsesjon
I løpet av et år er det en rekke konsesjonssøkere som ikke 
får slik konsesjon som de ønsker. Det forekommer at Data
tilsynet helt nekter å gi konsesjon til et register, men 
det er vanligere at man f.eks. nekter en registereier å 
registrere visse opplysninger eller at registereier ikke 
får tillatelse til å foreta de utleveringer det er søkt om .
Som nevnt i årsmeldingen for 1985, har helsemyndighetene 
under vurdering etablering av et sentralt sykdoms- og 
skaderegister (SSR). Dette registeret skal etter planen 
fullt utbygget inneholde alle sykdommer og skader som 
forekommer i Norge. Registeret er tenkt ført ved Statens 
institutt for folkehelse (SIFF). Det ble nå søkt om 
konsesjon for et prøveprosjekt.
Et enstemmig styre fattet vedtak om at Datatilsynet ikke 
kunne gi tillatelse til opprettelse av et slikt register. 
Begrunnelsen for dette er firedelt:
Datatilsynet påpekte at selv om det i utgangspunktet er 
Sosialdepartementet som har kompetanse til å vurdere 
hjemmelen for dispensasjon fra Legelovens § 36, 2. ledd om 
taushetsplikt, fant Datatilsynet ut fra sin vurdering at 
hjemmelsspørsmålet var tvilsomt når det gjaldt innhenting 
og sentral lagring av følsomme opplysninger om et så stort 
antall personer.
Videre fant Datatilsynet at en såvidt omfattende 
registrering ikke kunne betegnes som et prøveprosjekt. Som 
nevnt ville prosjektet omfatte 1.2 millioner personer. 
Datatilsynet var i denne sammenheng også redd for at et 
prosjekt med slike dimensjoner ville kreve så store 
menneskelige og økonomiske ressurser at det vil være 
vanskelig for besluttende myndighet å avvise et permanent 
register når prøveprosjektperioden er over. Dessuten burde 
en ordning med lokal lagring av dataene vært vurdert.
Datatilsynet mente også at sikkerheten rundt et slikt 
system er helt avgjørende, og at sikkerheten rundt 
systemet burde analyseres, vurderes og dokumenteres bedre 
før en eventuell opprettelse av registre.
Endelig fant Datatilsynet at prøveregistreringen reiser 
visse personvernproblemer. Registrering i et slikt 
register vil skje uten at de registrerte blir orientert om 
dette. Hensynet til de registrertes opplysthet gjør at det 
synes rimelig at pasientene orienteres om at taushets- 
belagte opplysninger om dem leveres ut og samles 1 et 
slikt sentralt register. Dersom en slik orientering ikke 
gis, var man redd for dette ville føre til en svekkelse av 
tillitsforholdet mellom pasient og lege. Det ble også pekt
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på at opplysningene ville passere igjennom flere ledd, med 
den økte risiko for lekkasjer som dette medfører.
Den nærmere bakgrunn for saken er følgende: Datatilsynet 
ga ved konsesjon av 2.10.85 en tillatelse til et begrenset 
prøveprosjekt for skadedelen av dette registeret.
Konsesjonen er begrenset til 2 år og Datatilsynet 
understreket at forlengelse av denne fristen ikke kan 
påregnes, dersom det ikke foreligger en endelig utredning 
om hele SSR og de problemer slike store, sentrale registre 
reiser. Det tenkes her særlig på forholdet til 
taushetsplikten.
Ved brev av 7.7.86 sendte Helsedirektoratet søknad om pilot
prosjekt for sykdomsdelen av SSR. Registeret skulle inne
holde opplysning om sykehus, fødseslnummer, administrative 
data og medisinske data med hoveddiagnose, bidiagnose, 
ulykkeskode, operasjonskode og anestesikode. Prosjektet 
var tenkt å omfatte registreringer ved alle somatiske syke
hus i Oppland, Rogaland og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, 
samt registreringer ved følgende riksinstitusjoner: 
Rikshospitalet, Ullevål sykehus, Det norske Radiumhospital 
og Sentralsykehuset i Akershus. Dessuten ønsket man å hente 
historiske data fra 1980 og framover som er registrert ved 
de overnevnte sykehus på andre systemer. Tilsammen ville 
dette være registreringer om ca. 200.000 personer direkte 
fra sykehus ved meldinger og ca. 1.000.000 personer fra 
forskjellige systemer ved de samme sykehus.
Datatilsynets vedtak er ikke påklaget og det arbeides nå, 
etter det Tilsynet vet, med en ny løsning som kan være 
akseptabel for Datatilsynet. Ny søknad var ved utgangen av 
januar 1987 ikke innkommet.
Videre har Datatilsynet nektet flere søkere konsesjon til 
å drive kredittopplysningsvirksomhet. Begrunnelsen for 
dette har vært at man mener søkerne ikke har hatt til 
hensikt å drive reell kredittopplysningsvirksomhet, men 
bare har villet få utvidet adgang til å motta kredittopp
lysninger om privatpersoner. Datatilsynet har også ved 
flere anledninger sagt nei til at brukere av kredittopp
lysninger skal få tilgang til direktespørring på kreditt
opplysninger om privatpersoner, i strid med prl. § 15. Se 
nærmere om dette under pkt. 3 om kredittopplysning.
Datatilsynet behandlet i 1983 en søknad om konsesjon for 
politiets registre over de som har vært innbragt i 
drukkenskapsarresten. Her satte Datatilsynet en slettings- 
frist på to måneder for slike opplysninger. Dette vedtakett 
ble påklage av Justisdepartementet, men denne klagen ble 
trukket tilbake i 1986. Justisdepartementet sendte 
deretter ut en melding til politikamrene om at slike 
registre skulle tilintetgjøres.
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2.3 Noen viktige konsesjoner 1986
2.3.1 Bompengering rundt Bergen
I 1986 ble det etablert en bompengering rundt Bergen. Bro- 
og Tunnelselskapet A/S søkte om konesjon for et kontroll- 
register. Ved hver bomstasjon skulle det tas videoopptak 
av de biler som passerte, og bilnummer skulle deretter 
registreres i et stikkprøveregister som igjen skulle 
samkjøres med et kunderegister. I de tilfelle et bilnummer 
ikke ble gjenfunnet i kunderegistret, ville navn og 
adresse på eier av kjøretøyet bli innhentet fra
Vegdirektoratet for utstedelse av gebyr.
Folkeaksjonen mot bompenger i Bergen engasjerte seg sterkt 
mot denne kontrollordningen. Datatilsynet ga imidlertid 
konsesjon til slikt register på visse vilkår. For det 
første skulle området skiltes slik at førerne ble gjort 
oppmerksom på videoovervåkningen. Videre skulle det bare
tas opptak i et begrenset tidsrom pr. døgn, slik at det
ikke ble en generell overvåkning av trafikken. Bare 
stillbilde av de kjøretøyer som ikke hadde betalt 
månedskort, skulle oppbevares. Før utstedelse av gebyr 
skulle bilnummer fra bilde sammenholdes med bilnummer i 
kontrollregistret.
Såvel Bro- og tunnelselskapet som Folkeaksjonen påklaget 
konsesjonsvedtaket, som ble opprettholdt av Justisdeparte
mentet.
2.3.2 EDB i bedriftshelsetjenesten
Datatilsynet har behandlet flere systemer for bruk av EDB 
i bedriftshelsetjenesten, uten at man fant det nødvendig å 
samordne regelverket for denne grenen. Imidlertid ble det 
i løpet av 1986 fra flere hold påpekt at flere av de
tillatelser som var gitt, var dårlig tilpasset hverandre
og tildels lite restriktive.
Saken ble drøftet i Datatilsynets styre høsten 1986, og
det ble besluttet å sette ned et arbeidsutvalg til å
vurdere hvilke vilkår Datatilsynet bør stille for bruk av 
EDB i bedriftshelsetjenesten. Man tar sikte på at disse 
reglene skulle være generelle og derved gjelde alle som 
tar slike systemer i bruk.
Arbeidsgruppen ble satt ned med representanter fra 
Direktoratet for Arbeidstilsynet, Landsorganisasjonen i 
Norge, Norsk Arbeidsgiverforening og fra Datatilsynet, 
samt en bedriftslege, en bedriftssykepleier og en yrkes- 
hygieniker.
Med utgangspunkt i de bestemmelser som gjelder for 
bedriftshelsetjenesten i hht. arbeidsmiljøloven med for
skrifter og personregisterlovens § 6 (relevanskravet), 
arbeidet gruppen langs to hovedlinjer: Hva skal tillates 
ført på EDB, og hvilken øvrig bruk skal tillates av 
registeret? Sporsmål 1 relaterer seg således til hva
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leverandørene av systemene kan levere og spørsmål 2 til 
forholdet Innad 1 bedriftshelsetjenesten.
Arbeidsgruppen fant det vanskelig på forhånd å avgrense 
hvilke opplysninger som skulle være relevante i en helse
tjeneste. Som utgangspunkt må dette være den enkelte 
bedriftsleges ansvar. På den annen side følte man et 
sterkt behov for å avgrense mot informasjon som ikke er 
tilstrekkelig relatert til arbeidet. Gruppen mente således 
at f.eks. livsstilsopplysninger, psyko-sosiale data, 
årsaker til diagnoser, familiære sykdommer og bruk av 
medikamenter ikke er opplysninger som bør registreres på 
EDB. På den annen side kan det forekomme konkrete forhold 
ved den enkelte bedrift som likevel gjør det nødvendig å 
registrere noen av disse opplysningene. Dette vil etter 
konsesjonens system være en vurdering som skal foretas av 
den registeransvarlige, dvs. bedriftslegen.
Arbeidsgruppen følte et sterkt behov for å holde opplys
ningene innen bedriftshelsetjenesten. Som et forsøk på å 
beskytte arbeidstakeren, er det således gitt bestemmelser 
om hvem som kan håndtere opplysningene og på hvilke grunn
lag de kan utleveres utenforstående. Det er gitt regler om 
sikring og man fant behov for å gi særregler for hvordan 
arbeidstakeren skal kunne utøve innsynsretten.
Arbeidsgruppen la frem resultatet av sitt arbeid for 
Datatilsynets styre i møte den 19.12.86, og utkastet til 
konsesjon ble enstemmig vedtatt. Tidligere gitte 
konsesjoner er som en konsekvens av dette trukket tilbake, 
og det er gitt nye konsesjoner. Også leverandørene av 
systemer for EDB i bedriftshelsetjenesten er underrettet. 
Nye søknader om konsesjon vil bli avgjort etter disse nye 
retningslinjene. Konsesjonen følger som vedlegg 3.
2.3.3 Bruk av EDB på sosialkontorene
Sosialkontorenes virksomhet er mangfoldig, men man har 
funnet ut at deler av denne virksomheten lar seg bearbeide 
ved hjelp av EDB. Det er særlig sosialkontorenes 
økonomiske hjelpesystem dette gjelder.
Det er et sosialkontor i hver kommune, og de største har 
også flere distriktskontorer. Det er i første rekke 
kommunedatasentralene som har utviklet systemer for 
sosialsektoren, men også private leverandører gjør nå sitt 
inntog på markedet.
Systemene har til nå basert seg på "søknadsskjema for 
økonomisk sosialhjelp", men i den senere tid har man også 
begynt arbeidet med de mer "klientrettede" systemene innen 
f.eks. barnevern, hjelpeordningene i hjemmene, hjemmesyke
pleien osv. Dette medfører andre registreringsrutiner enn 
for den rene økonomiske sosialhjelpen, f.eks. rapporter, 
saksfremlegg ol., dvs. mer fritekst.
Datatilsynet har utviklet en "typekonsesjonsordning", som 
innebærer at Datatilsynet vurderer systemet mens det ennå
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er på leverandørens hånd og gir deretter en lik konsesjon 
til alle som tar systemet i bruk.
Konsesjonene gjenspeiler at systemene fortrinnsvis gjelder 
økonomisk sosialhjelp. De opplysninger som tillates 
registrert i detalj gjelder økonomi. I tillegg tillates 
det registrert opplysninger som skal bearbeides i den 
årlige "sosialhjelpstatistikken". Her tillates imidlertid 
ikke detaljer.
Opplysninger kan bare innhentes fra den registrerte selv 
eller fra den han gir samtykke. Man følger her systemet 
fra NOU 1985:18 Lov om sosiale tjenester mv., som angir at 
klienten selv skal være informert og ha gitt samtykke før 
sosialkontoret innhenter følsomme opplysninger. Imidlertid 
kan sosialkontoret fortsatt innhente opplysninger med 
hjemmel i sosialomsorgslovens § 20. Da skal imidlertid 
kilden for opplysningene være kjent for klienten. Denne 
bestemmelsen er foreslått endret i ovennevnte NOU, se 
s. 278-279.
Registeret kan ikke kobles med andre registre, og det kan 
bare utleveres opplysninger med klientens samtykke eller 
når det foreligger unntaksbestemmelser i annen lovgivning.
Siden det i hovedsak dreier seg om økonomiske opplysninger 
og opplysninger som skal brukes i statistikk, har Datatil
synet satt strenge regler for sletting. Senest ett år 
etter siste journalinnførsel skal opplysningene overføres 
til et medium som ikke er søkbart via EDB, enten papir 
eller et elektronisk fjernarkiv. Opplysningene til sosial
hjelpstatistikken skal slettes når de er overført til 
statistikkfører, enten kommunen selv eller Statistisk 
Sentralbyrå.
Framover vil Datatilsynet også måtte ta stilling til 
systemer for den mer tradisjonelle sosialhjelp, slikt som 
rapport- og journalføring mv. I dette arbeidet vil det 
være nødvendig å ta kontakt bl.a. med Sosialdepartementet 
slik at det kan bli gitt hensiktsmessige regler 
tilsvarende de som er nevnt ovenfor. Konsesjonen følger 
som vedlegg 4.
2.3.4 Kommunedata Vestlandets versjon av grunnskolens 

informasjonssystem, GIS - skolenivå
Kommunedata Vestlandet A/L søkte om konsesjon til opp
rettelse av et EDB-basert informasjonssystem for grunn
skolen. Systemet er tenkt å inneholde opplysninger for en 
totaladministrering av den enkelte grunnskole, og skal 
nyttes til elev- og personaladministrasjon, tentamen/ 
eksamenadministrasjon, økonomiadministrasjon, timeplan- 
legging, oversikt over rådsorgan, skolens utstyr, utleie 
av lokaler samt rapportering til Skolestyrekontoret.
GIS-skolenivå er senere tenkt utbygget med GlS-skolestyre- 
nivå og GIS-skoledirektørnivå. Samlet vil dette utgjøre 
Kommunedata Vestlandets versjon av grunnskolens
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informasjonssystem GIS.
Det ble først holdt et forberedende møte med 
representanter fra søker samt Kirke- og undervisnings
departementet og Norske Kommuners Sentralforbund. Senere 
fant man behov for å innkalle representanter fra de samme 
parter til et styremøte i Datatilsynet. Årsaken til dette 
var at vi tidligere ikke har gitt konsesjon for et så 
omfattende informasjonssystem innen skolesektoren.
Hoveddelen av saksbehandlingen ble lagt på elevregistret. 
Herunder ble også regulert opplysninger til bruk i 
tentamen/ eksamenadministrasJon, timeplanlegging og den 
del som regulerer skolens rådsorgan. De andre deler av 
systemet reguleres av bestemmelsene i forskriftene til 
personregisterloven § 2-12, § 2-3 og § 2-8, Jfr. § 2-1.
Det var vårt mål at omfanget og bruken av elevdata skulle 
følge de retningslinjer som er trukket opp i konsesjon av 
19.5.82 for grunnskolen til å opprette manuelt person
register over førskolebarn/elever. Denne konsesjonen 
gjelder parallellt. Av hensyn til oversikten ønsket vi å 
lage en typekonsesjon som detaljregulerte innhentingen, 
innholdet og utleveringen av opplysninger fra registret.
Se vedlagte konsesjon som pr. idag utrykker Datatilsynets 
syn på hvilke typer elevopplysninger som, etter søknad, 
tillates registrert på EDB. Vedlegg 5.
Det ble under arbeidet klarlagt at interesserte 
dataforetak hadde under utarbeidelse flere systemer rettet 
mot dette markedet. Av den grunn mener vi det kan være 
behov for å utarbeide en rammekonsesjon, som regulerer den 
enkelte grunnskoles behov for og bruk av 
personidentifiserbare elevopplysninger uavhengig av 
medium. Dette arbeide vil bli påbegynt primo 1987.

3 KREDITTOPPLYSNING
De siste årene har kredittopplysningsbransjen blitt 
forholdsvis nøye kontrollert av Datatilsynet. På bakgrunn 
av disse kontrollene fant Datatilsynet det nødvendig å gi 
endrede vilkår for bransjen. Slike vilkår ble gitt i 
konsesjon av 10.9.86. Denne følger som vedlegg 6.
I denne forbindelse fant Datatilsynet grunn til å se 
nærmere på bruken av inkassoopplysninger i kreditt- 
opplysningsøyemed. For å kunne skape forutberegnelighet i 
regelverket er det viktig at alle kredittopplysnings- 
byråene følger de samme regler. Det skal presiseres at det 
i vurderingen av hvilket tidspunkt som skal legges til 
grunn for når en inkassoopplysning skal kunne brukes i 
kredittopplysningsøyemed, vil det først og fremst være 
hensynet til debitor som skal ivaretas. Dette tilsier at 
tidspunktet bør ligge så nært opp til rettskraftig dom som 
mulig. Slike regler kan imidlertid ikke gis uten at man 
samtidig tar hensyn til kreditors interesser; og kreditor 
er tjent med at tidspunktet ligger nær opp til forfall. I
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den videre behandling av saken fant Datatilsynet grunn til 
å skille mellom næringsdrivende og privatpersoner for 
angivelse av skjæringstidspunkt. Dette fordi nærings
drivende i de fleste tilfeller sitter inne med større 
kunnskap om det som skjer, og således må betraktes som 
"profesjonelle" på sitt område.
Således ble det bestemt at registrerte inkassoopplysninger 
om privatpersoner ikke kan brukes i kredittopplysnings- 
øyemed før en måned etter at ekstern inkassator har sendt 
stevning eller begjæring om rettslige skritt i saken. For 
næringsdrivende ble det bestemt at tilsvarende opp
lysninger ikke kunne brukes før en måned etter at ekstern 
inkassator har sendt krav til debitor om inndrivelse av 
gjelden.
Datatilsynet fant imidlertid grunn til å gjøre unntak i to 
tilfeller. For det første gjelder ikke ovennevnte 
skjæringstidspunkt når debitor skriftlig erkjenner sin 
gjeld gjennom søknad om henstand eller innleder 
forhandling om nedbetaling m.v. For det andre gjelder 
ovennevnte tidspunkt ikke når kravet er sendt i 
rekommandert sending og sendingen er kvittert ut fra 
postkontoret.
Det ble også fastsatt nye vilkår for å kunne utlevere 
kreditt opplysninger på micro-fiche, med opplysninger om 
privatpersoner. Slike micro-ficher skal bare kunne 
utleveres til banker, finansieringsselskaper med konsesjon 
fra Finansdepartementet og inkassobyråer. Det er videre en 
forutsetning at alle registrerte i kredittopplysningsbasen 
får gjenpart av de registrerte opplysninger på 
registreringstidspunktet; og ikke som ellers når opp
lysningen brukes. En slik melding skal være vederlagsfri 
og inneholde en oversikt over den registrertes faktiske 
status. Disse vilkår er gitt for at Datatilsynet skal 
kunne føre den nødvendige kontroll med at de rettigheter 
som lovens kap. 5 tillegger den registrerte blir fulgt.
Sakte men sikkert holder de største foretak innen bransjen 
på å legge om sine rutiner slik at de kan tilby on-line 
terminaltilknytning på kredittopplysninger. Her er det 
ikke de samme problemer som ved bruk av micro-fiche. 
Således vil reglene være forskjellige. Konsesjonsvilkårene 
bestemmer at det skal stå en skriver i lokalene til 
kredittopplysningsbyrået som tilbyr kredittopplysningene, 
og som skal aktiviseres ved direktesøk i basen. Dette 
innebærer at når en kunde f.eks. en bank, søker i basen på 
en privatperson, skal det samtidig med at banken får vite 
hva som er registrert om vedkommende skrives ut en 
gjenpart hos byrået. Denne gjenparten skal i neste omgang 
sendes til den registrerte.
Datatilsynet har fattet vedtak om at on-line terminaltil
knytning er å regne som utgivelse av publikasjon eller 
liste, jfr prl. § 18, 2. ledd. Dette vedtak ble påklaget 
av et kredittopplysningsbyrå, men Justisdepartementet 
opprettholdt Datatilsynets vedtak. Dette innebærer at det
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Ikke er tillatt å gl ut kredittopplysning om privat
personer gjennom on-line tilknytning. Datatilsynet har 
imidlertid ikke funnet grunnlag for å skille micro-fiche 
og on-line terminaltilknytning for så vidt gjelder hvem 
som skal være brukergrupper av denne type informasjon. 
Således kan banker, finansieringsselskaper og inkasso
byråer få on-line tilknytning til en base inneholdende 
opplysninger om privatpersoner. Dette vil være grupper som 
daglig arbeider med kredittopplysning, og således vil ha 
et sterkt behov for tilgang på opplysninger. Når Data
tilsynet velger en slik dispensasjonslinje, har dette et 
klart forhold til at § 18, 2. ledd har et forbud mot slik 
utgivelse, og at en utvidelse av kretsen som skal få 
tilgang på denne type opplysninger raskt vil medføre at 
unntakene blir hovedregelen. En slik utvikling bør 
eventuelt gjennomføres ved en endring av loven.
Datatilsynet har i sin behandling uttalt at det er viktig 
å begrense hvilke opplysninger som skal kunne tilbys on- 
line, da man ved tradisjonell kredittopplysning i større 
grad får opplysninger som er mer aktuelle. Dette har sin 
årsak i at mens man gjennom en on-line løsning 
kommuniserer med en terminal, vil man normalt ellers ha en 
direkte kontakt med en av byråets saksbehandlere. En 
on-line løsning bør derfor begrenses til opplysninger som 
har et visst presisjonsnivå, samtidig som det må gjelde 
opplysninger som det haster med å gi.
Det er således bestemt at opplysninger om næringsdrivende 
skal begrenses til betalingsanmerkninger og ligningsopp
lysninger med henholdsvis Løsøreregisteret, Skatte
direktoratet og inkassobyråer som kilder. Som rettesnor 
har Datatilsynet bestemt at opplysninger som normalt må 
innhentes hos den registrerte selv ikke skal kunne gis on- 
line. I saker som har vært til behandling hos Datatil
synet, er det skapt presedens for denne tolkning. Bl. a. 
har Datatilsynet bestemt at opplysning om utdannelse og 
arbeidssted ikke skal kunne gis on-line om privatpersoner.
Et videre spekter av opplysninger vil lett skape et ajour- 
holdsproblem, samtidig som det vil være et unødvendig 
hardt press på den registrerte til å gi ajourførte 
opplysninger. Så lenge en kredittopplysning blir gitt 
manuelt, vil foretakene være mer bevisst på at de gitte 
opplysninger til enhver tid er ajour. Datatilsynet har 
derfor funnet det nødvendig å bestemme at records som ikke 
er ajourført på 2 år skal sperres mot bruk. På den måten 
får kredittopplysningsbyrået et varsel om at det nå er på 
tide å gå opplysningene nærmere etter i sømmene.

4 DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET
Databehandlingsvirksomhet består i å bearbeide personopp
lysninger for andre ved elektroniske hjelpemidler og er 
konsesjonspliktig etter prl. § 22. Datatilsynet har i alt 
gitt i underkant av 400 slike konsesjoner. Virksomhetene 
spenner fra de største datasentralene med flere hundre an-
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satte til små regnskapskontorer som fører regnskap for 
klienter ved hjelp av elektroniske midler.
Datatilsynet har i 1986 diskutert om definisjonen av data
behandlingsvirksomhet er tilstrekkelig vid. Det er en 
rekke virksomheter som ikke direkte kan sies å være data
behandlingsvirksomhet i lovens forstand, som har hånd om 
personopplysninger, det kan f.eks. nevnes firmaer som 
produserer, vedlikeholder eller utfører service på 
datamaskiner, program-systemer, lagringsmedia m.m. Videre 
vil enkelte transportfirmaer transportere personregistre, 
og makuleringsfirmaer vil kunne ha store mengder 
personopplysninger i en periode før de makuleres. Ofte kan 
dette innebære tilgang på sensitive data, og det er derfor 
blitt diskutert om ikke slike firmaer også bør ha 
konsesjon for å motta personopplysninger. Sikkerhets
problemene er slett ikke mindre hos slike firmaer.
Foreløbig har ikke arbeidet med disse problemene kommet 
langt, men det er mulig at man kan gi sikkerhetsregler 
også for di3se firmaene etter den kommende endring i 
personregisterloven. Det vil da være opp til Datatilsynet 
å vurdere hvor langt man vil gå.
Datatilsynet har også vurdert spørsmålet om kommunale EDB- 
etater bearbeider personopplysninger for "andre" og på den 
måten er underlagt konsesjonsplikten i personregisterloven. 
En har der kommet til at det vil være avhengig av 
størrelsen på kommunen. Dersom det er en liten kommune med 
ett edb-anlegg som tar seg av all databehandling i 
kommunen, vil det ikke være naturlig å si at man driver 
databehandling for andre, og man trenger da heller ikke 
søke om konsesjon. Dersom det imidlertid gjelder store 
kommuner som er delt opp i forskjellige store etater og 
den kommunale del av grunnskolens informasjonssystem. 
Systemet er databehandlingsvirksomheten er skilt ut som en 
egen etat, vil det være mer naturlig å se dette som en 
egen virksomhet som er underlagt konsesjonsplikten. Dette 
har medført at en rekke større kommuner har søkt om og 
fått konsesjon som databehandlingsforetak for sin edb- 
etat.
Datatilsynet har også vurdert det slik at banker som driver 
regnskapsvirksomhet og gårdsbestyrelse for sine kunder, er 
å regne som databehandlingsforetak. Dette er påpekt 
overfor enkelte banker. I den sammenheng kan nevnes at 
mange banker også driver med informasjonsvirksomhet med et 
vidt spekter av opplysningsformidling. Også i den 
forbindelse kan det være grunn til å anse at dette er 
databehandlingsvirksomhet for andre. Dette vil også gjelde 
selv om det er frittstående firmaer som driver slik 
virksomhet. Dette er imidlertid et område Tilsynet ikke 
har hatt kapasitet til å undersøke tilstrekkelig grundig.
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5 ADRESSERINGS - OG DISTRIBUSJONSVIRKSOMHET
I løpet av 1986 ble det funnet løsning på problemet med 
adresserte reklamesendinger til avdøde personer- Datatil
synet har i de siste årene fått stadig flere henvendelser 
fra etterlatte som har reagert på reklamesendinger til 
avdøde personer. Årsaken til denne økningen har ligget i 
to forhold. For det første har adressert reklame økt i 
omfang, og for det andre har tilbudene fått en stadig mer 
personlig form. De etterlatte reagerer naturligvis 
sterkere på å få en sending med ordlyden: "Kjære Tom, vi 
har ikke hørt fra deg på to år. Nå skal du få et tilbud du 
ikke kan si nei til!", enn hvis det er en mer nøytralt 
formulert sending uten angivelse av navn på adressat i 
teksten.
Tilsynet har anbefalt etterlatte å returnere slike 
sendinger til avsender med påskrift om at vedkommende er 
avdød. Men det er viktig å sørge for at slike sendinger 
unngås i størst mulig grad. Statistisk sentralbyrå har 
etter Datatilsynets råd utlevert kopi av register over 
avdøde personer til enkelte adresseringsbyråer. Ved å 
vaske adresseregistre mot dette, har titusener av avdøde 
personer blitt slettet i adresseregistrene.
Televerket har nå fått anledning til å tilby adresser fra 
sine katalogregistre. Katalogene er av de mest benyttete 
adresseregistre med den svakhet at mange av de som står 
der er avdøde personer. Ofte lar enker mannens navn 
fortsatt stå i katalogen. Ved å tillate Televerket å selge 
adresser, har Tilsynet håp om at kvaliteten på adresse
registrene vil bedre seg. Dette fordi Televerket er pålagt 
å vaske registrene mot register over avdøde personer før 
opplysninger selges. Videre skal Televerket opprette et 
reservasjonsregister, slik at de som ikke ønsker reklame 
kan reservere seg mot det. Videre skal det fremgå av 
reklamesendinger at Televerket er kilde for adresse- 
opplysningen.
Et fenomen som ble mer kjent mot slutten av 1986 er bruk 
av telefon i markedsføring. Adresserte sendinger følges 
gjerne opp med telefonhenvendelse. Dette kan virke som en 
sterkere trusel mot personvernet enn adresserte sendinger, 
og Tilsynet vil i løpet av våren 1987 ta stilling til bruk 
av registre i denne sammenheng.
Grensene mellom adresseringsvirksomhet og kredittopp- 
lysningsvirksomhet kan også bli mer uklar. Dette fordi det 
før enkelte markedsføringskampanjer kan være attraktivt å 
luke ut dårlige betalere. Dette gjelder særlig hvor inn- 
satskostnaden pr. henvendelse er særlig høy. Datatilsynet 
har ennå ikke gitt samtykke til slik bruk av kredittopp
lysninger, men problemstillingen vil antakelig bli 
behandlet av styret i Datatilsynet i 1987.
Generelt kan det sies at forholdet mellom Tilsynet og 
bransjen er godt med en fruktbar dialog.
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Forøvrig avventer Tilsynet Stortingets behandling av 
proposisjonen om endringer i personregisterloven, der 
publikum bl.a. vil kunne få rett til å kreve navnet sitt 
sperret mot utsendelse av publikasjoner o.l. Dette er en 
regel som vil styrke posisjonen til publikum vis a vis 
adressemekling, det vil si når et kunderegister blir brukt 
av et adresseringsbyrå til utsendelse for andre. Dette vil 
supplere retten til å kreve seg slettet i adresseregistre.

6 OPINIONS- OG MARKEDSUNDERSØKELSER
Også virksomhet som består i å utføre opinions- eller 
markedsundersøkelser for andre er underlagt konsesjons
plikt etter personregisterloven. Datatilsynet har til nå 
gitt vel 30 slike konsesjoner. Dette er klart den minste 
gruppen av konsesjonspliktige virksomheter. Etter 
Datatilsynets erfaring reiser denne type virksomhet ikke 
store personvernproblemer. De fleste virksomhetene 
anonymiserer materialet straks det har kommet inn. Datatil
synet har heller ikke mottatt noen klager på denne type 
virksomhet.

7 KONTROLLVIRKSOMHET
Datatilsynet legger vekt på å foreta jevnlige kontroller 
rundt om i landet. I 1986 omfattet kontrollene 
registereiere i såvel Tromsø som Kristiansand, og 
kontrollene var for øvrig spredt rundt om i landet. Som 
regel blir registereierne varslet om kontrollene på 
forhånd. På den måten er vi sikret å treffe de ansvarlige 
for virksomheten, og det blir ingen bomturer. Uvarslede 
kontroller blir foretatt dersom det er mistanke om ulovlig 
virksomhet. I 1986 var alle kontroller varslet.
Under kontrollene blir regelverket gjennomgått, og praksis 
blir justert dersom den ikke er i overenstemmelse med 
forskrifter og konsesjon.
De senere år har kontroll av sikkerheten fått en stadig 
mer framtredende plass i kontrollene.
Rutiner for manuelle arkiver er oftest godt innarbeidet og 
gjennomtenkte. Det er enkelt å vurdere trusler mot 
manuelle registre, og relativt enkelt å sette igang tiltak 
for å bedre sikkerheten. Sikkerheten er derfor 
gjennomgående god. Imidlertid er det ikke sjelden en viss 
sårbarhet overfor brann og sabotasje, og kontrollen med 
tilgangen til et register kan være dårlig.
For elektronisk lagrede registre er sikkerhetsbildet mer 
uoversiktlig og ofte kan sikkerheten være utenfor 
registereiers faktiske kontroll, fordi registereier ikke 
har tilstrekkelig EDB- sikkerhetskompetanse. Her er det 
store mangler, noe som også på en mer generell basis er 
understreket i såbarhetsutredningen (NOU 1986:12).
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Ofte mangler den mest sentrale forutsetningen for et godt 
sikkerhetsarbeid, nemlig en klar plassering av ansvar for 
sikkerheten i de ulike deler av et EDB-system. Dette er 
særlig alvorlig der det finnes muligheter for automatisk 
tilknytning til maskinen via oppringte linjer, relativt 
åpne nett o.l.
Også adgangskontrollsystemene kunne vært bedre. Når disse 

i systemene ikke er gode nok, innebærer det at utenfor
stående kan komme seg inn på en maskin uten å være 
autorisert til dette. Imidlertid finnes det lett 
tilgjengelige systemer eller rutiner som kunne bedre en 
brukers sikkerhet mot uautorisert tilgang til maskinen.
Det trengs utvilsomt et holdningsskapende arbeid for å 
bedre sikkerheten. Det "syndes" ved handtering av passord, 
rutiner for låsing, m.m. Det skal også en viss erkjennelse 
til for å oppdage at det å ikke være autorisert til å gå 
inn i et register på sin arbeidsplass ikke er det samme 
som en mistillitsærklæring.
I noen tilfeller har Datatilsynet foretatt en mer 
inngående kontroll av sikkerhetsrutinene hos en 
registereier. Dette gjelder f.eks. Arvelighetsregisteret 
ved Institutt for medisinsk genetikk, og Kreftregisteret, 
der det ble gitt pålegg om bedre sikring. Institutt for 
medisinsk genetikk ble pålagt å føre Arvelighetsregisteret 
på en egen datamaskin. Registeret føres nå på en felles
maskin ved Oslo Helseråd. Endringen skal være gjennomført 
innen 1.7.88. Det dreier seg her om svært sensitive 
opplysninger.
Datatilsynet foretok i 1986 to kontroller i forbindelse 
med kjente tilfeller av såkalt "datasnoking". I begge 
tilfeller ble det avkreftet at det ble ført personregistre 
ved anleggene. Det var heller ikke særlig sannsynlig at 
følsomme personopplysninger var kompromittert.

8 INFORMASJON OG FORHOLDET TIL PUBLIKUM
Datatilsynet har også i 1986 lagt vekt på informasjons
siden. Ansatte har holdt foredrag ved universiteter, 
høgskoler, videregående skoler, fagforeninger, 
arbeidsplasser o.s.v. Kontakten med media har holdt samme 
nivå som tidligere. Trykningsbudsjettet, kr 205.000, ble 
disponert til annonser og brosjyrer.
Ansatte i Datatilsynet holdt i overkant av 120 foredrag i 
1986. Dette er en økning på 40 i forhold til foregående 
år. Det er oppdragsgiverne som må betale reisekostnadene, 
fordi Tilsynets reisebevilgning bare dekker nødvendig 
kontroll- og møtevirksomhet. Foredragsvirksomheten trekker 
veksler på arbeidskraften, men kontakten med de ulike 
miljøene gir verdifull kunnskap og anledning til å 
markedsføre personvern.
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Tilsynet hadde i 1986 to annonser som var rettet mot 
publikum generelt. Annonsene markedsførte Tilsynets 
brosjyrer og det innkom ca. 2.000 svarkuponger.
I tillegg ble det innrykket annonser rettet inn på 
målgrupper som skolefolk, programvarekjøpere, kommuner, 
fylkeskommuner og andre ansvarlige for registre.
Det ble utarbeidet en brosjyre om personvern på engelsk. 
Denne er bl.a. sendt til alle ambassader i Norge. Tilsynet 
foretok ellers opptrykk av tidligere utarbeidete 
brosjyrer. Etterspørselen etter informasjonsmateriell har 
vært svært stor i forhold til tidligere år. I alt er det 
gått ut ca. 160.000 brosjyrer i 1986. Brosjyrene har en en 
lav produksjonskostnad pga enkel utforming og kan derfor 
sendes ut gratis.
Datatilsynet sender fortsatt kopi av journalen til de 
aviser som har bedt om slik tjeneste. Dette er en service 
som forenkler samarbeidet både for Tilsynet og media, så 
lenge omfanget ikke er for stort. Samarbeidet har vært 
godt og bidratt til å markedsføre personvern på en god 
måte. Tilsynets hovedinntrykk er at de enkeltsakene som 
pressen tar opp, blir presentert på en seriøs måte.
Datatilsynet vil også nevne at Stortingets justiskomite og 
Tilsynet samtidig tok initiativ til et kontaktmøte. 
Komiteen ble gjort kjent med Tilsynets virksomhet, og 
sentrale problemstillinger ble drøftet.

9 DIVERSE SAKER
9.1 Internasjonalt samarbeid
Datatilsynet har også i 1986 deltatt i internasjonalt 
arbeid. Det avholdes årlig et møte på nordisk basis, og et 
møte på internasjonalt basis. I tillegg deltar represen
tanter fra Datatilsynet i arbeidet med personvernspørsmål 
både i OECD og i arbeidsgrupper i Europarådet. Dette ar
beidet gir fine impulser, idet den tekniske utviklingen i 
andre land som oftest har kommet lenger enn I Norge. Det 
er derfor verdifullt å bli informert om hvilke tanker og 
resultater man har kommet til i andre land. Det 
internasjonale møte skal i 1988 avholdes i Norge.
Det er grunn til å understreke at Datatilsynet bruker 
relativt lite tid på denne virksomheten, i forhold til det 
utbytte en har av å delta i Internasjonalt arbeid.
9.1.1 Nordisk samarbeid
Arets nordiske møte ble avholdt i Rekjavik 29. og 30.5.86 
med deltakelse fra alle de nordiske land med unntak av 
Finland.
I Danmark debatterer man for tiden endringer i 
lovgivningen. Det var ikke mulig å si hvilke konkrete
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endringer som vil komme, men man tar sikte på å regulere 
private EDB-registre bedre, primært de med følsomme 
opplysninger. Det kan bli snakk om begrensninger i 
adgangen til å samkjøre private registre og en 
meldeordning i den forbindelse. Det vil også bli foreslått 
en meldeplikt for private forskningsregistre som i dag 
ikke er regulert av lovgivningen. Videre vil det bli 
adgang til innsyn i private EDB-registre.
Det ble også fra dansk side pekt på at det kommer en ny 
forvaltningslov fra 1.1.87, der taushetsplikten blir 
skjerpet.
Det er trolig at Danmark vil tiltre Europarådkonvensjonen 
i 1987.
Fra Sverige ble det påpekt at man siden 1984 har hatt data- 
och offentlighetskomiteen. Denne komiteen hadde som 
opprinnelig mandat at man skulle begrense/forby bruk av 
personnummer og foreta en utredning om dette. Men man 
skulle også vurdere offentlighetsprinsippet, fordi den 
store adgang til offentlighet har blitt utnyttet på en 
måte som ikke har vært forutsatt. Et hovedtema har vært 
salg av adresseopplysninger og lignende fra offentlige 
registre, og om dette er i samsvar med Grunnloven.
Komiteen har til nå avgitt en delbetenkning 
"Integritetsskyddet i informasjonssamhållet" som berører 
økte muligheter for å få foretatt rettelse i EDB-registre 
og eventuell økonomisk erstatning ved skader og ulemper. 
Videre er drøftet spørsmålet om utlevering av pasient
opplysninger til lensstyrelsen, sosialstyrelser etc. til 
administrative formål og til forskningsformål.
Sekretesslagen satte i 1980 forbud mot utlevering, og man 
vurderer nå om den må endres for forskning og 
statistikkformål.
Islands datalov trådde i kraft 1.1.82 og loven var tids
begrenset til utløpet av 1985. Fra 1.1.86 trådte en ny lov 
i kraft, også denne med tidsbegrensning. Begrunnelsen for tidsbegrensningene er at utviklingen skjer så hurtig at 
regler som passer i dag, kan bli foreldet i løpet av kort 
tid. Et nytt dataråd ble nedsatt i begynnelsen av 1986.
Det er ikke foretatt vesentlige endringer i den nye loven.
Den mest omfattende endring er at der er føyet til en ny 
bestemmelse som handler om markeds- og opinionsundersøkelser. 
Tidligere var det tvil om slike undersøkelser ble regulert 
av loven. Det er fortsatt ikke tatt inn noen kontrollbe
stemmelser i loven, men den enkelte konsesjon har en 
bestemmelse om at kontroller når som helst kan foretas.
Finland var som nevnt ikke til stede i Reykjavik, men det 
foreligger nå et utkast til finsk lov. Den foreslår opp
rettet et eget datatilsynsorgan, samt innføring av 
konsesjonsplikt.
Av spesielle saker som ble diskutert, kan nevnes kreditt- 
opplysningsspørsmål, der det var klart at selv om
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løsningen er forskjellige for enkelte problemer, er 
problemene stort sett de samme. Blant annet ble det pekt 
på at man har problemer med kvaliteten på opplysningene. 
Videre disku- terte man forskning og personvern, bruk av 
personregistre for adresseringsformål og i annen 
kommersiell virksomhet, registeransvarsbegrepet og bruken 
av personlige data- maskiner i lokale nett, og 
forsikringsselskapers informasjonsutveksling angående 
mistenkte for forsikringsbedragerier.

9.1.2 Samarbeid med datatllsynsmyndigheter 
ellers i verden

Det årlige møtet av Datatilsynssjefer ble avholdt i Lisboa 
24.-26. september med 40 deltakere fra 17 land samt Europa
rådet, EEC, OECD, UNESCO. Fra Norge deltok direktør Helge 
Seip og kontorsjef Tor Hafli.
Konferansen ble innledet med rapport fra hvert enkelt 
land. En del land driver nå med revisjon av sin person- 
registerlov. Tendensen synes å gå i litt forskjellig 
retning, idet enkelte land tenderer mot en deregulering og 
avbyråkratisering av lovgivningen. Andre land igjen tar 
sikte på å stramme inn reglene i forhold til gjeldende 
lov, dette gjelder f.eks. i Danmark, mens Østerrike vil 
satse mer på sikringsspørsmål.
Av punkter på dagsorden kan nevnes spørsmål rundt bruk av 
maskinlesbare identitetskort. I Frankrike har man tatt i 
bruk slike kort, men det er ikke tvungent å bruke denne 
type kort. Det såkalte "smart"-kortet har fått anvendelse 
på nedisinsk sektor, på skolesektoren og på transport
sektoren. Opplysningene ligger i forskjellige nivåer og 
eieren har ikke tilgang til alle nivåer i kortet. I Belgia 
er folk forpliktet til å gå med kort og det var der 
foreslått bruk av optisk lesbare kort, for å lette 
kontrollen med forfalskninger som er et stort problem, men 
dette ble ikke godtatt. Dersom kortholdere ønsker det, kan 
fødselsnummer skrives på baksiden av kortet. Det ble også 
opplyst at man var tvunget til å gå med identifikasjons- 
kort fra 12 årsalderen av.
På dette feltet er praksis nokså forskjellig fra land til 
land. Som kjent har vi Jo ikke plikt til å gå med legiti
masjonskort i Norge. Dette ble utredet tidlig på 70-tallet, 
men awist. Erfaringene fra siste krig var vel medvirkende 
til dette.
Man diskuterte også innvirkningen av moderne datateknologi 
på personvernet. Særlig fra tysk hold ble det uttrykt 
bekymring for at effektiviseringstiltak og rasjonalisering 
for å forbedre offentlige sektor ofte ble gjenomført uten 
at personvernproblemene ble diskutert i det hele tatt. Ofte 
tar tiltakene sikte på å gjøre bedre bruk av personopp
lysninger som det offentlige sitter inne med, uten å tenke 
på at det kan være legale skranker som setter hindringer 
for den aktuelle bruk. Dette er det samme som Datatilsynet
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har pekt på i forbindelse med meldesystemer på helse
sektoren.
Av andre emner som ble berørt kan nevnes helsesektoren, 
forskning og statistikk, kredittopplysning og internasjonal 
datatrafikk mellom overvåkningsmyndighetene.
9.1.3 Europarådet
Europarådets konvensjon om personvern trådde i kraft 
1.10.85. I forbindelse med ikrafttredelsen er det som 
bestemt i artikkel 18 i konvensjonen opprettet en 
konsultativ komite. Fra Norge møter Datatilsynets 
styremedlem avdelingsdirektør Kirsti Coward med direktor 
Helge Seip som vararepresentant. Til nå har komiteen hatt 
ett møte.
I 1986 har Datatilsynet fortsatt sin representasjon i to 
arbeidsgrupper nedsatt av Europarådet. Førstekonsulent 
Eirik Djønne har deltatt i en gruppe som behandler person
vern og arbeidsliv, mens kontorsjef Tor Hafli har deltatt 
i en gruppe angående personvern i forbindelse med nye media 
som teledatasystemer og elektronisk post. Arbeidsgruppen 
som behandler arbeidslivet er nå ferdig med sitt arbeid, 
som har munnet ut i en rapport til overliggende komite. 
Arbeidsgruppen vedrørende nye media har fremdeles en del 
igjen av sitt arbeid. Arbeidet i Europarådet gir fin 
anledning til å diskutere spesielle spørsmål som er felles 
for de deltakende land.
9.1.4 OECD-samarbeidet
Datatilsynet hadde også i 1986 nær kontakt med OECD's 
arbeid med spørsmål innenfor områdene data og elektronikk. 
Direktør Helge Seip har vært norsk delegasjonsleder til 
møtene i komiteen for data- og informasjonspolitikk 
(ICCP), oppnevnt av Utenriksdepartementet. Han ble siste 
høst valgt til viseformann i komiteen for de nordiske land 
etter Finland. Han har også deltatt i arbeidsgruppen for 
dataflyt over landegrensene (TBDF).
Blant saker som berører Datatilsynets virksomhet, kan 
nevnes datakriminalitet og datasnoking, opphavsrett og 
EDB, og arbeid med faste normer for sikring av dataover
føringer over landegrenser. En undersøkelse av retnings
linjene for sikkerhetsstandarder ved dataoverføringer 
forberedes med sikte på bedre internasjonal harmonisering 
av slike regler.
9.2 Høringsuttalelser
Datatilsynet avga også i 1986 en rekke høringssvar. Blant 
høringssvar av særlig interesse, kan nevnes behandlingen 
av NOU 1986:12 Datateknikk og samfunnets sårbarhet, som 
angik Datatilsynet i særlig grad. Datatilsynet påpekte her 
innledningsvis det verdifulle at arbeidet med sårbarhet nå 
er kommet i gang. De spørsmål Datatilsynet arbeider med 
ligger tildels nær de spørsmål som er drøftet i
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utredningen, og Tilsynet har derfor ofte sett behovet for 
at det blir satt Igang tiltak på dette området. Tilsynet 
har også ved flere anledninger gitt uttrykk for dette.
Datatilsynet kommenterer 1 uttalelsen utvalgets påpekning 
at den regulering som ligger i forskriftene til person
registerloven og Datatilsynets vedtak også ivaretar 
interessene i å redusere sårbarhet innenfor saksfeltet og 
at sikkerhetstiltakene for personvernsformål også kan 
dekke interessen i å redusere sårbarhet. Datatilsynet sier 
seg langt på vei enig i dette, men peker likevel på at de 
regler Datatilsynet gir, er beregnet for den normale bruk 
av registre i fredstid. Sikringsregler som er gitt ut fra 
sårbarhetsbetraktninger, vil normalt måtte gå lenger enn 
de sikringsregler Datatilsynet gir. F.eks. kan Data
tilsynet gi regler om sletting av opplysninger etter en 
viss tid eller etter at opplysningene er brukt til sitt 
formål, men dette vil ikke være nok utfra sårbarhetsbe
traktninger, idet en slettingsregel der sannsynligvis vil 
gå ut på total destruksjon av registre i visse 
situasjoner. Datatilsynet påpeker også at det ikke er 
naturlig å gi slike regler i medhold av personregister
loven.
Utvalget foreslo også at det ble gitt en felles hjemmel i 
personregisterloven for sikkerhetstiltak. Datatilsynet sa 
seg enig i dette, og viste til at dette er tatt inn i 
utkastet til ot.prp. om endringer i personregisterloven 
som Justisdepartementet har hatt til høring.
Utvalget peker også på samordningsproblemene. I uttalelsen 
sier Datatilsynet seg enig i at det er hensiktsmessig med 
en samordning så langt det er mulig. Men dette vil ikke 
bare gjelde disse to problemområdene, men også forholdet 
til datasikkerhetsdirektivet som Forsvarets overkommando 
utgitt.
Et sentralt punkt i sårbarhetsutvalgets utredning er 
forslaget om opprettelsen av et eget sårbarhetsorgan 
Datatilsynet sier seg enig 1 at det opprettes et eget 
sårbarhetsorgan, men har enkelte kommentarer til at 
utvalget foreslår Datatilsynet som et mulig plasserings
sted for et slikt organ. Det foreslår alternativt at 
organet legges til det nye forvaltningsorgan som blant 
annet får ansvaret for kontrollen av den nye telebedriften 
(TBK). Utvalget uttaler også at det beste ville være å 
samordne Datatilsynet, Sårbarhetsorganet og Tele- 
forvaltningsorganet til et felles data- og teletilsyn.
Når det gjelder forslaget om å legge det nye organet til 
Datatilsynet, er Tilsynet enig i at det nye organet og 
Datatilsynet, vil arbeide med oppgaver som overlapper 
hverandre. Men sårbarhetsorganet vil dog ha videre 
oppgaver enn Datatilsynet idet dette vil ha som 
hovedoppgave å behandle sikkerhetsspørsmålene utfra 
samfunnsmessige hensyn, og ikke ut fra personvernhensyn 
som jo er Datatilsynets oppgave. Tilsynet peker dessuten 
på at sårbarhetshensynene og personvernhensynene i visse
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tilfeller kan trekke i hver sin retning. Et eksempel på 
dette er bestemmelsen i personregisterlovens § 4 om 
opprettelse av en egen fortegnelse over registre 
Datatilsynet har gitt konsesjon. Enkelte har reist 
innvendinger mot dette registeret utfra sårbarhets- 
betraktninger. Til tross for dette sier Datatilsynet seg 
enig i at det kan være saklig grunn til å legge det nye 
organet til Datatilsynet, men dette forutsetter at 
Datatilsynet får tilført betydelig økning av antall 
stillinger i et allerede underbemannet Tilsyn. Og 
forutsetningen må være at de nye arbeidsoppgaver ikke på 
noen måte går ut over Tilsynets nåværende virksomhet.
Datatilsynet mener dog at det beste alternativet vil være 
å legge sårbarhetsorganet under den nye teleforvaltningen. 
Denne løsningen har sin åpenbare styrke i at tilgangen på 
teknisk ekspertise vil bli god, mye bedre enn det som kan 
forvente i Datatilsynet. Dessuten vil det ikke her så lett 
oppstå motsetningsforhold mellom oppgavene.
Å slå sammen de tre organene til et felles data- og tele
tilsyn finner Datatilsynet lite hensiktsmessig, blant 
annet ut fra hensynet til å sikre Datatilsynet en mest 
mulig uavhengig stilling, jfr. personregisterlovens § 2.
Datatilsynet konkluderer derfor med at det beste vil være 
å legge det nye organet under Samferdselsdepartementet. Se 
også pkt. 9.4 nedenfor.
Datatilsynet har også gitt høringsuttalelser om NOU 1985:1 
Lov om sosiale tjenester m.v. Dette er en omfattende ut
redning og Datatilsynet valgte å konsentrere uttalelsen om 
utkastets forslag til opplysnings- og meldepliktregler, 
registreringsordningene i sosialvesenet og til informasjons
utveksling mellom ulike ansvarlige organer i forbindelse 
med refusjoner.
Datatilsynet sa seg tilfreds med at opplysninger som hoved
regel skal innhentes med den registrertes samtykke eller 
med vedkommendes kjennskap til at de innhentes. Dette vil 
være i overenstemmelse med de registrertes interesse i å 
være opplyst. Når det gjelder avgivelse av opplysninger 
fra sosialsektorens organer, er Datatilsynet tilfreds med 
at det er avgiverorganets taushetsplikt som skal være 
utgangspunkt for om opplysningene skal kunne gis. 
Datatilsynet peker også på at de meldepliktordninger som 
foreslås kan skape problemer. Enhver pliktmessig avgivelse 
av melding vil bl.a. kunne skade tilliten til avgiver- 
organet og til sosialtjenesten. Datatilsynet mener derfor 
at det gjennom forskrifter eller sentrale retningslinjer 
bør fastsettes klare regler for hvordan opplysnings- og 
meldeplikten skal gjennomføres. Datatilsynet mener at som 
hovedregel bør dette skje skriftlig. Et minstekrav for 
opplysningsplikt bør være at det foreligger en klientsak 
eller at sosialtjenestens undersøkelsesplikt må være 
inntrådt.
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Når det gjelder ansvarsfordelingen mellom kommuner, 
fylkeskommuner og stat, mener Datatilsynet at utgangs
punktet må være at taushetsplikten også gjelder overfor 
disse organer. Datatilsynet bemerker at utveksling av 
opplysninger som er nødvendige f.eks. for refusjons
ordninger, bør begrenses til et minimum. Dette er forøvrig 
et problem Datatilsynet har tatt opp med Sosial
departementet i et brev fra 1985. F.eks bør man her 
begrense personkjennetegn til navn, adresse og fødselsdato.
Datatilsynet har også gitt høringsuttalelse om innhenting 
av oplysninger til Statens lånekasse for utdanning, om 
NOU 1985:37 Sykehusobduksjon og om ny inkassolovs 
bestemmelser om lovens anvendelse ved inndrivning av egne 
fordringer.
Datatilsynet har i tidligere årsmeldinger behandlet 
forholdet mellom ligningslovgivningens opplysnings- 
pliktregler og personregisterlovgivningen, og fikk i 1986 
forelagt seg en endring i likningsloven om plikt til å gi 
kontrollopplysninger på EDB-lesbart medium.
Et hovedspørsmål har vært om det har foreligget plikt til 
å gi opplysninger på EDB fra bankene til lignings
myndighetene, eller om det bare har vært adgang til å gi 
opplysninger på en slik måte. Justisdepartementet og 
Datatilsynet har tolket ligningsloven § 6-4, jfr § 6-16, 
slik at det ikke forelå plikt til å gi opplysninger på 
EDB-medium, mens Finansdepartementet hevdet at slik 
hjemmel forelå. Finansdepartementet valgte imidlertid å 
fremme et forslag til endring av ligningsloven § 6-16 for 
å presisere at slik hjemmel forelå.
Datatilsynet fant det positivt at slik klargjøring skulle 
foretas. Dette også fordi Stortinget ville bli forelagt et 
utkast som viste rekkevidden av hjemmelen. Datatilsynet la 
også vekt på at omfanget klart skulle fremgå av 
lovgivningen og at den nye hjemmelen ikke skulle brukes 
til å påtvinge opplysningsgivere overgang til ny tekno
logi. Dersom det skulle stilles krav til medium og
formattering av medium, måtte dette ikke påføre opplys-
ningsgiverne omfattende kostnader. Videre måtte det bare
gis tilgang til opplysninger som det var lovhjemmel for.
Datatilsynet la også vekt på at det fortsatt ville være 
Tilsynet som skulle avgjøre adgangen til kobling av 
registre.
Stortinget vedtok ny § 6-16 c), som innebærer slik plikt 
for nærmere spesifiserte opplysningsgivere. Dette gjelder 
lønnsoppgaver, saldo- og renteoppgaver, forsikrings
premier, spareinnskudd og innskudd i aksjefond.
Datatilsynet har også vurdert visse hovedtrekk i et system 
med forenklet ligning ved overgang til samkjøring av 
registre i stedet for tradisjonell selvangivelse. Det er 
lagt opp til en valgfrihet for skattyter. Enten kan han gi 
samtykke til at opplysninger bare innhentes fra andre 
eller så kan han deklarere på samme måte som nå.
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Datatilsynet har lagt vekt på at skattyter må få se hvilke 
opplysninger som vil bli lagt til grunn før samtykke gis 
eller ligningen fastsettes. En overgang til økt bruk av 
registre, vil også forutsette god identifikasjon av 
skatteyterne. Dette vil aktualisere debatten rundt bruk av 
f©dselsnummer og spørsmålet om hjemmel til å pålegge 
registereierene å innta fødselsnummer i sine registre. 
Datatilsynet forutsetter fortsatt kontakt med skatte
myndighetene etterhvert som planleggingen skrider fram.
9.3 Innsynsrett
Som nevnt i tidligere årsmeldinger, er innsynsretten lite 
brukt, og dette har ikke forandret seg 1 1986. Skal en 
dømme etter de henvendelser Datatilsynet får, blir 
innsynsretten for det meste brukt til å få ut opplysninger 
om helseforhold, sosialrapporter, trygdesaker og kreditt
opplysninger. Disse henvendelsene skjer som regel på 
bakgrunn av at vedkommende ikke har fått det innsyn den 
registrerte mener å ha krav på. Datatilsynet tar da opp 
spørsmålet med registereier og sørger for at den 
registrerte får det innsyn loven gir adgang til. Når det 
gjelder innsyn i legejournaler, er dette regulert i 
legeloven og slike saker blir sendt over til 
Helsedirektoratet.
Datatilsynet mottar en del henvendelser om innsynsrett. 
Dette kan tyde på at innsynsretten ikke er godt nok kjent 
blant registereierne. Vi opplever også ofte at register
eiere er uvillige til å utlevere opplysninger fra 
registeret sitt, og enda oftere at registereier ikke er 
klar over at den som ber om innsyn har krav på skriftlig 
svar.
Datatilsynet har alltid lagt vekt på å informere om inn
synsretten, og har blant annet utarbeidet en egen brosjyre 
om dette. Denne er nå spredt i over 100 000 eksemplarer. 
Dersom det er riktig at innsynsretten er lite brukt, kan 
en av grunnene være mangel på informasjon, og Datatilsynet 
vil derfor følge opp innsynsretten i informasjonsarbeidet 
også i 1987.
Under dette punktet kan det også være grunn til å nevne at 
det i desember 1986 ble gitt forskrifter om offentlighets
lovens anvendelse på EDB-materiale. Slik selve lovteksten 
er utformet, dekker den ikke materiale som er lagret på 
EDB, men det er hjemmel til å gi forskrifter om lovens 
anvendelse på EDB-materiale. Dette innebar før at et organ 
kunne la et dokument bare ligge lagret på EDB, og på den 
måten holde dokumentet utenfor offentligheten. Dette er nå 
ikke lenger mulig, idet forskriftene gir rett til innsyn i 
EDB-lagrede dokumenter og brevjournal.
9.4 Data og samfunnets sårbarhet
Innstillingen fra det offentlige utvalget som har utredet 
spørsmål omkring data og samfunnets sårbarhet, ble avgitt 
til Forbruker- og administrasjonsdepartementet i mars 1986.
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Utvalgets formann var direktør Helge Seip. Innstillingen 
konkluderer med at sårbarheten på en rekke samfunnsviktige 
områder er meget stor. Den bygger bl.a. på resultatene av 
en omfattende spørreundersøkelse der 259 bedrifter og 
administrative enheter innen den offentlige forvaltning ga 
skriftlig svar. Blant de områdene der sårbarheten er 
spesielt omfattende nevnes elektrisitetsforsyning, 
kommunikasjoner og telekommunikasjoner.
For å begrense sårbarheten ved den omfattende bruk av EDB 
i samfunnsviktig virksomhet, foreslår utvalget en rekke 
tiltak. Blant disse er en omfattende opplysningskampanje 
om datasårbarhet, systematisk styrking av sikkerheten i og 
omkring offentlige dataanlegg, bedring av kontroll- og 
sikkerhetsrutiner, utvidet bruk av kryptografi med 
opprettelse av en sivil kryptotjeneste, osv. Utvalget 
anbefaler videre lagring av deler og utstyr for å minske 
utenlandsavhengigheten ved vedlikehold. Kvalitetskontroll 
av programvare blir vurdert. Det foreslås opprettet et 
offentlig sårbarhetsorgan, fortrinnsvis plassert i 
tilknytning til det teknisk faglige miljø i Samferdsel- 
departementet.
I forbindelse med Sårbarhetsutredningen ble det på 
utvalgets intiativ utarbeidet en egen betenking av 
cand.jur. Dag Wiese Schartum ved Institutt for 
Rettsinformatikk, Universitetet i Oslo om "Stans av EDB- 
tjenester i krigs- og krisesituasjoner". Se også omtalen 
av Datatilsynets høringssvar under pkt. 9.2.
Sårbarhetsberednigen i Sverige har nylig avsluttet sitt 
oppdrag ved å fremlegge en sluttbetenkning. Det blir ikke 
opprettet noe spesielt sårbarhetsorgan, men statskontoret, 
som tilsvarer det norske rasjonaliseringsdirektoratet, vil 
ha ansvaret for å følge opp spørsmål om sårbarhet.
9.5 Bruk av fødselsnummer på legitimasjonskort
Datatilsynet har lenge vært opptatt av spørsmålet om bruk 
av fødselsnummer (11 siffer). Se f.eks. årsmeldingen for 
1982 og Finansdepartementets utredning om fødselsnummer. 
Datatilsynet har sett en tendens til at fødselsnummeret 
oppfattes som en legitimasjon i seg selv. Nummeret er 
imidlertid ikke taushetsbelagt, og det er derfor ikke 
vanskelig å skaffe seg en persons fødselsnummer. Av den 
grunn har Tilsynet alltid advart mot å bruke nummeret som 
selvstendig legitimasjon.
Problemstillingen ble anskueliggjort i en Oslo-avis, som 
over telefon fikk utlevert tildels svært følsomme opplys
ninger fra ulike kilder, fordi man oppfattet fødsels
nummeret som tilstrekkelig legitimasjon.
Tilsvarende hadde Datatilsynet sett en tiltagende ulovlig 
registrering av fødselsnummer i tilfelle der man enten 
utrykkelig hadde forbudt det eller der det ikke var søkt 
om tillatelse til å registrere det.
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Datatilsynets styre fant det nødvendig å begrense bruken 
av personnummer (5 siste sifre) på legitimasjonskortene, 
fordi kortene var en vesentlig kilde til kunnskap om 
personnummeret. Man fant det ikke hensiktsmessig å be
grense bruken av fødselsdato, fordi personens alder vil 
kunne være en vesentlig del av legitimasjonsgrunnlaget. I 
medhold av styrets beslutning, ble det rettet henvendelser 
om bruk av personnummer til bankforeningene (bankkort). 
Postdirektoratet (postens legitimasjon), Justisdeparte
mentet (pass) og til Vegdirektoratet (førerkort). Hen
vendelsen gjaldt i første rekke om man ville vurdere be
hovet for personnummer på den aktuelle legitimasjon.
Datatilsynet mottok på samme tid en henvendelse fra 
Justisdepartementet om å vurdere bruken av personnummeret.
Meget hurtig fikk Datatilsynet svar fra Justisdeparte
mentet om at man ikke fant rimelig grunn til å beholde 
personnummeret på passene, og at det var gitt nye 
retningslinjer om dette.
Bankforeningene ga også signaler om at man ville fjerne 
personnummeret på bankkortene, men man måtte først formelt 
vedta dette i de rette organer. Tilsvarende gjaldt for 
Postdirektoratet. Begge organer ga imidlertid tidlig svar 
på henvendelsen og var positive til å ta personnummeret 
bort fra kortene.
Fra Vegdirektoratet fikk Datatilsynet en vurdering som 
konkluderte med at det fortsatt var behov for personnummer 
på førerkortet. Dette ble begrunnet med det store antallet 
førerkorthandlinger ved biltilsynene og med at politiet 
hadde behov for et entydig identifikasjonsgrunnlag i en 
ofte usikker kommunikasjonssituasjon. I tilleggble det 
pekt på at førerkortet var ment først og fremst for 
såkalte trafikale situasjoner og ikke som et generelt 
legitimasjonskort.
Etter å ha rettet en forespørsel til Justisdepartementets 
politiavdeling, som støttet Vegdirektoratet, fant Datatilsynets styre å kunne godta Direktoratets vurdering.
Senere har Datatilsynet oppnådd sløyfing av personnummer 
på skolebevis og studentlegitimasjon. Etter dette skal 
pass, bankkort, postens legitimasjon og skole- og studie
bevis kun inneholde navn, adresse og fødselsdato, i til
legg til evt. bilde og underskrift og andre nødvendige 
opplysninger som f.eks. utsteders navn.

9. 6 Svartelister 1 forbindelse med mislighold av 
kontrakter ved leie av videofilm og movie-box

Videobransjen har de siste årene hatt store tap i forbin
delse med at leide filmer, movie-boxer, videospillere etc. 
blir underslått. I neste omgang blir de tapte gjenstan
dene ofte omsatt på et illegalt kjøpermarked. Datatilsynet 
har forståelse for bransjens problemer, men har hele tiden
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poengtert at en oppbygging av en sentral svarteliste ikke 
må sette vitale personverninteresser til side.
På forsommeren i fjor søkte et svensk firma - Idegruppen - 
om tillatelse til å få opprette en sentral liste over 
videokunder som ikke gjør opp for seg ved leie av film 
eller movie box. Det har tidligere bare vært tillatt å 
opprette en liste på fullt navn og adresse til 
forretningens eget bruk. Datatilsynet har således ikke 
gitt tillatelse til at det blir bygget opp et sentralt 
register med fullt navn og adresse på videokunder som ikke 
gjør opp for seg. Søknaden fra Idegruppen gjaldt da heller 
ikke en registrering med fullt navn og adresse, men bruk 
av initialer og fødselsdato.
Datatilsynet fant å kunne gi tillatelse til en slik 
"svarteliste" på bestemte vilkår. Listen kan bare 
inneholde opplysninger om misligholderens fødselsdato, 
kjønn og initialer. Dessuten kan det registreres, etter et 
gitt kodesystem, hvilken forretning som har meldt 
misligholdet til det sentrale rergister. Systemet med 
initialer skal bygges opp slik at det aldri registreres 
mindre enn tre initialer. I tilfeller hvor vedkommende 
bare har ett fornavn og ett etternavn skal også andre 
bokstav i fornavnet registreres. Dette vil innebære at man 
på bakgrunn av listen ikke kan identifisere den enkelte 
person; i så fall vil dette skje helt tilfeldig. Først i 
det øyeblikk en kunde kommer inn i videoforretningen og 
legitimerer seg og dette blir koblet mot listen, vil man 
kunne identifisere en person på denne listen.
Ovennevnte system er ment å fungere slik at den enkelte 
forretning som finner å ville slutte seg til en slik 
ordning, skal innrapportere misligholdte forhold til 
Idegruppen, som har det administrative ansvar for den 
sentrale svartelisten. For at heller ikke Idegruppen skal 
inneha en personrelatert liste, skal den enkelte 
forretning bare sende inn opplysning om initialer, 
fødselsdato og kjønn på misligholder. En opplysning om at 
kontrakten er misligholdt, bør imidlertid ikke brukes 
umiddelbart etter misligholdet. For å bøte på de 
situasjoner hvor mislighold beror på trivielle forhold som 
f.eks. glemsomhet eller sykdom, satte Datatilsynet som 
vilkår at opplysning om mislighold ikke måtte gis ut på en 
svarteliste før 14 dager etter at det er konstatert.
Opplysningene i registeret vil bli slettet når vedkommende 
tilbakeleverer eller på annen måte erstatter den leide 
videofilm eller movie-box. I tilfeller hvor disse 
gjenstander ikke kommer til rette eller blir erstattet, 
vil opplysningene først bli slettet etter 2 år.
Fra Datatilsynets side er det også fastsatt nærmere regler 
for bruk av EDB i forbindelse med registreringen av 
svarte- listen, og det er også gitt regler som skal kunne 
avhjelpe forvekslinger av personidentitet.
Nå har video-svartelisten fungert i ca. et halvt år, og
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erfaringene så langt er positive. Dette har gjort at 
Datatilsynet også har funnet å kunne gi en tilsvarende 
tillatelse til bilutleiefirmaer. Det skal imidlertid 
bemerkes at flere i bransjen fremdeles utgir svartelister 
med fullt navn, tross Datatilsynets forbud. Dette vil 
Tilsynet nå sette en stopper for.
10 ADMINISTRASJON
10.1 Budsjett/bevllgnlnger
Datatilsynets budsjett på vel 3,6 millioner kroner var 
tilstrekkelig for tilsynets virksomhet i 1986. En av 
hovedgrunnene til dette var at mengden av konsesjonssaker 
og andre henvendelser har gjort at Datatilsynet har 
prioritert arbeidet på kontoret, noe som er mindre 
ressurskrevende. Dette innebærer samtidig at vi har måttet 
innskrenke på kostnadskrevende virksomhet som kontroller.
10.2 Personale/stillinger
Datatilsynet fikk en ny stilling for 1986, og har nå totalt
10 faste stillinger. I tillegg hadde vi budsjettmessig 
dekning til å ha en person engasjert med saksbehandling 
mesteparten av året.
Datatilsynet fikk én ny stilling for 1987.
Denne tilveksten i stillinger gjør selvsagt situasjonen 
noe lettere i Datatilsynet. Men ettersom antallet henvend
elser til Datatilsynet øker hvert år, letter tilveksten 
ikke Datatilsynets arbeidssituasjon så mye som ønskelig. 
Datatilsynet har fra starten i 1979 vært underbemannet, og 
stillingstilveksten har ikke vært slik forutsetningene ved 
forberedelse av loven var. Tilsynet har derfor slitt med 
et etterslep både i antall ansatte i forhold til 
forutsetningene og i antall saker.
Denne sitasjonen har gjort at saksbehandlingstiden i 
Datatilsynet til tider har blitt svært lang, opptil 3 
måneder. Dette er for lang tid, særlig for nye registre 
som ikke kan settes igang før konsesjon foreligger. 
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er nå oppe i 2 til 3 
måneder.
Det er også grunn til å nevne at presset på de ansatte er 
svært stort. Antall behandlede saker har økt forholds- 
emessig mer enn tilveksten av antall ansatte.
10.3 Administrative rutiner - anskaffelser
Det er ikke foretatt større nyanskaffelser i 1986. 
Imidlertid er kapasiteten på Tilsynets EDB-anlegg blitt 
for liten, og vi er i ferd med å oppgradere dette. Alle 
medarbeiderne arbeider mot datamaskinen, og det er derfor 
viktig at denne ikke blir en faktor som sinker arbeidet. I
1986 oppgraderte vi sentralenheten og muligheten for 
terminaltilknytninger ble økt, mens det i 1987 vil bli



30

foretatt en utvidelse av nærlagret. Dette regner vi med 
skal være tilstrekkelig, men i løpet av noen år vil det 
bli nødvendig å fornye anlegget totalt.
10.4 Konklusjon
Som i tidligere år må konklusjonen her bli at Datatilsynet 
fremdeles har for lite personalressurser. Til syvende og 
sist vil denne mangelen på personalressurser medføre et 
svekket personvern. Dersom saksbehandlingstiden blir for 
lang, vil det svekke den forhåndskontroll som konsesjons
behandlingen er, fordi registereiere vil sette igang sine 
registre før disse har fått behandling i tilsynet.
Mangelen vil også medføre at Datatilsynets troverdighet 
blir svekket og at det ikke kan opprettholde den autoritet 
som er nødvendig med de oppgaver Tilsynet har.
11 ARBEIDSPLANER 1987
Datatilsynet har ikke planer om store endringer i 1987.
Mye av arbeidet må tilpasses til antall konsesjonssøknader 
og andre henvendelser. I tillegg til arbeid med innkomne 
saker, vil Datatilsynet også i 1987 søke å prioritere 
kontrollvirksomheten. Her kan nye sikkerhetsforskrifter 
bli en støtte i arbeidet.
Tilsynet er i de senere år tilført mer penger til 
informasjonsarbeid, og dette arbeidet vil bli fulgt opp og 
utvidet. Datatilsynet har nå en stamme av brosjyrer som 
vil bli opprettholdt, og i tillegg vil vi søke å anvende 
pengene over et så bredt informasjonsspekter som mulig. 
Tilsynet har kontakt med et reklamebyrå, som skal hjelpe 
oss i å gjøre informasjonsarbeidet så slagkraftig som 
mulig.

12 ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN
Justisdepartementet sendte i begynnelsen av januar 1986 ut 
et utkast til Ot.prp. om endringer i personregisterloven. 
Utkastet er fremdeles til vurdering i departementet.
Det er ellers ikke gjort endringer i lovverket i 1986, men 
Datatilsynet vil i forbindelse med revisjon av lovteksten 
utarbeide et notat med forslag til en gjennomgående 
revisjon av forskriftene. Noen forslag foreligger 
allerede.



Vedlegg 13.1
LOV AV 9. JUNI 1978 NR. 48 OM PERSONREGISTRE M M 

(GJELDENDE FRA 1. JANUAR 1980 I HENHOLD TIL 
KGL. RES. AV. 21. DESEMBER 1979)

KAPITTEL 1 
Lovens område

§ 1
Loven gjelder for personregistre og for annen bruk av 
personopplysninger i visse typer virksomhet.
Med personopplysninger er ment opplysninger og 
vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til 
identifiserbare enkeltpersoner, sammenslutninger eller 
stiftelser. Med personregistre er ment registre, 
fortegnelser m.m. der personopplysninger er lagret 
systematisk slik at opplysninger om den enkelte person 
kan finnes igjen.
Loven gjelder for personregistre og bruk av 
personopplysninger i organ for stat eller kommune og i 
privat næringsvirksomhet, foreninger eller stiftelser.
Kongen kan bestemme at loven ikke skal gjelde for visse 
typer personregistre.

KAPITTEL 2 
Datatilsynet

§ 2
Det blir opprettet et datatilsyn. Datatilsynet skal være 
et frittstående organ underordnet Kongen og det 
departementet Kongen fastsetter.
Datatilsynet blir ledet av et styre, som skal ha 7 
medlemmer.
Medlemmene blir oppnevnt av Kongen, som også fastsetter 
hvem som skal være styrets formann og nestformann.

§ 3
Uttalelse fra Datatilsynet skal være innhentet for det 
blir gjort vedtak som i loven er lagt til Kongen. Dette 
gjelder likevel ikke vedtak etter § 2.
Datatilsynet skal ellers :
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1) holde seg orientert om den generelle utvikling i 
bruken av personregistre og om de problemer som 
knytter seg til slike registre, samt sørge for 
informasjon i denne forbindelse

2) gi råd og rettleiing om spørsmål om personvern og 
datasikring til dem som planlegger å opprette 
personregistre

3) kontrollere at de lover, forskrifter og regler som 
gjelder for personregistre, blir fulgt, og at feil 
eller mangler blir rettet

4) etter henvendelser eller av eget tiltak gi uttalelse 
i spørsmål som gjelder bruk av personopplysninger.

Kongen kan gi Datatilsynet ytterligere oppgaver som 
gjelder bruk m.m. av personregistre eller bruk av 
personopplysninger ellers.

§4
Datatilsynet skal føre en systematisk fortegnelse over 
personregistre som det gjelder konsesjonsplikt for etter 
§ 9. Fortegnelsen skal vise hvem som har ansvar for 
registeret, hvilke typer opplysninger registeret kan 
inneholde, og hva det kan brukes til. Fortegnelsen skal 
henvise til de regler som ellers er fastsatt etter § 11 
Et eksemplar av reglene skal oppbevares ved Datatilsynet.
Fortegnelsen og reglene skal være tilgjengelig for alle.
Kongen kan gi nærmere regler om fortegnelsen og gjøre 
slike unntak fra første ledd som er nødvendige ut fra 
beredskapshensyn eller hensynet til rikets sikkerhet.

§ 5
Datatilsynet kan kreve de opplysningene som trengs for at 
det kan gjennomføre sine oppgaver. Tilsynet kan kreve å 
få adgang til de stedene der personregistre og tekniske 
hjelpemidler fins, og til å gjennomføre de prøver eller 
kontroller som de mener er nødvendige.
Datatilsynets rett til å kreve opplysninger er ikke 
begrenset av bestemmelser om taushetsplikt.
Kongen kan gjøre slike unntak fra første og annet ledd 
som er nødvendige av hensyn til rikets sikkerhet. Kongen 
kan også gi forskrift om dekning av utgiftene ved 
kontroll.



3

KAPITTEL 3 
Alminnelige regler

§ 6
Registrering av personopplysninger skal være saklig
begrunnet ut fra hensynet til administrasjon og
virksomhet i det organ eller foretak som foretar
registreringen.
Uten at det er nødvendig, må det ikke registrere«?
1) opplysninger om rase, eller politisk eller religiøs 

oppfatning
2) opplysninger om at en person har vært mistenkt, 

tiltalt eller domt i straffesak
3) opplysninger om helseforhold eller misbruk 

av rusmidler
4) opplysninger om seksuelle forhold
5) andre opplysninger om familieforhold enn slike som 

gjelder slektskap eller familiestatus, 
formuesordningen mellom ektefeller og 
forsørgelsesbyrde.

§ 7
Alle har rett til å få opplyst hvilke opplysninger om dem 
selv som lagres eller bearbeides ved elektroniske 
hjelpemidler. Denne innsynsretten gjelder likevel ikke 
registre som bare brukes til statistikk, forskning eller 
generelle planleggingsmål. Innsynsretten gjelder heller 
ikke opplysninger som det må anses utilrådelig at 
vedkommende får kjennskap til, av hensyn til deres helse 
eller forholdet til personer som står dem nær.
For personregistre i organ for stat eller kommune gjelder 
innsynsretten, slik den er avgrenset i første ledd, også 
for opplysninger som ikke lagres eller bearbeides ved 
elektroniske hjelpemidler. Den registrerte kan likevel 
ikke kreve å få se dokumenter som reknes som interne 
etter forvaltningslovens § 18.
For personregistre i organ for stat eller kommune har 
alle dessuten rett til å få opplyst hvilke typer 
opplysninger som er tatt inn i registeret.
Kongen kan ved forskrift bestemme at det som er fastsatt 
i annet og tredje ledd, også skal anvendes på 
personregistre i privat næringsvirksomhet, foreninger 
eller stiftelser, eller for visse slike registre.
Kongen kan ved forskrift eller for det enkelte register 
fastsette flere unntak fra innsynsretten og fastsette 
nærmere regler eller vilkår for bruken av retten.
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Dersom et personregister inneholder uriktige eller 
ufullstendige opplysninger, opplysinger som det ikke er 
adgang til å ta inn i registeret, eller opplysninger som 
ikke lenger har betydning, skal opplysningene rettes, 
slettes eller suppleres såframt mangelen kan få betydning 
for den registrerte. Har mangelen fort til at det er 
gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, skal det 
sorges for at feilen så vidt mulig ikke får betydning for 
den registrerte.
Når det foreligger feil som nevnt i første ledd, kan 
Datatilsynet gi pålegg om retting, sletting eller 
supplering av registeret og om tiltak etter første ledd 
annet punktum.

§ 8

KAPITTEL 4
Plikt til å søke samtykke til å opprette personregistre

§9
Det kreves samtykke fra Kongen (konsesjon) for å opprette 
personregistre som skal gjøre bruk av elektroniske 
hjelpemidler. Slikt samtykke kreves også for å opprette 
andre personregistre dersom de skal inneholde
1) opplysninger om rase, eller politisk eller religiøs 

oppfatning
2) opplysninger om at en person har vært mistenkt, 

tiltalt eller domt i straffesak
3) opplysninger om helseforhold eller misbruk av 

rusmidler
4) opplysninger om seksuelle forhold eller
5) andre opplysninger om familieforhold enn slike som 

gjelder slektskap eller familiestatus, 
formuesordningen mellom ektefeller og 
forsørgelsesbyrde.

Kongen kan bestemme at visse typer personregistre skal 
være unntatt fra konsesjonsplikten etter første ledd.
For slike registre kan det fastsettes forskrifter om 
forhold som er nevnt i § 11. Det kan også fastsettes 
andre forskrifter for å begrense de problemer registeret 
ellers kunne medfore for den enkelte, bl.a. regler om at 
registeret skal kontrolleres av Datatilsynet og tas med i 
fortegnelsen etter § 4.
Kongens myndighet etter første og annet ledd kan bare 
delegeres til departementet eller til Datatilsynet.
Kongen kan gi forskrifter om sikringstiltak ved anlegg 
for drift av personregistre som nevnt i første ledd.
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Ved avgjørelsen av om samtykket skal gis, skal det - 
innenfor den rammen som er fastsatt i § 6 - vurderes om 
opprettelse og bruk av personregisteret kan volde 
problemer for den enkelte som ikke kan løses 
tilfredsstillende ved regler etter § 11. Dersom slike 
problemer kan oppstå, må det overveies om de blir oppveid 
av hensyn som taler for at registeret blir opprettet.

§ 10

§11
Når det blir gitt samtykke etter § 9, skal det fastsettes 
regler for personregisteret som angir hvilke typer 
opplysninger registeret kan inneholde, og hva registeret 
kan brukes til.
I reglene skal det dessuten fastsettes slike vilkår som 
har betydning for bruken av registeret eller kan begrense 
de ulempene opprettelsen og bruken av registeret ellers 
kunne medføre. Særlig skal det overveies å fastsette 
regler om
1) innsamling og kontroll av de opplysninger registeret 

kan inneholde
2) behandling og lagring av disse opplysningene
3) adgangen til samkjøring med andre personregistre 

(kobling)
4) bruk av personnummer
5) utlevering av opplysninger, bl.a. om opplysninger kan 

overføres til andre registre
6) omfanget og innholdet av den informasjon som skal gis 

ved meldinger eller andre henvendelser til den 
registrerte

7) den enkeltes rett til å kreve opplysninger etter § 7
8) retting av opplysninger og rutiner i registeret
9) ajourføring av registeret
10) sletting eller ikke-bruk av opplysninger etter en 

viss tid, og eventuelt overføring av registeret til 
arkivverket.

11) sikkerhetstiltak og tilintetgjøring.
Reglene skal dessuten peke ut det organ eller foretak 
eller den person som har ansvaret for at reglene blir 
gj ennomført.

§ 12
Regler som er fastsatt etter § 11 , kan ikke fravikes 
uten at det er innhentet samtykke fra det organet som 
fastsetter reglene, eller - når reglene bestemmer det - 
fra departementet eller Datatilsynet.
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Kreditt- og personopplysningsvlrksomhet
KAPITTEL 5

§ 13
Med kredittopplysningsvirksomhet menes i kapitlet her 
virksomhet som består i å gi meddelelser som belyser 
kredittverdighet eller økonomisk vederheftighet 
(kredittopplysning). Kapitlet gjelder ikke bruk av 
opplysninger innen et foretak eller i forhold til foretak 
innen samme konsern. Det gjelder heller ikke avgivelse 
av opplysninger til annet kredittopplysningsforetak som 
loven gjelder for, forutsatt at opplysningene skal brukes 
i dette foretakets kredittopplysningsvirksomhet.
Kongen kan gi utfyllende forskrift om hva som skal reknes 
som kredittopplysningsvirksomhet. For visse typer 
foretak kan Kongen ved forskrift eller enkeltvedtak gjore 
unntak fra de enkelte bestemmelser i kapitlet.
Foretak som driver kredittopplysningsvirksomhet, kan ikke 
uten samtykke fra Kongen drive annen person- 
opplysningsvirksomhet.

§ 14
Et foretak kan ikke sette i gang kreditt
opplysningsvirksomhet før Kongen har gitt samtykke 
til det.
Ved avgjørelsen om at det skal gis samtykke, skal det 
legges vekt på om virksomheten kan forutsettes å ville 
bli drevet på en redelig og forsvarlig måte. Innenfor 
rammen av bestemmelsene i denne lov kan det settes slike 
vilkår for konsesjonen som er egnet til å fremme disse 
formål, bl.a. om sikkerhet for ansvar. For foretak som 
utenlandske interesser har bestemmende innflytelse over, 
kan det settes vilkår som gjelder etableringsformen og 
sammensetningen av selskapets ledelse.

§ 15
Kredittopplysningsforetaket skal påse at de opplysninger 
som brukes i kredittopplysningsøyemed, så vidt mulig er 
fullstendige, og at det ikke brukes opplysinger som kan 
danne grunnlag for ugrunnet eller urimelig avvisende 
holdning til den opplysningene gjelder.
En opplysning som ved kalenderårets utgang vil være 5 år 
gammel eller mer, kan bare brukes dersom det er åpenbart 
at forholdet fortsatt har vesentlig betydning for 
vurderingen av den opplysningene gjelder.
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Foretaket kan ikke som ledd i kredittopplysnings-
virksomhet bruke
1) opplysninger om rase, eller politisk eller religiøs 

oppfatning
2) opplysninger om at en person har vært mistenkt, 

tiltalt eller dømt i straffesak
3) opplysninger om helseforhold eller misbruk, av 

rusmidler
4) opplysninger om seksulle forhold
5) andre opplysninger om familieforhold enn slike som 

gjelder slektskap eller familiestatus, 
formuesordningen mellom ektefeller og 
forsørgelsesbyrde.

Kongen kan likevel gi samtykke til at opplysninger som er
nevnt i første ledd nr. 2 og 3 samles inn og meddeles i
visse tilfelle.

§ 16

§ 17
Kredittopplysning må ikke gis når det etter det som 
foreligger, går fram at bestilleren ikke har saklig behov 
for den.
Kongen kan ved forskrift eller for det enkelte foretak gi 
regler om beskyttelse av innsamlede opplysninger mot 
uberettiget bruk.

§ 18
Kredittopplysning skal vanligvis meddeles skriftlig. Den 
kan gis muntlig dersom den ikke inneholder noe som kan 
bli anført mot den opplysningen gjelde, eller 
kredittopplysningen av praktiske grunner må gis uten 
opphold. Blir en kredittopplysning gitt muntlig, skal 
opplysningens innhold samt bestillerens navn og adresse 
noteres og oppbevares minst et halvt år. Inneholder den 
noe som kan bli anført mot den opplysningen gjelder, skal 
den bekreftes skriftlig.
Kredittopplysninger kan gis ved utsending av publikasjon 
eller lister, forutsatt at publikasjonen eller listen 
bare inneholder opplysninger om næringsdrivende, og at 
opplysningene er gitt i summarisk form. Slike 
publikasjoner kan bare sendes til medlemmer og 
abonnenter.
Anmodning om kredittopplysning som går ut på at 
bestilleren skal få vite det kredittopplysningsforetaket 
blir kjent med i framtiden eller i et bestemt tidsrom, 
kan bare omfatte opplysninger om næringsdrivende.
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Når kredittopplysning om noen som ikke er næringsdrivende 
blir gitt eller bekreftet skriftlig, skal 
kredittopplysningsforetaket vederlagsfritt sende 
gjenpart, kopi eller annen melding om innholdet til den 
det er bestilt opplysninger om. Foretaket plikter ikke 
å opplyse hvem som har bestilt opplysningene, eller hvem 
det har mottatt opplysningene fra.

§ 19

§ 20

Alle har rett til å få opplyst hva foretaket har lagret 
om dem selv til bruk i kredittopplysningsøyemed, og til å 
få opplyst hvilke kredittopplysninger som er gitt om dem 
de siste seks måneder. Svar skal gis skriftlig om ikke 
vedkommende har samtykket i at det blir gitt på annen 
måte. Blir opplysning om hva et register inneholder gitt 
i form av et sammendrag, eller har foretaket lagret 
opplysninger som ikke gjengis fullstendig, skal dette 
sies i svaret. Den opplysningene gjelder, kan kreve å få 
gjennomgå alle dokumenter m.m. ved henvendelse til 
foretaket.
Foretaket plikter ikke å opplyse hvem som har bestilt 
opplysningene, eller hvem det har mottatt opplysningene 
fra.

§ 21

Kongen kan ved forskrift fastsette at § 14 om 
konsesjonsplikt skal gjelde også for andre foretak som 
driver personopplysningsvirksomhet.
I konsesjonen kan det settes vilkår om innsamling, 
lagring og bruk av opplysningene, samt om kontroll, om 
innsynsrett for den opplysningene gjelder og om rett til 
å kreve seg slettet av register.

KAPITTEL 6
Databehandlingsforetak.

§ 22

Virksomhet som består i å bearbeide personopplysninger 
for andre ved elektroniske hjelpemidler, må ikke settes i 
gang før Kongen har gitt samtykke til det. § 14 annet 
ledd gjelder tilsvarende.
Første ledd gjelder ikke dersom bearbeidelsen utelukkende 
skjer for andre foretak innen samme konsern.
Kongen kan gi utfyllende forskrifter om hva som skal
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reknes som databehandlingsforetak ved anvendelse av 
første ledd, og kan ved forskrift eller enkeltvedtak 
gjore unntak fra de enkelte bestemmelser i dette 
kapitlet.

§ 23
Foretak som må ha konsesjon etter § 22 første ledd, må 
ikke uten avtale med oppdragsgiveren anvende 
opplysningene til andre formål enn det oppdraget gjelder. 
Opplysningene kan heller ikke uten slik avtale overlates 
til noen andre for lagring eller bearbeidelse.

§ 24
Foretaket skal treffe de sikringstiltak som trengs.
Kongen kan ved forskrift eller for det enkelte foretak gi 
bestemmelser om de sikringstiltak som skal gjennomføres.

KAPITTEL 7
Adresserlngs- og distribusjonsvirksomhet.

§ 25
Virksomhet som består i å selge eller på annen måte tilby 
adresser for grupper av personer, eller i å utfore 
oppdrag for utsending av reklame og andre meddelelser til 
slike grupper, kan ikke settes i gang for Kongen har gitt 
samtykke til det. § 14 annet ledd gjelder tilsvarende.
Kongen kan gi utfyllende forskrift om hvilke foretak som 
er konsesjonspliktige etter første ledd, og kan ved 
forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra de enkelte 
bestemmelser i kapitlet.

§ 26
Et register til bruk for virksomhet som er nevnt i § 25
første ledd, kan ikke inneholde
1) opplysninger om rase, eller politisk eller religiøs 

oppfatning
2) opplysninger om at en person har vært mistenkt, 

tiltalt eller dømt i straffesak
3) opplysninger om helseforhold eller misbruk av 

rusmidler
4) opplysninger om seksuelle forhold
5) andre opplysninger om familieforhold enn slike som 

gjelder slektskap eller familiestatus, 
formuesordningen mellom ektefeller og 
forsørgelsesbyrde
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Kongen kan ved forskrift eller enkeltvedtak ytterligere 
begrense foretakets adgang til å registrere 
personopplysninger, og regulere bruken av registrerte 
opplysninger.

§ 27
Uten hinder av bestemmelsene i § 26 kan foretaket sende 
meldinger på grunnlag av kunde- og medlemsregistre som 
stilles til rådighet av oppdragsgiveren. Slike registre 
må bare nyttes til å sende meldinger om oppdragsgiverens 
varer eller tjenester o.l., og de kan ikke overlates til 
andre.

§ 28
Foretak skal i sine registre slette enhver som ber om 
det. En registrert kan kreve å få opplyst hvem som er 
foretakets kilde for registreringen.
Gjelder kravet om sletting slikt register som er nevnt i 
§ 27, skal kravet sendes til oppdragsgiveren, som plikter 
å påse at vedkommende blir strøket som adressat ved 
seinere bruk av registeret. Den som har satt fram 
kravet, skal underrettes om videresendingen og om 
oppdragsgiverens navn.

§ 29
Kongen kan ved forskrift eller for det enkelte foretak gi 
bestemmelser med sikte på å hindre at personopplysninger 
blir brukt i strid med §§ 26 og 27 og for å sikre 
gjennomføringen av reglene i § 28.

§ 30
Kongen kan ved forskrift bestemme
1) at §§ 26 til 28 skal gjelde tilsvarende for foretak 

som i enkeltstående tilfeller påtar seg oppdrag som 
er nevnt i § 25 første ledd,

2) at visse typer opplysninger ikke skal kunne anvendes 
for utvalg av adressater ved utsending av meldinger 
for foretakets egne varer og tjenester o.l., samt at 
§ 28 skal gjelde tilsvarende for slike adresselister

KAPITTEL 8
Opinlons- og markedsundersøkelser

§ 31
Virksomhet som består i å utføre opinions- eller
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markedsundersøkelser for andre, kan ikke sette i gang før 
Kongen har gitt samtykke til det. § 14 annet ledd 
gjelder tilsvarende.
Kongen kan gi utfyllende forskrift om hvilke foretak som 
er konsesjonspliktige etter første ledd, og kan ved 
forskrift eller enkeltvedtak gjøre unntak fra de enkelte 
bestemmelser i dette kapitlet.

§ 32
Personopplysninger som noen gir under opinions- eller 
markedsundersøkelser, må ikke meddeles videre i en slik 
form at opplysningen kan henføre til en enkelt person.
Opplysninger som er mottatt for opinions- og 
markedsundersøkelser, må ikke brukes for andre formål.

§ 33
Uten samtykke fra den opplysningene gjelder, må 
opplysning om navn, fødselsdato, fødselsnummer eller 
liknende ikke innføres i register som bearbeides ved 
elektroniske hjelpemidler. Heller ikke må slike 
opplysninger innføres i et annet register som er særskilt 
utformet med sikte på at opplysningene skal være lett 
tilgjengelige og anvendelige.
Uten samtykke fra den opplysningen gjelder, må innsamlede 
opplysninger ikke lagres i mer enn et halvt år i slik 
form at de kan henføres til en enkelt person.

§ 34
Kongen gir nærmere forskrifter om slik virksomhet som er 
nevnt i § 31. Forskriftene kan bl.a. inneholde 
bestemmelser om innhenting av opplysninger, om lagring av 
innhentede opplysninger, og andre bestemmelser som skal 
sikre at innsamlede personopplysninger ikke nyttes på 
urett måte eller kommer på urette hender.

§ 35
Kongen kan ved forskrift bestemme at §§ 32 til 34 skal 
gjelde også for foretak som i enkeltstående tilfelle 
påtar seg slike oppdrag som er nevnt i § 31 første ledd, 
og for foretak som setter i verk slike undersokelser for 
sin egen administrasjon og virksomhet.
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Overforing til utlandet, m.m.
KAPITTEL 9

§ 36
Register som omfattes av § 9 første ledd må ikke 
overføres til utlandet uten samtykke av Kongen.
Personopplysninger som er innsamlet her i riket, må ikke 
overfores til utlandet uten samtykke av Kongen når 
formålet er å innføre opplysningene i et register nevnt 
i § 9 første ledd.
Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra første og annet 
ledd. Det kan fastsettes at disse bestemmelser ikke skal 
gjelde i forhold til enkelte andre land.

§ 37
Kongen kan gi forskrift om samarbeid mellom Datatilsynet 
og tilsynsmyndigheter i andre land. I slik forskrift kan 
det fastsettes særlige regler om meldeplikt for registre 
og om kontroll med eller tilintetgjøring av registre.

KAPITTEL 10
Straff og erstatning

§ 38
Med boter eller fengsel inntil ett år eller begge deler
straffes den som forsettlig eller aktløst
1) unnlater å innhente samtykke etter § 9, § 13 tredje

ledd, § 14, § 22, § 25, § 31 eller § 36
2) overtrer regler eller vilkår fastsatt etter § 11, §

14, § 22, § 25, § 31 eller § 36,
3) bruker opplysninger i strid med reglene i § 16, § 18,

§ 23, § 26, § 27, § 32 eller § 33
4) unnlater å etterkomme krav fra Datatilsynet etter § 5

eller § 8
5) unnlater å etterkomme krav om opplysninger etter § 7

eller § 20 eller krav om sletting etter § 28
6) unnlater å gi melding etter § 19 til den

opplysningene gjelder.
Medvirkning straffes på samme måte.
I forskrift som gis i medhold av loven, kan det
fastsettes at overtreding av forskriften skal straffes
med boter eller fengsel inntil ett år eller begge deler.
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Er en overtreding som nevnt i § 38 begått av noen som har 
handlet på vegne av et foretak, kan bøtestraff idømmes 
foretaket, selv om ingen kan straffes etter § 38.
Ved utmåling av straff etter denne paragrafen skal det
særlig legges vekt på om overtredingen er foretatt for å 
fremme foretakets interesser, og om foretaket har hatt 
fordel av overtredingen.
Straffelovens § 28 gjelder ikke bøtestraff etter denne 
paragraf.

§ 40
Har foretak som driver virksomhet som nevnt i § 13,
meddelt opplysninger i strid med bestemmelser gitt i
eller i medhold av loven her, eller meddelt opplysninger 
som viser seg uriktige eller åpenbart misvisende, skal 
foretaket erstatte det tap som påføres den opplysningene 
gjelder. Dette gjelder uten hensyn til om det er utvist 
skyld fra noen som har opptrådt på vegne av eller i 
tjeneste hos foretaket.

§ 39

KAPITTEL 11
Forholdet til andre lover. Ikraftsetting. 
Overgangsregler.

§ 41
Konsesjonsplikten etter § 9 jfr. § 10 gjelder ikke for 
personregistre i organ for stat eller kommune som er 
opprettet ved egen lov. Også for slike registre skal det 
likevel fastsettes regler som nevnt i § 11, i den 
utstrekning det ikke er fastsatt noe annet i eller i 
medhold av heimelsloven. Også de andre bestemmelsene i 
loven gjelder for slike registre i den utstrekning det 
ikke er fastsatt noe annet i eller i medhold av 
heimelsloven.

§ 42
Loven trer i kraft den dag Kongen bestemmer.
For personregistre som er opprettet før loven trer i 
kraft, og som omfattes av § 9, skal det sokes om samtykke 
innen en frist som Kongen fastsetter. Forutsatt at 
søknad er kommet inn innen fristen, kan personregisteret 
brukes uendret inntil det er fastsatt regler etter § 11.
Reglene i annet ledd gjelder tilsvarende når det kreves 
samtykke etter kapitlene 5-9.
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§ 43
Fra loven trer i kraft gjøres følgende endringer i andre 
lover.
1. Lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker 

§ 21 Nytt annet ledd skal lyde :
Denne bestemmelse er likevel ikke til hinder for at 
banken driver kredittopplysningsvirksomhet i samsvar 
med lovgivningen for slik virksomhet.

2. Lov 24. mai 1961 nr 2 om forretningsbanker 
§ 18 nytt annet ledd skal lyde :
Denne bestemmelse er likevel ikke til hinder for at 
banken driver kredittopplysningsvirksomhet i samsvar 
med lovgivningen for slik virksomhet.

3. Lov 11. juni 1976 nr 71 om finansieringsvirksomhet 
§ 15 nytt annet ledd skal lyde :
Denne bestemmelse er likevel ikke til hinder for at 
foretaket driver kredittopplysningsvirksomhet i 
samsvar med lovgivningen for slik virksomhet.



Vedlegg 13.2

FORSKRIFTER I MEDHOLD AV LOV AV 9. JUNI 1978 NR. 48 
OM PERSONREGISTRE M. M.
Gitt av Justisdepartementet 21. desember 1979
med endringer av 10. mars 1981,
jfr. kgl. resolusjon 21. desember 1979.
KAP. 1. OM INNSYNSRETTEN.
(Personregisterloven § 7 fjerde og femte ledd.)
§ 1-1
Svar på henvendelser som nevnt i personregisterloven § 7 
forste ledd skal gis snarest mulig og senest innen en 
måned.
Svaret skal gis skriftlig dersom ikke den som benytter 
innsynsretten samtykker i at svaret gis muntlig eller på 
annen måte.
§ 1-2
Svar på henvendelser som nevnt i personregisterloven § 7 
annet ledd skal gis snarest mulig og senest innen en 
måned. Dersom innsynsretten kan motvirke mulighetene for 
å få en sak som er under behandling avklart, kan 
institusjonen fastsette at vedkommende ikke skal ha 
adgang til opplysningene så lenge undersøkelser pågår, 
(jfr. forvaltningsloven § 20 første ledd).
Den registeransvarlige bestemmer ellers, ut fra hensynet 
til forsvarlig saksbehandling, hvordan dokumentene eller 
opplysningene skal gjøres tilgjengelig for vedkommende. 
På anmmodning skal vedkommende gis skriftlig svar ved 
utskrift eller avskrift fra registeret.
§ 1-3
Svar på henvendelser som nevnt i personregisterloven § 7 
tredje ledd skal gis umiddelbart.
Svaret skal gis skriftelig dersom ikke den som benytter 
innsynsretten samtykker i at svaret gis muntlig eller på 
annen måte.
§ 1-4
Datatilsynet gis myndighet som nevnt i person
registerloven § 7 femte ledd til ved enkeltvedtak 
å fastsette unntak fra innsynsretten. Datatilsynet kan 
også ved enkeltvedtak fastsette nærmere regler eller 
vilkår for bruk av retten, herunder unntak fra reglene i 
dette kapittel.
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Innsynsretten etter lovens § 7 annet ledd i opplysninger 
som ikke lagres eller bearbeides ved elektroniske 
hjelpemidler, skal også gjelde for de registre over 
nåværende eller tidligere ansatte, personale eller 
representanter som finnes i privat næringsvirksomhet, 
foreninger eller stiftelser, jfr. lovens § 7 fjerde ledd.
Som interne dokumenter som etter § 7 annet ledd kan 
unntas fra innsyn, skal i denne sammenheng regnes alle 
dokumenter arbeidsgiver selv utarbeider for sin interne 
saksforberedelse samt dokumenter som er utarbeidet for 
den interne saksforberedelse av særskilte rådgivere eller 
sakkyndige, eller av annen sammenslutning eller stiftelse 
innenfor eget konsern eller organisasjon.
Også dokumenter om å innhente dokumenter nevnt i denne 
bestemmelse kan unntas fra innsyn.
Selv om dokumentet er unntatt fra annet og tredje ledd 
bor vedkommende ha rett til å gjore seg kjent med de 
deler av dokumentet som inneholder faktiske opplysninger 
eller sammendrag eller annen bearbeidelse av faktum.
Dette gjelder likevel ikke faktiske opplysninger som 
finnes i annet dokument som vedkommende har innsyn i.

§ 1-5

KAP. 2. FRITAK FRA KONSESJONSPLIKT.
(Personregisterloven § 9 annet ledd.)
§ 2-1

Personregistre som omfattes av dette kapittel er unntatt 
fra konsesjonsplikten etter personregisterloven § 9 
forste ledd.
Vilkårene for konsesjonsfrihet er at kravene til 
registrenes innhold m.v. i §§ 2-2 til og med 2-15 følges, 
og at følgende regler overholdes:
(1) FORMAL
Registeret må ikke brukes til andre formål enn det 
som følger av typebetegnelsene i §§ 2-2 til og med 
2-15, eller i strid med andre lovregler som gjelder 
for føringen eller bruken av registeret.

(2) UTLEVERING
Personopplysninger må ikke utleveres fra registeret 
til utenforstående, unntatt når utlevering skjer
a) med samtykke fra den opplysningene gjelder,
b) til annen sammenslutning eller stiftelse



innenfor eget konsern (jfr. lov av 4. juni 1976 
nr. 59 om aksjeselskaper § 2-1).

c) med hjemmel i lov, eller i forskrift gitt med 
hjemmel i lov,

d) med hjemmel i avtale mellom partene i 
arbeidslivet,

e) som ledd i betalingsinnkreving (inkasso),
f) fra registre som nevnt i §§ 2-2 og 2-12 som

nødvendig ledd i opprettelse og administrasjon
av kollektive forsikringsordninger,

g) for registre som nevnt i § 2-12 til registre for
utarbeidelse av lønnsstatistikk som har
konsesjon etter personregisterloven § 9.
Denne bestemmelse er ikke til hinder for at 
annet kan bestemmes i avtale mellom partene i 
arbeidslivet,

h) fra registre som nevnt i § 2-4 til annen bank, 
etter beslutning fra styret eller noen som har 
fullmakt fra styret til å avgjøre spørsmål om 
utlevering,

i) fra registre som nevnt i § 2-5 til andre 
livsforsikringsselskaper eller deres 
bransjeorganisasjoner, etter beslutning fra 
styret eller noen som har fullmakt til å avgjøre 
spørsmål om slik utlevering.

Oppbevaring eller behandling av personopplysninger hos et 
databehandlingsforetak som har konsesjon etter 
personregisterloven § 22, eller hos et adresserings- 
eller distribusjonsforetak som har konsesjon etter loven 
§ 25, regnes ikke som utlevering når dette skjer etter 
oppdrag fra registerets eier.
Denne bestemmelse om utlevering gjelder ikke for 
personregistre som nevnt i §§ 2-11, 2-13 og 2-15.
3) KOPLING.
Registeret må ikke koples sammen med andre 
personregistre, unntatt når koplingen
a) skjer med hjemmel i lov,
b) har hjemmel i avtale mellom partene i 

arbeidslivet,
c) er ledd i utveksling og sammenholding av 

opplysninger i et foretaks vanlige 
administrative rutiner,

d) går ut på å sammenligne navn og adresser for å 
unngå dobbeltforsendelser o.l.,

e) skjer i forbindelse med utlevering som nevnt i 
punkt (2) bokstav f.

Registre som nevnt i § 2-4 og § 2-8 regnes i denne 
sammenheng som ett register.



(4) SIKRING.
Den registeransvarlig må sørge for forsvarlig 
sikring av de registrerte personopplysninger, slik 
at ikke noen får tilgang til opplysningene uten å ha 
rett til eller krav på dem.
Datatilsynet kan gi pålegg som ansees som nødvendige 
for å oppnå forsvarlig sikring.
Fødselsnummer må ikke benyttes utenpå postsendinger.
For organ i staten vises for øvrig til gjeldende 
sikkerhets- og databeskyttelsesinstruks med 
utfyllende bestemmelser (datasikkerhetsdirektivet).
Denne bestemmelse gjelder ikke for registre som 
nevnt i § 2-15.
(5) SLETTING.
Tidligere medlemmer, kunder, abonnenter og 
leverandører skal slettes fra registre som nevnt i 
§§ 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 og 2-6 når vedkommende krever 
det og andre lovregler ikke er til hinder for 
sletting.
Utsendelsene som registre som nevnt i § 2-7 brukes 
til, må påfores avsenders navn og adresse. Enhver 
som ber om det kan kreve seg slettet fra registeret.
Opplysning om "lånenummer" i utlånsregister som 
nevnt i § 2-8 skal biblioteket slette av eget tiltak 
når den utlånte bok er tilbakelevert.
§ 2 -2

Foreningers medlemsregistre unntas fra konsesjonsplikten 
etter personregisterloven § 9 første ledd.
Med et slikt register menes en fortegnelse over forenings 
nåværende og tidligere medlemmer som ikke inneholder 
andre personopplysninger enn:
(1) navn
(2) adresseopplysninger
(3) opplysninger om nummer (anropsnummer) for telefon, 

teleks og andre teletjenester
(4) medlemsnummer
(5) medlemskoder (opplysninger om type medlemsskap o.l.)
(6) tillitsverv 
(7 ) kjønn
(8) fødselsdato
(9) data for distribusjon av trykksaker, publikasjoner

o.l.
(10) opplysninsger om kurs, utdannelse o.l. innen 

foreninger eller i tilknytning til denne
(11) utdannelse, stilling, arbeidsgiver



5

(12 ) kontingentopplysninger 
(13) utlånte eiendeler 
(14 ) lønnsopplysninger
(15) resultater fra idrettskonkurranser o.l.
§ 2-3
Kunde-, abonnent- og leverandørregistre unntas fra 
konsesjonsplikten etter personregisterloven § 9 første 
ledd.
Med et slikt register menes register over 
kunder/abonnenter og/eller leverandører som ikke 
inneholder andre personopplysninger enn :
(I) navn
( 2 ) kontaktnummer og kontaktperson
(3) konsernopplysninger
(4) adresseopplysninger
(5) opplysninger om nummer (anropsnummer) for telefon, 

teleks og andre teletjenester
(6) kontonummer bank/post og andre opplysninger i den 

sammenheng
( 7 )  rubriserlngsdata ( så som kategori kunde/leverandør, 

distrikt, type varer, kontonummer i regnskap, 
kunde-/1everandørnummer, andre opplysninger til bruk 
i statistikk og annen bedriftsintern avregning og 
andre opplysninger som ikke angår fysiske personer 
eller personlige forhold)

(8) inkasso- og utbetalingsopplysninger
(9) saldoinformasjon 
(10 ) kredittgrense
(II) betalingsbetingelser
(12) aldersfordeling av saldoposter
(13) purringsstatus
§ 2-4
Kunderegistre i banker som omfattes av : 

lov av 23.april 1892 om Norges Bank
lov av l.mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank 
lov av 10.desember 1948 nr. 2 om Norges Postsparebank 
lov av 15.juni 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank 
lov av 24.mai 1961 nr. 1 om sparebanker
lov av 24.mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker
lov av 5.februar 1965 nr. 2 om Statens landbruksbank
lov av 28.april 1972 nr. 22 om Statens Fiskarbank
lov av 25.mars 1977 nr. 14 om Den Norske Industribank 
A/S

unntas fra konsesjonsplikten etter personregisterloven §
9 forste ledd.
Kunderegistre som er unntatt fra konsesjonsplikten etter 
forste ledd kan bare benyttes i forbindelse med innlån, 
utlån, betalingsformidling, inkasso, forvaltning og andre 
ordinære banktjenester.
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I det enkelte kunderegister kan følgende 
personopplysninger registreres :
(1 ) Kundeopplysninger
Med kundeopplysninger menes personopplysninger om 
bankens kunder, kausjonister , og andre som banken 
har saklig behov for å registrere opplysninger om 
på grunn av deres forhold til kunden ( jfr. 
personregisterloven § 6 forste ledd).
Følgende kundeopplysninger kan registreres :
a) navneopplysninger
b) adresseopplysninger (bosteds- , arbeids-, 

adviserings- og tilskriveradresser)
c) opplysninger om anropsnummer for telefon, teleks 

og andre teletjenester
d) fødselsnummer
e) foretaksnummer og arbeidsgivernummer
f) kjønn
g) antall konti (egne, kausjonist, garantist o.l.)
h) sivilstand
i) stillingsbetegnelse
j ) notatfelt med rent administrative opplysninger 

om kundeforholdet (disposisjonsforhold, 
sperringer o.l.) Personopplysninger som nevnt 
i personregisterloven § 6 annet ledd tillates 
ikke registrert i notatfelt 

k ) kundetype og kundekode
1) formues- og inntektsforhold, og beløpsangivelse 

for beregnet kredittverdighet m) kundeopplysninger (opprettelse, avslutning
0.1.)

n) henvisninger til andre som banken har saklig
behov for å registrere på grunn av deres forhold 
til kunden (kausjonister, garantister, konsern, 
datterselskap, arbeidsgiver e.l.)

(2) Konto- og oppdragsopplysninger.
Med konto- og oppdragsopplysninger menes 
opplysninger om de enkelte konti eller oppdrag.
Følgende konto- og oppdragsopplysninger kan 
registreres :
a ) kontonummer og oppdragsnummer
b) andre numre i tilknytning til kontoen 

(depotnummer, disponentnummer, bankkortnummer, 
kausjonistnummer, betalingskortnummer, 
aksjenummer m.v. )

c) åpnings- endrings-, avslutningsdato, og andre 
dato opplysninger vedrørende kontoen eller 
oppdraget

d) rente- dekort-, provisjonsbetingelser og 
gebyrer

e) saldi, gebyrbelop, rentebeløp debet/kredit.
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omkostninger, provisjoner agio, og andre 
statusopplysninger

f) avdrags-, termin-, og forfallsopplysninger
g) opplysninger om purringer, overtrekk og inkasso
h) disposisjonsopplysninger, stikkord
i) innvilgede lån
j ) opplysninger om stillet sikkerhet ( prioritet, 

takst, utløpsdatoer o.l.) 
k) henvisningsopplysninger av betydning for 

disponeringen av kontoen eller oppdraget 
1) notatfelt med rene administrative opplysninger 

om kontoen eller oppdraget 
(disposisjonsforhold,
sperringer o.l.). Personopplysninger som nevnt 
i personregisterloven § 6 annet ledd tillates 
ikke registrert i notatfeltet. 

m ) kontoanalysedata
n) betalingsmottakers/kreditorers kontonummer, navn 

adresse og fødselsnummer
o) opplysninger som er nødvendige for å hindre 

uttak på sperret konto
(3) Transaksjonsopplysninger.
Med transaksjonsopplysninger menes opplysninger som 
registreres i forbindelse med bruk av kontoen, 
inklusive transaksjoner som tilføres automatisk slik 
som renter, provisjoner o.l.
Folgende transaksjonsopplysninger kan registreres:
a) transaksjonsbeløp og valutasort
b) arkivreferanse og terminalidentifikasjon
c) ID-nummer ( ikke fødselsnummer), bilagsnummer, 

sjekknummer o.l.
d) tekstkode, tekst og annen beløpsidentifikasjon
e) bokføringsdato, valuteringsdato, og andre 

tidsbestemmelser av transaksjonsforløpet
f) henvisninger til motpost
g )  førings- og behandlingskoder
4) Administrative opplysninger og interne referanser.
I tilknytning til opplysninger som nevnt i punkt (1) 
til og med punkt (3) ovenfor, kan det registreres 
administrative opplysninger som systemet må benytte 
for at det skal kunne arbeide i samsvar med de 
kunde-, konto-, oppdrags-, og
transaksjonsopplysninger som er nevnt. Dessuten kan 
det registreres interne referanser som bare benyttes
for å vise til andre rutiner eller registre, og som
ellers ikke har behandlingsmessige konsekvenser.
5) Statistikk.
Felter for klassifikasjon og koding av opplysninger 
til å utarbeide offentlig og intern statistikk kan 
benyttes for personopplysninger som tillates
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registrert etter punkt (1) til og med punkt (3) 
ovenfor. Statistikk må ikke utarbeides i en slik 
form at opplysningene direkte eller indirekte kan 
føres tilbake til den enkelte konto eller kunde.
§ 2-5
Forsikrings- og utlånsregistre i livsforsikringsselskaper 
som omfattes av lov av 19.juni 1911 nr. 1 om 
forsikringsselskaper kap. 3, unntas fra konsesjonsplikten 
etter personregisterloven § 9 første ledd.
Med et forsikringsregister menes et personregister over 
forsikringstakere og andre som er tilknyttet 
forsikringspoliser som er tegnet i selskapet.
Livsforsikringsselskapenes forsikringsregister kan brukes 
til :
(1) den ordinære administrasjon av selskapets livs- og 

pensjonsforsikringer
(2) å beregne provisjon til salgsmedarbeidere og honorar 

til leger vedrørende utskriving av dødsattester, 
legeerklæringer o.l.

(3) å fremstille statistikk over premier, 
erstatningsytelser, kunder o.l. for revisjonsformål 
og for å kunne drive produktutvikling

(4) å fremstille grunnlagsdata for selskapets interne 
økonomiske og administrative rutiner

(5) å utarbeide tilbud om forsikringsdekning
(6) å gjennomføre oppfølgning av erstatningstilfeller og 

foreta risikobedømmelse ved bl.a. å gi opplysninger 
til bransjens felles organer ( Nemnden for 
helsebedømmelse,
og Livsforsikringsselskapenes registreringskontor

(7) å gjennomføre forsikringstekniske beregninger
(8) å kunne foreta informasjonsutveksling mellom 

organisasjoners medlemsregistre og
forsikringstakeres personell- og lønnsregistre over 
generelle forsikringsdata for de personer 
som omfattes av forsikringen

(9) å gi kunder informasjon om selskapet og dets 
produkter.

Livsforsikringsselskapenes forsikringsregistre må ikke 
inneholde andre opplysninger enn :
(1) Personlige opplysninger om personer som er 

tilknyttet en forsikringspolise, herunder:
a) navn og adresse
b) fødselsnummer
c) firmanummer
d) kjønn
e) sivilstand
f ) yrke
g) polisenummer og medlemsnummer
h) arbeidsgiver og organisasjon
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i) andre identifikasjonsopplysninger for de 
registrerte

(2) opplysninger om forsikredes helse, sykdomstilfeller 
og skader, herunder

a) opplysninger om sykdommens eller skadens art og 
varighet

b ) dødsårsak
(3) Opplysninger om forsikringens verdi, dvs. 

opplysninger om
a) selskapets forsikringsforpliktelser
b) forsikringens aktuelle kapitalverdi
c) data som inngår i beregning av disse
(4) Opplysninger om premiene, dvs. opplysninger om
a) polisens
b) betalingsbetingelser
c) fradrag og tillegg i premien
d) data som inngår i beregningen av disse
e) data for styring av skattefradrag
(5) Opplysninger for gjennomføring av oppgjørs- og 

erstatningsberegninger, dvs.
a) data for beregning av erstatningsbeløp, herunder 

forsikringsform, bonus m.v.
b) trekk- og skatteopplysninger
c) opplysninger om erstatningsmottaker
(6) Andre forsikringsopplysninger m.v.
a) statistiske data
b) forsikringstekniske data, herunder opplysninger 

og beregningsgrunnlag, nettopremier og 
opplysninger om indeksregulering

c) provisjonsdata
d) reassuransedata
e) poliselånsdata
f) styrings- og hjelpedata for EDB
Med et utlånsregister menes et personregister over 
enkeltpersoner og andre som er registrert i forbindelse 
med utlån.
Livsforsikringsselskapenes utlånsregistre kan brukes til 
selskapets ordinære administrasjon av sin 
utlånsvirksomhet.
Utlånsregistrene må ikke inneholde andre opplysninger 
enn:
(1) Opplysninger om personer og andre som er registrert 

i forbindelse med utlån, herunder
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a ) navn og adresse
b ) fødselsnummer
c ) firmanummer
d) lånenummer
e) andre identifIkasjonsopplysninger om de 

registrerte
(2) Opplysninger om lånet, herunder
a) innvilget beløp, restlån, status og type
b) rentesats, avdrag, antall terminer, og forfall
c) lånets formål og oppsigelsesbestemmelser
d) betalte renter og avdrag samt restanser
(3) Opplysninger om hva slags pant som er stillet i 

sikkerhet for lånet, herunder
a) pantets betegnelse med eventuelt grunnboksnummer 

og bruksnummer
b) pantets takstbeløp
c ) pantets type
d) grunnkode og festetid
(4) Diverse opplysninger av statistisk, geografisk og 

intern art for klassifisering av lånet herunder
a) tinglysningsopplysninger
b) debitortype
c) geografisk beliggenhet
d ) garantier
e) båndlagte beløp
f ) prioriteter og beløp
§ 2 -6

Leietakerregistre unntas fra konsesjonsplikten etter 
personregisterloven § 9 første ledd.
Med et slikt register menes et register over register
eierens leieboere som ikke inneholder andre 
personopplysninger enn:
(1) navneopplysninger
(2) adresseopplysninger
(3) fødselsnummer (såfremt registeret brukes til 

fordeling av ligningsmessig underskudd i borettslag)
(4) medlemsnummer i borettslag
(5) ansiennitetsopplysninger til bruk ved tildeling av 

leilighet
(6) medlemskontingentbeløp
(7) leilighetsnummer og adresse
(8) leilighetstype og størrelse
(9) leilighetens alder
(10) leilighetens verdi (takst) ved omsetning
(11) leilighetens omsetningsform
(12) leiebeløp fordelt på art (husleie, garasje, fyring 

etc. )
(13) medlemmets tilknytning til leilighet (eier.



11

fremleier, leier etc.)
(14) dato for innflytning
(15) betaling/restansedata for kontingentinnkreving
(16) betaling/restansedata for leieinnkreving
(17) oversikt over tidligere leietakere til bruk ved 

fordeling av ligningsmessig underskudd i borettslag
(18) bankkontonummer for automatisk belastning av leie på 

konto
(19) andre rent administrative opplysninger
§ 2-7
Registre for utsendelse av publikasjoner/trykksaker som 
bare inneholder følgende personopplysninger unntas fra 
konsesjonsplikten etter personregisterloven § 9 første 
ledd:
( 1) navneopplysninger
(2) adresseopplysninger
(3) nummer (anropsnummer) for telefon, teleks og andre 

teletj enester
(4) yrke/tittel
(5) opplysninger nødvendige for utsendelse, unntatt 

opplysninger nevnt i personregisterloven § 6 annet 
ledd.

§ 2 -8

Katalog-, låner- og utlånsregister i bibliotekene unntas 
fra konsesjonsplikten etter personregisterloven § 9 
første ledd.
Med et katalogregister menes et register over et 
biblioteks titler som brukes som et hjelpemiddel i 
biblioteket og som kun inneholder følgende 
personopplysninger:
(1) signatur 
(2 ) forfatter
(3) tittel
(4) utgavebetegnelse
(5) utgiversted og -år
(6) sidetall og antall bind
(7) tittelnummer
eller andre lignende opplysninger.
Med et låneregister menes en fortegnelse over samtlige 
lånere i biblioteket som ikke inneholder andre 
personopplysninger enn følgende:
(1) lånenummer
(2) navn
(3) alder(4) adresseopplysninger 
(5 ) yrke
(6) dato for utsendelse av lånekortet
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Med et utlånsregister menes en fortegnelse over hvert 
enkelt av bibliotekets boker e.l. som kun inneholder 
følgende personopplysninger:
(1) eksemplarnummer
(2) tilhørighet i bibliotek 
(3 ) status
(4 ) utlånsdato
(5) forfallsdato
(6) lånenummer
(7) antall innkallinger sendt
(8 ) statistikk over antall utlån
§ 2-9
Advokaters arkiver/registre som ikke gjør bruk av 
elektroniske hjelpemidler unntas fra konsesjonsplikten 
etter personregisterloven § 9 første ledd.
Med et slikt register/arkiv menes en advokats fortegnelse 
over tidligere og nåværende klienter og motparter, samt 
andre med tilknytning til disse.
§ 2 -1 0

Legers, tannlegers, psykologers eller annet godkjent 
helsepersonells registre som ikke gjør bruk av 
elektroniske hjelpemidler ut fra konsesjonsplikten etter 
personregisterloven § 9 første ledd.
§ 2-11
Registre opprettet i medhold av lov av 4. juni 1976 nr.
59 om aksjeselskaper § 3-8 unntas fra konsesjonsplikten 
etter personregisterloven § 9 første ledd dersom det ikke 
inneholder slike opplysninger som nevnt i § 6 annet ledd.
§ 2 - 1 2

Register over den registeransvarliges nåværende eller 
tidligere ansatte, personale og representanter, unntas 
fra konsesjonsplikten etter personregisterloven § 9 
første ledd dersom
1. registeret ikke gjør bruk av elektroniske 

hjelpemidler
2. registeret gjør bruk av elektroniske hjelpemidler og 

ikke inneholder andre opplysninger enn:
(1) navneopplysninger
(2) adresseopplysninger
(3) opplysninger om nummer (anropsnummer) for telefon, 

teleks og andre teletjenester
(4) fødselsnummer og annet nummer knyttet till person 

(rullenummer/arbeidstakernummer)
(5) rubriseringsdata, (såsom kategori, type 

ansatt/representant, distrikt, type varer, 
kontonummer i regnskap, representantkategori, andre
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opplysninger til bruk i statistikk og annen 
bedriftsintern avregning)

(6) kjønn
(7) nærmeste pårørende
(8) sivilstand
(9) stillingsbetegnelse
(10) yrkesopplysninger som etter overenskomst eller 

tariffavtale har betydning for lønns- og 
arbeidsvilkår

(11) opplysninger om utdannelse og praksis
(12) lønns- og provisjonsopplysninger
(13) bankkontonummer
(14) pensjonsopplysninger
(15) trekk- og skatteopplysninger
(16) ansettelses- og sluttdato (permisjoner e.l.)
(17) dødsdato
(18) fraværsdato, type fravær og varighet. Angivelse av 

sykdommens art tillates ikke registrert utover det 
som er pålagt ved lov av 4. februar 1977 nr. 4 § 20 
om arbeidervern.

(19) firmabil e.l.
(20) utlånte eiendeler
(21) lån til ansatte eller garanti for lån
(22) opplysning om den ansatte er mobiliseringsdisponent 

(ja/nei) evt. militært løpenummer, grad, og 
rulleførende avdeling.

I tillegg til de opplysninger som er oppregnet ovenfor 
kan det i slike registre tas inn opplysninger når det er 
pålagt i medhold av gjeldende lover eller avtaler mellom 
partene i arbeidslivet.
§ 2-13
Forlagenes personarkiver/registre til bruk ved utgivelse 
av biografiske leksika, konversasjonsleksika og 
fagleksika unntas fra konsesjonsplikten etter 
personregisterloven § 9 første ledd.
§ 2-14
Dags- og ukepressens personregister til bruk i 
journalistisk virksomhet unntas fra konsesjonsplikten 
etter personregisterloven § 9 første ledd.
§ 2-15
Personregistre som kun inneholder personopplysninger om 
valgte eller oppnevnte representanter i organ opprettet i 
medhold av lov av 12. november 1954 nr. 1 om styret i 
kommunene, eller lov av 16. juni 1961 nr. 1 om 
fylkeskommuner, eller lov av 19. desember 1952 nr. 7 om 
Den norske kirkes ordning, unntas fra konsesjonsplikten 
etter personregisterloven § 9 første ledd.
Det samme gjelder personregistre som kun inneholder 
personopplysninger om Stortingets representanter eller 
medlemmer av Stortingets kommiteer.



14

Konsesjonsfrihet etter dette kapittel gjelder også når 
flere konsesjonsfrie registre fores som ett register. 
Forutsetningen for konsesjonsfrihet er dessuten at dette 
registeret ikke inneholder andre opplysninger enn det som 
er tillatt etter bestemmelsene for hver enkelt av de 
registrene som fores som ett. De ©vrige vilkår for konse
sjonsfrihet for de enkelte regstre må også overholdes.

§ 2-16

KAPITTEL 3
FRITAK FRA KONSESJONSPLIKT MOT MELDEPLIKT 
(Personregisterloven § 9 annet ledd) 
Opphevet.

KAPITTEL 4

KONSESJON FOR KREDITT- OG PERSONOPPLYSNINGSVIRKSOMHET 
(Personregisterloven § 13 annet ledd og § 17 annet ledd)
§ 4-1
Folgende virksomheter regnes ikke som 
kredittopDlvsninqsvirksomhet:
(1) meldinger fra offentlige registre om rettigheter og

heftelser i fast eiendom eller løsøre.
(2) meldinger fra banker (jfr. lov 23.april 1892 om

Norges Bank, lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske 
Stats Husbank, lov av 10. desember 1948 nr. 2 om 
Norges Postsparebank, lov av 15. juli 1949 nr. 1 om
Norges Kommunalbank, lov av 24. mai 1961 nr. 1 om 
sparebanker, lov av 24. mai 1961 nr. 2 om 
forretningsbanker, lov av 5. februar 1965 nr. 2 om 
Statens Landbruksbank, lov av 28. april 1972 nr. 22 
om Statens Fiskarbank og lov av 25. mars 1977 nr. 14 
om Den Norske Industribank A/S) og fra 
finansieringsselskaper (jfr. lov av 4. juni 1976 nr. 
71 om finansieringsvirksomhet) som gjelder 
dekningskontroll for sjekk eller annet uttak fra 
konto, diskontering av veksler og
avbetalingskontrakter. Det samme gjelder når slike 
meldinger formidles for bank eller
finansieringsselskap av et utenforstående foretak.

(3) meldinger til den opplysningene gjelder.
(4) utgivelse av ligningsdata.



15

Følgende virksomheter unntas fra konsesjonsplikten etter 
personregisterloven § 14:
(1) banker, jfr. lov av 24. mai 1961 nr. 2 om 

forretningsbanker og lov av 24. mai 1961 nr. 1 om 
sparebanker.

(2) finansieringsvirksomhet i medhold av lov av 4. juni 
1976 nr. 71 om finansieringsvirksomhet.

3) statsbanker opprettet ved egen lov.
§ 4-3
Fodselsnummer må ikke benyttes utenpå postsendinger.
§ 4-4
Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gjøre 
unntak som nevnt i personregisterloven § 13 annet ledd 
annet punktum.
§ 4-5
Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gi 
slike regler som nevnt i personregisterloven § 17 annet 
ledd.
KAPITTEL 5
KONSESJON FOR DATABEHANDLINGSFORETAK
(Personregisterloven § 22 tredje ledd og § 24 annet 
ledd)
5 5-1
Et forvaltningsorgan (jfr. forvaltningsloven § 1) som 
bare bearbeider personopplysninger for andre over-, 
under- eller sideordnede organer i samme etat, regnes 
ikke som databehandlingsforetak etter personregisterloven 
5 22 første ledd.
Det samme gjelder når et forvaltningsorgan bearbeider 
opplysninger for kollegiale organer, sakkyndige eller 
tilsynsførere m.v. som er tilknyttet etaten, eller for 
private som er engasjert for å løse oppgaver for etaten.
§ 5-2
Et forvaltningsorgan som bearbeider personopplysninger 
som det har mottatt fra andre forvaltningsorganer, regnes 
ikke som databehandlingsforetak etter personregisterloven 
§ 22 første ledd dersom bearbeidingen hovedsaklig skjer 
ut fra organets eget behov, eller for slike organer som 
nevnt ovenfor i § 5-1. Dette gjelder selv om bearbeidede 
opplysninger sendes tilbake til det organ som 
forvaltningsorganet mottok opplysninger fra.

§ 4-2
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Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gjøre 
unntak fra de enkelte bestemmelser i personregisterloven 
kap. 6, jfr. loven § 22 tredje ledd.
§ 5-4
Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gi 
bestemmelser som nevnt i personregisterloven § 24 annet 
ledd.
KAPITTEL 6
KONSESJON FOR ADRESSERINGS- OG DISTRIBUSJONSVIRKSOMHET 
(Personregisterloven §§ 25,26 og 29)
§ 6 -1

Reglene i kapittel 7 i personregisterloven gjelder ikke 
for virksomhet drevet av forvaltningsorganer (jfr. 
forvaltningsloven § 1 ).
§ 6 -2

Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gjøre 
slike unntak som nevnt i personregisterloven § 25 annet 
ledd.
§ 6-3
Datatilsaynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gi 
regler som nevnt i personregisterloven § 26 annet ledd.
§ 6-4
For å gjennomføre reglene i personregisterloven § 28 må 
foretaket opprette et eget register over eller på annen 
måte anmerke de personer som etter lovens § 28 krever seg 
slettet blant de adresser foretaket tilbyr eller 
benytter, slik at de som har krevd seg slettet, ikke 
lenger står som adressat på de utskrifter som foretaket 
tilbyr eller benytter til distribusjon.
Når foretaket har mottatt krav om sletting, skal det bare 
oppbevare de opplysninger om vedkommende som er nødvendig 
for å hindre at vedkommende kommer med en 
adressatutskrift.
Tiltak etter første og annet ledd skal foretas innen en 
frist som fastsettes ved den enkelte konsesjon.
§ 6-5
Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gi 
slike regler som nevnt i personregisterloven § 29.

§ 5-3
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I medhold av personregisterloven § 30 nr. 1 bestemmes at 
lovens § 28 skal gjelde også for foretak som i 
enkeltstående tilfeller påtar seg oppdrag som nevnt i 
lovens § 25 forste ledd.
I medhold av personregisterloven § 30 nr. 2 bestemmes at 
lovens § 28 skal gjelde også for adresselister til bruk 
for utsending av et foretaks egne varer og tjenester o.l.
KAPITTEL 7
KONSESJON FOR 0PINI0NS- OG MARKEDSUNDERSØKELSER 
(Personregisterloven §§ 31 og 35.)
§ 7-1
Et forvaltningsorgan (jfr. forvaltningslovens § 1) som 
utfører opinions- eller ,markedsundersøkelser for andre 
over- eller sideordnede organer i samme etat, trenger 
ikke konsesjon etter personregisterloven § 31 første
ledd.
Det samme gjelder når et forvaltningsorgan utfører 
opinions- eller markedsundersøkelser for kollegiale 
organer, sakkyndige eller tilsynsførere m.m., som er 
tilknyttet etaten, eller for private som er engasjert for 
på løse oppgaven for etaten.
§ 7-2
Et forvaltningsorgan som utfører opinions- eller 
markedsundersøkelser ved hjelp av opplysninger det har 
mottatt fra andre forvaltningsorganer, trenger ikke 
konsesjon etter personregisterlovens § 31 første ledd, 
dersom undersøkelsen hovedsaklig skjer ut fra organets 
egne behov, eller for slike organer som nevnt ovenfor i § 
7-1. Dette gjelder selv om bearbeidede opplysninger 
sendes tilbake til det organ som forvaltningsorganet 
mottok opplysninger fra.
§ 7-3
Datatilsynet gis myndighet til ved enkeltvedtak å gjøre 
unntak fra de enkelte bestemmelser i personregisterloven 
kap. 8, jfr. lovens § 31 annet ledd.
§ 7-4
I henhold til personregisterloven § 35 bestemmes at 
lovens §§ 32 til 34 også skal gjelde for foretak som i 
enkeltstående tilfeller påtar seg slike oppdrag som nevnt 
i lovens § 31 første ledd, og for foretak som setter i 
verk slike undersøkelser for sin egen administrasjon og 
virksomhet.

§ 6-6
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SAMTYKKE TIL OVERFORING TIL UTLANDET 
(Personregisterloven § 36 tredje ledd.)
§ 8 -1

Dersom register eller opplysning som nevnt i lovens § 36 
første og annet ledd overføres til utlandet, behøves ikke 
slikt samtykke som nevnt i § 36. Overføring må meldes tii 
Datatilsynet i god tid før overføring finner sted. 
Datatilsynet kan nekte overføring eller sette vilkår for 
overføringen.
Overføring behøver ikke meldes når Norge har plikt til a 
foreta slik overføring etter folkerettslig overenskomst 
eller som følge av medlemsskap i internasjonal 
organisasjon.

KAPITTEL 8

KAPITTEL 9 
STRAFFEBESTEMMELSER
(Personregisterloven § 38 tredje ledd.)
§ 9-1
Den som forsettlig eller aktløst unnlater å følge reglene 
i disse forskrifter § 1-1, § 1-2, § 1-3, § 2-1, § 4-3 
eller § 8-1, straffes med bøter eller fengsel inntil ett 
år eller begge deler.
Medvirkning straffes på samme måte.
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J.nr.: xx/xxxx-x NJL/- 23.2.87

Vedlegg 13.3
DATATILSYNET KONSESJON

I medhold av Lov om personregistre m.m. av 9.6.78 nr. 48 § 9, 
Jfr. Kgl. res. av 21.12.1979 pkt. 1 gis XXX (bedriftens navn) 
(eller: YYY felles bedriftshelsetjeneste v/styret) samtykke 
(konsesjon) til å fore personregister.
Dersom virksomheten eller føringen av registeret opphører, 
skal Datatilsynet og Arbeidstilsynet gis melding om dette, se 
konsesjonens pkt. 4.4 og pkt. 5.
Konsesjonen gjelder for: BEDRIFTSHELSETJENESTEREGISTERET.
Datatilsynet har fastsatt følgende vilkår for samtykket. 
Vilkårene skal gjøres kjent for personell som behandler 
personopplysninger for registereier.

1 REGISTERANSVARLIG (personregisterloven § 11 siste ledd)
Ansvarlig for registeret er den medisinsk ansvarlige for 
bedriftshelsetjenesten, jfr. forskrift om bedriftshelse
tjeneste § 19.
Registeransvarlig plikter å sørge for at bestemmelsene i 
personregisterloven med forskrifter og denne konsesjon blir 
fulgt. Det vises også til bestemmelser i Arbeidsmiljøloven 
med forskrifter.

2 REGISTERETS OMFANG/REGISTRERINGSMEDIUM
Registeret kan føres dels manuelt og dels med elektroniske 
hjelpemidler og kan omfatte nåværende og tidligere arbeids
takere / i xxx / - i bedrifter tilsluttet fellesordning YYY. 
Registeret kan også omfatte forskriftsfestede føransettelses- 
undersøkelser.

3 REGLER ETTER PERSONREGISTERLOVEN § 11 FØRSTE LEDD
3.1 Registerets innhold
Registeret kan bare inneholde følgende typer opplysninger: 
Opplysninger som både kan oppbevares manuelt og elektronisk:
1. Arbeidstaker-identifikasjon

1.1 - navn (nåværende og tidligere)
1.2 - fødselsdato eller fødselsnummer
1.3 - bedriftsinternt registreringsnummer
1.4 - adresse, kommune
1.5 - telefon
1.6 - kjønn1.7 - arbeidsplassidentifikasjon
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2. Bedriftsidentifikasjon, herunder
2.1 - bedrift
2.2 - avdeling
2.3 - jobb

3. Miljødata, oversikt over hvilke eksponeringsforhold som 
finnes på bedriften og arbeidsplassen, herunder

3.1 - kjemikalieregister
3.2 - støymålinger
3.3 - psykososiale belastninger
3.4 - arbeidsplassidentifikasjon

4. Personlige eksponeringsforhold i yrke
4.1 - arbeidsplassidentifikasjon
4.2 - yrkeshistorie, alle ansettelsesforhold m/

eksponeringer i de forskjellige ansettelsesforholdene
4.3 - gradering av eksponering
4.4 - avlønningstype (time-, akkord-, fastlønn)
4.5 - skift/turnus, dagtid
4.6 - relevant jobbekstern eksponering, ikke livsstilsopp-

lysninger, jfr. pkt. 5.2, pkt. 5.3, pkt. 6 og 
manuelt register

5. Helseopplysninger
5.1 - oversikt over de eksponeringsforhold i yrke, eller

de sykdommer og sykdomstegn som gir grunn til 
spesiell overvåkning

5.2 - oversikt og resultater fra undersøkelser det er
naturlig å gjøre ut fra den enkeltes eksponering i 
yrket

- helseforhold utenom yrket tas bare med i den ut
strekning de er nødvendige for vurderingen av den 
yrkesbetingede eksponeringen

5.3 - oversikt og resultater fra undersøkelser det er
naturlig å gjøre på grunn av yrkesbetinget sykdom 
eller skade

- helseforhold utenom yrket tas bare med i den ut
strekning det er nødvendig for vurdering av den 
yrkesbetingede sykdommen eller skaden

5.4 - utredning og kartlegging av yrkesbetingede sykdommer
og tilstander som mistenkes å kunne skyldes 
eksponering i yrket

- helsedata utenom yrket tas bare med i den utstrekning 
de er nødvendige for vurderingen av den yrkesbe
tingede sykdommen eller den mistenkte yrkesbetingede 
tilstand.

5.5 - meldinger til Rikstrygdeverket og Arbeidstilsynet
5.6 - oversikt over alle diagnoser og symptomer, herunder

i live/død, evt. dødsårsak
5.7 - trygdet, årsak til trygding og uførhetsgrad
5.8 - oversikt sykefravær
5.9 - referanser til epikriser

6. Særskilte overvåkningsopplegg for arbeidstakergrupper
som er eller har vært utsatt for spesielle forhold.
Dersom disse gjør bruk av data som ikke er nevnt ovenfor,
skal dette rapporteres til Datatilsynet, med melding om 
grunnlaget for den spesielle registreringen, innholdet i 
registeret, hvor lenge registreringen vil løpe og hvor 
lenge registeret vil bli oppbevart.
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Opplysninger som bare kan oppbevares (registreres) manuelt:
I tillegg til ovenstående, kan det registreres
7.1 - oversikt og helsedata som gjøres ut fra alminnelig

forebyggende medisin, eller pga. underliggende sykdom
utenom yrket når denne sykdommen ikke gjør at den 
ansatte må overvåkes spesielt i yrkessituasjonen

7.2 - premissene for diagnoser
7.3 - familiære sykdommer
7.4 - livsstilsopplysninger som f.eks. røking, alkohol, mat

vaner, mosjon mv.
7.5 - medikamenter som brukes fast
7.6 - komparentopplysninger
7.7 - epikriser
7.8 - beskrivelse av eksponering utenom yrket
7.9 - misbruksforhold, AKAN 
7.10- attføring/omplassering
Fødselsnummer skal ikke brukes utenpå postsending.
Om hver arbeidstaker skal det bare registreres opplysninger 
som anses nødvendige, prl. § 6, for at bedriftshelsetjenesten 
skal drives i samsvar med lov og forskrifter.
3.2 Hva registeret kan brukes til/formålet med 
registreringen
Registeret kan bare nyttes til bedriftshelsetjenestens arbeid 
i bedriften og planlegging av bedriftshelsetjenesten. Dette 
er ikke til hinder for at bedriftshelsetjenestens personale 
publiserer fagartikler, rapporter el. uten identifiserende 
personopplysninger.
Dersom registeret skal nyttes utover dette, må den register- 
ansvarlige innhente særskilt tillatelse fra Datatilsynet. 
Tillatelse vil bare gis i samråd med Direktoratet for 
Arbeidstilsynet.
Om andres bruk av personopplysninger fra registeret, se 
konsesjonens punkt 4.3.

4 VILKÅR ETTER PERSONREGISTERLOVEN § 11 ANNET LEDD
4.1 Innsamling/kontroll
Personopplysningene i registeret kan bare innhentes fra 
arbeidstakeren selv. Andre kilder kan bare benyttes når 
arbeidstakeren gir samtykke til dette. Opplysninger om syke
meldinger kan hentes fra bedriftens personalregister, se også 
konsesjonens pkt. 4.2.
Komparentopplysninger kan bare registeres i manuell del av 
registeret.
Arbeidsmiljøopplysninger og andre bedriftsadministrative data 
kan fritt innhentes fra alle kilder.
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4.2 Samkjøring (kobling)
Dersom forholdene ellers tillater det, kan Innhenting av opp
lysninger om sykemeldinger skje ved direkte overføring fra 
bedriftens personalreglster, enten on-line eller ved diskett. 
Dette gjelder også bedriftsadministrative data som er nod- 
vendige for bedriftshelsetjenesten, herunder innkallings- 
rutiner.
Systemet kan benyttes til å kontakte eksterne, offentlig til
gjengelige databaser av typen MEDLINE, TOXLINE, LOVDATA mv.
Utover dette må registeret ikke samkjøres (kobles) med andre 
personregistre, uten når dette har hjemmel i formell lov 
eller vedtak etter lov om personregistre, kfr. konsesjonens 
pkt. 4.3 nr. 2. Jfr. også konsesjonens pkt. 3.2 annet ledd.
4.3 Utlevering av opplysninger fra registeret
Utlevering av personopplysninger som er innsamlet ved rutine
messig helseundersøkelse kan bare skje når arbeidstakeren 
skriftlig samtykker i dette. Den registeransvarlige skal for
visse seg om at utleveringen er i arbeidstakerens interesse 
og i samsvar med formålet med registreringen, se pkt. 3.2, 
sml. også pkt. 4.8 om innsynsretten.
Dersom arbeidstakeren samtykker, kan opplysninger gis til ny 
bedriftshelsetjeneste ved arbeidstakerens skifte av stilling.
Utlevering av opplysninger til annen lege eller helse
institusjon kan bare skje når dette er nødvendig av hensyn 
til behandling av den ansatte som pasient, legelovens § 45. I 
tillegg kan opplysninger utleveres til trygdekontoret i for
bindelse med refusjonsoppgjør, folketrygdlovens § 18-3. 
Utlevering i disse tilfellene kan bare skje i den utstrekning 
dette ikke strider mot lovbestemt taushetsplikt.
For øvrig kan opplysninger gis til offentlig myndighet i for
bindelse med denne myndighets utøvelse av tilsyn og kontroll. 
Slik utlevering kan bare finne sted når mottakeren med 
hjemmel i lov eller forskrifter gitt med hjemmel i lov, kan 
kreve opplysningene utlevert. Hjemmelen skal spesifiseres og 
kravet begrunnes.
Nødvendige opplysninger kan utleveres til bedriftens arbeids
miljøutvalg, jfr. Arbeidsmiljølovens § 24 nr. 3. Se forskrift 
om vernepersonale og arbeidsmiljøutvalg, § 10.
Utlevering av opplysninger skal skje ved papirutskrift fra 
systemet. Se likevel konsesjonens pkt. 4.8.
4.4 Retting av journal, sletting og supplering av andre 
opplysninger
Journaldata oppbevares i den tid Direktoratet for Arbeidstil
synet bestemmer, jfr. Ami. § 14 c og § 21 b, jfr. Arbeidstil
synets bestillingsnr. 459. Dersom virksomheten eller foringen 
av registeret opphører, skal journalene overleveres 
Direktoratet for Arbeidstilsynet, som overtar oppbevarings- 
ansvaret under den konsesjon som gjelder for dette.
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Den registeransvarlige skal av eget tiltak rette eller 
supplere opplysninger som er uriktige eller ufullstendige, 
dersom feilen eller mangelen har betydning for den 
registrerte, jfr. personregisterlovens § 8, jfr. journalfor- 
skriftenes § 7 og § 8.
Journaldata skal ikke kunne slettes. Retting av journaler 
skal skje ved datert og signert tilføyelse til journalen.
Opplysninger som bare tillates registrert og oppbevart 
manuelt, skal slettes fra tekstbehandlingssystemer når det er 
tatt nødvendig utskrift for journalen.
4.5 Adgang til registeret - sikring
Bare ansatte i bedriftshelsetjenesten som har behov for opp
lysningene i sitt arbeid, skal ha tilgang til opplysningene. 
Det vises til Arbeidsmiljølovens § 30 om hvilket personell 
som kan anses ansatt i bedriftshelsetjenesten.
Personell i EDB-avdeling/EDB-foretak har bare tilgang til 
opplysninger i den grad dette er nødvendig av hensyn til 
service og vedlikehold av maskin- eller programvare.
Tilgangen til data skal være beskyttet. Den register
ansvarlige skal være ansvarlig for autorisasjoner til 
registeret. Personer som ikke fyller vilkårene i Arbeids
miljølovens bestemmelser i § 30 nr. 3, kan ikke autoriseres. 
Det vises også til forskrifter om bedriftshelsetjenesten § 18 
og til forskrifter om vernepersonale og AMU § 7, jfr. § 4.
Autorisasjonen bortfaller ved skifte av stilling. Den 
registeransvarlige må om nødvendig omgjøre tidligere til
deling av passord eller andre adgangsbegrensningstiltak.
Den registeransvarlige må ellers sørge for slik sikring av de 
registrerte opplysninger som hindrer at noen får tilgang uten 
å ha rett eller krav på opplysningene. Ovrige krav til 
sikring er for tiden under utredning og en vil eventuelt 
komme tilbake til dette.
4.6 Straff
Brudd på Lov om personregistre av 9.6.1978 nr. 48 og for
skrifter gitt i medhold av dette og betingelser satt i denne 
konsesjon straffes med bøter eller fengsel i inntil 1 år 
eller begge deler, jfr. personregisterloven § 38.
Det vises for øvrig til legelovgivningens regler om taushets
plikt og straffansvar, se straffelovens § 144, og til for
skrifter om bedriftshelsetjenesten § 21 og forskrifter om 
vernepersonale og AMU § 9.
4.7 Taushetserklæring
Personell som er beskrevet i konsesjonens pkt. 4.5 skal 
undertegne særskilt taushetserklæring som skal oppbevares av 
den registeransvarlige.
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Eksterne bedrifter som skal drive service og vedlikehold av 
programvare eller av andre EDB-installasJoner, må ha 
konsesjon fra Datatilsynet til é drive databehandlingsvirk
somhet, Jfr. personregisterlovens § 22.
4.8 Innsynsretten etter personregisterloven § 7
Innsynsrett etter personregisterloven § 7 gjelder for dette 
registeret.
Rett til innsyn etter personregisterloven § 7 første og annet 
ledd gjelder bare den opplysningene direkte angår. Svar på 
slik henvendelse skal gis snarest mulig og senest innen 1 
måned. Den registeransvarlige må påse at det ikke gis opp
lysninger om andre enn den som henvender seg.
Innsynsretten skal gjennomføres slik at den ansatte fritt kan 
lese og kommentere journalens innhold. Kopi av journalen skal 
ikke gis uten at den ansatte kan begrunne dette og dette av 
hensyn til den ansatte kan godtas av den registeransvarlige, 
under hensyntagen til konsesjonens pkt. 3.2 om registerets 
formål og til pkt. 4.3 om utlevering.
Arbeidstakere som benytter innsynsretten kvitterer for at 
innsyn har funnet sted.
Det vises også til legelovgivningens regler om innsynsrett.

5 FORBEHOLD OM ENDRINGER I KONSESJONSVILKÅRENE
Datatilsynet tar forbehold om å trekke konsesjonen tilbake, 
eller gi nye og endrete vilkår når dette finnes nødvendig ut 
fra personvernhensyn.

Tor Hafli (e.f.) 
Kontorsjef

Nils J. Langtvedt 
Vedlegg: Taushetserklæring



J.nr.: 87/xxxx-x NJL/-

Vedlegg 13.4
DATATILSYNET KONSESJON

24.2.87

I medhold av Lov om personregistre m.m. av 9.6.78 nr. 48 § 9, 
jfr. Kgl. res. av 21.12.1979 pkt. 1 gis (kommunens navn) 
samtykke (konsesjon) til å føre personregister.
Dersom virksomheten eller føringen av registeret opphører, 
skal Datatilsynet gis melding om dette, se konsesjonens 
pkt. 4.4 og pkt. 5.
Konsesjonen gjelder for: KLIENTREGISTER FOR SOSIALETATEN.
Datatilsynet har fastsatt følgende vilkår for samtykket. 
Vilkårene skal gjøres kjent for personell som behandler 
personopplysninger for registereier.

1 REGISTERANSVARLIG (personregisterloven § 11 siste ledd)
Ansvarlig for registeret er sosialsjefen.
Registeransvarlig plikter å sørge for at bestemmelsene i 
personregisterloven med forskrifter og denne konsesjon blir 
fulgt.

2 REGISTERETS OMFANG/REGISTRERINGSMEDIUM
Registeret kan føres manuelt og med elektroniske hjelpemidler, 
og kan bare omfatte sosialkontorets klienter.

3 REGLER ETTER PERSONREGISTERLOVEN § 11 FØRSTE LEDD
3.1 Registerets innhold
Registeret kan bare inneholde følgende typer opplysninger:
Generelle data:
- Journalnummer
- Klientens 

. navn

. adresse 

. fødselsnummer 

. øvrige personalia 

. sivilstand

. antall hjemmeboende barn under 18 år og deres personalia
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Om økonomisk sosialhjelp:
- Innvilget hjelp, herunder trekkopplysninger
- Forsørgelsesbyrde
- Arbeidsforhold, herunder utdanning og yrke
- Boligforhold
- Helsemessige og sosiale forhold som begrunner økonomisk 

sosialhjelp
Om sosialhjelp (bare for sosialstatistikken):
- Familieforhold for klienter under 18 år
- Statsborgerskap
- Viktigste kilde til livsopphold
- Trygd/pensjon
- Arbeidssituasjon
- Hvem saken er tatt opp av
- Saksområde
- Samarbeidsinstans
- Grunnlag for tiltak etter barnevernloven/edruskapsloven/ 

sosialomsorgsloven
- Tiltak
- Første tiltak
- Særskilte vedtak
- Økonomisk sosialhjelp i året
- Tiltak pr. 31.12
Fødselsnummer skal ikke nyttes utenpå postsendinger.
3.2 Hva registeret kan brukes til/formålet med 
registreringen
Registeret kan bare nyttes til sosialkontorets virksomhet 
og til produksjon av sosialhjelpstatistikk og andre rapport- 
ordninger.
Dersom registeret skal nyttes utover dette, må den register- 
ansvarlige innhente ny tillatelse fra Datatilsynet.
Om andres bruk av personopplysninger fra registeret, se 
konsesjonens punkt 4.3.

4 VILKÅR ETTER PERSONREGISTERLOVEN § 11 ANNET LEDD
4.1 Innsamling/kontroll
Opplysningene i registeret kan bare innhentes fra den 
registrerte selv. I medhold av sosialomsorgsloven § 20 kan 
opplysninger også innhentes fra folkeregisteret, A/A- 
registeret, trygdekontoret og ligningskontoret. Opplysninger 
fra andre kilder kan bare innhentes med den registrertes sam
tykke .
4.2 Samkjøring (kobling)
Registeret må ikke samkjøres (kobles) med andre person
registre enn Folkeregisteret og A/A-registeret for regionen, 
eller når adgang til kobling følger av hjemmel i formell lov
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eller vedtak etter lov om personregistre.
4.3 Utlevering av opplysninger fra registeret
Utlevering av personopplysninger er ikke tillatt uten i 
følgende tilfeller:
1. Når den person opplysningene gjelder har gitt skriftlig 

samtykke.
2. Uten slikt samtykke kan utlevering bare skje til 

Statistisk sentralbyrå for bearbeiding til sosialhjelp- 
statistikken, i den utstrekning dette ikke strider mot 
lovbestemt taushetsplikt.

3. Uten slikt samtykke kan nødvendige økonomiske opplysninger 
utleveres til kommunekasserer for anvisning eller 
postering, når dette ikke strider mot taushetsplikt. 
Klientopplysninger for øvrig må ikke utleveres.

4. For øvrig kan utlevering skje når lovbestemt taushets
plikt ikke er til hinder for dette og mottakeren med 
hjemmel i lov eller forskrifter gitt med hjemmel i lov, 
kan kreve opplysningene utlevert.

4.4 Sletting av opplysninger
Den registeransvarlige skal slette/anonymisere opplysninger 
som ikke lenger har betydning.
Senest ett år etter siste journal innførsel eller annen 
bevegelse på den enkelte klients journal, skal opplysningene 
overføres til et lagringsmedium det ikke kan være on-line 
eller annen direkte tilknytning til.
Dersom virksomheten eller føringen av registeret opphører, 
kan Datatilsynet kreve at opplysningene slettes eller 
makuleres.
Den registeransvarlige skal av eget tiltak rette, slette 
eller supplere opplysninger som er uriktige eller ufull
stendige, dersom feilen eller mangelen har betydning for den 
registrerte, jfr. personregisterlovens § 8.
4.5 Adgang til registeret - sikring
Bare ansatte som har behov for opplysningene i sitt arbeid, 
skal ha tilgang til opplysningene.
Det samme gjelder personell i EDB-avdeling/EDB-foretak.
Den registeransvarlige må sørge for slik sikring av de 
registrerte opplysninger som hindrer at noen får tilgang uten 
å ha rett eller krav på opplysningene. Krav til sikring er 
for tiden under utredning og en vil eventuelt komme tilbake 
til dette.
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4.6 Straff
Brudd på Lov om personregistre av 9.6.1978 nr. 48 og 
forskrifter gitt i medhold av dette og betingelser satt i 
denne konsesjon straffes med boter eller fengsel i inntil 1 
år eller begge deler, jfr. personregisterloven § 38.
4.7 Innsynsretten etter personregisterloven § 7
Innsynsrett etter personregisterloven § 7 gjelder for dette registeret.
Rett til innsyn etter personregisterloven § 7 første og annet 
ledd gjelder bare den opplysningene direkte angår. Svar på 
slik henvendelse skal gis snarest mulig og senest innen 1 
måned. Den registeransvarlige må påse at det ikke gis 
opplysninger om andre enn den som henvender seg.

5 FORBEHOLD OM ENDRINGER I KONSESJONSVILKÅRENE
Datatilsynet tar forbehold om å trekke konsesjonen tilbake, 
eller gi nye og endrete vilkår når dette finnes nødvendig ut 
fra personvernhensyn.

Tor Hafli (e.f. ) 
Kontorsj ef

Nils J. Langtvedt



Vedlegg 13.5

Kommunedata Vestlandet 
Postboks 4257
5013 NYGÅRDSTANGEN

Irene Saakvitne 86/584-10 TSÅ/- 19.12.86

KONSESJON TIL A OPPRETTE PERSONREGISTER
Vi viser til Deres søknad av 18.4.86 om tillatelse til 
å opprette personregister.
Saken har nå vært behandlet av Datatilsynet i styremotet 
den 19.12.86 og vi har utferdiget vedlagte typekonsesjon.
Vi gjør Dem oppmerksom på at konsesjonen regulerer 
følgende deler av GIS-skolenivå:
- elevadministrasjonen
- tentamen/eksamen administrasjonen
- timeplanlegging
- rådsorgan
Personaladministrasjonsdelen av GIS- skolenivå reguleres 
av forskriftene til personregisterloven § 2-12 jfr.§ 2-1, 
som setter vilkår for innhold og bruk.
Register over vareleveranser og romutleie reguleres av 
forskriftene til personregisterloven § 2-3, jfr. § 2-1.
Register over utlån fra skolens mediatek reguleres av 
forskriftene til personregisterloven § 2-8,jfr. § 2-1.
Datatilsynet ønsker å gjøre Dem særskilt oppmerksom på at 
denne konsesjonen må betraktes som midlertidig. Datatilsynet 
vil primo 1987 begynne arbeidet med å utforme en ramme
konsesjon for grunnskolen som tenkes å regulere skolenes 
behov for elevinformasjon, uavhengig av medium.
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Vi ber Dem rapportere til Datatilsynet hvilke skoler som 
tar i bruk GIS - skolenivå, slik at vl kan gi konsesjon 
til den enkelte skole.

Med hilsen

Helge Seip 
direktør

Tore Somdal-Åmodt 
konsulent



DATATILSYNET 
J .nr.: 86/584-10

TYPEKONSESJON
TSÅ/- 19.12.86

I medhold av Lov om personregistre m.m. av 9.6.78 nr. 48 
§ 9, jfr. Kgl. res. av 21.12.1979 pkt. 1 gis (den enkelte 
skole) samtykke (konsesjon) til å føre personregister, 
G I S .
Dersom virksomheten eller føringen av registeret opphører, 
skal Datatilsynet gis melding om dette, se konsesjonens 
pkt. 4.4 og pkt. 5.
Konsesjonen gjelder for Kommunedata Vestlandets versjon av
REGISTER FOR GRUNNSKOLENS INFORMASJONSSYSTEM - 
GIS SKOLENIVÅ

Datatilsynet har fastsatt følgende vilkår for samtykket. 
Vilkårene skal gjøres kjent for personell som behandler 
personopplysninger for registereier.

1 REGISTERANSVARLIG (personregisterloven § 11 siste 
ledd)

Ansvarlig for registret er rektor.
Registeransvarlig plikter å sørge for at bestemmelsene i 
personregisterloven med forskrifter og denne konsesjon 
blir fulgt.

2 REGISTERETS OMFANG/REGISTRERINGSMEDIUM 
Registeret føres ved hjelp av EDB.
Konsesjon av 19.5.82 for skolens manuelle elevregistre 
gjelder parallelt.
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3 REGLER ETTER PERSONREGISTERLOVEN § 11 FØRSTE LEDD
3.1 Registerets innhold
Registret kan inneholde følgende typer personopplysninger:
Om eleven:
- navn
- kjønn
- elevnummer (ikke det samme som fødselsnummer)
- fødselsnummer
- adresse
- telefonnummer
- klasse
- morsmål
- hovedmål
- skoleår
- slettet fra hjelperegistret,med opplysninger fra SSB,ja/nei
- lommeregner ja/nei
- skoleskyss/ja, herunder:
. skoledagens begynnelse/slutt 
. holdeplass/rutenummer 
. avstand hjem/skole 
. rutestrekning 
. antall skyssdager pr. år 
. skysstype 
. ventetid pr. dag
- fri/fravaar fra undervisning:
. fag
. antall dager 
. antall timer 
. tidsrum
. årsak: peker til manuelt arkiv og følgende årsakskoder:

(s) sykdom (uspesifisert)
(g) gyldig grunn 
( u ) ugyldig grunn

- fritak for opplæringsplikt etter skolestyrevedtak . fag
. uketimetall 
. tidsrom
- særordninger; årsakskategorier

1. annen språkundervisning
2. annen livssynundervisning

- spesialundervisning: ja/nei
- årsak til spesialundervisning:
. peker som refererer til manuelt arkiv



- spesialundervisning:
. tidsrum
. fag 
. gruppe 
. uke-timetall 
. timetall hittil i år
. spesiallærers navn og ans.ID
- andre særordninger (behov for spesialutstyr eller

spesialrom i undervisningen.)
- leirskoleopphold:
. tidsrum/sted/
. til stede Ja/nei
- elever med annen prøveordning:
. gjelder alle fag ja/nei
. merknader 
. fag 
. gruppe
. til og med dato
Under merknader kan prøveordning spesifiseres. Eks. 
ekstra prøvetid, spesielle hjelpemidler.
- hvilke obligatoriske fag/valgfag eleven har
- vurdering obligatoriske fag/valgfag:
. merknader (type karakteroppgjør)
. fravær til jul/sommerferie 
. karakterer 
. prøveform 
. kurslengde 
. uke-timetall
I tillegg kan registret inneholde opplysninger som anses 
nødvendig for administrasjon av timeplanleggingen ved 
skolen.
Registret kan også inneholde navn og ans.ID.til klasse
styrer, spesiallærer og eksamen/tentamensvakter.
Fødselsnummer tillates kun benyttet i forbindelse med 
utskrivelse av endelig vitnemål/karakterer.
Fødselsnummer skal ikke nyttes utenpå postsendinger

Om foreldre/foresatte:
- foreldre/foresatte ID.
- navn
- adresse
- telefonummer
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Om medlemmer 1 rådsorgan
- medlemmenes navn/ans.ID/elev ID./foresatte ID.
- rolle
- valgt til dato
- verv
- uttalelse/vedtak (dokumentnummer)
3.2. Hva registeret kan brukes til/formålet med registreringen
Registeret kan bare nyttes til elevadministrasjon og 
tentamen/eksamenadministrasjon ved den enkelte skole.
I tillegg kan registret benyttes til administrasjon av 
timeplanlegging og rådsorgan ved skolen.
Dersom registeret skal nyttes utover dette, må den register- 
ansvarlige innhente ny tillatelse fra Datatilsynet.
Om andres bruk av personopplysninger fra registeret, se 
konsesj onens punkt 4.3.
4 VILKÅR ETTER PERSONREGISTERLOVEN § 11 ANNET LEDD
4.1 Innsamling/kontroll
Opplysningene i registeret kan bare innhentes fra
1. Folkeregistret
Liste ovpr nye førsteklassinger med
- navn,adresse
- fødselsnummer
- hovedpersonen i familien
2. Foresatte
- elevens telefonnummer
- elevens morsmål/hovedmål
- om eleven bruker lommeregner
- årsakskategori for spesialundervisning
- foresattes navn/adresse/tlf.nr. hjem/arbeid
3. Skoledirektørkontoret
- tidspunkt for muntlig eksamener
4.2 Samkjøring (kobling)
Registeret må ikke samkjøres (kobles) med andre 
personregistre.
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4.3 Utlevering av opplysninger fra registeret
Utlevering av personopplysninger er ikke tillatt uten i 
følgende tilfeller:
1. Når den person opplysningene gjelder og/eller dennes 

foresatte har gitt skriftlig samtykke.
2. Uten slikt samtykke kan utlevering skje til Statistisk 

Sentralbyrå i den utstrekning dette ikke strider mot 
lovbestemt taushetsplikt.

3. Uten slikt samtykke kan utlevering av følgende 
opplysninger gis til nevnte instanser:
A. Skolestyrekontoret/skolesjefen
- lister med elevenes/foresattes navn og adresse
- anonymiserte opplysninger om spesialundervisning
- skoleskyssopplysninger
- opplysninger om timeoversikt for tentamen/eksamens

vakter
- opplysninger om navn på elever med annen prøveordning
- medlemsoversikt rådsorgan

vitnemålprotokoll i forbindelse med ELIN - 
elevinntak videregående skoler.

B. Skoledirektøren i forbindelse med klagesak angående 
faststettelse av karakterer.

Vitnemål
- fødselsnummer
- navn
- standpunktkarakterer
- karakterer ved avgangsprøve
- karakterer ved ny vurdering
- morsmål

C. Helsepersonell
- klasseliste - kun med opplysninger om elevens og de 

foresattes navn, adresse og telefonnummer.
4. Saker for skolestyret eller fylkesskolestyret skal 

fremlegges i anonymisert form.
5. Ved skifte av skole skal kun opplysninger som er 

nødvendig av hensyn til elevens videre skolegang 
overføres.

6. For øvrig kan utlevering skje når lovbestemt taushets
plikt ikke er til hinder for dette og mottakeren
med hjemmel i lov eller forskrifter gitt med hjemmel i 
lov, kan kreve opplysningene utlevert.
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Utlevering av opplysninger fra registret skal skje ved 
papirutskrift, og ikke ved hjelp av disketter eller annet 
elektronisk eller automatisk medium.
4.4 Sletting av opplysninger
Den registeransvarlige skal slette/anonymisere opplysninger 
som ikke lenger har betydning. Det vises forøvrig til 
personregisterloven § 8.
Hjelperegisteret opprettet på bakgrunn av lister fra SSB, 
skal slettes når elevinntaket er avsluttet.
Dersom virksomheten eller føringen av registeret opphører, 
kan Datatilsynet kreve at opplysningene slettes eller 
makuleres.
Den registeransvarlige skal av eget tiltak rette, slette 
eller supplere opplysninger som er uriktige eller ufull
stendige, dersom feilen eller mangelen har betydning for 
den registrerte, jfr. personregisterlovens § 8.
4.5 Adgang til registeret - sikring
Bare rektor og dennes medhjelpere, som har behov for 
opplysningene i sitt arbeid, skal ha tilgang til 
opplysningene.
Den registeransvarlige må sørge for slik sikring av de 
registrerte opplysninger som hindrer at noen får tilgang 
uten å ha rett eller krav på opplysningene. Krav til 
sikring er for tiden under utredning og en vil eventuelt 
komme tilbake til dette.
4.6 Straff
Brudd på Lov om personregistre av 9.6.1978 nr. 48 og 
forskrifter gitt i medhold av denne og betingelser satt i 
denne konsesjon straffes med bøter eller fengsel i inntil 
1 år eller begge deler, jfr. personregisterloven § 38.
4.8 Innsynsretten etter personregisterloven § 7
Innsynsrett etter personregisterloven § 7 gjelder for 
dette registeret.
Rett til innsyn etter personregisterloven § 7 første og 
annet ledd gjelder den registrerte og/eller dennes 
foresatte. Svar på slik henvendelse skal gis snarest mulig 
og senest innen 1 måned. Den registeransvarlige må påse at 
det ikke gis opplysninger om andre enn den henvendelsen 
gjelder. Alle elevene har innsynsrett fra 1. klasse. Når 
en elev har fylt 16 år kan det i spesielle tilfelle 
bestemmes at innsynsretten skal være eksklusiv for den 
registrerte elev. Registeransvarlig avgjør dette. Denne 
avgjørelse kan bringes inn for Datatilsynet til uttalelse 
jfr. personregisterloven § 3 nr. 4.
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Elever og foresatte skal, før overflytting av eleven til 
ny skole, gjøres kjent med hvilke opplysninger som er 
tenkt oversendt til denne og ha anledning til å uttale seg 
før dette skjer.

5 FORBEHOLD OM ENDRINGER I KONSESJONSVILKÅRENE
Datatilsynet tar forbehold om å trekke konsesjonen 
tilbake, eller gi nye og endrete vilkår når dette finnes 
nødvendig ut fra personvernhensyn.

Helge Seip 
Direktør

Tore Somdal-Amodt





DATATILSYNET
Vedlegg 13.6

KONSESJON
Jnr: ../___ _ NNN/- 00.00.00

KONSESJON FOR ........................
TIL A DRIVE KREDITTOPPLYSNINGSVIRKSOMHET
I medhold av Lov om personregistre m.m. av 9.6.78 nr. 48 §
14, jfr. Kgl. res av 21.12.1979 pkt.l gis .............
.......  samtykke (konsesjon) til å drive virksomhet som
består i å gi meddelelser som belyser kredittverdighet 
eller økonomisk vederheftighet (kredittopplysning).
Konsesjonen er betinget av at foretaket faktisk driver 
slik virksomhet som er beskrevet 1 personregisterlovens 
§ 14, kfr, konsesjonens pkt. 6.
Dersom virksomheten opphører eller innstilles, skal dette 
meddeles Datatilsynet.

1 INNLEDNING
Det skal kun gis meddelelser som belyser kredittverdighet 
eller økonomisk vederheftighet. Registrering av personopp
lysninger skal være saklig begrunnet ut fra hensynet til 
administrasjon og virksomhet i foretaket, jfr. person
registerloven § 6. Publikasjoner og lister skal ikke 
inneholde opplysninger om andre enn næringsdrivende, jfr. 
personregisterloven § 18 annet ledd.

2 SIKKERHET FOR ANSVAR
Foretaket skal innrette seg slik at eventuelt krav om ers
tatning for økonomisk skade etter personregisterloven § 40 
kan innfris. Sikkerhet skal stilles ved formueskadeforsik- 
ring eller bankgaranti.

3 FORETAKETS REGISTRE
Foretaket skal føre sine registre på en slik måte at krav 
etter personregisterloven § 20 kan imøtekommes. Det skal 
videre kunne skilles mellom avgitte opplysninger om 
næringsdrivende og personer som ikke er næringsdrivende.
Svar på henvendelse som nevnt i § 20 skal gis snarest 
mulig og senest innen 1 mnd.
Denne konsesjon gjelder ikke som samtykke til opprettelse 
av personregister som er opprettet ved hjelp av elektroniske
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hjelpemidler, jfr. § 9. Dersom foretaket fører registre 
som nevnt, skal det søkes om slikt samtykke på særskilt 
skjema.
Opplysninger som nevnt i personregisterlovens § 16, annet 
ledd kan ikke benyttes i foretakets kreditt- og person- 
opplysningsvirksomhet.
Det vises for øvrig til konsesjon til foretakets EDB- 
register.

4 FORETAKETS BRUK AV KREDITTOPPLYSNING
4.1 Ikke søkegod debitor
Det er tillatt å meddele opplysninger om at debitor ikke 
er søkegod dersom foretaket oppbevarer en skriftlig 
begrunnelse for vurderingen.

4.2 Omtvlstete fordringer
Omtvistete fordringer kan ikke brukes i kredittopplys- 
ningsøyemed. En omtvistet fordring er ikke lenger å regne 
som omtvistet når det foreligger en rettskraftig 
avgjørelse i saken.
Ved vurderingen om en fordring er å regne som omtvistet, 
skal debitors subjektive forståelse av situasjonen legges til grunn.

4.3 Bruk av inkassoopplysninger
1. Registrerte inkassoopplysninger om personer som ikke er 

næringsdrivende kan ikke brukes i kredittopplysningsøye- 
før en måned etter at ekstern inkassator har sendt 
stevning eller begjæring om rettslige skritt i saken.
Som rettslige skritt skal regnes:

- forliksklage
- direkte uttatt stevning, jfr. tvml. § 274, siste ledd
- begjæring etter tvangsfullbyrdelsesloven, herunder

. begjæring om utleggsforretning 

. begjæring om avsetning 

. begjæring om arrest 

. begjæring om utkastelse
- begjæring om konkurs
- begjæring om utlevering etter Lov om kredittkjøp
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2. Registrerte inkassoopplysninger om næringsdrivende kan 
ikke brukes i kredittopplysningsøyemed før en måned 
etter at ekstern inkassator har sendt krav om inn- 
drivelse av gjelden.

Pkt. 1. og 2. gjelder ikke når debitor skriftlig erkjenner 
sin gjeld gjennom søknad om henstand eller innleder for
handling om nedbetaling e.l.
Pkt. 1. og 2. gjelder heller ikke når krav er sendt i 
rekommandert sending. En slik opplysning kan brukes i 
kredittopplysningsøyemed en måned etter at den rekom
manderte sending er blitt kvittert ut.
Opplysninger om at fordringen er "ordnet" skal følge de 
samme regler som skissert ovenfor.

4.4 Utlevering av fødselsnummer
Det er ikke tillatt å utlevere fødselsnummer i forbindelse 
med utgivelse av en kredittopplysning, med mindre kunde/ 
abonnent selv oppgir fødselsnummer på omspurte.

5 KREDITTOPPLYSNINGSBYRÀ SOM GJØR BRUK AV EDB I SIN 
VIRKSOMHET

5.1 Utlevering av kredittopplysninger på microfiche
Lister eller publikasjoner, herunder microfiche, som 
inneholder opplysninger om personer som ikke er nærings
drivende, kan bare utleveres dersom de følgende vilkår 
til fredsstilles:

- mottaker er bank, finansieringsselskap eller 
inkassobyrå

- alle registrerte får gjenpart av de registrerte 
opplysninger på registreringstidspunktet

- meldingen inneholder opplysning om debitors 
faktiske status

- meldingen sendes vederlagsfritt

På gjenparten skal det gis melding om at det er innhentet 
opplysninger fra Løsøreregisteret.
Dersom den registrerte ber om innsyn utover gjenparten 
skal han henvises til innsyn etter prl. § 20.
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5.2 Utlevering av kredittopplysninger on-line
Utlevering av opplysninger on-line om ikke-næringsdrivende 
kan bare finne sted under forutsetning av at gjenpartplikten 
etter prl. § 19 blir oppfylt ved at det i kredittopplysnings- 
foretaket er installert en skriver for utskrift av slik 
melding. Skriveren skal aktiviseres ved direktesøk i basen, 
eller gjennom daglige utskrifter av gitte meldinger.
Slik utlevering kan bare finne sted til banker, 
finansieringsselskaper og inkassobyråer.

6 TAUSHETSPLIKT
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for kredittopp- 
lysningsforetaket har taushetsplikt om personopplysninger 
de blir kjent i sitt arbeid for foretaket, og ska] under
skrive vedlagte taushetserklæring. Erklæringen skal 
oppbevares av foretakets leder.

7 SIKRING
Foretaket skal sørge for slik sikring av opplysningene som 
hindrer at noen får adgang til opplysningene uten å ha 
rett eller krav på dem.
Bare de personer som har behov for opplysningene under 
utførelsen av sitt arbeid skal ha tilgang til disse. 
Opplysninger som ikke lenger er av interesse skal 
makuleres på betryggende måte, ved brenning e.l. Datatil
synet kan gi pålegg om tiltak som anses nødvendig.
Krav til sikring er for tiden under utredning i Justis
departementet, og en vil senere komme tilbake til dette.

8 DIVERSE
Datatilsynet kan sette ytterligere betingelser eller 
trekke konsesjonen tilbake når dette finnes nødvendig ut fra personvernhensyn.

Vedlegg: Taushetserklæring



Vedlegg 13.7

TH/- 2.7.86
DATATILSYNET NOTAT

The Data Inspectorate (DI) is hereby presenting its 7th 
annual report. It gives an account of the work of the DI 
in 1986. The DI received 480 new applications for 
permission to keep personal registers or to perform 
business regulated by the Act relating to personal 
registers. The applications are divided as follows:
Permission to keep registers: 385
Permission to run credit information services 22
Permission to run a data processing enterprise 21
Permission to run adressing and distribution services 11
Permission to make opinion polls and market investig. 7
Permission to to transfer personal information abroad J34
Total 480
The corresponding figure last year in total was 872, which 
means an decrease of applications of approx 45 %. One 
must, howewer, bear in mind that the corresponding figure 
for 1984 was 439. It seems that in 1986 we are again back 
to normal.
It is difficult to explain the high number of applications 
in 1985, but the reason may be that information to the 
register keepers has been extended the last years, and 
that the register keepers have been more aware of the 
rules and presented applications for registers already 
established.
The total number of incoming errands to rhe DI continues 
to expand and was 2 472, an increase of approx 7,5 % above 
last year. The corresponding increase in 1985 was approx
3,2 %.
Totally 1 901 lisences were granted by the DI in 1986, 
most of them concerning personal registers.
Also in 1986 our main task has been to grant lisences, but 
we are within our limited personell resources also trying 
to keep up the number of inspections and to increase our 
efforts regarding information to the public and those 
keeping registers. Both these fields of work are very 
important parts of the tasks of the DI. The obligation to 
inspect and inform are both laid down in our legislation.

The DI has for some time been concerned about the 
extensive medical registers that are being planned in 
Norway. One of them aims at collecting information on all
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reported illness and accidents in Norway. A limited permit 
for a two year pilot project has been granted regarding 
the registration of accidents. In 1986 the DI handled an 
application for a pilot project regarding the registration 
of illness, covering 1.2 mill, persons of a total 
Norwegian population of slightly above 4 mill. The 
application was discussed by the board of the DI and was 
turned down unanimously. The Board found that with so many 
people registered, it could not be considered a pilot 
project and that the legal basis for the registration was 
insufficient. Further the board questioned the security 
measures and finally that this kind of registration raised 
a lot of privacy questions which so far have not been 
solved. No decision has so far been made concerning 
possible modifications which may open up for a future 
register in this field.
The DI has over the years granted licenses to company 
medical services, but felt in 1986 the need to revice the 
licenses given. A working party was set up with members 
from the parties in the labour market. The Directorate of 
Labour Inspection and the medical profession. The party 
worked out a draft license wich was adopted by the board 
of the DI. The working party found it difficult to limit 
strictly the kind of information in such registers, but it 
was decided that information not related to working 
conditions, should not be registered in automated files.
It is also decided that the information shall be kept 
strictly within the company medical sevice in question, 
without open communication to the administrative sections 
of the company concerned.
Credit information services have been under close 
surveillance of the DI duringthe last years. Complaints 
from the public and the controls performed by the DI have 
shown that such services often have not complied to the 
rules in a satisfacorily manner.The DI has therefore 
revised the licenses given to credit information services. 
The DI was especially preoccupied with questions such as 
when information can be used as credit information, when 
credit information may be given on micro-fiche and credit 
information be given on-line directly from a credit 
information data base. Strict rules were set up as to whom 
the different kinds of information can be communicated to 
and in what ways this can be done.
Generally the DI has exeperienced that the technical 
development in Norway is escalating in such fields as 
credit information, electronic payment systems, 
information systems such as newspaper data bases, and 
telecommunications.






