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Forord

Vel fem år er gått siden jeg i mars 2010 disputerte i ærverdige Gamle festsal over 
PhD-avhandlingen «Personvernøkende identitetsforvaltning». Denne boken er 
en oppdatert versjon av avhandlingen som er ajourført til og med september 
2015.

Området for identitetsforvaltning har vært i stadig utvikling og jeg har innar-
beidet endringer som reflekterer at de sentrale eksemplene i boken har fått stør-
re utbredelse og blitt mer modne. Det har ikke skjedd vesentlige regelendringer 
på personvernområdet i denne perioden, men det har vært nødvendige med re-
lativt mange mindre endringer av fremstillingen, blant annet for å fange opp 
viktige avklaringer i doms- og myndighetspraksis. 

Boken omtaler også sentrale endringer som ventes å følge av EUs forslag til ny 
personvernforordning som antas å bli vedtatt i løpet av 2015 og tre i kraft i 2017. 
Forordningen viderefører personverndirektivets grunnprinsipper og begreper, 
men vil blant annet innebære skjerpede krav til dokumentasjon, informasjon og 
samtykke. For bokens tema er det særlig viktig å merke seg forslaget til egen 
bestemmelse om «data protection by design and by default». Bokens redegjørel-
ser og eksempler knyttet til personvernøkende teknologi (og innebygd person-
vern) antas å gi verdifull innsikt i hvordan virksomheter kan benytte tekniske 
og organisatoriske tiltak for å etterleve forordningens bestemmelser på dette 
området. 

Det hadde ikke vært mulig for meg å realisere dette arbeidet uten inspirasjon, 
råd og oppmuntring fra en rekke personer. Professor Jon Bing står i en særstil-
ling som inspirator og døråpner. Jeg, og mange med meg, står i stor takknemlig-
hetsgjeld til Jon – som savnes både som faglig fyrtårn og inkluderende med-
menneske.

Jeg vil også takke bedømmelseskomiteen bestående professor Peter Blume (uni-
versitetet i København), professor Cecilia Magnusson Sjöberg (universitetet i 
Stockholm) og professor Jon Bing (leder) for grundig bedømmelse og verdifulle 
tilbakemeldinger under disputasen som er forsøkt innarbeidet i boken.

Arbeidet med avhandlingen som ligger til grunn for denne boken ble gjort i 
perioden 2003–2009 mens jeg var stipendiat ved Senter for rettsinformatikk 
(SERI)/Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN). Takk til alle kolleger og 
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studenter for et særdeles hyggelig og stimulerende forskningsmiljø. Gro Halvor-
sen, Eva Modvar og Anne Gunn Bekken skal ha takk for all hjelp og tilretteleg-
ging under stipendiatperioden, og Anne Gunn har også vært svært behjelpelig i 
forbindelse med publisering av denne boken. Særlig takk til Tobias Mahler for 
godt samarbeid i EU-prosjektet Legal-IST – et prosjekt som skulle vise seg å 
danne en nyttig plattform for mitt videre arbeid. Stor takk også til Tommy Tran-
vik, Jens Petter Berg, Herbjørn Andresen, Line Coll og Christine Ulrichsen for 
alle nyttige diskusjoner og korridor-kollokvier. 

Jeg vil også takke Ove Skåra, Knut Brede Kaspersen, Guro Slettemark og andre 
tidligere kolleger ved Datatilsynet for deres interesse for arbeidet og alle vennli-
ge klapp på skulderen. Takk også til Steinar Skagemo, Jon Berge Holden, Mona 
Naomi Lintvedt, Snorre Løvås, Ståle Norum Engen og Erling Solberg for nyttige 
innspill angående sentrale norske identitetsforvaltningstjenester. Takk til mine 
gode kolleger i Simonsen Vogt Wiig for nyttige innspill i forbindelse med opp-
dateringen av manuset, og til Line Krydsby for hjelp med design av bok-cover.

Mine veiledere Dag Wiese Schartum, Lee A. Bygrave og Rolf Riisnæs skal alle ha 
takk for sin innsats og engasjement. Dag skal særlig ha takk for sitt initiativ til 
det forskningsråds-finansierte prosjektet som var utgangspunktet for PhD-av-
handlingen, og for sitt utrettelige arbeid for å gjøre SERI/AFIN til et drivende 
godt undervisnings- og forskningsmiljø. Stor takk også til Lee og Rolf som kom 
inn som veiledere i arbeidets siste fase, og som med stor omtanke og innsikt ga 
uvurderlig bistand i doktorgradsprosjektets siste fase. 

Jeg vil også rette en stor takk til min familie for å ha oppmuntret meg til å stå på 
til tross for at bakkene med avhandlingsarbeidet syntes lange og tunge. Sist men 
ikke minst – takk til min kjære Linn for all støtte og for at du tålmodig har ven-
tet på at jeg (igjen) skulle ferdigstille dette arbeidet.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Det overordnede tema for denne boken er forholdet mellom personvern og iden-
titetsforvaltning. Hovedformålet er å drøfte hvilke krav personopplysningsret-
ten stiller til elektronisk identitetsforvaltning.1

Inntil videre kan identitetsforvaltning karakteriseres som et bredt administra-
tivt område som dekker det å identifisere personer innenfor et system (f  eks 
land, organisasjon eller datanettverk) og knytte personene til rettigheter til bruk 
av ressurser i systemet.2

Identitetsforvaltning er i prinsippet ikke noe nytt. I mindre lokalsamfunn hvor 
alle kjenner alle har f eks identitsforvaltning vært basert på tilhørighet og fysisk 
gjennkjennelse, og i møte med ukjente har man i de fleste tilfeller kunnet bevise 
roller, rettigheter eller kvalifikasjoner ved hjelp av fysiske dokumenter og iden-
titetsbevis. Med grunnleggende samfunnsendringer som økt mobilitet og inn-
føring av Internettbaserte tjenester endres imidlertid premissene for identitets-
forvaltning. Man forholder seg stadig oftere til personer og virksomheter man 
ikke kjenner fra før, og fysisk nærvær er erstattet med elektronisk samhandling.

Ved overgangen til Internettbaserte tjenester har det vært vanlig at hver enkelt 
tjenesteyter selv har tatt hånd om identitetsforvaltning av egne brukere. Med 
hensyn til personlige tjenester har brukeren gjerne blitt tildelt en egen bruker-
konto. Ved senere samhandling identifiserer og autentiserer brukeren seg over-
for tjenesteyteren ved hjelp av tildelt brukernavn og passord.

Den tradisjonelle tilnærmingen hvor hver tjenesteyter selv står for identitetsfor-
valtning av egne brukere har imidlertid sine begrensninger og svakheter. For 
mange tjenesteytere kan det være ressurskrevende å selv drifte slike løsninger, 
og for brukeren innebærer det en ulempe å måtte håndtere påloggingsmekanis-
mer til et økende antall brukerkontoer. Dessuten vil mange separate løsninger 
være til hinder for ønsker om å gi brukere tilgang til ressurser og tjenester på 
tvers av virksomhets- og systemgrenser. 

1 Med personopplysningsrett mener jeg rettsregler som har som som formål å beskytte den en-
kelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Se nærme-
re om personvern og personopplysningsrett i kap 2.4. 

2 Karakteristikken bygger på Justis- og politidepartementet, Nasjonalt ID-kort, Oslo, 2007, s 7. 
Se kapittel 3.4.1 for nærmere definisjon av begrepet identitetsforvaltning.
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Standarder og løsninger for såkalt relasjonsorientert identitetsforvaltning er ut-
viklet med sikte på å løse flere av disse utfordringene.3 Slike løsninger er gjerne 
organisert rundt tre aktører. I tillegg til brukeren og tjenesteyteren introduseres 
en identitetsforvalter. Identitetsforvalteren har til hovedoppgave å håndtere bru-
kerens identitetsopplysninger, og formidler etter brukerens initiativ og ønske 
relevante brukeropplysninger til tjenesteyter. Betegnelsen relasjonsorientert 
identitetsforvaltning understreker viktigheten av trepartsrelasjonen mellom 
bruker, identitetsforvalter og tjenesteyter.4

Fordelene som ofte assosieres med relasjonsorientert identitetsforvaltning er 
blant annet at brukeren kan få tilgang til flere tjenester gjennom én autentise-
ring hos identitetsforvalter (single sign-on). For tjenesteytere innebærer det en 
fordel å kunne motta nødvendige brukeropplysninger fra en av brukerens iden-
titetsforvaltere for dermed selv å slippe kostnadene med å drifte en egen identi-
tetsforvaltningsløsning. Standarder for relasjonsorientert identitetsforvaltning 
ligger til grunn for sentrale norske e-forvaltningsløsninger som Altinn, ID-por-
ten og Feide,5 og er således viktige komponenter for å realisere politiske målset-
ninger om økt elektronisk samhandling både i offentlig og privat sektor.6

3 En av de første kommersielle identitetsforvaltningstjenestene var Microsoft .NET Passport, 
som fra 1999 tilbød felles tilgangsløsninger («single sign-on») for e-handelsforetak på nettet. 
Fra første halvdel av 2000-tallet har en rekke aktører tilbudt egne produkter og tjenester, gjer-
ne basert på åpne standarder for relasjonsorientert identitetsforvaltning («federated identity 
management»). Standardiseringen har særlig skjedd innen rammene av OASIS (Organisation 
for the Advancement of Structured Information Standards), www.oasis-open.org og det åpne 
bransjesamarbeidet Liberty Alliance, www.projectliberty.org. Se nærmere om dette i kap 5.

4 Se nærmere om begrepene relasjonsorientert identitetsforvaltning og federated identity ma-
nagement i kap 5.1.

5 Altinn (www.altinn.no) er en portal for borgeres og virksomheters innrapportering av doku-
menter til det offentlige. ID-porten er en identitetsforvaltningstjeneste som gir innbyggerne 
mulighet til innlogging til offentlige nettjenester ved bruk av e-ID-løsningene MinID, 
BankID, Buypass eller Commfides. Feide («felles elektronisk identitet», www.feide.no) er et 
nasjonalt tiltak for enhetlig identitetsforvaltning i utdanningssektoren. Se nærmere om nor-
ske identitetsforvaltningstjenester i kap 5.7.

6 Sentrale målsetninger i norsk IKT-politikk er å legge til rette for nettbaserte tjenester og at 
nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyg-
gere og næringsliv. Se Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, På nett med inn-
byggerne – Regjeringens digitaliseringsprogam, april 2012 og Meld. St. 23 (2012–2013), Digital 
agenda for Norge – IKT for vekst og verdiskapning, 22. mars 2013. Gjeldende målsetninger er i 
all hovedsak videreføring av tidligere målsetninger, se Fornyings- og administrasjonsdeparte-
mentet, eNorge 2009 – det digitale spranget, Oslo, 2005. Se også Fornyings- og administrasjons-
departementet, Underveisrapport eNorge 2009, Oslo, 2006 og Fornyings- og administrasjons-
departementet, Eit informasjonssamfunn for alle, 2006, s 21-23. En omfattende undersøkelse 
foretatt av Riksrevisjonen viser imidlertid at potensialet for elektronisk informasjonsutveks-
ling i forvaltningen har vært dårlig utnyttet, blant annet på grunn av manglende felles sikker-
hetsløsninger. Se Riksrevisjonen, Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsut-
veksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor, dokument 3:12 (2007–2008), Oslo, 2008.
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Mens hensikten med løsninger for identitetsforvaltning er å løse personvern- og 
sikkerhetsutfordringer knyttet til det å skille mellom autoriserte og uautoriserte 
personer ved utveksling av informasjon over Internett, reiser slike løsninger 
også nye personvernutfordringer. Blant annet ligger det et potensiale for over-
våkning og kontroll fra identitetsforvalterens side ettersom denne forvalter bru-
kerens personopplysninger og holder rede på brukerens relasjoner med ulike 
tjenesteytere. En annen potensiell fare er at tjenesteytere uautorisert og uten 
brukerens viten og kontroll gjøres i stand til å utveksle opplysninger om felles 
brukere. Videre innebærer nye løsninger for identitetsforvaltning fare for feil og 
misbruk, noe som kan føre til personvernkrenkelser eller økonomisk tap for den 
som blir forvekslet eller villedet.7

Løsninger for relasjonsorientert identitetsforvaltning innebærer behandling av 
personopplysninger, noe som betyr at aktørene må holde seg innenfor rammene 
av personopplysningsretten. Sviktende regeletterlevelse vil kunne innebære 
svekket omdømme eller i ytterste konsekvens hindre realisering av identitets-
forvaltningstjenester. Et eksempel på dette er Microsofts .NET Passport-tjeneste 
som etter Art 29-gruppens8 vurdering ikke tilfredstilte personverndirektivets9 
krav til behandling av personopplysninger.10 

Selv om standarder for relasjonsorientert identitetsforvaltning er utviklet med 
henblikk på å forsøke å løse slike personvernutfordringer som jeg her har nevnt 
eksempler på, vil spørmålet om regeletterlevelse avhenge av hvordan standarde-
ne implementeres og hvordan aktørene organiserer samarbeidet. Utover dette 
vil måten standardene implementeres på også ha betydning for om løsningen 
bidrar til å svekke eller fremme personvernet til brukerne av tjenesten.

1.2 Problemstilling

Boken reiser tre rettslige hovedproblemstillinger angående (i) personopplys-
ningslovens11 personopplysningsbegrep, (ii) lovens krav til roller og oppgaver og 
(iii) lovens krav til brukermedvirkning og kontroll.

7 Se nærmere om forveksling og villedning i kap 6.2.6.3.
8 Art 29-gruppen er en rådgivende arbeidsgruppe bestående av representanter fra EØS-lande-

nes datatilsynsmyndigheter hvis kompetanse og mandat følger av personverndirektivet art 29. 
Se nærmere omtale i kap 1.5. 

9 Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske 
personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike 
opplysninger (personverndirektivet). 

10 Som følge av kritikken ble Passport-tjenesten endret til kun å omfatte innlogging til Micro-
softs egne tjenester. Se nærmere om Microsoft .NET Passport i kap 5.3.

11 Jf lov 14. april 2000 nr 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).
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Drøftelsene er primært knyttet til standarder og løsninger for relasjonsorientert 
identitetsforvaltning, men må antas å ha stor overføringsverdi også for alterna-
tive identitetsforvaltningsmodeller.

Problemstillingene er valgt fordi de angår flere av de helt grunnleggende krave-
ne i personopplysningsretten, og fordi de i praksis har vist seg å være blant de 
mest sentrale spørsmålene knyttet til identitetsforvaltning.

Den første problemstillingen gjelder hvorvidt opplysninger som formidles som 
ledd i identitetsforvaltning skal anses som personopplysninger. Problemstillin-
gen angår personopplysningsbegrepets nedre grense, dvs spørsmålet om opplys-
ningene som formidles fra identitetsforvalter til tjenesteyter kan knyttes til en 
identifiserbar person. Dersom personen ikke er identifiserbar foreligger det ikke 
personopplysninger og personopplysningsloven kommer i utgangspunktet ikke 
til anvendelse. Redegjørelsen vil vise at standarder for relasjonsorientert identi-
tetsforvaltning gjør det mulig å legge til rette for løsninger hvor brukeren er mer 
eller mindre anonym overfor tjenesteyter.

Til tross for mulighetene for at brukeren kan opptre anonymt overfor tjenesteyter, 
vil jeg legge til grunn at personopplysningsloven også kommer til anvendelse i 
slike tilfeller. En av grunnene til dette er blant annet at brukerens IP-addresse og 
bruk av informasjonskapsler samlet sett vil kunne gjøre brukeren identifiserbar. 
Selv om konsekvensen er at tjenesteytere må etterleve personopplysningsloven 
også for behandling av anonyme eller pseudonyme brukeropplysninger, vil ano-
nymitet og pseudonymitet like fullt kunne være hensiktsmessig for å kunne reali-
sere nyttige tjenester samtidig som personvernhensyn blir ivaretatt. I forlengelsen 
av dette kan det argumenteres for at tjenester som innebærer vesentlig redusert 
personvernrisiko kan legitimere lempligere regler for behandlingen. I kapittel 3 og 
4 drøfter jeg hvordan begrenset identifiserbarhet konseptuelt kan oppnås, og 
hvordan slike behandlingsformer kan redusere personvernrisikoen ved identitets-
forvaltning. I kapittel 5 redegjør jeg for hvordan begrenset identifiserbarhet kan 
realiseres ved relasjonsorientert identitetsforvaltning gjennom bruk av pseudony-
me identifikatorer og ved at identitetsforvalteren formidler tjenesteyteren opplys-
ninger om brukerens rolle eller egenskaper (rolle- og attributtautentisering).

Den andre problemstillingen gjelder hvordan personopplysningsrettens sentra-
le roller kommer til anvendelse på aktører som tilbyr eller anvender identitets-
forvaltningstjenester. Avklaring av hvorvidt de involverte aktørene er behand-
lingsansvarlige eller databehandlere er grunnleggende for å sikre etterlevelse av 
personopplysningsloven. De fleste av personopplysningslovens plikter og sank-
sjoner retter seg mot den behandlingsansvarlige, dvs den som bestemmer formål 
og hjelpemidler for behandlingen. Databehandlere behandler personopplysnin-
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ger på vegne av den behandlingsansvarlige. Den behandlingsansvarlige plikter å 
ha på plass en avtale som regulerer databehandlerens rådighet over personopp-
lysningene og som gjør oppmerksom på databehandlerens selvstendige ansvar 
for informasjonssikkerhet etter loven.

Avklaring av roller er særlig viktig når det gjelder sidentitetsforvaltning fordi 
dette får betydning for hvordan aktørene skal organisere samarbeidet med hen-
syn til etterlevelse av personopplysningsretten. Aktørenes roller har blant annet 
betydning for det rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger, for in-
formasjonsplikten overfor bruker og for avtaler som forutsettes å være på plass 
mellom behandlingsansvarlig og databehandler. Praksis fra ulike datatilsyns-
myndigheter viser at spørsmålet om aktørenes roller er en sentral og stadig til-
bakevendende problemstilling. Fra Art 29-gruppen har dette kommet tydelig til 
uttrykk ved vurderingen av personvernaspektene knyttet til Microsoft .NET 
Passport.12 Spørsmålet om aktørenes roller og oppgaver har også vært sentralt i 
forbindelse med Datatilsynets kontroll med Minside/MinID og Altinn.13 Pro-
blemstillingens aktualitet vises også ved at lovens bestemmelser om behand-
lingsansvar er av de bestemmelser som er foreslått endret i forbindelse med re-
visjon av personopplysningsloven.14 Til tross for at spørsmålet om rollefordeling 
er grunnleggende for å kunne etterleve personopplysningsretten, er spørsmålet 
blitt viet relativt lite oppmerksomhet i internasjonal og norsk juridisk teori.

Redegjørelsen i kapittel 6 vil vise at det ikke er noen direkte sammenheng mel-
lom hovedaktørene etter standarder for relasjonsorientert identitetsforvaltning 
(identitetsforvalter og tjenesteyter), og personopplysningsrettens roller (be-
handlingsansvarlig og databehandler). Som hovedregel vil tjenesteytere være 
behandlingsansvarlige for sine egne tjenester, mens identitetsforvalterens rolle 
vil avhenge av flere forhold. Lovens kriterier for å vurdere hvorvidt identitetsfor-
valteren er behandlingsansvarlig eller databehandler er forholdsvis lite raffiner-
te. Jeg drøfter derfor hvilke momenter som er relevante for å vurdere identitets-
forvalterens rolle. Utgangspunktet for vurderingen er å kartlegge hvilke 
behandlinger som finner sted og som forutsetter en behandlingsansvarlig. Vide-
re vil det være relevant å legge vekt på hvem som har behandlingsgrunnlag for 
opplysningene som utveksles. Organisering og avtaleforhold vil kunne gi indi-
kasjoner på rollefordelingen mellom aktører som allerede har etablert et identi-
tetsforvaltningssamarbeid. I forbindelse med etableringen av et slikt samarbeid 

12 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003). Avklaring 
av aktørenes roller er også viet oppmerksomhet i forbindelse med gruppens arbeid med e-for-
valtning og såkalte «borgerportaler». Se Artikkel 29-gruppen, Working Document on E-Go-
vernment, (2003).

13 Se oversikt over Datatilsynets kontrollrapporter og vedtak i kap 5.7.
14 Se Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, kap 2.5.
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vil organisering og avtaleforhold dessuten være grunnleggende for å sikre etter-
levelse av personopplysningsloven, herunder krav til databehandleravtaler. Der-
som brukeren har stor grad av frihet med hensyn til valg av identitetsforvaltere, 
taler dette for at identitetsforvalterne bør anses som behandlingsansvarlige, si-
den de da normalt vil ha stor grad av selvstendighet vedrørende egne tjenester.

Den tredje problemstillingen gjelder personopplysningsrettens krav til bruker-
medvirkning og kontroll vedrørende innsamling og utlevering av personopplys-
ninger. I forbindelse med utviklingen av standarder for relasjonsorientert iden-
titetsforvaltning er det blitt lagt stor vekt på at brukeren selv skal medvirke og 
ha kontroll på utveksling og behandling av personopplysninger. I forhold til 
personopplysningslovens regler er det derfor naturlig å rette oppmerksomheten 
mot de sentrale reglene som regulerer identitetsforvalterens adgang til å inn-
samle og utlevere opplysninger om brukeren. I tilfeller hvor både identitetsfor-
valter og tjenesteyter er selvstendig behandlingsansvarlig vil både identitetsfor-
valterens utlevering og tjenesteyterens innsamling kreve behandlingsgrunnlag.

Drøftelsene tar utgangspunkt i sentrale faser for identitetsforvaltning. Dette 
gjelder blant annet etablering av samarbeidet, innrullering og opprettelse av 
brukerkontoer samt bruk og avvikling av identitetsforvaltningstjenester.

Aktørenes adgang til å innsamle og utlevere brukeropplysninger vil i hovedsak 
reguleres av personopplysningslovens formålsbestemthetsprinsipp, krav til be-
handlingsgrunnlag og krav til informasjon. Samtykke og behandling i forbin-
delse med gjennomføring av avtale vil være de mest relevante behandlings-
grunnlag. I mange tilfeller vil det være hensiktsmessig at aktørene koordinerer 
etterlevelsen av de ovennevnte reglene. Brukerutstyr og programvare vil kunne 
spille en viktig rolle for å legge til rette for brukermedvirkning og kontroll.

1.3 Avgrensninger

Det er flere personopplysningsrettslige problemstillinger som aktualiseres av 
identitetsforvaltning som jeg i søken etter hensiktsmessig bredde og dybde i 
fremstillingen har måttet avgrense mot. I forhold til drøftelsen av roller og opp-
gaver og brukermedvirkning og kontroll har jeg forutsatt at aktørene er etablert 
i Norge. Dette innebærer at jeg ikke har drøftet reglene om lovvalg og reglene 
om overføring av personopplysninger til tredjeland.15 Jeg har også avgrenset mot 
enkelte av personopplysningslovens prosessuelle regler som blant annet melde- 
og konsesjonsplikten. 

15 Se dog oversikt over hovedreglene i kapittel 2.4.5.
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Når det gjelder personopplysningsrettens krav til informasjonssikkerhet har 
siktemålet vært å plassere ansvaret for informasjonssikkerhet på henholdsvis 
behandlingsansvarlig og databehandler. Utover dette har jeg ikke gått inn på 
hvilke krav som stilles til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, eller 
hvordan slike krav kan etterleves. Forøvrig har siktemålet for fremstillingen 
vært å rendyrke identitetsforvaltningsaspektet, dvs å fokusere på grunnspørs-
mål knyttet til identifisering og autentisering innen rammene av relasjonsorien-
tert identitetsforvaltning.

Enkelte teknologier, som f eks biometri og PKI, reiser særlige personvernutfor-
dringer, og vil kunne være viktige elementer i identitetsforvaltningsløsninger. 
Jeg har valgt å belyse de mest sentrale personvernmessige aspektene som assosi-
eres med disse teknologiene.16 Det er dog viktig å understreke at i forhold til 
løsninger for relasjonsorientert identitetsforvaltning er biometri og PKI/sertfi-
kattjenester først og fremst eksempler på alternative teknologier som kan benyt-
tes som autentiseringsmekanisme mot identitetsforvalter.17 Selv om brukerens 
autentisering mot identitetsforvalter er viktig, er det de digitale akkreditivene 
som utveksles mellom identitetsforvalter og tjenesteyter som utgjør «kjernen» i 
underliggende standarder for relasjonsorientert identitetsforvaltning, og som 
derfor blir viet mest plass i fremstillingen.18

I de senere år har det vært et økende fokus mot såkalt «identitetstyveri»19 eller 
«identitetskrenkelse».20 Problematikken har nær sammenheng med identitets-
forvaltning. Siktemålet med identitetsforvaltningsløsninger er blant annet å sik-

16 Se om biometri i kap 3.5.1.2 og PKI og sertifikattjenester i 3.5.1.3.
17 Jeg har av denne grunn ikke redegjort nærmere for tilgjengelige autentiseringstjenester/e-ID-er, 

som f eks BankID (www.bankid.no/), Buypass ID (www.buypass.no/Privat/Buypass+ID) og 
Commfides eID (www.commfides.com/), som kan benyttes for autentisering mot identitets-
forvalteren. Et eksempel på at identitetsforvalteren også åpner for autentisering gjennom ek-
sterne autentiseringstjenester er Altinn, jf redegjørelsen i kap 5.7.2.

18 Se om slike akkreditiver – særlig slik de er manifistert i SAML (Security Assertions Markup 
Language) – i kap 5.4.

19 Se nærmere om utfordringer og tiltak i Finansnæringens Hovedorganisasjon, Felles utfordrin-
ger knyttet til identitetsmisbruk, 9. oktober 2008, og Datatilsynet, Identitetstyveri – En utred-
ning gjennomført av Datatilsynet for Fornyings- og Administrasjonsdepartementet, Datatilsy-
net.no, 2009. Se også det bredt anlagte ID-tyveri-prosjektet i regi av Norsk senter for 
informasjonssikring (NorSIS), www.idtyveri.info, sist nedlastet 28. juli 2009.

20 I 2010 ble det i straffeloven tilføyd en ny bestemmelse § 190a om identitetskrenkelse. Bestem-
melsen hjemler bot eller fengsel inntil 2 år for den som «uberettiget setter seg i besittelse av en 
annens identitetsbevis, eller opptrer med en annens identitet eller med en identitet som er lett 
å forveksle med en annens identitet, med forsett om å a) oppnå en uberettiget vinning for seg 
eller en annen, eller b) påføre en annen tap eller ulempe». Bestemmelsen tilsvarer § 202 i lov 
20. juni 2005 nr 28 om straff (straffeloven 2005, i kraft 1. oktober 2015). Se om bakgrunnen for 
bestemmelsen i NOU 2007: 2 Lovtiltak mot datakriminalitet, kap 5.6.7 og kap 9.15 og Ot prp 
nr 22 (2008–2009), kap 2.9 og 16.2.
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re tilfredstillende identifisering og autentisering, noe som også innebærer at 
man søker å unngå muligheten for tilsiktet og utilsiktet forveksling eller villed-
ning. Ved etablering av identitetsforvaltningsløsninger vil det derfor være et mål 
å ha tilstrekkelig god kvalitet i alle ledd i forvaltningen slik at man unngår slike 
krenkelser. Utfordringer knyttet til identitetsmisbruk gis forøvrig ingen sær-
skilt behandling siden dette ville kreve et undersøkelsesopplegg i forhold til an-
vendte misbruksteknikker og aktuelle mottiltak som ville sprenge rammene for 
boken.

1.4 Tilnærming

Boken reiser som nevnt tre rettslige hovedproblemstillinger: personopplys-
ningsbegrepet, personopplysningslovens krav til roller og oppgaver samt lovens 
krav til brukermedvirkning og kontroll. 

Drøftelsen av de tre rettslige problemstillingene bygger i prinsippet på tradisjo-
nell rettsdogmatisk metode. Bokens tema angår skjæringspunktet mellom jus 
og teknologi, og arbeidet føyer seg derfor inn i en lang rettsinformatisk/forvalt-
ningsinformatisk tradisjon.

Utgangspunktet for drøftelsene er norsk rett. Siden norsk personopplysningsrett 
i stor grad bygger på EUs personverndirektiv, har det også vært nødvendig å 
redegjøre for hvilke krav EU-retten stiller til norsk rett. Det er ellers ikke lagt 
opp til noen komparativ analyse, men andre lands implementasjon av tilsvaren-
de bestemmelser, hovedsaklig svensk og dansk personopplysningsrett, blir be-
nyttet for illustrasjon eller for å belyse tolkningen av de norske bestemmelser.

I forlengelsen av de rent rettsdogmatiske drøftelsene diskuteres også rettspolitis-
ke spørsmål knyttet til hvordan identitetsforvaltning griper inn i personvernet. 
I boken legges det til grunn at elektronisk samhandling og identitetsforvaltning 
reiser nye utfordringer i forhold til personvernet. På den ene siden kan identi-
tetsforvaltning innebære nye trusler for personvernet, blant annet fordi det 
handler om teknologier for entydig identifikasjon av enkeltpersoner. Standarder 
og løsninger for identitetsforvaltning kan imidlertid også implementeres på må-
ter som kan bidra til å fremme personvernet.

Med personvernøkende teknologi («Privacy Enhancing technologies» – «PETs») 
menes gjerne teknologi som er utviklet med henblikk på å fremme personver-
net. PETs-perspektivet innebærer at man ikke bare stiller spørsmål om hvorvidt 
behandling av personopplysninger er i henhold til gjeldende lovgivning. Utover 
det rettsdogmatiske perspektivet i boken er hensikten å belyse hvilke aspekter 
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ved identitetsforvaltning som særlig er av betydning for å kunne fremme per-
sonvernet. Bakgrunnen for personvernøkende teknologi og forholdet til identi-
tetsforvaltning drøftes nærmere i kapittel 2.2.

Kunnskap og bevissthet knyttet til hvordan identitetsforvaltning påvirker per-
sonvernet kan være viktig av flere grunner. Identitetsforvaltningsløsninger som 
fremmer personvernet vil kunne bidra til større tillit og tilfredshet fra brukerne 
og dermed sikre økt oppslutning om tjenestene. Bruk av personvernfremmende 
teknikker kan dessuten ha rettslige konsekvenser. Eksempelvis kan det tenkes at 
behandlingen av personopplysninger som tjenesten innebærer ellers ikke ville 
vært tillatt. Personvernøkende teknologi kan da gjøre det mulig å tilby sam-
funnsgavnlige tjenester, samtidig som den enkeltes personvern blir ivaretatt. 
Videre kan det tenkes at redusert personvernrisiko gjør det legitimt å la behand-
lingen være underlagt lempligere regler enn det som ellers gjelder.21 Paradoksalt 
nok kan det da imidlertid argumenteres for at man under dekke av personvern-
økende teknologi åpner opp for nye tjenester som ellers ikke ville vært tillatt, 
eller som ellers ville vært underlagt strengere regler, og at man dermed utsetter 
personvernet for nye farer. 

Boken gir et bidrag til denne rettspolitiske debatten ved både å synliggjøre de 
trusler som assosieres med identitetsforvaltning, men samtidig hvilke aspekter 
som har potensiale for å fremme personvernet. Særlig fokuseres det på følgende 
tre aspekter.

Det første og mest prinsipielle aspektet gjelder hvilket faktisk forhold det er re-
levant for tjenesteyter å få autentisert. Med autentisering mener jeg prosessen 
med å få etablert tilfredsstillende sannsynlighet for riktigheten av en påstand 
om et faktisk forhold.22 Autentisering må holdes adskilt fra identifisering, som 
ved elektronisk samhandling normalt skjer ved at brukeren fremlegger en iden-
tifikator. Autentisering skjer ved hjelp av en autentiseringsmekanisme, som er 
noe brukeren vet, har, er eller gjør. Når brukeren identifiserer seg ved å fremleg-
ge en identifikator, er formålet med autentiseringmekanismen å etablere tilfred-
stillende sannsynlighet for riktigheten av påstanden om at brukeren er den som 
er assosiert med identifikatoren.

Boken bygger på en underliggende antagelse om at det i mange tilfeller tas for 
gitt at det er brukerens alminnelige kjente identitet som skal autentiseres. En 
slik tilnærming overser det faktum at individet opptrer i ulike roller, og at løs-

21 Se om slike synspunkter i Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal 
data, (2007), s 18. Tilnærmingen er drøftet nærmere i kap 4.

22 Karakteristikken bygger på Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, opp-
gaver og ansvar, Bergen 2007, s 44. Se nærmere om autentisering i kap 3.4.2 og 3.5.
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ninger for identifisering og autentisering derfor bør hensynta den enkeltes roller 
i ulike kontekster. I noen tilfeller vil kunnskap om brukerens alminnelig kjente 
identitet ikke være nødvendig såfremt man kan få autentisert andre forhold som 
f eks en rolle (ansatt, student, kunde etc) eller en egenskap (alder, kjønn etc). Når 
man har vurdert hvilket faktisk forhold som er relevant, er utfordringen å få 
etablert tilfredsstillende sannsynlighet for riktigheten av dette forhold. I kapittel 
3 redegjøres det for utfordringer og begreper knyttet til autentisering av identi-
tet, roller og egenskaper, og i kapittel 5 viser jeg hvordan slik autentisering kan 
realiseres ved hjelp av standarder og løsninger for relasjonsorientert identitets-
forvaltning.

Det andre aspektet gjelder hvordan personvernrisiko kan reduseres ved bruk av 
identifikatorer som blant annet begrenser andre aktørers mulighet til å identifi-
sere brukeren. I personverndebatten har personverntruslene knyttet til unike 
identifikatorer, som f eks fødselsnumre, blitt viet mye oppmerksomhet fordi de 
potensielt gjør det enklere å samkjøre opplysninger om den samme brukeren fra 
ulike kontekster. Personvernutfordringene knyttet til identifikatorer har også 
vært et av de spørsmålene som har fått mest oppmerksomhet når Art 29-grup-
pen har vurdert identitetsforvaltningsløsninger.23 I boken analyseres alternati-
ver til unike identifikatorer og hvilket potensiale disse har for å fremme person-
vernet. I kapittel 3 redegjør jeg for betydningen av rolle/kontekstspesifikke 
identifikatorer, og i kapittel 4 for hvordan transaksjonsminimalitet kan oppnås 
ved bruk av pseudonyme identifikatorer. I kapittel 5 belyses dessuten hvilke av-
veininger som ligger bak de identifikatorene det er lagt til rette for i standarder 
for relasjonsorientert identitetsforvaltning.

Det tredje aspektet gjelder hvordan brukeren best kan gjøres i stand til selv å ha 
kontroll over utlevering av egne personopplysninger. Dette perspektivet over-
lapper i stor grad med behandlingen av personopplysningsrettens krav til bru-
kermedvirkning og kontroll. Hensikten er imidlertid ikke bare å avklare hvilke 
minstekrav som stilles i lovgivningen, men også å synliggjøre hvilke tiltak som 
særlig har potensiale for å fremme brukerens kontroll over egne opplysninger. I 
kapittel 7 argumenterer jeg for at informasjonsplikten ved elektronisk sam-
handling i teori og praksis ikke har fått den oppmerksomhet den fortjener, og at 
personvernpolicyer, gjerne i flere lag, er en hensiktsmessig måte å formidle bru-
keren relevant informasjon om behandlingen. Identitetsforvaltning involverer 
flere aktører, noe som gjør det ekstra krevende å formidle informasjon som gjør 
brukeren i stand til å fatte informerte beslutninger. Av denne grunn vil identi-
tetsforvalter og tjenesteyter i mange tilfeller være tjent med å forsøke å koordi-

23 Se Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003). Se nær-
mere om arbeidsgruppens kritikk i kap 5.3.2.
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nere formidlingen av informasjon til brukeren. Brukergrensesnitt og brukerut-
styr vil også være med å legge premissene for brukerens forståelse og kontroll 
over informasjonsflyten.

Indirekte kan de to førstnevnte aspektene bidra til å realisere det tredje aspektet. 
Ved å stille spørsmål ved hvilket faktisk forhold som skal autentiseres (aspekt 1), 
vil informasjonen som formidles til tjenesteyter kunne begrenses til et minimum. 
Dersom det eksempelvis er tilstrekkelig å få autentisert at brukeren har en be-
stemt rolle eller egenskap, vil det være overflødig å utveksle andre identifiserende 
opplysninger. Videre vil bruk av kontekstspesifikke eller pseudonyme identifika-
torer (aspekt 2) kunne redusere risikoen for at tjenesteytere er i stand til å foreta 
uautorisert samkjøring av opplysninger om den samme brukeren. Indirekte har 
derfor begge tiltakene potensiale for å gi brukeren bedre kontroll over egne per-
sonopplysninger, og risikoen for misbruk av opplysningene kan reduseres.

Hvorvidt det er hensiktsmessig å benytte slike personvernøkende teknikker må 
vurderes konkret i forhold til blant annet tjenestenes omfang og berørte interes-
ser. Det er grunn til å tro at mange tjenesteytere vil vegre seg for å la brukere 
opptre «anonymt» i forhold til tjenester av en viss verdi eller som kan medføre 
økonomisk ansvar. Av slike grunner er det nok særlig i forbindelse med mer «tri-
vielle» tjenester at de to første aspektene vil kunne få størst gjennomslag. Samlet 
sett favner de tre aspektene etter min oppfatning de viktigste verktøyene for å 
implementere identitetsforvaltningsløsninger som kan fremme personvernet.

1.5 Kilder og særskilte metodiske utfordringer

Bokens rettsinformatiske/forvaltningsinformatiske tilnærming innebærer en-
kelte særskilte metodiske utfordringer. Jeg redegjør først for kilder og metodiske 
utfordringer knyttet til beskrivelse av faktum, og deretter for utfordringer knyt-
tet til rettskildesituasjonen på området.

En av hovedutfordringene i arbeidet har vært å beskrive det faktum som skal 
gjøres til gjenstand for rettslig analyse. Det foreligger ikke noe etablert marked 
for identitetsforvaltningstjenester, og utviklingen av nye standarder og tjenester 
har vært i rask utvikling i den perioden dette arbeidet har blitt til. Enkelte tje-
nester som lenge har vært på tegnebrettet har ikke blitt realisert, og enkelte av de 
tjenester som er blitt implementert har vært ansett som midlertidige og har hel-
ler ikke nødvendigvis utnyttet de underliggende standardenes fulle potensiale.24

24 Se nærmere om det mislykkede forsøket på å etablere en offentlig sikkerhetsportal og arbeidet 
med å etablere et offentlig samtrafikknav («ID-porten») i kap 3.5.1.3. Se også om MinIDs mid-
lertidige karakter i kap 5.7.1 og arbeidet med en ny «Altinn II» i kap 5.7.2.
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Jeg har derfor unnlatt å forsøke å gjøre noen uttømmende empiriske undersø-
kelser av identitetsforvaltningstjenester. En slik tilnærming ville kunne gi et 
representativt øyeblikksbilde av situasjonen på undersøkelsestidspunktet, men 
ville også fort bli utdatert. Slike undersøkelser er heller ikke nødvendig for å 
foreta de rettslige drøftelser. Jeg er her enig med standpunktet som er inntatt i 
tidligere rettsinformatiske arbeider om at det er «tilstrekkelig at man har grunn-
lag for å forstå og beskrive (ideal)typiske situasjoner som kan gjøres til gjen-
stand for en rettslig analyse».25 

Beskrivelsen av identitetsforvaltning tar utgangspunkt i SAML («Security As-
sertions Markup Language») som er den dominerende standarden på området. 
Beskrivelsen av de sentrale elementene i standarden er kombinert med analyser 
av konkrete implementasjoner og av alternative identitetsforvaltningsløsninger. 
Samlet sett gir denne tilnærmingen en nyansert fremstilling av faktum som 
samtidig tar høyde for alternative implementasjons- og organisasjonsmodeller 
på et område i rask utvikling.

Den faktiske beskrivelsen består av to trinn. Det har først vært nødvendig å fore-
ta en forholdsvis grundig analyse av de utfordringer som ligger til grunn for 
løsninger for identitetsforvaltning, og de begreper som benyttes for å beskrive 
dem (kapittel 3). På bakgrunn av dette er det deretter gitt en beskrivelse av stan-
darder og løsninger for identitetsforvaltning som tar sikte på å løse disse utfor-
dringene (kapittel 5). 

Beskrivelsen av faktum er gitt med sikte på de senere rettslige analyser. Dette 
betyr at de rettslige problemstillingene har vært førende for valg av systematikk, 
begreper og kildetilfang. Denne vekselvirkningen mellom juss og faktum er 
blitt omtalt som «analytisk metode».26 I dette tilfellet har det vært hensiktsmes-
sig å først utvikle forholdsvis klare rettslige problemstillinger fordi det ellers blir 
umulig å identifisere hvilke aspekter ved teknologien som er rettslig relevant. 
Det har videre vært nødvendig å gå forholdsvis detaljert inn i standardene for å 
kunne avgjøre hvilke elementer og hvilke detaljer ved teknologien som er rele-
vant å belyse.

Når det gjelder fremstillingen av utfordringer og begreper i kapittel 3, er det blitt 
lagt stor vekt på å innføre en hensiktsmessig systematikk og ryddiggjøring i for-

25 Se Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, 
s 22 med henvisning til Torvund, Betalingsformidling i et rettslig perspektiv, Oslo 1993, s 47 og 
Andersen, IT-retten, 2. udg., København 2005, s 101. 

26 Se Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, 
s 21 og 24 med henvisning til blant annet Andersen, IT-retten, 2. udg., København 2005, s 105-
107 og Torvund, Betalingsformidling i et rettslig perspektiv, Oslo 1993, s 44.
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hold til Internetts arkitektur og de identitetsforvaltningsrelasjoner som gjør seg 
gjeldende ved elektronisk samhandling. Videre introduseres sentrale faser for 
identitetsforvaltning, samt sentrale begreper som identitet, identitetsforvalt-
ning og autentisering.

Personopplysningsloven og personverndirektivet har få definisjoner og begre-
per som direkte beskriver personvern- eller informasjonssikkerhetsmessige for-
hold ved identitetsforvaltning. Dette står i kontrast til et nokså nyansert be-
grepsapparat som er utviklet i enkelte teknologiske miljøer.27 Enkelte av de 
sentrale begrepene er nedfelt i tekniske standarder,28 og det har også skjedd en 
betydelig begrepsutvikling i forbindelse med bransjesamarbeid om utvikling av 
åpne standarder for identitetsforvaltning.29 Begrepsutvikling har dessuten stått 
sentralt i flere EU-finansierte forskningsprosjekter om identitetsforvaltning.30

Når det gjelder enkelte begreper, blant annet «autentisering», har jeg for å få 
frem motsetninger og nyanser foretatt enkelte sammenlikninger av de ulike kil-
denes definisjoner. En metodisk utfordring i denne sammenheng er hvilke av de 
ovennevnte kilder man primært skal bygge på. Jeg har her forsøkt å henvise til 
definisjoner i standarder, til artikler som er publisert i anerkjente tidsskrift og 
deretter til andre publikasjoner av personer som nyter alminnelig anerkjennelse 
i sine respektive fagmiljø.

I beskrivelsen av standarder og løsninger for identitetsforvaltning i kapittel 5 er 
hovedvekten lagt på å beskrive SAML som er den dominerende standarden på 
området. Hvilke aspekter ved standarden som er trukket frem, samt detaljgra-
den og betoningen av disse har skjedd i lys av de rettslige problemstillinger. En 
viss veiledning er gitt av standardiseringsorganene selv, blant annet om alterna-
tive implementasjonsmåter og mulige personvernmessige implikasjoner.31

Mens hovedtyngden i den faktiske beskrivelsen ligger på standardene, har jeg 
også trukket frem noen konkrete implementasjoner av identitetsforvaltningstje-

27 Se for eksempel Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobserva-
bility, Pseudonymity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 
2008, og Clarke, Identity Management, mars, 2004.

28 Se for eksempel IETF, RFC 2828 Internet Security Glossary, 2000 og ISO/IEC, 15408:2005 Eva-
luation criteria for IT security, 2005. 

29 Se for eksempel OASIS, Glossary for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) 
V2.0, 2005 og Liberty Alliance, Liberty Glossary, Version: 2.0. 

30 Dette gjelder for eksempel de EU-finansierte identitetsforvaltningsprosjektene som går under 
akronymene APES, PRIME, FIDIS, Modinis, PrimeLife og PICOS. 

31 Se blant annet OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 
2008 og Liberty Alliance, Circles of Trust: The Implications of EU Data Protection and Privacy 
Law for Establishing a Legal Framework for Identity Federation, 2005. 
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nester. Microsoft .NET Passport er beskrevet fordi den var den første store inter-
nasjonale, kommersielle identitetsforvaltningstjenesten. Passport er også inter-
essant fordi den er blitt gjenstand for grundig analyse av Art 29-gruppen, og 
funnet i strid med mange av personverndirektivets sentrale bestemmelser.32 
Kritikken fra arbeidsgruppen antas å være en viktig årsak til at Passport-tje-
nesten i 2003 ble endret til kun å gjelde Microsofts egne tjenester. Art 29-grup-
pens uttalelser gir et nyttig innblikk i hvordan datatilsynsmyndigheter vurderer 
de personvernmessige implikasjonene av identitetsforvaltningstjenester. Kritik-
ken mot Passport antas også å ha gitt føringer for utviklingen av SAML og andre 
standarder for relasjonsorientert identitetsforvaltning.33

 Jeg har også analysert de norske identitetsforvaltningsløsningene Minside/ 
MinID (senere ID-porten), Altinn og Feide. Alle løsningene bygger på SAML og 
illustrerer ulike måter å implementere standardene på. Eksemplene er valgt for-
di de er de mest sentrale tjenestene for å realisere politiske målsetninger om 
effek tive og sikre e-forvaltningstjenester. En begrunnelse for å se nærmere på 
Minside/MinID og Altinn er dessuten at de har vært gjenstand for tilsyn fra 
Datatilsynets side. Tilsynsrapportene gir innblikk i hvordan Datatilsynet vur-
derer de personvernmessige aspektene ved tjenestene. Samlet sett gir fremstil-
lingen av utfordringer og begreper (kapittel 3) og standarder og løsninger 
(kapit tel 5) en forståelse av identitetsforvaltning som er tilstrekkelig dekkende 
og nyansert for de rettslige analyser.

Utgangspunktet for de rettslige analyser er norsk personopplysningsrett. 
 Personopplysningsloven og enkelte bestemmelser i ekomloven34 og ekomfor-
skriften35 utgjør det sentrale regelverket på området. Med unntak av spesialbe-
stemmelser som f eks personopplysningsloven § 12 om fødselsnummer og esig-
naturloven § 7,36 foreligger det ingen særregulering av identitetsforvaltning. De 
rettslige drøftelsene tar derfor utgangspunkt i personopplysningslovens generel-
le bestemmelser. Det foreligger lite rettspraksis knyttet til tolkningen av loven, 
slik at lovens forarbeider, samt relevant praksis fra Datatilsynet og Personvern-
nemnda utgjør de primære rettskildene.

I forbindelse med etterkontroll av personopplysningsloven er det blitt utarbeidet 
forholdsvis brede og omfattende utredninger av behovet for endringer av lo-

32 Se Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003).
33 Se nærmere i kap 5.1 og 5.3.
34 Jf lov 4. juli 2003 nr 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven).
35 Jf forskrift 16. februar 2004 nr 401 om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kom-

munikasjonstjeneste (ekomforskriften).
36 Jf lov 15. juni 2001 nr 81 om elektronisk signatur (esignaturloven).
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ven.37 Utredningene ble sendt på høring med frist 1. november 2009.38 På bak-
grunn av signaler fra EU i 2010 om revisjon av EUs personverndirektiv (forslag 
til ny personvernforordning), valgte Justisdepartementet imidlertid ikke å 
fremme et omfattende lovforslag, men det ble i stedet gjennomført endringer på 
områder som man på det tidspunktet anså mest sannsynlig ikke vil bli påvirket 
av et nytt direktiv.39 Selv om utredningene bare ledet til mindre endringer av 
personopplysningsloven, har jeg likevel valgt å trekke veksler på utredningenes 
verdifulle redegjørelser for gjeldende rett og relevant praksis knyttet til person-
opplysningsloven. 

De personopplysningsrettslige aspektene ved identitetsforvaltning har i liten 
grad blitt behandlet i juridisk teori.40 Rolf Riisnæs’ doktoravhandling om digita-
le sertifikater og sertifikattjenester gir verdifull innsikt i utfordringer og begre-
per knyttet til elektronisk samhandling, og i metodiske utfordringer knyttet til 
rettslige analyser av teknologi, men behandler i mindre grad de personvernmes-
sige aspektene ved identitetsforvaltning.41

Personvernspørsmål er heller ikke viet særlig stor oppmerksomhet i forbindelse 
med offentlige utredninger på tilgrensede områder som f eks digital signatur og 
PKI,42 planer om nasjonalt id-kort og eID,43 eller nytt straffebud om identitets-
krenkelse.44 Selv om forholdet mellom identitetsforvaltning og personvern/in-

37 Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006 og 
Schartum, Utredning om fødselsnummer, fingeravtrykk og annen bruk av biometri i forbindelse 
med lov om behandling av personopplysninger § 12, 2008.

38 Justis- og politidepartementet, Høringsnotat – etterkontroll av personopplysningsloven, juni 2009.
39 Se lov 20. april 2012 nr. 18 om endringer av personopplysningsloven, bl.a. hva gjelder ytrings-

frihet (§ 7), ivaretakelse av barns personvern (§ 11 nytt tredje ledd), konsesjon (§ 33 tredje ledd) 
og kameraovervåkning (kapittel VII). 

40 Se dog om liknende problemstillinger i Olsen, Identifikationsteknologi og individbeskyttelse – 
en øvelse i juridisk teknologivurdering, København 1997. Det foreligger også doktorgradsav-
handlinger fra de nordiske land som behandler beslektede problemstillinger knyttet til per-
sonvern og personlig integritet. Se Liu, Bio-privacy: Privacy Regulations and Challenges of 
Biometrics, Abingdon 2012; Andresen, Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger: 
regulering og kontroll på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenser, Oslo 2010; Borvik, 
Personvern og ytringsfridom: Avveginga mellom kolliderande menneskerettar, Bergen 2008; 
Karanja, Transparency and proportionality in the Schengen Information System and border 
control co-operation, Leiden 2008; Tranberg, Nødvendig behandling af personoplysninger, Kø-
benhavn 2007; Lind, Medarbejderes integritetsbeskyttelse i dansk ret, København 2006; Bygra-
ve, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002; Aasen, 
Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling, Bergen 2000 og Rasmussen, 
Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet, Ålesund 1997.

41 Se særlig Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007.
42 Se NOU 2001: 10 Uten penn og blekk, kap 5.3, på s 51-54. 
43 Justis- og politidepartementet, Nasjonalt ID-kort, Oslo, 2007, kap 12.3.2, på s 55-56.
44 Se om ny § 202 i straffeloven i fotnote 19.
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formasjonssikkerhet har vært tema for mange internasjonale og tverrfaglige 
forskningsprosjekter de senere år, er det de tekniske, sosiologiske, filosofiske og 
etiske tilnærminger som har vært dominerende for disse arbeider.45 Dette arbei-
det fyller derfor et hull i forskningen på identitetsforvaltning ved at søkelyset 
rettes mot personopplysningsrettens krav, samtidig som det trekkes veksler på 
begreper og konsepter fra teknologisk orientert forskning knyttet til personvern-
økende teknologi og identitetsforvaltning.

Siden de særlige spørsmål som identitetsforvaltning reiser i liten grad er behand-
let i juridisk teori, har jeg i større grad måttet støtte meg på mer generelle frem-
stillinger av norsk personopplysningsrett.46 I tillegg til norsk juridisk litteratur, 
har jeg også trukket veksler på fremstillinger av svensk og dansk personopplys-
ningsrett,47 samt på internasjonale standardverk som behandler EUs person-
verndirektiv og andre internasjonale personvernregler.48 En av hovedutfordrin-
gene ved de rettslige analyser er å anvende personopplysningslovens nokså 
abstrakte og generelle bestemmelser. Utenlandsk og internasjonal juridisk teori 
er her anvendt for å illustrere hvordan problemstillingene er løst i andre lands 
rett og for å belyse og nyansere de utgangspunkter som gjelder etter norsk rett.

Personopplysningsloven og ekomloven gjennomfører personverndirektivet og 
kommunikasjonsverndirektivet49 i norsk rett. Direktivene går på enkelte punk-
ter langt i å forsøke å harmonisere lovgivningen innen EØS og er derfor et viktig 

45 Se f eks EU-prosjektene APES, PRIME, FIDIS og Modinis, og det canadiske prosjektet «On the 
the Identity Trail». Hovedfunnene fra FIDIS er publisert i Rannenberg m fl. (red), The Future 
of Identity in the Information Society – Challenges and Opportunities, Berlin 2009. Resultater 
fra «On the Identity Trail» er publisert i Kerr m fl. (red), Lessons from the Identity Trail – Ano-
nymity, Privacy and Identity in a Networked Society, New York 2009. Enkelte forskningspro-
sjekter har dog hatt en personvernrettslig innfallsvinkel, jf publikasjoner fra EU-prosjektet 
Legal-IST: Olsen og Mahler, Privacy & Identity Management, Complex 4/07 og Olsen og 
Mahler, «Identity management and data protection law: Risk, responsibility and compliance 
in `Circles of Trust’», Computer Law & Security Review, 4 & 5, 2007, s 342-351 & 415-426.

46 Se særlig Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av 
personopplysninger, Bergen 2011; Johansen m fl., Personopplysningsloven: kommentarutgave, 
Oslo 2001 og Coll og Lenth, Personopplysningsloven – en håndbok, Oslo 2000. Se også Blixrud 
og Ottesen, Personvern i finanssektoren, Oslo 2010.

47 Se særlig Blume, Databeskyttelsesret, 3. utgave, København 2008 og Öman og Lindblom, Per-
sonuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007.

48 Se særlig Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 
2002; Kuner, European data protection law – corporate compliance and regulation, 2nd edition, 
Oxford 2007; Korff, Data protection laws in the European Union, Brussel 2005 og Poullet m fl. 
(red), Concise European IT law, Alphen aan den Rijn 2006.

49 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplys-
ninger og beskyttelse av privatlivets fred i den elektroniske kommunikasjonssektor (kommuni-
kasjonsverndirektivet). Kommunikasjonsverndirektivet er ikke oversatt til norsk. I valget mel-
lom den danske og engelske versjonen vil jeg som hovedregel benytte den engelske versjonen.
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utgangspunkt for tolkningen av de nasjonale bestemmelser. En stadig viktigere 
kilde for å forstå formålet og rammene for direktivene er EU-domstolen, som i 
de senere år har avsagt flere prejudisielle avgjørelser om tolkningen av direkti-
vet. Domstolens avgjørelser bekrefter menneskerettighetenes stadig sterkere 
stilling i EU-retten, og at direktivene skal tolkes i lys av og har som formål å 
ivareta privatlivets fred slik det er beskyttet i Den europeiske menneskeretts-
konvensjon (EMK) art 8.50 Forholdet mellom EU-direktivene og nasjonal rett 
reiser særlige spørsmål som blir behandlet nærmere i kapittel 2.4. Der behandles 
også EU-domstolens avgjørelser i forhold til viktige spørsmål som direktivenes 
anvendelsesområde og formål, harmoniseringsnivå og forholdet mellom nasjo-
nal rett, felleskapsretten og EMK.

Personverndirektivets art 29 oppnevner en særskilt arbeidsgruppe – «Artikkel 
29-gruppen» – som blant annet består av representanter fra datatilsynsmyndig-
hetene i EØS-landene og som har særlig ansvar for å sørge for lik tolkning og 
anvendelse av direktivene51 i medlemslandene. Arbeidsgruppen har uttalt seg 
om flere av de sentrale spørsmålene som drøftes i boken, og jeg har derfor valgt 
å vie uttalelsene relativt stor plass i fremstillingen. Man skal dog være oppmerk-
som på at arbeidsgruppens uttalelser bare er veiledende, og ikke rettslig binden-
de. Arbeidsgruppens sammensetning og mandat innebærer at gruppen utøver 
en ombudsmanssrolle i forhold til personvernet. Det er derfor ikke overrasken-
de at uttalelsene bærer preg av å fremheve personvernhensyn fremfor andre 
kryssende hensyn. Siden datatilsynsmyndighetene synes å følge opp arbeids-
gruppens generelle standpunker får uttalelsene ofte stor praktisk betydning. Art 
29-gruppen har også en viktig funksjon i forhold til å gi datatilsynsmyndighete-
ne en mulighet til å opptre i koordinert dialog med store internasjonale aktører. 
I flere tilfeller har Art 29-gruppen langt på vei vunnet frem med sine synspunk-
ter, noe som antakelig ville vært vanskeligere å få til om hver tilsynsmyndighet 
skulle tatt opp «kampen» på egenhånd.52

Jeg har også trukket veksler på Datatilsynets generelle praksis, samt tilsynsrap-
porter og vedtak angående norske identitetsforvaltningstjenester. Denne for-
valtningspraksisen gir innsikt i hvilke sider ved identitetsforvaltningstjenester 
som tilsynet foreløpig har funnet problematisk. Det er grunn til å tro at Datatil-
synet vil opprettholde sine synspunkter også ved senere kontroller, selv om det i 

50 Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), Roma, 4. november 1950.
51 Se kommunikasjonsverndirektivet art 15 (3) som slår fast at Art 29-gruppens oppgaver også 

omfatter bestemmelsene i kommunikasjonsverndirektivet.
52 Se f eks dialogen med Microsoft vedrørende .NET Passport, (jf særlig Artikkel 29-gruppen, 

Working Document on on-line authentication services, (2003)) og spørsmål knyttet til lagring 
av opplysninger hos Google, (jf særlig Artikkel 29-gruppen, Opinion 1/2008 on data protection 
issues related to search engines, (2008)).
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prinsippet ikke er noe i veien for at tilsynet velger å fokusere på andre sider av 
loven på et senere tidspunkt. Den rettskildemessige vekten av Datatilsynets 
praksis vil blant annet avhenge av hvor lang og konsistent praksis det er tale om, 
og hvor godt den er kjent blant de berørte aktører.53 Datatilsynets vedtak kan 
klages inn for Personvernnemnda, jf pol § 42 (4) sammenholdt med pol § 43. 
Personvernnemndas praksis utgjør en stadig viktigere rettskilde på personopp-
lysningsrettens område og flere av nemndas avgjørelser er prinsipielle i forhold 
til bokens problemstillinger.54

1.6 Disposisjon

I den videre fremstilling behandles først den juridiske og rettspolitiske bak-
grunn for personopplysningsrett og identitetsforvaltning (kapittel 2). Det rede-
gjøres for bakgrunn og terminologi knyttet til personvernøkende teknologi, og 
hvordan temaet identitetsforvaltning føyer seg inn i den rettspolitiske debatten 
i skjæringspunktet mellom teknologi og personvern. Videre presenteres sentral 
personvernteori samt de sentrale EU- og menneskerettslige personverninstru-
mentene som er viktige for å forstå og anvende den norske personopplysnings-
retten. 

De grunnleggende utfordringer og begreper knyttet til identitet og identitetsfor-
valtning behandles i kapittel 3. Kapitlet innfører en systematikk og et helhetlig 
og konsistent begrepsapparat som benyttes gjennomgående i hele arbeidet. 

I kapittel 4 drøftes forholdet til personopplysningsbegrepets nedre grense. Siden 
personopplysningsloven bare gjelder i den grad det behandles «personopplys-
ninger», er det avgjørende å avklare grensen for når opplysninger i rettslig for-
stand «kan knyttes til en enkeltperson». Kapitlet binder på flere måter sammen 
perspektivet om personvernøkende teknologi i kapittel 2, utfordringer og begre-
per i kapittel 3 og redegjørelsen for standarder og løsninger for identitetsforvalt-
ning i kapittel 5. 

Kapittel 4 bidrar for det første til å kaste lys over viktige begreper og prosesser. 
For mens jeg i kapittel 3 har en teknologisk tilnærming til prosesser som identi-

53 Eksempel på dette er Rt 2002 s 1500 «e-post-kjennelsen» der Høyesterett i spørsmålet om ar-
beidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post viser til Datatilsynets nettsider der det frem-
kommer at Datatilsynet i sin (tidligere) praksis har sondret mellom privat og virksomhetsre-
latert e-post. Spørsmålet er i dag regulert i forskrift 15. desember 2000 nr 1265 om behandling 
av personopplysninger (personopplysningsforskriften) kap 9.

54 Personvernnemndas samlede vedtak i perioden 2001–2008 er blitt vurdert av Peter Blume, jf 
Blume, Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008, Complex 3/09. 
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fisering og autentisering, er det den personopplysningsrettslige betydningen av 
identitet, identifisering, identifiserbarhet, pseudonymitet og anonymitet som 
drøftes i kapittel 4. Kapitlet drøfter også muligheten for at begrenset identifiser-
barhet potensielt kan redusere personvernrisikoen knyttet til behandlingen, noe 
som kan legitimere lempligere regler for behandling. Slik sett gjøres det en kob-
ling mellom personvernfremmende teknologi og personopplysningsretten. Jeg 
redegjør dessuten for sammenhengen mellom valg av identifikator og identi-
fiserbarhet og transaksjonsminimalitet, noe som gir en opptakt til å synliggjøre 
avveiningene som ligger bak ulike identifikatorer i standarder for relasjonsori-
entert identitetsforvaltning.

I kapittel 5 redegjøres det for standarder og løsninger for identitetsforvaltning. 
Fremstillingen bygger på den systematikk og de begreper som er presentert i 
tidligere kapitler og samlet danner dette utgangspunktet for de senere rettslige 
drøftelser. Hovedvekten er lagt på fremstillingen av SAML, men også komple-
mentære standarder og konkrete implementasjoner som Minside/MinID (sene-
re ID-porten), Altinn og Feide blir analysert. 

I kapittel 6 drøfter jeg hvordan personopplysningsrettens roller og oppgaver 
kommer til anvendelse på identitetsforvaltning. Avklaring av aktørenes roller 
som henholdsvis behandlingsansvarlig eller databehandler er nødvendig for å 
kunne sikre etterlevelse av regelverket.

I kapittel 7 drøftes persopplysningsrettens krav til brukermedvirkning og kon-
troll i forbindelse med innsamling og utlevering av personopplysninger. I kapit-
let redegjøres det først for de relevante personopplysningsrettslige regler før dis-
se anvendes på de behandlinger av personopplysninger som skjer som ledd i 
etablering, bruk og avvikling av identitetsforvaltningstjenester.

Avslutningsvis, i kapittel 8, gis en sammenfatning av bokens hovedelementer og 
funn i tillegg til enkelte overordnede rettspolitiske betraktninger om forholdet 
mellom identitetsforvaltning og personopplysningsrett.
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2 Juridisk og rettspolitisk bakgrunn

2.1 Innledning

Dette kapitlet har til formål å gi den juridiske og rettspolitiske ramme og bak-
grunn for de senere rettslige analyser. Innledningsvis gis det en redegjørelse for 
hovedlinjene i den moderne personverndebatten (kapittel 2.2). Denne redegjø-
relsen danner et utgangspunkt for å innplassere tenkningen og debatt knyttet til 
personvernøkende teknologi og til å sette de personvernutfordringer som iden-
titetsforvaltning reiser i perspektiv (kapittel 2.3).

Deretter gis det en redegjørelse for personvern og personopplysningsrett som 
gir innføring i sentrale begreper og i juridisk teori som er blitt utviklet for å 
beskrive og analysere personvernutfordringer knyttet til behandling av person-
opplysninger (kapittel 2.4).

Videre redegjør jeg for utviklingen av nasjonal og internasjonal personopplys-
ningsrett, med særlig fokus på utviklingen av grunnleggende rettigheter i EU, 
EUs personverndirektiver og forslaget til ny personvernforordning (kapittel 
2.4.3-2.4.6).

Avslutningsvis gis det en redegjørelse for grunnleggende personvernprinsipper 
som kan utledes av europeisk og norsk personopplysningsrett (kapittel 2.5).

2.2 Hovedlinjer i den moderne personverndebatten

Den moderne personverndebatten knyttes gjerne til slutten av 1960-tallet, nær-
mere bestemt til de grunnleggende bidragene fra de amerikanske professorne 
Alan F. Westin («Privacy and Freedom») og Arthur Miller («Personal Privacy in 
the Computer Age: The Challenge of a New Technology in an Information Ori-
ented Society»).55 Westin og Miller diskuterer bl a konsekvensene av data-
maskin teknologien for individet og samfunnet – det som vi i Norge på denne 
tiden kalte «personlighetens rettsvern» og teknologi. Den offentlige debatten 
hadde sitt utspring i forsikringsselskapenes og kredittopplysingsbyråenes ukri-
tiske bruk av kundeopplysninger og visjonene om opprettelse av statlige data-

55 Se Westin, Privacy and Freedom, New York 1967 og Miller, «Personal Privacy in the Computer 
Age: The Challenge of a New Technology in an Information Oriented Society», Michigan Law 
Review, 67, 1968, s 1089-1246.
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banker. Dette var på det tidspunktet da de første stormaskinene gjorde sitt inn-
tog i offentlig og privat administrasjon. Maskinene gjorde det mulig å gå over fra 
satsvis (f eks ved hjelp av hullkort) til direktekoblet databehandling hvor flere 
terminaler kunne kobles opp mot en stormaskin. Dette skapte muligheter for å 
rasjonalisere offentlig forvaltning ved at opplysninger om den enkelte kunne 
lagres i store sentraliserte databanker.56 

Visjonene skapte imidlertid ikke begeistring i allmenheten – i stedet skapte de 
frykt og mistillit til den potensielle makt og kontroll som opplysningene repre-
senterte. George Orwells 1984 ble hyppig trukket inn i debatten som et skrem-
selsbilde på den overåkning og kontroll samfunnet beveget seg i retning mot. 
I følge Bing skyldtes nok ikke styrken i personverndebatten bare Orwells gripen-
de skildring av et gjennomkontrollert og totalitært samfunn, men også det poli-
tiske klima i USA på slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-tallet.57 Vietnam-
krigen og Watergate-skandalen hadde satt dype spor og rokket ved folks tillit til 
administrasjonen og det politiske system. Debatten spredte seg til Europa i be-
gynnelsen av 1970-tallet, blant annet gjennom organisasjoner som OECD som 
tidlig opprettet et «data bank» panel.58 Den norske debatten kan, ifølge Bing,59 
føres tilbake til sommeren 1970, med den første utredningen av «statlige data-
banker og personlighetsvern» allerede i 1972.60 

Debatten om personvernspørsmål utviklet seg utover 1970-tallet fra en opphetet 
diskusjon med mektige advarsler om datamaskinens og dens potensiale for å 
umenneskeliggjøre samfunnet til en mer nøktern diskusjon om realitetene og 
hva datamaskinene faktisk gjorde.61 På 80-tallet gjorde den personlige datamas-
kinen – PC-en – sitt inntog, noe som førte til at databehandling ikke lenger var 
forbeholdt offentlige myndigheter og større virksomheter, men også mannen i 
gata. Elektronisk behandling av personopplysninger var ikke lenger noe som 
bare fant sted på stormaskiner i offentlig forvaltning og større bedrifter. Dette 
førte også til at den tidligere reguleringsstrategien med konsesjonsplikt for opp-

56 Se f eks beskrivelsen av amerikanske myndigheters planer om å samle sentralforvaltningens 
opplysninger om enkeltpersoner i en eneste stor «national data bank» i Miller, The assault on 
Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers, Ann Arbor, Mich. 1971.

57 Bing, Personvern i faresonen, Oslo 1991, s 10-11.
58 Jf Bing, Personvern i faresonen, Oslo 1991, s 10.
59 Bing, Personvern i faresonen, Oslo 1991, s 10.
60 Se Samuelsen, Statlige databanker og personlighetsvern, Oslo 1972.
61 Se nærmere beskrivelse av personverndebattens første faser i Blekeli, «Hva er personvern?» I: 

Data og personvern, Blekeli og Selmer (red), 1977, s 16.
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rettelse av personregistre ble satt på prøve.62 Innføringen av nye former for beta-
lingsformidling, adgangskontrollsystemer og telefoni introduserte dessuten en 
helt ny personvernutfordring, nemlig det man omtalte som «elektroniske 
spor».63 Spor-metaforen var ikke rettet mot registreringen av ekstraordinære og 
store transaksjoner – det var den detaljerte registreringen av hverdagslige og 
isolert sett trivielle handlinger og transaksjoner man nå fikk øynene opp for. 
Faren for personvernet lå i potensialet for at slike opplysninger kunne ses i sam-
menheng og danne grunnlag for detaljerte profiler over den enkeltes bevegelser, 
omgangskrets og preferanser. 

Uten tvil er det oppfinnelsen av world wide web og utbredelsen av Internett som 
har satt størst preg på personverndebatten fra midten av 1990-tallet. Utfordrin-
gene knyttet til elektroniske spor, som man så antydninger til på 80-tallet, ble nå 
tydeligere ettersom stadig mer av samhandlingen i samfunnet kunne skje elek-
tronisk. Internett har gitt opphav til en rekke nye tjenester og teknologiutviklin-
gen har skjedd raskt. Dette har gitt rom for en enorm forsknings og utrednings-
aktivitet knyttet til nye former for informasjonsbehandling. Samtidig har 
brukerutstyr og nye tjenester vært beheftet med svakheter som har gjort det 
sårbart for en rekke nye trusler i form av virus, trojanere, spyware, hacker-an-
grep, muligheter for avlytting av kommunikasjon osv. Karakteristisk for en del 
av denne debatten er at den har vært teknologifokusert og fragmentert, der opp-
merksomheten har vært rettet mot spesifikke sikkerhetstrusler og ikke nødven-
digvis personvernspørsmål og hva som anses som legitim behandling av per-
sonopplysninger. 

Året 1995 regnes også som året da den internasjonale debatten om muligheten 
for å benytte teknologien for å ivareta personvernet for alvor satte fart. Opprin-
nelsen av begrepet Privacy-enhancing technologies – («personvernøkende 
 teknologi») – knyttes gjerne til den 17. internasjonale datatilsynsmyndighets-
konferansen i København og fremleggelsen av datatilsynsmyndighetene Regis-
tratiekamers (Nederland) og Ontarios (Canada) felles rapport: «Privacy-enhan-
cing technologies: the path to anonymity».64 Allerede to år tidligere hadde 
imidlertid Boe-utvalget lagt frem sitt dristige og nyskapende forslag til hvordan 
hensynet til blant annet personvernet og helseforskningen kan ivaretas gjennom 

62 Datatilsynets manglende kapasitet til å konsesjonsbehandle alle registrene som etterhvert be-
gynte å bli etablert ble problematisert av Arve Føyen allerede på begynnelsen av 1980-tallet. 
Føyen argumenterte derfor allerede da for en behandlingstilnærming, slik vi kjenner det fra 
dagens personopplysningslovgivning. Se Føyen, Utredning om endringer i personregisterloven, 
Complex 1/83.

63 Se Mestad, Elektroniske spor: nye perspektiver på personvern, Complex 3/86.
64 Registratiekamer m fl., Privacy-enhancing technologies: the path to anonymity (Vols I & II), 

1995.
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pseudonyme helseregistre.65 Synspunkter på teknologiens betydning for å ivare-
ta personvernet fremkommer også av Datatilsynets årsmeldning fra 1995, hvor 
tilsynet skriver:66 

«Ny teknologi er i utgangspunktet verken positiv eller negativ for personvernet. Det er 
hvordan vi anvender teknologien og hvordan vi legger premissene for utviklingen av 
ny teknologi som bestemmer teknologien skal styrke eller svekke personvernet.»

Utover på 2000-tallet har den internasjonale og nasjonale personverndebatten 
særlig vært preget av forslag til nye tiltak for å bekjempe terrorisme og alvorlig 
økonomiske kriminalitet. I Europa var denne debatten særlig knyttet til forsla-
get til datalagringsdirektivet 2006/24/EF, som i 2014 ble kjent ugyldig av 
EU-domstolen.67 Edward Snowdens avsløringer sommeren 2013 om US Natio-
nal Security Agency’s omfattende overvåkningsprogrammer medførte drama-
tisk eskalering i den allerede pågående debatten om behovet for å gi europeiske 
borgeres personopplysninger bedre vern mot utenlandske myndigheters over-
våkningsprogrammer. 

Arbeidet med EUs personvernreform, som ble initiert med EU-kommisjonens 
forslag til ny personvernforordning i 2012, har i lys av Snowden-avsløringene 
hatt særlig oppmerksomhet mot skjerpede regler vedrørende overføring av per-
sonopplysninger og skjerming mot innsyn fra utenlandske myndigheter.68 For 
øvrig har personvernreformen vært drevet frem av behovet for regler som er 
bedre tilpasset nye teknologiske trender som Big Data, tingenes internett, sosia-
le medier og skytjenester. 

Bokens tema – personvernøkende identitetsforvaltning – bygger på tenkningen 
knyttet til personvernøkende teknologi. Som vi skal se i kapittel 2.3 er person-
vernøkende teknologi i prinsippet relevant i forhold til alle de personvernutford-
ringene som er nevnt her. Det er imidlertid særlig nærliggende å knytte bokens 
tema til offentlig og privat sektors ambisjoner om å rasjonalisere tilgangskon-
troll og å tilby nye og mer avanserte tjenester over Internett. Internett er ikke 
lenger bare en publiseringskanal, det er også ønskelig å tilby personorienterte 
tjenester på tvers av system- og virksomhetsgrenser. 

65 NOU 1993: 22 Pseudonyme helseregistre (Boe-utvalget).
66 Datatilsynets årmelding 1995, s 26.
67 Se nærmere om datalagringsdirektivet i kap 2.4.4.
68 Se nærmere om forslaget til ny personvernforordning i kap 2.4.6.



34

Slike ambisjoner kommer til uttrykk i nasjonale handlingsplaner for IKT-poli-
tikk, hvor målsetningene knytter seg til tre overordnede målområder.69 For det 
første skal det legges til rette for aktiv deltakelse og brukerorienterte tjenester fra 
offentlig og privat sektor, hvor «elektronisk forvaltning skal utvikles til å bli 
hovedgrenseflaten mot inbyggere og næringsliv».70 For det andre er det en mål-
setning at norsk offentlig sektor skal være ledende internasjonalt på å tilby elek-
troniske tjenester til næringslivet. For det tredje skal det legges til rette for økt 
samhandling i offentlig sektor.

Ambisjonene om brukerorienterte tjenester og samhandling på tvers av virk-
somhetsgrenser innebærer økt kompleksitet, noe som kan illustreres av at man 
da ønsker å ta steget opp til trinn 3 og 4 på den såkalte tjenestetrappa.71

Ambisjonene om å klatre oppover trappa utfordrer imidlertid personvernet på 
flere måter. Økt samhandling på tvers av virksomhetsgrenser utfordrer den tra-
disjonelle organiseringen med klare grenser mellom de ulike etaters behandling 
av personopplysninger og tjenester. Videre går visjonene langt i retning av at 
samhandlingen skal være sømløs, slik at brukeren ikke trenger å vite hvordan 
offentlig forvaltning er organisert, og ikke skal merke at samhandlingen skifter 
fra en en etat til den neste.

I eNorge 2009 påpekes det at slike tjenester utfordrer personvernet, blant annet 
hva gjelder den tradisjonelle organiseringen av tjenester i adskilte systemer:

«Hensynet til enkelhet og tilgjengelighet til informasjon og tjenester må balanseres 
mot krav til forsvarlig saksbehandling og hensynet til personvern. Forvaltningens reg-
ler om saksbehandling og taushetsplikt samt organiseringen av forvaltningens tjenes-
ter i adskilte systemer eller «siloer» har til dels vært begrunnet i personvern- og rettsik-
kerhetshensyn. Det er ikke gitt at den tradisjonelle måten å sikre informasjonssystemene 
på, ofte fysisk atskilt fra eksterne systemer, er den beste måten å sikre et godt person-
vern på i fremtiden. Enklere og bedre tilgang til forvaltningens informasjon kan også 
fremme bedre personvern ved å bidra til økt bevissthet, innsikt og kontroll med for-
valtningens innsamling, registrering og bruk av opplysninger om oss selv.»72

69 Se Fornyings- og administrasjonsdepartementet, eNorge 2009 – det digitale spranget, Oslo, 
2005. Disse målsetningene er i det store og det hele også videreført i regjeringens digitalise-
ringsprogram og stortingsmeldingen om digital agenda for Norge. Se Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet, På nett med innbyggerne – Regjeringens digitaliseringsprogam, 
april 2012 og Meld.St.23 (2012–2013), Digital agenda for Norge – IKT for vekst og verdiskap-
ning, 22. mars 2013.

70 Se Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Underveisrapport eNorge 2009, Oslo, 2006, s 4.
71 Hentet fra Riksrevisjonen, Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling 

og tjenesteutvikling i offentlig sektor, dokument 3:12 (2007–2008), Oslo, 2008, s 22.
72 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, eNorge 2009 – det digitale spranget, Oslo, 2005, 

s 11. 
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Slike ambisjoner kommer til uttrykk i nasjonale handlingsplaner for IKT-poli-
tikk, hvor målsetningene knytter seg til tre overordnede målområder.69 For det 
første skal det legges til rette for aktiv deltakelse og brukerorienterte tjenester fra 
offentlig og privat sektor, hvor «elektronisk forvaltning skal utvikles til å bli 
hovedgrenseflaten mot inbyggere og næringsliv».70 For det andre er det en mål-
setning at norsk offentlig sektor skal være ledende internasjonalt på å tilby elek-
troniske tjenester til næringslivet. For det tredje skal det legges til rette for økt 
samhandling i offentlig sektor.

Ambisjonene om brukerorienterte tjenester og samhandling på tvers av virk-
somhetsgrenser innebærer økt kompleksitet, noe som kan illustreres av at man 
da ønsker å ta steget opp til trinn 3 og 4 på den såkalte tjenestetrappa.71

Ambisjonene om å klatre oppover trappa utfordrer imidlertid personvernet på 
flere måter. Økt samhandling på tvers av virksomhetsgrenser utfordrer den tra-
disjonelle organiseringen med klare grenser mellom de ulike etaters behandling 
av personopplysninger og tjenester. Videre går visjonene langt i retning av at 
samhandlingen skal være sømløs, slik at brukeren ikke trenger å vite hvordan 
offentlig forvaltning er organisert, og ikke skal merke at samhandlingen skifter 
fra en en etat til den neste.

I eNorge 2009 påpekes det at slike tjenester utfordrer personvernet, blant annet 
hva gjelder den tradisjonelle organiseringen av tjenester i adskilte systemer:

«Hensynet til enkelhet og tilgjengelighet til informasjon og tjenester må balanseres 
mot krav til forsvarlig saksbehandling og hensynet til personvern. Forvaltningens reg-
ler om saksbehandling og taushetsplikt samt organiseringen av forvaltningens tjenes-
ter i adskilte systemer eller «siloer» har til dels vært begrunnet i personvern- og rettsik-
kerhetshensyn. Det er ikke gitt at den tradisjonelle måten å sikre informasjonssystemene 
på, ofte fysisk atskilt fra eksterne systemer, er den beste måten å sikre et godt person-
vern på i fremtiden. Enklere og bedre tilgang til forvaltningens informasjon kan også 
fremme bedre personvern ved å bidra til økt bevissthet, innsikt og kontroll med for-
valtningens innsamling, registrering og bruk av opplysninger om oss selv.»72

69 Se Fornyings- og administrasjonsdepartementet, eNorge 2009 – det digitale spranget, Oslo, 
2005. Disse målsetningene er i det store og det hele også videreført i regjeringens digitalise-
ringsprogram og stortingsmeldingen om digital agenda for Norge. Se Fornyings-, administra-
sjons- og kirkedepartementet, På nett med innbyggerne – Regjeringens digitaliseringsprogam, 
april 2012 og Meld.St.23 (2012–2013), Digital agenda for Norge – IKT for vekst og verdiskap-
ning, 22. mars 2013.

70 Se Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Underveisrapport eNorge 2009, Oslo, 2006, s 4.
71 Hentet fra Riksrevisjonen, Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling 

og tjenesteutvikling i offentlig sektor, dokument 3:12 (2007–2008), Oslo, 2008, s 22.
72 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, eNorge 2009 – det digitale spranget, Oslo, 2005, 
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Standarder og løsninger for relasjonsorientert identitetsforvaltning har potensi-
ale for å løse de krav tjenester på trinn 3 og 4 stiller til identifisering, autentise-
ring og felles tilgangsløsninger (single sign-on). 

En forutsetning er imidlertid at tjenester på trinn 3 og 4 i tjenestetrappa organi-
seres i henhold til personopplysningsrettens krav. I boken drøftes hvilke roller 
identitetsforvaltere og tjenesteytere vil ha etter personopplysningsretten. Videre 
drøftes personopplysningsrettens krav til brukermedvirkning og kontroll i for-
bindelse med innsamling og utlevering av personopplysninger. Inntil videre kan 
vi slå fast at visjonene om å tilby brukerorienterte og sømløse tjenester på tvers 
av virksomhetsgrenser tilsynelatende kan synes å være vanskelig å forene med 
personopplysningsrettens krav til klare ansvarsforhold og at brukeren skal være 
i stand til å fatte informerte valg vedrørende bruk av egne personopplysninger. 

Hvis man skal driste seg til å peke på noen likhetstrekk mellom dagens utfor-
dringer og de som opprinnelig startet den moderne personverndebatten, er det 
for det første grunn til å trekke frem ambisjonene og presset i offentlig og privat 
sektor for å utnytte teknologiens muligheter for å rasjonalisere og tilby nye tje-
nester. Det er videre grunn til å påpeke de dyptgripende endringer som innfø-
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ringen av ny teknologi og behandlingsformer får for virksomheters interne or-
ganisering og samhandlingen med omverdenen.

Mens innføringen av stormaskiner på begynnelsen av 70-tallet primært om-
handlet behandlingen av personopplysinger i virksomhetsinterne personregis-
tre, knytter dagens utfordringer seg til samhandlingen mellom virksomheter og 
ikke minst utad mot brukerne. Brukerperspektivet innebærer nye personvern- 
og informasjonssikkerhetstrusler, men også et potensiale for at den enkelte selv 
kan ha mer innflytelse og kontroll over egne personopplysninger, blant annet 
gjennom løsninger for personvernøkende identitetsforvaltning.

2.3  Overordnet om personvernøkende teknologi og identitets
forvaltning

Begrepet privacy-enhancing technologies (PETs) kan føres tilbake til 1995 da da-
tatilsynsmyndighetene i Ontario (Canada) og Nederland la frem sin felles rap-
port «Privacy-enhancing technologies: the path to anonymity».73 Rapporten ble 
presentert på den 17. internasjonale datatilsynsmyndighetskonferansen i Kø-
benhavn samme år. I følge John Borking, den gang tilknyttet Registratiekamer 
– senere «PETs-evangelist», skapte budskapet stor oppsikt. Rapporten viste at de 
fleste informasjonssystemer kan designes slik at brukerens identitet holdes helt 
eller delvis skjult. Nøkkelen til slik personvernøkende design var «the identity 
protector» – en koblingssentral hvor personidentifiserende identifikatorer (som 
f eks fødselsnummer) ble gjort om til pseudonymer som ikke direkte kunne 
knyttes til noen identifiserbar person. Slike koblingssentraler mellom identifi-
serbare identifikatorer og pseudonymer kunne plasseres i informasjonssys-
temets ulike deler, eller være under brukerens direkte kontroll. Videre viste rap-
porten hvordan slike koblinger kunne skje automatisk i systemet, eller etter 
nærmere bestemte regler av en identitetsforvalter («identity protector»). 

Den prinsipielle betraktningen om at personvernet kan ivaretas ved å begrense 
muligheten til identifisering var imidlertid ikke ny. Allerede i 1981 publiserte 
David Chaum sin banebrytende artikkel om hvordan man kunne oppnå anony-
mitet for avsender og mottaker av elektronisk kommunikasjon.74 Innenfor 
kryptografien hadde man lenge forsket på hvordan kryptering av elektronisk 
kommunikasjon kunne sikre innholdet fra uautorisert innsyn. Chaums tilnær-
ming var en helt annen: det faktum at noen kunne observere hvem som kommu-

73 Registratiekamer m fl., Privacy-enhancing technologies: the path to anonymity (Vols I & II), 
1995

74 Chaum, «Untraceable Electronic Mail, Return Addresses, and Digital Pseudonyms», Commu-
nications of the ACM, 2, 1981, s 84-88.
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niserte med hvem kunne være uheldig fra et sikkerhets- og personvernsyns-
punkt. 

Også Norge kan skilte med pionerarbeid innenfor personvernøkende teknologi. 
Tidlig på 1990-tallet arbeidet et offentlig utvalg ledet av professor Erik Boe med 
hvordan man kunne forene samfunnets behov for forskning på helseopplysin-
ger samtidig som den enkeltes personvern ble ivaretatt. Mens man tidligere had-
de skilt mellom anonyme eller avidentifiserte opplysninger (som ga relativt be-
grensede muligheter for forskning) og fullt ut identifiserbare opplysninger (som 
medførte en ikke ubetydelig personvernrisiko), ble det i NOU 1993: 22 «Pseudo-
nyme helseregistre» foreslått en radikal endring i måten å organisere helseregis-
tre på. I stedet for å lagre helseopplysinger med fødselsnummer, ble det foreslått 
at opplysningene skulle lagres under pseudonymer generert av en tiltrodd pseu-
donymforvalter. Tankegangen og prinsippet var det samme som i PETs-rappor-
ten fra 1995: ved å bytte ut personidentifiserbare identifikatorer med pseudony-
mer kunne man oppnå samme funksjonalitet, samtidig som risikoen for 
personvernkrenkelser ble vesentlig redusert. 

Slik jeg ser det er Boe-utvalgets arbeid det fremste eksemplet på fremming av 
personvernøkende teknologi i Norge. Desverre viser det seg at arbeidet i liten 
grad er blitt forstått og at lite er gjort for å høste erfaringer av de pseudonyme 
registrene som faktisk er blitt etablert.75 Av disse grunner vil jeg kort redegjøre 
for hovedpunktene i Boe-utvalgets arbeid og hvordan pseudonyme registre kan 
bidra til å fremme personvernet (kapittel 2.3.1). Vi skal deretter se nærmere på 
den terminologi som benyttes om personvernøkende teknologi og identitetsfor-
valtning (kapittel 2.3.2) og den den internasjonale og nasjonale rettspolitiske 
debatt knyttet til bruk av personvernøkende teknologi (kapittel 2.3.3). Avslut-
ningsvis redegjøres det for forslaget til «data protection by design and by de-
fault» («innebygd personvern») i forslaget til ny EU-forordning (kapittel 2.3.4) 
og om den internasjonale tilslutningen til 7 grunnprinsipper for arbeid med 
innebygd personvern (kapittel 2.3.5) . 

2.3.1 Boeutvalgets forslag til pseudonyme helseregistre
Boe-utvalgets forslag til pseudonyme helseregistre var nyskapende og dristig, og 
ble ikke helt uventet møtt med en god del skepsis. Til tross for en noe kronglete 
lovgivningsprosess,76 ble den pseudonyme registerformen tatt inn i helseregis-
terloven av 18. mai 2001 nr 24.77 

75 Se NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, s 184. 
76 Boe, «Nye helseregistre inn bakveien?» Kritisk Juss, Årg. 27, nr 1/2, 2000, s 63-77.
77 Jf lov 18. mai 2001 nr 24 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregister-

loven).
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Selv om den nye helseregisterloven (i kraft 1. januar 2015) bygger på et hoved-
skille mellom direkte og indirekte identifiserbare helseopplysninger,78 er det ut-
talt i forarbeidene at dette ikke er til hinder for at det kan etableres eller videre-
føres registre som er avidentifiserte eller pseudonyme.79 Definisjonene av disse 
begrepene i den tidligere helseregisterloven fra 2001 er derfor fremdeles aktuel-
le. Loven skilte i § 2 mellom fire opplysningstyper:

helseopplysninger: «taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21 
og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av betydning for helsefor-
hold, som kan knyttes til en enkeltperson», 

avidentifiserte helseopplysninger: «helseopplysninger der navn, fødselsnummer og an-
dre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes 
til en enkeltperson, og hvor identitet bare kan tilbakeføres ved sammenstilling med de 
samme opplysninger som tidligere ble fjernet», 

anonyme opplysninger: «opplysninger der navn, fødselsnummer og andre personenty-
dige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkelt-
person», 

pseudonyme helseopplysninger: «helseopplysninger der identitet er kryptert eller skjult 
på annet vis, men likevel individualisert slik at det lar seg gjøre å følge hver person 
gjennom helsesystemet uten at identiteten røpes.»

Et hovedskille går mellom anonyme og avidentifiserte opplysninger på den ene 
siden, og personidentifiserbare (kalt «helseopplysninger» over) og pseudonyme 
opplysninger på den andre. De to førstnevnte er ikke personentydige, det vil si at 
de ikke er tilknyttet noen entydig identifikator som gjør det mulig å legge til 
flere opplysninger på et senere tidspunkt. Disse to opplysningstypene gir derfor 
begrensede muligheter for forskning, siden man ikke kan følge et individ over 
tid eller samkjøre dataforekomster angående samme individ fra ulike registre. 
Det er også verdt å merke at anonyme opplysninger ikke regnes som helseopp-
lysninger og derfor faller utenfor helseregisterlovens saklige virkeområde i hen-
hold til § 3. Personidentifiserbare opplysninger og pseudonyme opplysninger er 
derimot begge personentydige. Forskjellen er at personidentifiserbare opplys-
ninger er knyttet til identifiserbare opplysninger (typisk fødselsnummer), mens 
pseudonyme opplysninger er knyttet til et pseudonym som hindrer direkte 
identifisering av den opplysningene gjelder.

78 Jf lov 20. juni 2014 nr 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregister-
loven) § 2.

79 Jf Prop. 72 L (2013–2014) Pasientjounalloven og helseregisterloven, punkt 21.3.1.
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Selv om den nye helseregisterloven (i kraft 1. januar 2015) bygger på et hoved-
skille mellom direkte og indirekte identifiserbare helseopplysninger,78 er det ut-
talt i forarbeidene at dette ikke er til hinder for at det kan etableres eller videre-
føres registre som er avidentifiserte eller pseudonyme.79 Definisjonene av disse 
begrepene i den tidligere helseregisterloven fra 2001 er derfor fremdeles aktuel-
le. Loven skilte i § 2 mellom fire opplysningstyper:

helseopplysninger: «taushetsbelagte opplysninger i henhold til helsepersonelloven § 21 
og andre opplysninger og vurderinger om helseforhold eller av betydning for helsefor-
hold, som kan knyttes til en enkeltperson», 

avidentifiserte helseopplysninger: «helseopplysninger der navn, fødselsnummer og an-
dre personentydige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes 
til en enkeltperson, og hvor identitet bare kan tilbakeføres ved sammenstilling med de 
samme opplysninger som tidligere ble fjernet», 

anonyme opplysninger: «opplysninger der navn, fødselsnummer og andre personenty-
dige kjennetegn er fjernet, slik at opplysningene ikke lenger kan knyttes til en enkelt-
person», 

pseudonyme helseopplysninger: «helseopplysninger der identitet er kryptert eller skjult 
på annet vis, men likevel individualisert slik at det lar seg gjøre å følge hver person 
gjennom helsesystemet uten at identiteten røpes.»

Et hovedskille går mellom anonyme og avidentifiserte opplysninger på den ene 
siden, og personidentifiserbare (kalt «helseopplysninger» over) og pseudonyme 
opplysninger på den andre. De to førstnevnte er ikke personentydige, det vil si at 
de ikke er tilknyttet noen entydig identifikator som gjør det mulig å legge til 
flere opplysninger på et senere tidspunkt. Disse to opplysningstypene gir derfor 
begrensede muligheter for forskning, siden man ikke kan følge et individ over 
tid eller samkjøre dataforekomster angående samme individ fra ulike registre. 
Det er også verdt å merke at anonyme opplysninger ikke regnes som helseopp-
lysninger og derfor faller utenfor helseregisterlovens saklige virkeområde i hen-
hold til § 3. Personidentifiserbare opplysninger og pseudonyme opplysninger er 
derimot begge personentydige. Forskjellen er at personidentifiserbare opplys-
ninger er knyttet til identifiserbare opplysninger (typisk fødselsnummer), mens 
pseudonyme opplysninger er knyttet til et pseudonym som hindrer direkte 
identifisering av den opplysningene gjelder.

78 Jf lov 20. juni 2014 nr 43 om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregister-
loven) § 2.

79 Jf Prop. 72 L (2013–2014) Pasientjounalloven og helseregisterloven, punkt 21.3.1.
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Begrunnelsen for at et pseudonymt register anses å kunne ivareta forskningens 
behov samtidig som personvernet ivaretas på en hensiktsmessig måte, kan illu-
streres med informasjonsflyten i det pseudonyme Reseptregisteret.80 

Apotekene registrerer reseptopplysninger og fødselsnummer på rekvirenten. 
Hver måned sender apotekene disse opplysningene til tiltrodd pseudonymfor-
valter («TPF» – i dette tilfellet Statistisk sentralbyrå (SSB)). Selve reseptopplysin-
gene er kryptert for TPF. TPF kjører fødselsnumrene gjennom en en-veis kryp-
teringsalgoritme som generer et entydig pseudonym. Pseudonym og tilknyttede 
reseptopplysninger blir så oversendt til Reseptregisteret hvor opplysningene la-
gres. Siden krypteringsalgoritmen genererer det samme pseudonymet hver 
gang, vil opplysninger om nye reseptutleveringer legges til den enkeltes profil i 
registeret. Registeret er altså i likhet med et personidentifiserbart register perso-
nentydig, noe som gjør det mulig å følge enkeltindivider over tid. Forskjellen er 
identifikatoren som er knyttet til opplysningene. I et pseudonymt register er fød-
selsnummer byttet ut med et pseudonym som er generert av en tiltrodd tredje-
part, jf informasjonsflyt vedrørende «fnr» (fødselsnummer) og «pid» (pseudo-
nym) i Figur 2. I prinsippet skal derfor et personidentifiserbart og et pseudonymt 
register være like godt egnet til å oppfylle helseforsknings- og administrasjons-
formål. Vi kommer tilbake til enkelte innvendinger mot dette utgangspunktet 
rett under.

Flertallet i Boe-utvalget tok utgangspunkt i at et pseudonymt register vil ivareta 
personvernhensyn bedre enn et personidentifiserbart register. Poenget med den 
pseudonyme registerformen er å sikre at de som får tilgang til opplysningene, 
også autoriserte personer, ikke skal kunne identifisere personen opplysningene 
omhandler. Risikoen for personvernkrenkelser er derfor vesentlig redusert. I et 

80 Registeret er nærmere regulert i forskrift 17. oktober 2003 nr 1246 om innsamling og behand-
ling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret).
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direkte personidentifiserbart register derimot, vil ivaretakelsen av personvernet 
i mye større grad avhenge av sikkerhetstiltak og tilgangskontroll.

Spørsmålet om valg av registerform dukket opp igjen i 2006 i forbindelse med at 
Norsk pasientregister, som tidligere var et avidentifisert register, ble foreslått en-
dret til et personidentifiserbart register.81 Utfallet av lovgivningsprossen ble at 
Norsk pasientregister ble etablert som et sentralt og personidentifiserbart helse-
register med «internt krypterte identiteter» i henhold til helseregisterloven § 8 
(3).82 I forarbeidene til endring av helseregisterloven ble det argumentert med at 
personvernet vil bli tilfredsstillende ivaretatt med tradisjonelle sikkerhetstiltak 
som skal sikre at bare autorisert personell skal ha tilgang til de identifiserbare 
opplysningene.83 Med tanke på den etablerte oppfatningen om at den største 
sikkerhetstrusselen kommer fra virksomheters egne ansatte, kan dette sies å 
være betenkelig.

Det er altså her den prinsipielle forskjellen mellom den pseudonyme og identifi-
serbare registerformen ligger: sikkerhetstiltak som «internt krypterte identite-
ter» sikrer bare mot uautorisert tilgang, og løser ikke den sårbarheten som ligger 
i at autorisert personell kan skaffe seg uberettiget tilgang til identifiserbare opp-
lysninger. Et pseudonymt register må også vernes mot uautorisert tilgang med 
tradisjonelle sikkerhetstiltak, men gjør registeret vesentlig mindre sårbart for 
misbruk fra de som faktisk er autorisert til å behandle opplysningene. Det er 
dette som gjør at man, etter min oppfatning, kan kalle den pseudonyme regis-
terformen for «personvernøkende». Innholdskryptering og tilgangskontroll er 
bare tradisjonelle sikkerhetstiltak, jf sondringen PETs og sikkerhetsteknologi i 
kapittel 2.3.2.

I debatten rundt Norsk pasientregister ble det brukt som argument for et perso-
nidentifiserbart register at den pseudonyme registerformen ikke gir like god 
datakvalitet som et identifiserbart register. Et annet argument var at et pseudo-
nymt register gir begrenset anvendelighet fordi rettslige og tekniske hindre gjør 
det umulig å kontakte den opplysningene gjelder. Innvendingene har imidlertid 
blitt imøtegått av blant andre Kompetansesenteret for IT i helsesektoren (KITH) 

81 Jf Ot prp nr 49 (2005–2006) om lov om endringer i helseregisterloven (Norsk pasientregister).
82 Jf lov 16. februar 2007 om endringer i lov 18. mai 2001 nr. 24 om helseregistre og behandling 

av helseopplysninger (helseregisterloven) der Norsk pasientregister ble lagt til listen over sen-
trale helseregistre og hvor det til helseregisterloven § 8 (3) ble lagt til at «direkte personidenti-
fiserende kjennetegn skal lagres kryptert i registrene». Behandlingen av opplysninger i Norsk 
pasientregister er nærmere regulert i forskrift 7. desember 2007 om innsamling og behandling 
av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften). 

83 Se Ot prp nr 49 (2005–2006).
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og professorene Erik Boe og Dag Wiese Schartum.84 Det man kan slå fast er i 
hvert fall at den pseudonyme registerformen oppfattes som mer kompleks, noe 
som har gitt grunnlag for forvirring og skepsis fra politikere og helseforskere.85

2.3.2 Terminologi: personvernøkende teknologi og identitetsforvaltning 
Selv om begrepet «personvernøkende teknologi» og akronymet «PETs» er rela-
tivt kjent i miljøer som arbeider med personvernspørsmål,86 finnes det fremde-
les ingen omforent definisjon.87 Kjernen i begrepet har imidlertid hele tiden vært 
dataminimalitet, nærmere bestemt på å begrense muligheten for å identifisere 
den opplysningene gjelder. Dette fremkommer av Herbert Burkerts mye siterte 
definisjon:

«The term privacy-enhancing technologies (PETs) refers to technical and organizatio-
nal concepts that aim at protecting personal identity.»88 

Fokuset på identitet kan forklares ved at personverninteresser ikke gjør seg gjel-
dende dersom den opplysningene gjelder ikke kan identifiseres. Dette faktum 
gjenspeiles i personopplysningslovgivningen som bare gjelder i den grad det be-
handles opplysninger om en identifiserbar person.

I følge Burkert er det viktig å skille mellom informasjonssikkerhetstiltak og per-
sonvernøkende teknologi (PETs):

«PETs have to be set apart from data-security technologies. It is one of the merits of the 
discussion on PETs that the concept of data security has been reclarified as to its limits 

84 Se uttalelser tilgjengelig på nettsiden Personvern på nettet under tittelen «Åpen høring om 
forslaget til Norsk Pasientregister», 6. november 2006, http://www.personvern.uio.no/pvpn/
nyheter.html.

85 Forskningsresultater viser for øvrig at de pseudonyme registrene er velfungerende i praksis, 
men at det fremdeles hersker en del tvil om hva et pseudonymt register faktisk innebærer. Se 
nærmere Andresen, «On Pseudonymous Health Registers: While they Work as Intended, they 
are Still Controversial in Norway», Proceedings of the First International Conference on Health 
Informatics, Funchal, Madeira – Portugal, Vol 1, 2008, s 59-66 og L’Abée-Lund, Pseudonymise-
ring av personopplysninger i sentrale helseregistre, Oslo, 2006.

86 For eksempel har det siden år 2000 vært avholdt en årlig internasjonal workshop/symposium 
om PETs, se http://petworkshop.org/ (årene 2000–2006) og http://petsymposium.org/ (årene 
2006–2009).

87 Se f eks forskjeller i tilnærminger og begrepsbruk i Clarke, «Introducing PITs and PETs: Te-
chnologies Affecting Privacy», Privacy Law & Policy Reporter, 9, 2001, s 181-183, META Group 
for Videnskabsministeriet (Danmark), Privacy Enhancing Technologies, 28. mars, 2005, og 
Fritsch, State of the Art of Privacy-enhancing Technology (PET) – Deliverable D2.1 of the PET-
web project, 22. november, 2007. 

88 Burkert, «Privacy-enhancing technologies: typology, critique, vision», I: Technology and pri-
vacy: the new landscape, Agre og Rotenberg (red), 1997, s 125.
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with regard to privacy protection. Data-security measures seek to render data proces-
sing safe regardless of the legitimacy of processing. Data security is a necessary but not 
a sufficient condition for privacy protection. PETs on the other hand, seek to eliminate 
the use of personal data altogether or to give direct control over revelation of personal 
information to the person concerned. PETs are therefore closer to the social goals of 
privacy protection.»89

I personvernkretser har det vært en debatt om kryptografi faller innenfor 
PETs-begrepet. Uenigheten kan skyldes at kryptografi har mange bruksområ-
der. I lys av Burkerts uttalelser er min oppfatning at bruk av kryptografi som 
ledd i en anonymiserings- eller pseudonymiseringsprosess faller inn under den 
opprinnelige forståelsen av personvernøkende teknologi. Benyttes derimot 
kryptering for å verne opplysninger under transport eller i forbindelse med lag-
ring, kan det argumenteres for at dette er et rent informasjonssikkerhetstiltak. 
Kryptering har da som siktemål å verne opplysningene fra uautorisert innsyn 
(konfidensialitet) eller endring (integritet) uavhengig av om behandlingen er le-
gitim, og angår ikke identitet og muligheten for identifisering.90 

Av deler av diskusjonen om personvernøkende teknologi kan man få inntrykk 
av at dette er avgrenset til å gjelde programvare som kan bidra til å løse person-
vern- og sikkerhetsutfordringer på Internett. Det er ingen tvil om at Internett 
medfører nye trusler som kan avhjelpes med ulike typer tekniske løsninger. Ek-
sempler på dette er brannmurer, antivirus, antispyware, spamfilter osv. Om per-
sonvernøkende teknologi også skal omfatte slike tekniske tiltak, som gjerne er 
knyttet til den enkelte brukers personlige utstyr, kan diskuteres. Jeg er av den 
oppfatning at slike løsninger primært knytter seg til informasjonssikkerhet, og 
at man med fordel bør forbeholde personvernøkende teknologi til tekniske og 
organisatoriske tiltak som gjelder identitet og identifisering. Et ensidig fokus på 
brukerstyrte «tools» henleder tanken til at personvernøkende teknologi er be-
grenset til noe som den enkelte bruker kan anvende. Som vi skal se i kapittel 3.3, 
vil mange av identitetsspørsmålene ved elektronisk kommunikasjon avhenge av 
tekniske og organisatoriske forhold knyttet til brukerutstyr, «infrastruktur» og 
kommunikasjonsmotpart (her kalt «tjenesteyter»).

Mens begrepet personvernøkende teknologi altså må anses forholdsvis innar-
beidet, dog med varierende meningsinnhold, har viktige deler av forskningen og 
utviklingen siden begynnelsen av 2000-tallet skjedd innenfor området identi-
tetsforvaltning (engelsk: identity management). Særlig har utviklingen vært dre-

89 Burkert, «Privacy-enhancing technologies: typology, critique, vision», I: Technology and pri-
vacy: the new landscape, Agre og Rotenberg (red), 1997, s 125. 

90 Se nærmere om dette i forbindelse med Personvernkommisjonens uttalelser om kryptografi 
for å fremme personvernet i kap 2.3.3.
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vet frem av store tverrfaglige EU-prosjekter.91 Personvernøkende identitetsfor-
valtning tar utgangspunkt i enkeltindividets ulike roller, f eks ansatt, student, 
eller kunde, og hvordan identifisering og autentisering kan tilpasses rollene. 
Dette reiser spørsmål om tildeling av hensiktsmessig identifikator (f eks bruker-
navn) og autentiseringsmekanisme (f eks passord). I tillegg til å rette oppmerk-
somhet mot roller, har forskningen også opptatt seg med spørsmålet om mulig-
heten for å autentisere andre forhold enn identitet/roller. Ved å autentisere andre 
relevante faktiske forhold, f eks medlemskap, alder eller kjønn, vil det være mu-
lig å tilby en lang rekke tjenester uten å knytte dette til noen identitet.92 

Deler av denne forskningen tar altså utgangspunkt i personvernøkende teknolo-
gi-tilnærmingen og dens fokus på dataminimalitet.93 Forskningen innenfor 
identitetsforvaltning har imidlertid løftet spørsmålene om identitet og identifi-
serbarhet opp på et nivå hvor man ikke ensidig ser på muligheten for å begrense 
identifiserbarhet. Vel så viktig er det å stille spørsmål om hva (f eks hvilken rolle) 
som skal identifiseres, og å sørge for at dette gjøres på en tilfredstillende måte 
(autentisering). Identitetsforvaltningsperspektivet innebærer derfor en mer hel-
hetlig tilnærming til elektronisk samhandling hvor mange av de tradisjonelle 
personvernøkende teknologi-komponentene settes sammen til mer bruker-
vennlige løsninger. En oversikt over de vanligst omtalte personvernøkende tek-
nologier som knytter seg til Internettbaserte tjenester vil bli gitt i kapittel 3.3.3.

Parallelt med den akademisk forankrede forskningen har det siden begynnelsen 
av 2000-tallet også funnet sted en en rivende utvikling av åpne standarder for 
identitetsforvaltning.94 Vi kommer tilbake til sentrale standarder som SAML, og 
anvendelsen av dem i løsninger for relasjonsorientert identitetsforvaltning som 
MinID, Altinn og Feide i kapittel 5. Selv om informasjonssikkerhet og person-
vern har vært sentrale hensyn ved utvikling av standardene, vil personvernim-
plikasjonene likevel langt på vei avhenge av hvordan disse implementeres.95 I 
den forbindelse bør det nevnes at personvernøkende teknologi av og til også 
benyttes om standarder og løsninger som gjør det mulig for den behandlingsan-
svarlige å etterleve personvernlovgivningens krav. Dette er imidlertid langt fra 

91 Se f eks EU-prosjektene PRIME, GUIDE, FIDIS, PRIMELIFE og PICOS. 
92 Se f eks Brands, Rethinking public key infrastructures and digital certificates: building in pri-

vacy, Cambridge, Mass. 2000, løsninger levert av selskapet http://www.credentica.com/ og 
arbeider av Jan Camenisch, IBM, http://www.zurich.ibm.com/%7Ejca/publications.html.

93 Se f eks Hansen m fl., «Privacy-enhancing identity management», Information Security Techn-
ical Report, 1, 2004, s 35-44. 

94 Særlig toneangivende har standardiseringsorganisasjonene Liberty Alliance og OASIS vært i 
forhold til utvikling av standarder for såkalt føderert identitetsforvaltning. 

95 Enkelte forskere har vært kritiske til denne standardutviklingen og hevder at virksomhetenes 
interesser i å legge til rette for nye forretningsmodeller har fått mer gjennomslag enn hensynet 
til brukernes personvern. Se f eks Clarke, Identity Management, mars, 2004. 
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den opprinnelige betydningen av begrepet. Til dette kan det også anføres at tek-
nologi som er personvernøkende bør være noe utover teknologi som «gjør det 
mulig» å behandle opplysninger i henhold til lovens krav. Identitetsforvalt-
ningsløsninger basert på SAML har et potensiale for å fremme personvernet, 
blant annet ved at det kan legges til rette for distribuert lagring av personopplys-
ninger, bruk av relasjonsorienterte identifikatorer som hindrer samkjøring av 
opplysninger, samt selektiv utveksling av opplysninger til tjenesteyteren om 
brukerens rolle eller egenskaper (rolle- og attributtautentisering).

Denne korte oversikten viser altså at personvernøkende teknologi (og senere 
personvernøkende identitetsforvaltning) brukes om et nokså bredt spekter av 
tekniske og organisatoriske tiltak for å ivareta personvernet. Av den grunn er 
det etter min oppfatning hensiktsmessig å holde fast ved den opprinnelige be-
tydningen knyttet til identitet og begrenset identifiserbarhet, jf Burkerts defini-
sjon over. Dette utelukker imidlertid ikke at begrepet personvernøkende tekno-
logi – utover denne snevre betydningen – kan fungere utmerket som generell 
betegnelse på teknologi som er ment å ivareta personvernhensyn. Slik sett kan 
personvernøkende teknologi benyttes om tekniske og organisatoriske løsninger 
som har blitt utviklet med en intensjon om å ivareta personvernet.96 Dette un-
derstreker betydningen av at personvernspørsmål ikke er noe som kan håndte-
res til slutt når alle designvalg er tatt, men at personvernhensyn må vektlegges i 
alle trinn i utviklings- og implementasjonsprosessen.

Avslutningsvis er det viktig å bemerke at begrepet innebygd personvern de sene-
re år har fått stadig større oppslutning til fortrengsel for begrepet personvernø-
kende teknologi. En viktig grunn til dette er nok at Kommissæren for informa-
sjon og personvern i Ontario, Canada, ved dets leder Ann Cavoukian i mange år 
har promotert 7 grunnleggende prinsipper for innebygd personvern.97 Prinsip-
pene er per i dag oversatt til 35 språk, også norsk, med tilslutning fra mange 
lands datatilsynsmyndigheter, herunder det norske Datatilsynet.98 Som vi skal 
se i kapittel 2.3.5 er det imildertid viktig å være oppmerksom på at prinsippene 
ikke gir konkret angivelse for hvordan teknologi skal designes for å ivareta per-
sonvern, men derimot på tilnærming og metode for å bygge personvernet inn i 
tekniske løsninger. Ofte benyttes imidlertid innebygd personvern i bred for-
stand om konkrete teknikker eller helhetlige løsninger som er utviklet med hen-
blikk på å ivareta personvernet.

96 Se tilsvarende Bygrave, «Privacy-Enhancing Technologies – Caught between a Rock and a 
Hard Place», Privacy Law & Policy Reporter, 2002, s 135-137.

97 Se https://www.privacybydesign.ca/index.php/about-pbd/7-foundational-principles/.
98 Se https://www.datatilsynet.no/Teknologi/Innebygd-personvern/
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Begrepet innebygd personvern («data protection by design and by default») er 
også anvendt i forslaget til ny personvernforordning som vil erstatte dagens per-
sonverndirektiv. Som vi skal se i kapittel 2.3.4 synes kjernen i forslaget å være 
tekniske og organisatoriske tiltak vedrørende dataminimalitet i tråd med be-
grepsbruk knyttet til personvernøkende teknologi. 

Oppsummeringsvis er det altså blitt benyttet mange begreper, herunder «per-
sonvernøkende teknologi» og «innebygd personvern», om det å benytte tekniske 
organisatoriske tiltak for å ivareta personvernet. Etter min oppfatning er det 
ikke viktig hvilke begreper som benyttes så lenge det går frem hvordan person-
vernet blir ivaretatt. Det er i denne forbindelse viktig å minne om at tekniske og 
organisatoriske tiltak ikke bør betraktes isolert, men heller sees i sammenheng 
med de rettigheter og forpliktelser som følger av personopplysningsretten. 
 Viktige forutsetninger er således at aktørene som tilbyr identitetsforvaltnings-
tjenester forholder seg til personopplysningsrettens roller og tilhørende forplik-
telser, og at retten til brukermedvirkning og kontroll sikres gjennom hensikts-
messig bruk av teknologi, avtaler og operative rutiner.

2.3.3  Rettspolitisk debatt om personvernøkende teknologi og innebygd personvern
Internasjonalt har det i en årrekke vært politisk oppmerksomhet rundt teknolo-
giens rolle som en trussel mot personvernet, men også som et mulig hjelpe-
middel for å fremme personvernet. Til tross for pionervirksomhet innen pseudo-
nyme helseregistre, må det sies at bevisstheten i Norge i forhold til person- 
vernøkende teknologi har vært nokså lav. Norske myndigheter har i liten grad 
løftet disse spørsmålene opp på dagsorden, og Datatilsynet har i liten grad arbei-
det proaktivt i forhold til utvikling og anvendelse av personvernfremmende tek-
nologi. Enkelte datatilsynsmyndigheter, som f eks datatilsynsmyndigheten i den 
tyske delstaten Schleswig Holstein, det nederlandske datatilsynet (Registratie-
kamer), og tilsyns myndigheten i Ontario, Canada, har utmerket seg med aktivt 
å forsøke å påvirke teknologiutvikling og -anvendelse. Deler av arbeidet kan 
karakteriseres som en «strategisk entusiasme» til ny teknologi, hvor deltakelse i 
forskningsprosjekter og aktiv dialog med IT-industrien gjør det mulig å påvirke 
aktørenes bevissthet om personvernspørsmål. Slikt arbeid krever ressurser og 
en klar strategi for hvilken rolle tilsynsmyndigheten skal ha. Personopplys-
ningsretten regulerer anvendelse av teknologi for å behandle personopplysnin-
ger, og ikke teknologien i seg selv, noe som kan forklare at tilsynsmyndigheter 
ofte har liten innflytelse på selve teknologiutviklingen.99

99 Se nærmere om forholdet mellom personopplysningsretten og teknologiutvikling i Olsen, Per-
sonvernøkende teknologi og identitetsforvaltning, NOU 2009: 1 Individ og integritet, s 289.
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Fra EUs side er det en klar politisk vilje til å fremme personvernøkende teknolo-
gi. I forbindelse med evaluering av medlemsstatenes implementering av person-
verndirektivet (95/46/EF) i 2003, ble videre satsning på personvernøkende tek-
nologi løftet frem som et av satsningsområdene.100 Dette er senere fulgt opp av 
EU-kommisjonen med en handlingsplan for å fremme personvernøkende tek-
nologi101 Kommisjonens strategi er for det første å fremme utvikling av person-
vernøkende teknologi, legge incentiver for næringslivets og offentlige myndig-
heters anvendelse, samt å heve folk flest sin bevissthet om personvernøkende 
teknologi og personvernsspørsmål. I forslaget til personvernforordning er det 
tatt inn en egen bestemmelse om «Data protection by design and by default», se 
nærmere kapittel 2.3.4.

I Norge er spørsmål knyttet til personvern og personvernøkende teknologi be-
rørt i St.meld. nr 17 (2006–2007) («IKT-meldingen»). Av meldingen fremkom-
mer det at Regjeringen ønsker å styrke satsningen på personvernøkende tekno-
logi. Her er personvernøkende teknologi beskrevet som «Teknologi som støttar 
opp under personvern i elektronisk kommunikasjon over Internett». Dette er en 
noe unyansert beskrivelse, da personvernøkende teknologi ikke utelukkende er 
relevant i forhold til Internett. Beskrivelsen sier heller ikke noe om hvordan tek-
nologien kan styrke personvernet. Kryptering nevnes som eksempel på person-
vernøkende teknologi. Som nevnt over strides det om kryptering er en sikker-
hetsteknologi eller personvernøkende teknologi. Skal man forholde seg til den 
snevre betydningen av begrepet slik det er formulert av Burkert, bør man som 
nevnt skille mellom innholdskryptering og kryptering i forbindelse med anony-
misering og pseudonymisering. For øvrig fremhever meldingen viktigheten av 
at det i samfunnet legges til rette for anonyme eller pseudonyme løsninger i 
sammenhenger der det ikke er nødvendig å identifisere seg (kapittel 8.3.3 «Ret-
ten til å være anonym»). I den forbindelse nevnes viktige områder som faller inn 
under kjerneområdet for personvernøkende teknologi og identitetsforvaltning:

• Pseudonyme løysingar som alternativ til full anonymitet og full identi-
fikasjon

• Pseudonyme sertifikat i løysinger for digital signatur der dette er tilstrek-
keleg

• Anonyme betalingskort som alternativ til bankkort/kredittkort som er 
knytte til identitet.

100 European Commission, First report on the implementation of the Data Protection Directive 
(95/46/EC), Brussel, 2003.

101 European Commission, Communication on Promoting Data Protection by Privacy Enhancing 
Technologies (PETs), Brussels, 2007.
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Det er naturlig å lese meldingen slik at ønsket om å bevare muligheten for ano-
nymitet nødvendigvis må legge føringer for utvikling og anvendelse av teknolo-
gi.

Også Personvernkommisjonen tar til orde for bruk av teknologi for å ivareta per-
sonvernet. Personvernkommisjonen viser til utredningen om «Personvernøken-
de teknologi og identitetsforvaltning», og redegjørelsen om personvernøkende 
teknologi-begrepet som er sammenfallende med redegjørelsen i kapittel 2.3.2 
over.102 Etter kommisjonens oppfatning er debatten om avgrensningen av per-
sonvernøkende teknologi-begrepet i forhold til blant annet bruk av kryptografi 
av «primært akademisk interesse». Kommisjonen velger å benytte begrepet 
«personvernfremmende teknologier» både om teknologier som ikke spesifikt 
handler om identitetsforvaltning og om teknologier som gjør dette.103 Kommi-
sjonen skiller i sin fremstilling mellom «enkle personvernfremmende teknolo-
gier» og «teknologier for identitetsforvaltning».104 Sistnevnte bygger på min 
utredning «Personvernøkende teknologi og identitetsforvaltning», jf kapittel 
2.3.2 over.

Eksempler på «enkle personvernfremmende teknologier», er i følge Personvern-
kommisjonen personlig datasikkerhet, dvs tekniske tiltak som i første rekke gjer-
ne er knyttet til den enkelte brukers personlige utstyr. Videre oppfordrer kom-
misjonen til å vurdere om formålet med overvåkning og kontroll kan oppnås 
ved hjelp av anonyme alternativer. Dessuten at det skal være mulig å velge ano-
nyme løsninger for billettering osv innen f  eks samferdsel. Et fjerde og viktig 
tiltak er søkemotorimmunisering som hindrer søkemotorer å indeksere opplys-
ninger som legges ut på Internett. Avslutningsvis peker kommisjonen på at 
kryptering kan løse personvernkrenkelser knyttet til uautorisert innsyn ved at 
bare den som er autorisert kan dekryptere og få tilgang til opplysningene. Det 
vises til profilerte saker i media om lagringsmedia på avveie der personvern-
krenkelser kunne vært eliminert dersom det var blitt benyttet kryptering. Kom-
misjonen mener derfor det bør være en prioritert offentlig oppgave å ruste opp 
brukermiljøer som håndterer personopplysninger i riktig og effektiv bruk av 
kryptering. Videre at det pågående arbeidet med PKI intensiveres.105

102 Olsen, Personvernøkende teknologi og identitetsforvaltning, NOU 2009: 1 Individ og integritet, 
kap 1.2 på s 277-278.

103 NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, s 86.
104 Se NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet kap 10.1 «Enkle 

personvernfremmende teknologier» og kap 10.2 «Teknologier for identitetsforvaltning». 
105 NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, kap 11 «Forslag til 

tiltak», på s 89.
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Et lite stykke på vei kan jeg være enig med Personvernkommisjonen i at debat-
ten om personvernøkende teknologi-begrepets avgrensning bærer preg av å 
være en akademisk øvelse. Eksemplene kommisjonen trekker frem er sentrale 
og praktisk viktige for å fremme personvernet. Eksemplene som gjelder anony-
mitet vil etter min oppfatning falle inn under Burkerts snevre definisjon. Når 
det gjelder kryptering bemerker også kommisjonen at kryptering bør betraktes 
som et alternativ til andre personvernfremmende tiltak. Uttalelsene kan sees i 
lys av at kommisjonen også fremhever personvernfremmende tiltak, dvs pri-
mært pseudonymisering eller annen form for identitsbeskyttelse, ved opprettel-
se av nye helseregistre. På dette punktet er kommisjonen tilsynelatende enig 
med meg i at det er en prinsipiell forskjell på å anvende kryptografi for inn-
holdskryptering og identitetsforvaltning (pseudonymisering). Mens inn-
holdskryptering er strengt nødvendig for å verne mot uautorisert innsyn i opp-
lysningene, vil pseudonymisering ved hjelp av en uavhengig identitetsforvalter i 
tillegg hindre autoriserte personer i å kunne identifisere den opplysningene gjel-
der og å foreta ulovlig samkjøring av opplysninger på tvers av registre. Slik jeg 
ser det er det av denne grunn fremdeles viktig å opprettholde et skille mellom 
personvernøkende teknologi (i snever forstand) og informasjonssikkerhetstil-
tak. Begge er grunnleggende for å ivareta personvernet, men personvernøkende 
teknologi har potensiale for å fremme personvernet utover tendensene til å ar-
gumentere for stadig større opplysningstilfang fordi «informasjonssikkerheten 
er god nok».106

Personvernkommisjonen peker på at vi i Norge primært kjenner personvernø-
kende teknologi fra Boe-utvalgets arbeid, men at det ser ut til at dette arbeidet 
«hverken er forstått eller tilfredstillende fulgt opp». Kommisjonen foreslår i den-
ne forbindelse et moratorium som innebærer en gjennomgang av eksisterende 
helseregistre med særlig fokus på personvern før nye helseregistre etableres.107 
Av personvernhenyn mener kommisjonen at registeromfanget bør begrenses til 
det som er nødvendig og at det bør vurderes om ikke pseudonymisering er et 
tiltak som kan tas i bruk for langt flere helseregistre enn det som er tilfelle i dag. 

Kommisjonen foreslår også mer overordnede tiltak for å øke utbredelsen av per-
sonvernfremmende teknologi.108 For det første at det ved introduksjon av ny 
teknologi som hovedregel bør gjennomføres en utredning av teknologiens inn-
virkninger på personvernet på lik linje med teknologiens innvirkning på miljø 

106 Se nærmere om denne problemstillingen i Olsen, Personvernøkende teknologi og identitetsfor-
valtning, NOU 2009: 1 Individ og integritet, s 280-281.

107 Se NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, kap 16.6.9 «Gjen-
nomgang av dagens helseregistre», på s 184.

108 NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, kap 11 «Forslag til 
tiltak», på s 89.
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og økonomi.109 For det andre understreker kommisjonen viktigheten av at sam-
funnet har fokus på teknologiutviklingen og fanger opp tendenser, både når det 
gjelder personvernfremmende teknologier og teknologier som kan true person-
vernet. I denne sammenheng fremheves spesielt Datatilsynets og Teknologirå-
dets viktige arbeid med å kartlegge og formidle teknologiutviklingen til politi-
kere og publikum.

Meld. St. 11 (2012–2013) «Personvern – utsikter og utfordringer» følger opp man-
ge av Personvernkommisjonens anbefalinger. Det uttales blant annet at det bør 
være et prinsipielt mål om innebygd personvern i alle sektorar, og offentlig styre-
makter bør være blant de fremste pådriverne for å realisere dette prinsippet.110 

Ifølge meldingen skiller personvernøkende teknologi seg fra innebygd person-
vern:

«PETs skil seg frå innebygd personvern på den måten at dei blir implementerte i tekno-
logiar, system og praksisar som allereie eksisterer. Dersom ein får på plass innebygd 
personvern i alle teknologiar og praksisar, har ein ikkje behov for eigne PETs. Mykje 
talar derimot for at ein i framtida kjem til å trenge begge løysingane.»111 

Etter min oppfatning er det uhensiktsmessig å trekke et slikt skarpt skille mellom 
personvernøkende teknologi og innebygd personvern. Som nevnt i kapittel 2.3.2 
angir prinsippene for innebygd personvern først og fremst hvilken metode og til-
nærming man bør ha for å utvikle løsninger som ivaretar personvernet. De konkre-
te tekniske og organisatoriske tiltakene som kan være aktuelle å benytte har tradi-
sjonelt vært omtalt som personvernøkende teknologi. I praksis synes det imidlertid 
som om begrepene benyttes om hverandre uten klart skille, men at innebygd per-
sonvern stadig vinner terreng som overordnet og lettere salgbart begrep.

Meldingen vier for øvrig stor plass til identitetsforvaltning og tar til orde for at 
det offentlige tar et «sterkere grep» om identitetsforvaltning. I den forbindelse 
vises til arbeidet med å etablere nasjonalt ID-kort med eID, og at sikker identifi-
sering av norske inbyggere er en viktig oppgave for myndighetene, blant annet 
for å hindre ID-tyveri og Internett-kriminalitet.112 

109 Personvernkommisjonen peker her særlig på veilederen til utredningsinstruksen som skal 
være til hjelp for statlige etater som skal utrede de personvernmessige aspektene av sine for-
slag. Se Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Veileder til utredningsinstruksen – Vur-
dering av personvernkonsekvenser, 2008. Kommisjonen mener videre at en Grunnlovfesting av 
personvernet vil kunne styrke vektleggingen av personverninteresser i lovgivningsprosessen, 
jf NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, kap 7.7 og kap 19.

110 Meld. St. 11 (2012–2013), Personvern – utsikter og utfordringer», Oslo (2013), kapittel 9.2.2.
111 Meld. St. 11 (2012–2013), Personvern – utsikter og utfordringer», Oslo (2013), kapittel 9.2.3.
112 Meld. St. 11 (2012–2013), Personvern – utsikter og utfordringer», Oslo (2013), kapittel 9.5.5.
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2.3.4 Personvernforordningen om «Data protection by design and by default»
EUs omfattende personvernreform gjennom forslag til ny personvernforord-
ning, jf. redegjørelsen i kapittel 2.4.6, vil med stor sannsynlighet innebære at 
innebygd personvern blir en rettslig forpliktelse som får konsekvenser for virk-
somheters tekniske og organisatoriske løsninger.

Det er for tidlig å forutsi eksakt hvilke krav som blir stående i den endelige for-
ordningsteksten og hvilke konsekvenser dette får i praksis. Basert på forslagene 
til artikkel 23 som er blitt fremmet av Kommisjonen,113 Parlamentet114 og Rå-
det,115 tyder imidlertid alt på at innebygd personvern er en sentral komponent i 
EUs regulatoriske strategi i møte med utviklingen innen blant annet Big Data, 
tingenes internett, sosiale medier og skytjenester. Gjennom økte krav til doku-
mentasjon (slik vi kjenner fra reglene om internkontroll etter norsk rett) og 
innebygd personvern (tekniske og organisatoriske tiltak) skal virksomhetene 
kunne dokumentere etterlevelse av regelverket og personvernet skal være bygget 
inn i informasjonsystemene.

Kravene til innebygd personvern retter seg primært mot behandlingsansvarlige. 
Indirekte vil imidlertid reglene rette seg mot leverandører av løsninger som 
opptrer som databehandlere fordi de behandlingsansvarlige kundene gjennom 
anskaffelser og anbudskonkurranser vil måtte stille krav til løsninger som kun-
dene lovlig kan benytte. Leverandører som kan skilte med gode løsninger for 
innebygd personvern vil her blir foretrukket.

Når det gjelder hvilke tiltak som må implementeres vil dette bero på en konkret 
helhetsvurdering. Et bærende element i forslaget til forordning er at kostnader 
og byrder skal stå i forhold til personvernrisikoen. Dersom personvernrisikoen 
er stor vil det tilsvarende stilles skjerpede krav til innebygd personvern. De nær-
mere kravene til innebygd personvern vil dermed avhenge av en avveining av 
blant annet følgende momenter:

• Personvernrisikoen (type behandling, omfang, kontekst, formål og risiko 
for personvern)?

• Tilgjengelige personvernøkende teknikker 
• Kostnader med å implementere tiltakene

113 Commission proposal for a General Data Protection Regulation, COM(2012) 11 final, 25. ja-
nuar 2012.

114 European Parliament legislative resolution on the proposal for a General Data Protection Re-
gulation, 2012/011(COD), 12. mars 2014.

115 Council of the European Uninon proposal for at General Data Protection Regulation, 2012/011 
(COD), 11. juni 2015.
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Det fremgår av forslagene at kravene til innebygd personvern gjelder tekniske og 
organisatoriske tiltak som særlig skal sørge for dataminimalitet. Tiltakene skal 
være «by default», det vil se at standardinnstillingene skal være personvern-
vennlige og at det ikke skal være nødvendig å endre innstillinger i løsningen for 
at personvernet skal bli ivaretatt. Slike tekniske og organisatoriske tiltak vil 
blant annet være relevante for å sikre at det bare samles og behandles person-
opplysninger som er relevante for hvert formål. Mer konkret innebærer dette at 
det man gjennom tekniske og organisatoriske tiltak begrenser:

• Omfanget av opplysninger som samles inn
• Muligheten til å identifisere den opplysningene gjelder (gjennom ano-

nymi sering eller bruk av pseudonymer)
• Omfanget av behandlingen av opplysningene
• Lagringstiden
• Tilgangen til dataene

Forslaget til artikkel 23 inneholder også en regel om at det skal benyttes tekniske 
og organisatoriske tiltak for å hindre uautorisert spredning for et udefinerbart 
antall mennesker. Hensikten er at den enkelte bruker skal ha kontroll på spred-
ningen av egne personopplysninger. En slik bestemmelse kan antakeligvis være 
særlig relevant for sosiale medier og andre kommunikasjonstjenester hvor det er 
viktig å ha kontroll på hvem som får tilgang til opplysninger.

Det er ventet at EU-kommisjonen vil få fullmakt til å gi nærmere regler, og det 
kan legges til rette for sertifisering på at de tiltak virksomheten har implemen-
tert dekker forordningens krav til innebygd personvern.

2.3.5 Grunnleggende prinsipper for innebygd personvern
Som nevnt i forbindelse med bakgrunnen for innebygd personvern har det in-
ternasjonalt de senere årene blitt oppslutning om 7 grunnprinsipper for utvik-
ling av innebygd personvern.116 Prinsippene har også vært utgangspunktet for 
Datatilsynets informasjonsarbeid på området.117

De 7 prinsippene angir hvilken tilnærming og metode man bør ha for å bygge 
personvernet inn i tekniske løsninger. Prinsippene retter seg særlig mot virk-
somheter som utvikler løsninger, men også virksomheter som skal implemente-
re slike i virksomheten.

116 Se https://www.privacybydesign.ca/index.php/about-pbd/7-foundational-principles/.
117 Se http://www.datatilsynet.no/Teknologi/Innebygd-personvern/.
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1. Vær i forkant, forebygg fremfor å reparere
Et grunnleggende prinsipp for innebygd personvern er at man tar hensyn til 
personvernet tidlig i utviklingsprosessen for løsningen. Dersom man venter 
med å vurdere de personvernmessige aspektene ved løsningen til den er ferdig 
utviklet vil det ofte være vanskeligere og dyrere å få på plass tiltak som gjør be-
handlingen lovlig og/eller mest mulig personvernvennlig.

I større prosjekter kan det være hensiktsmessig eller kanskje påkrevd å gjøre en 
konsekvensanalyse (privacy impact assessment). Sentralt i en slik analyse er å iden-
tifisere hvilke konsekvenser løsningen vil ha for den enkeltes personvern og hva 
som vil være hensiktsmessige tiltak for å sikre personvernet på en best mulig måte.

2. Gjør personvern til en standardinnstilling
For at innebygd personvern skal være effektivt må standardinnstillingene i løs-
ningen være personvernvennlige. Dette prinsippet går altså ut på at det ikke skal 
være nødvendig for brukeren eller administrator å endre innstillinger eller opp-
sett i løsningen for at personvernet skal ivaretas. Dette omtales gjerne som at 
personvern skal være «by design» and «by default».

3. Bygg personvern inn i designet
Dette prinsippet går ut på at personvernet skal være en integrert del av løsnings-
designet, og ikke som tilleggsfunksjonalitet som legges til senere. Personvern 
bør med andre ord være en av kjerneegenskapene ved systemet, uten at dette går 
over funksjonaliteten til systemet. 

4. Skap full funksjonalitet
I arbeidet med innebygd personvern er det viktig å tilstrebe å ivareta både virk-
somhetens og brukernes interesser. Bakgrunnen for prinsippet er å unngå uhel-
dige forestillinger om at det ikke er mulig å ivareta personvernet uten at dette 
går på bekostning av virksomhetenes interesser og behov, eller at personvern-
hensyn må vike for hensynet til sikkerhet. I mange tilfeller er det gjennom inne-
bygd personvern mulig å ivareta slike legitime hensyn på en god måte. I arbeidet 
med innebygd personvern bør tilnærmingen altså være både-og, fremfor en-
ten-eller.

5. Ivareta informasjonssikkerhet fra start til slutt
Innebygd person bør ivareta informasjonssikkerheten fra opplysningene samles 
inn og helt til de slettes. Dette innebærer at det bør være god informasjonssik-
kerhet for hele livssyklusen for opplysningene, inkludert innsamling, elektro-
nisk overføring, lagring, behandling og sletting. Prinsippet understreker at in-
formasjonssikkerhet er grunnleggende for å ivareta personvernet og at man bør 
ha en helhetlig tilnærming til innebygd personvern og informasjonssikkerhet.
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6. Åpenhet og transparens
Prinsippet innebærer at man bør tilstrebe åpenhet om hvordan personopplys-
ninger behandles. Dette innebærer blant annet å gi god informasjon om be-
handlingen, legge til rette for innsyn samt mulighet for å kontrollere at løsnin-
gen ivaretar personvernet slik leverandøren oppgir.

7. Respekter brukeren personvern
Sist, men ikke minst, er det et grunnleggende prinsipp for innebygd personvern 
at man ved utvikling og design av løsninger har respekt for brukerens person-
vern. På mange måter er dette et overordnet prinsipp som gir føringer for de 
andre prinsippene. Konkret innebærer dette at man blant annet gir brukernes 
personvern høy prioritet ved de ulike designvalg og at man blant annet sørger 
for god informasjonssikkerhet, god informasjon og at brukeren gis mest mulig 
kontroll over bruken av egne personopplysninger. 

2.4 Personvern og personopplysningsrett

Personopplysningsloven utgjør det sentrale utgangspunktet for analyse av de per-
sonvernrettslige aspektene ved identitetsforvaltning. Loven trådte i kraft 1. januar 
2001, og ble vedtatt som ledd i implementeringen av EUs personverndirektiv 95/46/
EF.118 Personopplysningsloven avløser personregisterloven av 9. juni 1978, og inne-
bærer prinsipielt sett en ny regulatorisk strategi. Mens den tidligere loven primært 
regulerte opprettelse og bruk av personregistre, er personopplysningslovens hoved-
fokus på elektronisk behandling av personopplysninger. Viktige bestemmelser med 
hensyn til personvern i elektronisk kommunikasjon finnes også i ekomloven, som 
blant annet gjennomfører EUs kommunikasjonsverndirektiv 2002/58/EF.

Personopplysningslovens overordnede formål er å beskytte den enkelte mot at 
personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Formå-
let konkretiseres i § 1 (2), hvor det heter at loven skal «bidra til at personopplys-
ninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, her-
under behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet 
på personopplysninger». 

Formålsbestemmelsen har to hovedfunksjoner. Den gir for det første uttrykk for 
lovens overordnede målsetning. For det andre vil bestemmelsen i seg selv være 
en sentral tolkningsfaktor ved anvendelsen av lovens øvrige regler. I følge forar-
beidene vil det for eksempel ved skjønnsmessige avveininger være naturlig å 

118 Personopplysningslovens forarbeider finnes i NOU 1997: 19 Et bedre personvern, Ot prp nr 92 
(1998-99) og Innst O nr 51 (1999–2000).
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legge vekt på lovens formål om å ivareta «grunnleggende personvernhensyn». 
Grunnleggende personvernhensyn er i følge forarbeidene en henvisning til fest-
nede rettsoppfatninger om personvern slik disse blir nedfelt i praksis fra dom-
stoler, rettsteori og administrative avgjørelser.119

For å kunne forstå personopplysningsrettens formål og hva som nærmere menes 
med «grunnleggende personvernhensyn», er det hensiktsmessig å se nærmere 
på sentrale begreper og den juridisk-faglige teori som er blitt utviklet for å be-
skrive de hensyn og interesser som personopplysningsretten skal ivareta (kapit-
tel 2.4.1 og 2.4.2).

Norsk personopplysningsrett bygger i stor grad på internasjonal lovgivning. Det er 
derfor nødvendig å ha kjennskap til disse internasjonale instrumentene (kapittel 
2.4.3), og særlig til EUs personverndirektiv som i stor grad legger premissene for 
personopplysningslovens grunnprinsipper og begreper (kapittel 2.4.4). Redegjø-
relsen vil vise at EU-retten er i stadig utvikling, og senere års traktatfesting og av-
gjørelser fra EU-domstolen gjør det nå klart at personverndirektivet skal tolkes i 
lys av Den europeiske menneskerettsdomstols (EMDs) avgjørelser etter Den euro-
peiske menneskerettskonvensjon (EMK) art 8. Videre fremgår det at personopplys-
ningsvern (data protection) og personvern (privacy) nå anerkjennes som to distink-
te og selvstendige grunnrettigheter. Denne utviklingen bidrar til å klargjøre 
formålet med personopplysningsretten, men reiser samtidig nye problemstillinger 
om forholdet mellom menneskerettighetene, felleskapsretten og nasjonal rett.

Avslutningsvis presenteres grunnleggende personopplysningsvernprinsipper 
som ligger til grunn for norsk og internasjonal personopplysningsrett (kapittel 
2.4.6). Prinsippene vil bli referert til og anvendt i de senere rettslige analyser.

2.4.1 Sentrale begreper – personvern og personopplysningsvern
Hvordan man best kan definere hva personvern gjelder har vær gjenstand for 
debatt internasjonalt såvel som i Norge. Analyser av den omfattende internasjo-
nale litteraturen på området viser at forsøk på definisjon eller karakteristikk kan 
knyttes til fire hovedlinjer.120 

En første karakteristikk formulerer personvern som «uforstyrret privatliv» (non-inter-
ference). En slik karakteristikk fikk oppslutning i kjølevannet av Warren and Brandeis 
berømte artikkel hvor de argumenterte for at retten til personvern i anglo-amerikansk 
common law er del av «a right to be let alone».121 Dette samsvarer godt med hvordan 

119 Jf Ot prp nr 92 (1998-99), s 101 og NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 130.
120 Se f eks Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 

2002, kapittel 7.
121 Warren og Brandeis, «The Right to Privacy», Harvard Law Review, 4, 1880, s 193-220.
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man i Sverige har definert «personlig integritet». En annen, og nærliggende karakteris-
tikk, som særlig har blitt artikulert av Ruth Gavison ser på personvern som en tilstand 
knyttet til «begrenset tilgang» (limited accessibility).122 Graden av personvern i denne 
tilnærmingen bygger gjerne på tre elementer: «secrecy» – i hvilken grad vi er kjent for 
andre, «solitude» – i hvilken grad andre har fysisk tilgang til oss, og «anonymity» – i 
hvilken grad vi er gjenstand for andres oppmerksomhet. Den tredje og mest innflytel-
sesrike definisjonen er formulert av Alan Westin som definerer personvern som infor-
masjonskontroll – eller informasjonsmessig selvbestemmelse: «Privacy is the claim of 
individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what 
extent information about them is communicated to others».123 En fjerde hovedkategori 
av karakteristikker knytter personvern utelukkende til de aspekter ved personers liv 
som er intime og/eller sensitive. Et eksempel på dette er Julie Inness som definerer per-
sonvern som «the state of pocessing control over a realm of intimate decisions, which 
includes decisions about intimate access, intimate information, and intimate actions».124 
I følge Inness vil det altså bare skje et tap av personvern dersom opplysninger knyttet til 
sensitive eller intime personlige opplysninger blir utlevert mot den enkeltes ønske.

I norsk juridisk teori har personvern tradisjonelt vært definert som vernet om 
den enkeltes interesse i å kunne kontrollere behandlingen av opplysninger om 
seg selv, særlig i forbindelse med «masseforvaltningens» storskalabruk av edb.125 
Begrepet ble introdusert av forskermiljøet knyttet til Avdeling for EDB-spørs-
mål ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo tidlig på 1970-tallet. Fra 
tidligere hadde uttrykket «personlighetens rettsvern» en viss hevd i norsk rett-
steori. Det ble brukt som en samlebetegnelse på spredte rettsregler av noe ulik 
karakter, bl a injurielovgivningen (straffeloven §§ 246 og 247), straffelovens be-
skyttelse av «privatlivets fred»126 (straffeloven §§ 390 (og 390a)), vern om eget 
bilde (åndsverksloven § 45 c) og det ulovfestede personvern som kom til uttrykk 
i dommen om to mistenkelige personer (Rt 1952 s 1217).

Da innføringen av datateknologi i offentlig og privat sektor aktualiserte behovet 
for ny lovgivning, var det nærliggende å tenke seg at man kunne adoptere denne 
terminologien. Professor Knut S. Selmer, daværende bestyrer for Avdeling for 

122 Gavison, «Privacy and the Limits of Law», Yale Law Journal, 89, 1980, s 421-471, på s 428-436.
123 Westin, Privacy and Freedom, New York 1967, s 7.
124 Inness, Privacy, Intimacy, and Isolation, New York/Oxford 1992, s 140.
125 Jf Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av person-

opplysninger, Bergen 2004, s 13 med videre henvisning til Blekeli og Selmer (red), Data og 
personvern, Oslo 1977. 

126 Bestemmelsen, som setter straff for den som «krenker privatlivets fred ved å gi offentlig med-
delelse om personlige eller huslige forhold», ble innført av Bernhard Getz allerede i utkastet til 
straffeloven fra 1890-årene. Selv om foranledningen for bestemmelsen er ukjent, er den nær 
beslektet med den regelen som amerikanerne Samuel D. Warren og Louis D. Brandeis forfek-
tet i sin berømte artikkel Warren og Brandeis, «The Right to Privacy», Harvard Law Review, 4, 
1880, s 193-220. Se omtale i Bing, Personvern i faresonen, Oslo 1991, s 4 og Bing, «Myten om 
Warren og Brandeis», Lov&Data, 89, 2007, s 18–19.
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EDB-spørsmål, peker på to grunner til at man ikke gjorde dette: ««Beskyttelsen 
av personligheten» omfattet klart elementer som ikke ville komme inn under en 
slik lovgivning, og uttrykket var dessuten for langt og for utflytende til å kunne 
fungere som stikkord.» Om valget av betegnelsen «personvern» uttaler Selmer 
«er bare å si at utrykket en dag kom flytende på en fjøl. Da det først var lansert, 
slo det an, og ble raskt tatt i bruk av deltagerne i debatten.»127

Det nærmere innholdet i begrepet personvern har imidlertid vært uklart, og 
utover på 80- og 90-tallet har begrepet også blitt vanlig å benytte utover den 
opprinnelige betydningen knyttet til moderne informasjonsbehandling. Per-
sonvernkommisjonen beskriver denne utviklingen og påpeker, med henvisning 
til blant annet Schartum og Bygrave, at personvernbegrepet nærmest er blitt 
«synonymt med personlig integritet».128 Kommisjonen antar at denne utviklin-
gen «delvis skyldes begrepets etymologiske røtter og delvis diffuse konturer».129 

For å bringe personverndebatten fremover og av pedagogiske hensyn tar Per-
sonvernkommisjonen derfor til orde for innføringen av et formelt skille mellom 
personvern og personopplysningsvern. Kommisjonen viser til at det er i senere år 
er argumentert for et slikt skille i juridisk teori,130 i offentlige utredninger131 og 
at et slikt skille vil bringe norsk rett i bedre samsvar med den internasjonale 
utviklingen, særlig EU-retten. 

Personvernkommisjonen gir følgende definisjon av personvern og personopp-
lysningsvern:

«Personvern dreier seg om ivaretakelse av personlig integritet; ivaretakelse av enkelt-
individers mulighet for privatliv, selvbestemmelse (autonomi) og selvutfoldelse. Ek-
sempel på en personvernbestemmelse er vernet av privatlivets fred i straffeloven § 390. 

127 Knut S. Selmer i Djønne et al., Personregisterloven med kommentarer, Oslo 1987, s 12. Det var 
også begrepet personvern som ble benyttet i de første utredningene om innføring av datamas-
kinteknologi i norsk forvaltning. Se NOU 1974: 22 Persondata og personvern (Sandvikutval-
get) og NOU 1975: 10 Offentlige persondatasystem og personvern (Seiputvalget).

128 NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnets 32 med henvisning 
til Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av person-
opplysninger, Bergen 2004, s 13.

129 NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnets 31. 
130 Kommisjonen viser her til Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en inn-

føring i vern av personopplysninger, Bergen 2004, s 13 flg. En annen forfatter som tidlig argu-
menterte for et slikt skille var Jens Petter Berg, se Berg, «Personopplysningsvern i et nytt årtu-
sen – kritikk av personopplysningslovproposisjonen», Kritisk Juss, 26, 2000, s 351-377.

131 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Eit informasjonssamfunn for alle, 2006, s 130 flg.
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Personopplysningsvern dreier seg om regler og standarder for behandling av person-
opplysninger som har ivaretakelse av personvern som hovedmål. Reglenes formål er å 
sikre enkeltindivider oversikt og kontroll over behandling av opplysninger om dem 
selv. Med visse unntak skal enkelpersoner ha mulighet til å bestemme hva andre skal 
få vite om hans/hennes personlige forhold. Det er denne delen av personvernretten 
som er underlagt den mest omfattende lovregulering i for eksempel personopplys-
ningsloven, helseregisterloven, regler om taushetsplikt og så videre.»132

Jeg er enig med Personvernkommisjonen i at det er hensiktsmessig å skille mel-
lom personvern og personopplysningsvern, og jeg kommer derfor til å legge 
kommisjonens definisjoner til grunn for den videre fremstilling. I tillegg til den 
pedagogiske betydningen for den tverrfaglige og almenne personverndebatt, vil 
jeg dessuten understreke at et slikt skille er grunnleggende for å forstå EU retten 
som i dag utgjør det viktigste normative grunnlaget for norsk personopplys-
ningsrett. Se nærmere om skillet mellom personvern/privatlivets fred («pri-
vacy») og personopplysningsvern («data protection») i EU-retten i kapittel 2.4.4.

2.4.2 Personvernteori
Når man i de første arbeidene med personvernspørsmål på 1970-tallet valgte å 
ikke forfølge doktriner om personlighetens rettsvern, var spørsmålet hvordan 
man skulle analysere de nye utfordringene man sto overfor.

For det første valgte man å hente inspirasjon fra forvaltningsretten, hvor det var 
nærliggende å se på bruk av personopplysninger som grunnlag for beslutninger 
som gjelder den enkelte. For det andre anså man det som viktig å se konkret på 
hvordan systemer for behandling av personopplysninger og bruk av IKT påvir-
ket relasjonen mellom individet og andre samfunnsaktører. Ikke minst ble det 
gjort anstrengelser for å systematisere hvilke personverninteresser som kunne 
tenkes å gjøre seg gjeldende og som derfor burde hensyntas i regelverk og kon-
krete interesseavveininger der personvernhensyn må avveies mot andre interes-
ser.133 

Disse første forsøkene på å systematisere personvernspørsmålene som innførin-
gen av IKT og systematisk behandling av personopplysninger aktualiserte, skul-
le vise seg å være en nyttig plattform for den videre personverndebatten. Senere 
har tilnærmingen til personvernet i form av perspektiver og interesser blitt vide-
reutviklet i utredninger til den sentrale personvernlovgivningen og i juridisk- 

132 NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, s 32.
133 Se blant annet Samuelsen, Statlige databanker og personlighetsvern, Oslo 1972; Blekeli og Sel-

mer (red), Data og personvern, Oslo 1977 og Knut S. Selmer i innledning til Djønne m fl., 
Personregisterloven med kommentarer, Oslo 1987.
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faglig teori.134 I nyere fremstillinger av personvern og personopplysningsrett 
 beskrives personvernet gjerne ut fra tre ulike perspektiver – integritetsperspek-
tivet, beslutningsperspektivet og maktperspektivet – samt gjennom den såkalte 
interessemodellen.

I den videre fremstillingen vil disse teoretiske utgangspunktene bli anvendt som 
utgangspunkt for å analysere de sentrale personvernspektene som gjør seg gjel-
dende i forhold til elektronisk samhandling og identitetsforvaltning.

2.4.2.1 Integritetsperspektiv på personvern
Integritetsperspektivet tar utgangspunkt i enkeltindividet som fri og ukrenke-
lig, og med behov for beskyttelse av forhold som oppfattes som sensitive eller 
personlige. Perspektivet har visse likhetstrekk med den såkalte «sfæresteorien» 
som bygger på at forskjellige privatsfærer fortjener ulik grad av vern avhengig av 
hvor sensitiv eller privat den aktuelle sfæren er. Til tross for visse likheter, bør 
det legges til at sfæresteorien har fått liten oppslutning i norsk personvern debatt. 
Særlig har det vært rettet innvendinger mot sfæresteoriens statiske karakter der 
sensitivitet fremstilles som faste, objektivt gitte og kontekstuavhengige størrel-
ser.135 

I nyere fremstillinger av integritetsperspektivet er altså ikke hovedhensikten å 
forsøke å lage en uttømmende oversikt over ulike sfærer med ulik sensitivitet. 
Siktemålet er heller å synliggjøre at personvernet omfatter mangeartede former 
for integritet. Schartum og Bygrave illustrerer dette ved å sondre mellom fem 
ulike typer av integritet.136 Territorial integritet gjelder behovet for respekt for 
visse fysiske områder som anses som private, typisk gjelder dette den enkeltes 
hjem. Kroppslig integritet omfatter forhold og handlinger som kan oppfattes som 
krenkende i forhold personers fysiske legeme. Psykisk integritet omhandler ulike 
typer krenkelser som kan ramme den enkeltes selvbilde, omdømme eller andre 
alvorlige følelsesmessige belastninger. Kommunikasjonsintegritet gjelder respekt 
for andres kommunikasjon, og retter oppmerksomhetern mot krenkelser som 
gjelder brevbrudd, lesning av e-post eller annen avlytting. Informasjonsintegri-
tet omhandler individets informasjonsmessige selvbestemmelse der individets 

134 Se blant annet NOU 1993: 22 Pseudonyme helseregistre; NOU 1997: 19 Et bedre personvern; 
Bing, Personvern i faresonen, Oslo 1991; Føyen, Utredning om endringer i personregisterloven, 
Complex 1/83; Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The 
Hague 2002; Rasmussen, Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet, Ålesund 1997 og 
Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopp-
lysninger, Bergen 2004. 

135 Se Bygrave 2002 s 131-132, 139 og Rasmussen, Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helse-
vesenet, Ålesund 1997, s 55-56.

136 Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopp-
lysninger, Bergen 2011, s 27-28.
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ønske om å hindre utveksling av informasjon til andre bør respekteres. Det er 
primært sistnevnte kategori personopplysningsretten tar sikte på å verne.137 

Personvernkommisjonen introduserer ytterligere en viktig kategori, nemlig 
kontekstuell integritet. Med henvisning til Nissenbaum viser kommisjonen til at 
de fleste mennesker har oppfatninger om hvilken informasjon som er relevant 
eller passende i forskjellige sammenhenger.138 Med kontekstuell integritet menes 
at man «stiller krav om at normer for hva som er relevant informasjon i ulike 
kontekster skal respekteres».139

I forhold til identitetsforvaltning er det de tre sistnevnte former for integritets-
krenkelser (kommunikasjons-, informasjons- og kontekstuell integritet) som er 
mest aktuelle.

2.4.2.2 Beslutningsperspektivet – personopplysninger som beslut nings
grunnlag
Beslutningsperspektivet retter oppmerksomheten mot situasjoner hvor person-
opplysninger danner grunnlaget for beslutninger som gjelder den enkelte. Per-
spektivet synliggjør betydningen av at personopplysningene og behandlingen 
av disse er av tilstrekkelig kvalitet for at det skal treffes riktige og forsvarlige 
beslutninger. Fokuset på beslutningsgrunnlag og forholdene knyttet til konkre-
te beslutninger synliggjør at personvernet på dette punktet i stor grad overlap-
per med grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper og rettsikkerhetsbe-
traktninger.

Det er imidlertid ikke alltid at personvernspørsmål kan knyttes til beslutninger 
som gjelder den enkelte, og beslutningsperspektivet vil da komme til kort. Ek-
sempelvis gjelder dette opprettelsen av registre som har et misbrukspotensiale 
ved at registrerte opplysninger kan utveksles uten den registrertes viten og kon-
troll.140

Med hensyn til identitetsforvaltning vil beslutningsperspektivet innebære opp-
merksomhet mot de beslutninger som ligger til grunn for etablering av konkre-
te identitetsforvaltningsløsninger. Beslutningsperspektivet retter således opp-

137 Se tilsvarende NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet.
138 NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, s 36 med henvisning 

til Nissenbaum, «Protecting Privacy in an Information Age: The Problem of Privacy in Pub-
lic», Law and Philosophy, 17, 1998, s 559-596, kap IV «Privacy and contextual integrity».

139 NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, s 36.
140 Se f eks NOU 1993: 22 Pseudonyme helseregistre hvor utvalget påpekte beslutningsperspekti-

vets utilstrekkelighet i forhold til vurdering av personvernkonsekvensene av å opprette lands-
omfattende helseregistre.
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merksomheten mot kvaliteten på de grunnleggende fasene innrullering, løpende 
autentisering og autorisering som det redegjøres for i kapittel 3.4.2. Dersom 
kvaliteten på disse prosessene ikke er tilstrekkelig vil dette medføre fare for for-
veksling og villedning, og dermed også personvernkrenkelser.

2.4.2.3 Maktperspektivet på personvern
Maktperspektivet retter oppmerksomheten mot konkrete relasjoner og hvilken 
betydning personopplysninger har for maktforholdet mellom partene i relasjo-
nen. I motsetning til beslutningsperspektivet, hvor fokuset er på mer eller min-
dre formelle beslutninger, retter maktperspektivet oppmerksomheten mot at 
det å besitte opplysninger om en annen i seg selv kan være en form for makt. 

En slik form for makt er det Rasmussen kaller «forventningsmakt», hvor besit-
telse av kunnskap om den registrerte gjør at vedkommende opptrer slik den 
behandlingsansvarlige ønsker, «uten pålegg, vedtak, trussel eller vold.» Han pe-
ker på at ved å signalisere forventninger om en viss opptreden kan den behand-
lingsansvarlige binde den registrertes valg.141 Klassiske relasjoner hvor IKT og 
behandling av personopplysninger kan rokke ved maktbalansen er f eks mellom 
partene i arbeidslivet, mellom kommersielle aktører og forbrukere, og mellom 
offentlige myndigheter og borgerne. 

Løsninger for identitetsforvaltning vil også være relevant for samhandlingen 
mellom alle de aktørene som her er nevnt, og vil derfor kunne påvirke maktba-
lansen mellom disse. Identitetsforvaltning kan også betraktes som et spørsmål 
om hvem som skal kunne identifisere hvem, og derfor knyttes til spørsmål om 
sosial kontroll, overvåkning og profilering som er nært knyttet til maktperspek-
tivet.142

2.4.2.4 Interessemodellen
Den såkalte interessemodellen ble opprinnelig utviklet av Blekeli og Selmer tid-
lig på 1970-tallet, og har senere blitt videreutviklet gjennom utredningsarbeid 
og teori. Den første versjonen av interessemodellen formulerte fire interesser: 
diskresjon, innsikt og deltakelse, borgervennlig administrasjon, samt å unngå 
overdreven kontroll og uhjemlet maktbruk. De to første interessene var formu-
lert som individuelle interesser, altså interesser som den enkelte antas å ha, mens 
de to sistnevnte er mer overordnede samfunnsinteresser som personvernet an-
tas å ivareta. 

141 Se Rasmussen, Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet, Ålesund 1997, s 61. 
142 Se f eks Burkert som understreker betydningen av å vurdere styrkeforholdet mellom partene 

ved implementering av teknologier for anonymisering eller identifisering. Se Burkert, «Pri-
vacy-enhancing technologies: typology, critique, vision», I: Technology and privacy: the new 
landscape, Agre og Rotenberg (red), 1997, på s 130-131.
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Den mest omfattende versjonen av modellen er utarbeidet av Schartum og By-
grave. Forfatterne opererer med fem interesser og hele atten krav som utledes av 
interessene. Det er ikke hensiktsmessig å redegjøre for alle disse interessene og 
kravene her. Det kan også diskuteres hvor detaljert en slik interessemodell bør 
gjøres for å være fruktbar som analyseredskap for identifisering av personvern-
interesser. En for detaljert interessemodell vil etter min oppfatning kunne stå i 
fare for å bli for tung og uhåndterlig til at den kan virke som et klargjørende og 
pedagogisk verktøy for analyse av personvernspørsmål. De formulerte person-
verninteressene bør kanskje heller ses på som et utgangspunkt, eller en huskelis-
te, over interesser som erfaringsvis har gjort seg gjeldende og som fremdeles er 
aktuelle i dagens samfunn.143 Interessemodellens potensiale ligger særlig i dens 
anvendelse på konkrete personvernspørsmål – det være seg tolkning av gjelden-
de rett, regelverksutvikling eller systemutvikling – hvor modellen synliggjør 
personverninteresser som typisk gjør seg gjeldende. Samtidig bør ikke modellen 
anses som statisk eller låst til gitte verdier. Tvert imot bør modellen først og 
fremst være et utgangspunkt, og man bør alltid vurdere om det er andre interes-
ser som er aktuelle. Dersom modellen på et generelt grunnlag gjøres for omfat-
tende, kan den gi inntrykk av å være uttømmende med hensyn til de personver-
ninteresser som gjør seg gjeldende. 

Interessemodellen stiller ikke opp de mange mothensynene som kan trekke i en 
annen retning enn personverninteressene. Det ville være bortimot en umulig 
oppgave å liste opp slike hensyn. I mange tilfeller er det også naturlig å anta at 
mothensyn som f eks kriminalitetsbekjempelse, sikkerhet, effektiv saksbehand-
ling etc vil være lettere å identifisere og formulere enn de involverte personver-
ninteressene. Denne kjensgjærningen peker også på interessemodellens styrke: 
mens tiltak som griper inn i personvernet kan fremstå som legitime og viktige, 
kan det være vanskeligere å identifisere de personvernmessige mothensynene. 
Disse kan i mange tilfeller fremstå som mer vage og udefinerbare. Det kan der-
for ligge en egenverdi i å forsøke å identifisere og formulere de personvernhen-
synene som er aktuelle. 

Hvor tunge personverninteresser som gjør seg gjeldende vil blant annet bero på 
hva slags opplysninger det er tale om (sensitivitet), omfang, antallet personer 
som omfattes, behandlingsformål, lagringsform, lagringstid, etc.144 Mens in-
teressemodellen er et verktøy for å identifisere personverninteresser, sier den 
ikke noe om hvordan personverninteresser og andre interesser skal avveies mot 

143 Se tilsvarende NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 26 andre spalte og Schartum og Bygrave, 
Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopplysninger, Bergen 2011, s 
79-80.

144 Se eksempler på slike vurderinger i NOU 1993: 22 Pseudonyme helseregistre, s 132-135 og 
Rasmussen, Kommunikasjonsrett og taushetsplikt i helsevesenet, Ålesund 1997, s 62-72.
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hverandre. Nå er det heller ikke slik at personvernhensyn alltid vil stå i motstrid 
til andre hensyn. I mange tilfeller vil ivaretakelse av personvernhensyn også 
være egnet til å fremme andre hensyn. På et generelt grunnlag vil ivaretakelse av 
personvernhensyn kunne fremme tilliten til de fleste former for behandling av 
personopplysninger. Videre vil f eks hensynet til opplysnings- og behandlings-
kvalitet også kunne fremme kvaliteten i saksbehandlingsarbeid, kriminalitets-
bekjempelse osv.

2.4.2.4.1 Interessen i selvbestemmelse
Interessen i å bestemme over tilgangen til opplysninger om egen person ligger nært 
opp til klassiske definisjoner på personvern. Westin formuler f eks personvern 
(privacy) som «the claim of individuals, groups, or institutions to determine for 
themselves when, how, and to what extent information about them is communi-
cated to others». Interessen synliggjør mao personvern som et spørsmål om au-
tonomi og selvbestemmelse som grunnleggende for et liberalt samfunn. I for-
bindelse med elektronisk samhandling og identitetsforvaltning kan denne 
interessen konkretiseres nærmere til en interesse i anonymitet og forholdsmes-
sig identifisering. I dette ligger at den enkelte selv bør kunne ha kontroll på hvil-
ke handlinger og transaksjoner som kan knyttes til brukeren. For at en slik 
 interesse skal bli realisert må den nødvendigvis legge føringer for teknologiut-
vikling og -anvendelse. En hensiktsmessig systematikk kan her være å skille 
mellom det jeg i kapittel 3.2.3 kaller transaksjonsfasen – dvs situasjoner hvor 
brukeren selv har initiativet og kan velge å benytte en tjeneste eller gjennomføre 
en transaksjon – og videre behandling som retter oppmerksomheten mot det 
som skjer med opplysninger som er innsamlet. 

I transaksjonsfasen vil flere forhold ha betydning for brukerens kontroll over 
egne opplysninger. For det første vil det være avgjørende at det ikke skjer en 
ubevisst eller «usynlig» identifisering av brukeren gjennom dennes handlinger. 
For det andre vil det kunne være en forutsetning for realisering av interessen at 
brukeren har valgfrihet og kan forbli anonym inntil identifisering er nødvendig. 
For det tredje kan interessen realiseres ved forholdsmessig (kontekstilpasset) 
identifisering og autentisering. Dette innebærer at man først stiller spørsmål om 
hvilken rolle eller egenskap som skal autentiseres, og deretter legger til rette for 
tilstrekkelig sterk autentisering av dette forhold.145

Forholdet mellom autentisering og interessen i selvbestemmelse over egne opp-
lysninger er ambivalent. På den ene siden vil for svak autentisering medføre ri-
siko for personvernkrenkelser på grunn av faren for utilsiktet eller tilsiktet for-
veksling eller villedning. På den annen side, er det blitt hevdet, vil sterk 

145 Se nærmere om hva som skal autentiseres og autentiseringsstyrke i kap 3.5.
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autentisering av en og samme identitet i ulike kontekster potensielt føre til min-
dre kontroll over egne opplysninger fordi bruk av unike identifikatorer letter 
muligheten for å samkjøre opplysninger på tvers av disse kontekstene.

Når det gjelder den videre behandlingen av opplysningene som er registrert eller 
innsamlet (fasen videre behandling), vil brukerens muligheter til kontroll være 
begrenset. Regler om formålsbestemthet, taushetsplikt og sletteplikt vil kunne 
ivareta den registrertes interesse i at opplysingene ikke anvendes til uforenlige 
formål eller ikke utleveres til andre. Imidlertid vil ikke dette være noen garanti 
for at ikke opplysningene kan misbrukes. Av den grunn er det relevant å se nær-
mere på de forhold som gjelder identifisering og autentisering i transaksjonsfa-
sen. Dersom opplysningene som er lagret er anonyme eller pseudonyme, vil den 
registrerte i større grad kunne ha tillitt til at opplysningene ikke kan misbrukes. 
Videre kan virksomheten selv gjennomføre tiltak som reduserer muligheten for 
misbruk av opplysningene. Blandt annet kan man se til at opplysningene slettes 
når formålet er oppnådd, eller opplysningene kan anonymiseres eller pseudony-
miseres slik at autoriserte og eventuelle uautoriserte personer ikke kan knytte de 
til noen identifiserbar person. I tillegg kommer tradisjonelle sikkerhetstiltak 
som kryptering og tilgangskontroll, som kan sørge for at bare autoriserte får 
tilgang til opplysningene og da til legitime formål.

Den tilnærmingen til interessen i selvbestemmelse over egne opplysninger som 
her er skissert har paraleller til liknende teoretiske interessetilnærminger til 
personvernet. Kerstin Anér har f eks argument for en «kakeskive-teori», hvor 
den enkelte har en interesse i at ingen aktører får kjenne alle deler av ens person-
lighet: «Man vil ha varje tårtbit av sitt liv noga avskild från varje annan – det 
upplevs som frihet och personlig integritet.»146 Anér støtter sitt syn på den tyske 
juristen Paul J. Müller, som fremhevet «kakeskiveteorien» som et mer fruktbart 
syn på personvernet enn den tyske sfæresteorien. Müller tok avstand fra oppfat-
ningen om at individet har sfærer som ringer rundt hverandre, med en tiltaken-
de beskyttelsesverdighet jo lenger inn mot individet man kommer. Etter hans 
oppfatning består vårt liv av biter som vi vil holde helt fra hverandre.147 Slike 
betraktninger overlapper i stor grad med det som ovenfor er omtalt som kontek-
stuell integritet.148 Begge tilnærminger er etter min oppfatning fruktbare for å 
beskrive personverninteressen knyttet til forholdsmessig (konteksttilpasset) 
identifisering og autentisering i forbindelse med identitetsforvaltning.

146 Anér, Datamakt, Stockholm 1975, s 143.
147 Anér, Datamakt, Stockholm 1975, s 143. Se også Rasmussen, Kommunikasjonsrett og taushets-

plikt i helsevesenet, Ålesund 1997, s 61-62 om kakeskiveteorien og andre interessetilnærmin-
ger til personvernet.

148 Se om kontekstuell integritet i kap 2.4.2.1.



64

2.4.2.4.2 Innsyn og kunnskap
Interessen i innsyn og kunnskap er på mange måter grunnleggende for at den 
enkelte skal kunne ivareta sine egne interesser. Dersom den enkelte ikke gjøres 
i stand til å overskue personvernkonsekvensene av å ta i bruk en tjeneste, vil f 
eks interessen i selvbestemmelse over egne opplysninger (over) bli illusorisk. 
Schartum og Bygrave viser til at interessen forutsetter, eller stiller krav til, infor-
masjon om rettigheter som registrert (rettsinformasjon), innsyn i behandlings-
praksis (generelt innsyn) og innsyn i egne opplysninger (individuelt innsyn), 
samt begrunnelse i tilfeller hvor personopplysinger danner grunnlaget for be-
slutninger som gjelder den enkelte.149 

Det som i liten grad vies oppmerksomhet er den praktiske utfordringen som 
ligger i å gi den enkelte relevant informasjon om hvordan bruk av ulike tjenester 
kan påvirke personvernet. Det ligger et paradoks i det at idealet om autonomi og 
selvbestemmelse over egne opplysninger legger stort ansvar på den enkelte ved 
at personopplysninger kan behandles på grunnlag av den enkeltes samtykke. På 
den ene siden sikrer således samtykkefunksjonen at den enkelte gis valgfrihet 
med hensyn til hvilke behandlingsformer som godtas. På den annen side kan 
det i visse tilfeller diskuteres om den enkelte er tilstrekkelig informert slik at 
behandlingen skjer på et rettferdig og legitimt grunnlag.150 

En side av satsningen på personvernøkende teknologi omhandler hvordan in-
formasjonsbehandling kan gjøres mer transparent for den enkelte bruker. Dette 
gjelder særlig hvordan informasjon best kan formidles til brukeren, enten som 
ledd i oppfyllelse av den generelle informasjonsplikten eller som grunnlag for 
samtykke. Standardiserte og lagvise personvernpolicyer og maskinlesbare per-
sonvernpolicyer er eksempler på dette.151 I forhold til identitetsforvaltning er 
også den praktiske siden ved informasjonsformidlingen sentral. Eksempelvis 
kan felles tilgangsløsninger (single sign-on) som tar sikte på å legge til rette for 
en sømløs brukeropplevelse på tvers av nettsteder gjøre det krevende å gi bruke-
ren fullgod informasjon om hvilke opplysninger som utveksles og hvilke aktø-
rer som har ansvar for hvilken del av informasjonsbehandlingen.

2.4.2.4.3 Opplysnings- og behandlingskvalitet
Interessen i opplysnings- og behandlingskvalitet handler om interessen den en-
kelte har i at opplysninger og behandlingsrutiner er av tilstrekkelig kvalitet i 
forhold til formålet som søkes oppnådd. Tradisjonelt har utgangspunktet for 

149 Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopp-
lysninger, Bergen 2011, s 55-60.

150 Se nærmere om slike betraktninger i Bygrave, «Selvbestemmelse til besvær», Spor, 3, 2000, s 
5-7.

151 Se nærmere om slike personvernøkende tiltak i kap 3.3.3.3, 7.7 og 7.8.4.3.
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interessen vært de tilfeller hvor personopplysninger danner grunnlaget for be-
slutninger som gjelder den enkelte. Slik sett har interessen en viss likhet med 
beslutningsperspektivet på personvern, jf over. 

Med hensyn til identitetsforvaltning er det ikke først og fremst beslutninger i 
tradisjonell forstand som står i fokus. Derimot gir interessen anledning til å se 
nærmere på den enkeltes personverninteresser knyttet til kvaliteten på de sen-
trale prosessene som ligger til grunn for etablering og bruk av identitetsforvalt-
ningstjenester. I den forbindelse vil kvaliteten på prosessene innrullering, 
 løpende autentisering og autorisering blant annet ha betydning for sannsynlig-
heten for utilsiktet eller tilsiktet forveksling og villedning.152

2.4.2.4.4 Forholdsmessig kontroll
Interessen i forholdsmessig kontroll knytter seg til forhold som tradisjonelt har 
fått mye oppmerksomhet i personverndebatten, nemlig bruk av opplysinger for 
kontroll og overvåkningsformål. I Schartum og Bygrave fremheves kontroll som 
en legitim og nødvendig aktivitet i et demokratisk samfunn. Dette begrunnes bl 
a i at det er viktig for et demokratisk styre at det er mulig å kontrollere at lovlig 
fattede vedtak og lover følges. Forfatterne sondrer mellom «kontroll» og «over-
våkning». Kontroll brukes om de aktiviteter som gjelder innsamling av informa-
sjon for å vurdere om folks handlinger er i samsvar med rettslige og sosiale 
handlingsnormer. Overvåkning benyttes som en betegnelse på en vedvarende 
eller systematisk innsamling av opplysninger, ved hjelp av personer, kameraer, 
bruk av aktivitetslogger, mv.153 Kontroll og overvåkning knyttes gjerne til noe 
negativt. Det er derfor prisverdig at fremstillingen til Schartum og Bygrave ny-
anserer hva kontrolltiltak kan gå ut på, og at hovedvekten legges på kontroll som 
legitime, og til en viss grad helt nødvendige, tiltak for at samfunnets ulike nor-
mer følges og respekteres.154 Dette gjøres blant annet ved å se på forholdsmessig-
het mellom (i) veiledning og kontroll, (ii) forhåndskontroll og etterkontroll, (iii) 
kontroll til de registrertes gunst og ugunst og (iv) ekstern og intern kontroll. 

Schartum og Bygraves fremtilling innebærer en ikke helt uvesentlig modifika-
sjon av tidligere versjoner av interessen. I de første versjoner av interessemodellen 
var den formulert som «interessen i å unngå overdreven kontroll eller uhjemlet 
maktbruk»,155og som «interessen i vern mot maktmisbruk og urimelig kontroll»: 

152 Se om disse prosessene i kap 3.4.2.
153 Se Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av person-

opplysninger, Bergen 2011, s 66-74.
154 Se nærmere om kontrolltiltak i Schartum (red), Overvåkning i en rettstat, Oslo, 2010. Se også 

bokanmeldelse Olsen, Thomas «Overvåkning i en rettstat» (Dag Wiese Schartum, red, Fag-
bokforlaget 2010), Lov og Rett 1 (2013) s 123-125.

155 Selmer, «Det stramme samfunn», I: Data og personvern, Blekeli og Selmer (red), 1977, på s 28.
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«Man frykter den urimelige maktbruk og den utålelige stramme kontroll. Særlig blir 
det pekt på at myndighetene, ved å samle tilgjengelig informasjon om den enkelte bor-
ger, kan danne seg et fullstendig «bilde» av vedkommende og legge dette bildet til 
grunn ved avgjørelser på alle områder. Slik blir det, hevdes det, umulig for den enkelte 
å spille forskjellige roller i forhold til de forskjellige myndigheter. Og man frykter at et 
slikt absolutt sannhetskrav vil bli en tung bør for borgerne i fremtidens samfunn.»156

Beskrivelsen av frykten for maktmisbruk og kontroll gir assosiasjoner til totali-
tære og udemokratiske styringsregimer – noe som for de fleste i vår del av ver-
den kanskje fremstår som lite sannsynlig. Frykten er dessuten ensidig knyttet til 
myndighetenes potensielle maktmisbruk. I dag er det kanskje nærliggende å 
betrakte den innsamling og behandling som gjøres av private aktører som en 
like stor trussel som det som gjøres i regi av offentlige myndigheter. Er derfor 
frykten for det «utålelige stramme samfunn» helt avlegs? Jeg tror ikke det. Rik-
tignok må bildet nyanseres noe i forhold til at f eks synet på stabile styringsfor-
hold og hvilke aktører det er relevant å verne mot har endret seg i samfunnet.

Hvilken relevans har så interessen i forholdsmessig kontroll for identitetsfor-
valtning og elektronisk samhandling? Samfunnet beveger seg i retning av stadig 
mer elektronisk samhandling. Dette medfører et økt informasjonstilfang hos 
private og offentlige virksomheter, og ikke minst en økende mengde transak-
sjonsopplysninger (eller «elektroniske spor») som genereres som følge av bru-
kernes små og store gjøremål. For personvernet vil det være avgjørende i hvilken 
grad slike opplysninger kan knyttes til den enkelte. Interessen i forholdsmessig 
kontroll retter oppmerksomheten mot det misbrukspotensiale som ligger i det at 
slike personopplysninger eksisterer og er mer eller mindre tilgjengelig. 

Under en slik synsvinkel kan det være grunn til å stille spørsmål ved hvilke 
trusler som det er relevant å ta i betraktning. Er det bare eksterne aktører og 
brukere som vil kunne ha en interesse i å misbruke opplysningene, eller utgjør 
uberettiget tilgang for interne brukere også en trussel? Gir begrensningene som 
ligger på den lovlige informasjonsflyt, f  eks taushetsplikt og formålsbegrens-
ning, tilstrekkelig barrierer for bruk av opplysningene? Eller bør man også hen-
synta muligheten for at det latente press som eksistensen av opplysningene ut-
gjør kan føre til at offentlige myndigheter gir adgang til å benytte opplysningene 
til nye og isolert sett legitime formål?157 

156 Selmer i forordet til Djønne m fl., Personregisterloven med kommentarer, Oslo 1987, på s 15.
157 Et eksempel på slik formålsutgliding er Rt 1990 s 1008 «Fotoboks-kjennelsen», hvor Høyeste-

rett tillot et fotografi tatt i forbindelse med automatisk trafikkontroll bli brukt som bevis i en 
helerisak. Formålet med registreringen var derimot å hindre trafikkovertredelser.
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Interessen gir en foranledning til å se det samlede opplysningsomfang som et 
hele. På den måten kan man unngå en bit-for-bit-tilnærming hvor hver informa-
sjonsinnsamling synes legitim, men hvor summen av kontrolltiltak blir urime-
lig.158 Slike betraktninger kom til uttrykk i «bompengering-saken», hvor Person-
vernnemnda manet til en mer sektorovergripende debatt om adgangen til å 
opptre anonymt i samfunnet: 

«Personvernnemnda slutter seg fullt ut til Datatilsynets oppfatning av at spørsmålet 
om retten til å ferdes anonymt på offentlig sted, og ellers til å opptre anonymt i sam-
funnet, er et grunnleggende rettspolitisk spørsmål av sentral betydning for personver-
net. Det er også et spørsmål som er sektorovergripende. Det fremstår som sterkt ønske-
lig at man kunne ta stilling til dette spørsmålet generelt, og ikke bare f eks i forbindelse 
med bomsystemer. Personvernnemnda er imidlertid henvist til å begrense sin saksbe-
handling til en vurdering av den aktuelle klage. Nemnda vil ikke unnlate å bemerke at 
den oppsplitting i konkrete klager som er nødvendig for prøving av enkeltvedtak ikke 
må få lov til å erstatte en mer prinsipiell rettspolitisk debatt av den karakter Datatil-
synet søker å vekke ved de prinsipielle merknadene til denne saken.»159

Interessen i forholdsmessig kontroll kan på bakgrunn av slike betraktninger gi 
seg uttrykk i forsiktighets- eller føre-var-holdning til samfunnets samlede 
registre ringsomfang. Forstått på en slik måte vil interessen legge overordnede 
føringer for hvilken adgang det skal være til å registrere og lagre personopplys-
ninger, hvordan de skal lagres og beskyttes, samt til hvilke formål de skal kunne 
benyttes. 

Det er grunn til å fremheve at når man vurderer det samlede registreringsom-
fanget og dets misbrukspotensiale som et hele, kommer det såkalte beslutnings-
perspektivet på personvern til kort. Det er ikke først og fremst beslutningene 
som fattes på bakgrunn av opplysningene som her står i fokus. Det er selve opp-
rettelsen av ulike typer logger og registre som gir grunn til bekymring og som 
utgjør et misbrukspotensiale. Av denne grunn bør eventuelle reguleringsstrate-
gier primært rette seg mot selve registreringssituasjon, eller transaksjonsfasen, 
etter min systematikk. I fasen videre behandling kan det også settes inn en rek-
ke tiltak for å sikre mot misbruk, men her har misbrukspotensialet allerede opp-
stått. 

Under interessen i selvbestemmelse er det skissert hvilke tekniske, organisato-
riske og rettslige virkemidler som kan benyttes for å redusere muligheten for å 
knytte ulike transaksjoner til den enkelte bruker, jf om forholdsmessig identifi-

158 Jon Bing har treffende beskrevet en slik utvikling som «de gode hensikters tyrrani». Se Bing, 
Personvern i faresonen, Oslo 1991, s 58-60.

159 PVN–2005-11 «Bompengering-saken», pkt 6.5. Se også liknende betraktninger vedrørende eta-
blering av sentrale helseregistre i NOU 1993: 22 Pseudonyme helseregistre, s 46, høyre spalte.
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sering og autentisering. Slike virkemidler vil også være relevant her som en stra-
tegi for å begrense mengden identifiserbare transaksjonsopplysninger og ellers 
redusere opplysningenes misbrukspotensiale. I forhold til identitetsforvaltning 
kan det være særlig grunn til rette fokus mot identitetsforvalteres tilgang til opp-
lysninger. På den ene siden vil identitetsforvaltere kunne ha en nyttig rolle som 
«tiltrodde tredjeparter» med hensyn til at brukere kan fremstå som anonyme 
overfor tjenesteytere, men hvor identitetsforvalteren kan avdekke identiteten til 
den enkelte dersom vilkårene for dette er oppfylt, jf f eks ISP-ers rolle ifht kob-
ling IP-nr og abonnent. På den annen side kan slike infrastrukturer som invol-
verer «tiltrodde tredjeparter» medføre sårbare konstruksjoner hvor de er i stand 
til å registre detaljerte opplysninger om den enkeltes transaksjoner.160 

Interessen i forholdsmessig kontroll vil også være relevant for hvordan man 
gjennomfører de kontrolltiltak man finner hensiktsmessige. For eksempel vil 
både rettssikkerhetshensyn og personvernhensyn tale for at man søker å finne 
frem til klare vilkår for å gjennomføre kontrolltiltak og at disse er transparente 
for den enkelte. Også her vil tekniske og organisatoriske tiltak kunne benyttes 
sammen med rettslige tiltak. For eksempel kan lovgiver stille krav til at dekryp-
tering og identifisering av enkeltindivider i lagrede opplysninger forutsetter 
rettslig kjennelse.

Oppsummeringsvis kan man si at interessen i forholdsmessig kontroll inne-
bærer en interesse i å unngå at samfunnet og den enkeltes personvern gjøres 
sårbart. Dette vil innebære et vern mot bit-for-bit-tilnærminger, eller en hold-
ning der opplysninger lagres bare fordi de er «kjekke å ha», fordi det er billigere 
å lagre opplysningene enn å slette dem, eller under dekke av at informasjonssik-
kerheten er tilstrekkelig slik at opplysningene ikke kan bli misbrukt.161

2.4.2.4.5 Brukervennlig behandling
Interessen i brukervennlig behandling retter oppmerksomheten mot møtet 
mellom individet og ulike behandlingsansvarlige. Tidligere var denne interes-
sen formulert som interessen i borgervennlig forvaltning. Med økt automatise-
ring av behandlingen i forvaltningen fryktet man at det ville kunne bli vanskelig 
for borgerne å forstå saksbehandlingen eller resultatet av en sak. Omformule-
ringen fra «borgervennlig forvaltning» til «brukervennlig behandling» er i følge 

160 Denne muligheten, samt muligheten for at tjenesteytere lett kunne samkjøre sine opplysnin-
ger om brukere, ble sterkt kritisert av Art 29-gruppen angående Microsoft sin første kommer-
sielle identitetsforvaltningsløsning .NET Passport. Se nærmere i kap 5.3.

161 Se om forholdet mellom «tradisjonelle informasjonssikkerhetstiltak» og personvernøkende 
tiltak (pseudonymisering) i debatten om registerform for Norsk Pasientregister i Olsen, Per-
sonvernøkende teknologi og identitetsforvaltning, NOU 2009: 1 Individ og integritet, s 280, 
høyre spalte.
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Schartum og Bygrave en presisering av at interesseteorien ikke bare knytter seg 
til offentlig forvaltning, og at også forvaltningen nå i større grad benytter begre-
pet «bruker» om de individer de skal tjene.162 

Også identitetsforvaltningstjenester bør innrettes på en måte som er bruker-
vennlig og forståelig for alle brukergrupper. F eks vil det kunne gå utover 
 informasjonssikkerheten og brukervennligheten, og derfor også personvernet, 
 dersom offentlig forvaltning baserer seg på tungvinte brukernavn og passord-
løsninger i stedet for mer helhetlige og robuste felles tilgangsløsninger. Interes-
sen i brukervennlig behandling og interessen i innsyn og kunnskap vil her til 
dels være overlappende.

2.4.3 Utviklingen av nasjonal og internasjonal personopplysningslovgivning
Historisk sett har norsk personopplysningsrett blitt utviklet under stor interna-
sjonal innflytelse. Det er antatt at den tyske delstaten Hessen var først ute med å 
lovfeste vern av personopplysninger. Sverige var også tidlig ute, og var med ved-
tagelsen av «datalagen»163 i 1973 først ute med en nasjonal personopplysnings-
lovgivning. Flere europeiske, og særlig nordiske land, lot seg inspirere av denne 
utviklingen, deriblant Norge og Danmark som begge fikk sin første lovgivning i 
1978.164 

I internasjonale fora ble denne nasjonale lovgivningen sett på som en mulig bar-
riere for utviklingen av internasjonal handel ved at lovgivningen kunne hindre 
flyt av personopplysninger over landegrensene. Det var derfor særlig med sikte på 
å sikre økonomisk utvikling at OECD i 1980 vedtok retningslinjer for beskyttelse 
og utveksling av personopplysninger over landegrensene («OECD retningslinje-
ne»).165 Omtrent på samme tid – i 1981 – vedtok Europarådet konvensjonen om 
personvern i forbindelse med elektronisk databehandling av personopplysninger 
(«Europarådskonvensjonen»).166 Begge regelsett var motivert av å fremme to ho-

162 Se Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av person-
opplysninger, Bergen 2011, s 74.

163 Datalagen (SFS 1973:289), senere erstattet av personupplysningslagen (SFS 1998:204).
164 For Norges del var dette lov 9. juni 1978 nr 48 om personregistre mm (personregisterloven). 

Danmark innførte to lover for henholdsvis privat og offentlig sektor (lov nr 293 af 8. juni 1978 
om private registre og lov nr 294 af 8. juni 1978 om offentlige myndigheders registre), senere 
erstattet av lov nr 429 af 31. mai 2000 om behandling af personoplysninger (personoplysnings-
loven). 

165 OECD, Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 
Data, 23. september, 1980. 

166 Europarådet, Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing 
of Personal Data, 28. januar, 1981. Europarådskonvensjonen trådte i kraft 1. oktober 1985. 
Norge ratifiserte konvensjonen 20. februar 1984. EU som sådan har lenge ønsket å ratifisere 
konvensjonen. Som følge av dette ble det 15. juni 1999 vedtatt endringer i konvensjonen, men 
endringen har ennå ikke trådt i kraft.
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vedformål: på den ene siden å sikre personvernet fra nye trusler ved automatisert 
databehandling, på den andre siden å fremme internasjonal handel og økonomisk 
vekst ved å lette flyt av personopplysninger over landegrensene. Selv om OECD i 
tråd med sin dagsorden betonet det sistnevnte formålet noe tydeligere enn Euro-
parådet, er prinsippene i retningslinjene og konvensjonen langt på vei sammen-
fallende. Dette er kanskje ikke så overraskende med tanke på at utarbeidelsen av 
regelsettene skjedde omtrent samtidig, og at det var nær kontakt mellom mennes-
kene som deltok i regelutformingen. Begge regelsett nedfeller prinsipper for be-
handling av personopplysninger og for overføring av slike mellom landene.

OECD og Europarådet har med utgangspunkt i sine respektive regelverk ut-
viklet ytterligere anbefalinger og retningslinjer for personopplysningsvern på 
bestemte områder. OECD har blant annet utarbeidet retningslinjer angående 
informasjonssikkerhet,167 kryptopolitikk168 og forbrukervern i forbindelse med 
elektronisk handel169. Videre har OECD tatt initiativ til utredninger og anbefa-
linger med hensyn til personopplysningsvern og Internett, herunder personver-
nøkende teknologi og identitetsforvaltning.170 

Europarådet har på sin side vedtatt en lang rekke rekommandasjoner om per-
sonvern i forbindelse med politiarbeid, arbeidsliv, forskning og statistikk, of-
fentlige myndigheters utlevering av personopplysninger, telekommunikasjon og 
forsikring.171 I denne sammenheng er det særlig rekommandasjonen om per-
sonvern på Internett som fanger interesse.172 Rekommandasjonene er ikke folke-
rettslig bindende, men danner likevel et viktig utgangspunkt for utvikling og 
revidering av nasjonalt personopplysningsregelverk.

167 OECD, Guidelines for the Security of Information Systems, 26. november, 1992, siden erstatt av 
OECD, Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: Towards a Culture of 
Security, 25. juli, 2002.

168 OECD, Guidelines for Cryptography Policy, 27. mars, 1997.
169 OECD, Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce, 9. desem-

ber, 1999.
170 Se OECD, Privacy online – OECD guidance on policy and practice, Paris 2003, som oppsumme-

rer OECDs arbeid om personvern og Internett, herunder personvernøkende teknologi. OECD 
arbeider for tiden med identitetsforvaltning, noe som blant annet har ledet ut i OECD, Re-
commendation on Electronic Authentication and Guidance for Electronic Authentication, juni, 
2007, hvor medlemsstatene blant annet oppfordres til å etablere kompatible og teknologinøy-
trale løsninger for autentisering av personer og enheter, nasjonalt og internasjonalt, i henhold 
til OECDs retningslinjer for personvern. Se også OECD, The role of digital identity manage-
ment in the Internet economy: A primer for policy makers, 11. juni, 2009.

171 Se oversikt over Europarådets rekommandasjoner: http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/le-
gal_co-operation/data_protection/, sist nedlastet 10. september 2009.

172 Europarådet, Recommendation R (99) 5 for the Protection of Privacy on the Internet, 23. febru-
ar, 1999. 
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Etter vedtagelsen av EU-direktivet om personvern 95/46/EF («personverndirek-
tivet») i 1995 og gjennomføringen av denne i norsk rett173 har ikke OECDs ret-
ningslinjer og Europarådskonvensjonen lenger så stor praktisk betydning for 
personopplysningsvernet i Norge. Personverndirektivet går på de fleste punkter 
lenger enn disse instrumentene når det gjelder materielle bestemmelser og inn-
fører ikke minst mer effektive håndhevningsmekanismer gjennom datatilsyns-
myndigheter og klare rettigheter og plikter for behandlingsansvarlige og regis-
trerte.174 Det er imidlertid viktig å understreke at retningslinjene og konvensjonen 
har hatt stor innflytelse når det gjelder utvikling av personopplysningsregelverk 
på nasjonalt og internasjonalt nivå, herunder EUs personverndirektiv.175

2.4.4 Bakgrunnen for EUs charter – retten til privatliv og personopplysningsvern 
som grunnleggende rettigheter i EU
Ved vedtagelsen av EF-traktaten176 i 1957 var det ikke tatt inn noen bestemmel-
ser om menneskerettigheter. Siktemålet med EF-samarbeidet var å etablere et 
felles marked, og menneskerettighetene var beskyttet i nasjonale grunnlover 
eller internasjonale konvensjoner, blant dem Den europeiske menneskeretts-
konvensjon177 (EMK). Denne holdningen ble bekreftet av EU-domstolen som på 
slutten av 1950-tallet klart tok avstand fra å vurdere om felleskapsretten var 
forenlig med menneskerettighetene.178 Gjennom en lang utvikling i rettspraksis, 

173 Jf EØS-komiteens beslutning nr 83/1999 av 25. juni 1999 om endring av EØS-avtalens proto-
koll 37 og vedlegg XI (telekommunikasjonstjenester). Jeg bruker her den offisielle norske ver-
sjonen av direktivet som følger som vedlegg til St prp nr 34 (1999–2000). Som hovedregel 
gjengir jeg den norske versjonen av direktivet. Den engelske versjonen blir sitert i den grad det 
er hensiktsmessig for å få frem nyanseforskjeller mellom den norske og engelske versjonen.

174 OECDs retningslinjer er ikke rettslig bindende (jf «retningslinjer»), men har stor politisk 
tyngde. Ved ratifikasjon av Europarådskonvensjonen forplikter en stat seg til å inkorporere 
konvensjonens prinsipper i sitt nasjonale regelverk. Konvensjonen inneholder ellers ikke ret-
tigheter som direkte kan anvendes av enkeltindivider, og den etablerer heller ikke noe over-
ordnet internasjonalt håndhevelsesorgan. Se nærmere Schartum og Bygrave, Personvern i in-
formasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopplysninger, Bergen 2004, s 81-85.

175 OECDs retningslinjer har også hatt stor innflytelse på utvikling av regelverk i ikke-europeiske 
land som for eksempel Canada, Australia og New Zealand. Se nærmere Bygrave, Data prote-
ction law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, s 32-33.

176 Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Roma, 25. mars 1957.
177 Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), Roma, 4. november 1950.
178 Se sak 1/58, Stork, Sml. 1954-64 s. 127 og sak 36-38 og 40/59, Salgsforeningene for Ruhrkull, 

Sml. 1954-64 s. 197. Se nærmere redegjørelse i Rasmussen og Schønberg, EU-menneskeret: en 
udfordring til dansk ret, København 1993, s 39.
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som startet på slutten av 1960-tallet, har EU-domstolen gradvis etablert en ulov-
festet rettighetskatalog i EF/EU-retten.179 

Denne gradevise utviklingen skyldtes dels at det for EU-domstolen var viktig å 
vise at også EF-retten kunne beskytte individenes grunnleggende rettigheter på 
områder der disse står i potensiell konflikt med EF-rettens økonomiske mar-
kedsregulering. I tillegg var det viktig å hindre konflikt mellom EF-retten og de 
menneskerettigheter som er nedfelt i medlemsstatenes nasjonale grunnlover.180 
Dette kom på spissen etter at EU-domstolen formulerte prinsippet om EF-ret-
tens forrang fremfor nasjonal rett.181 Prinsippet, som innebærer at en hvilken 
som helst EF-rettsakt skulle gå foran selv fundamentale rettigheter i nasjonal 
konstitusjon, møtte atskillig motstand i nasjonale domstoler og i juridisk teori. 
Ikke minst var det den tyske forfatningsdomstolen (Bundesverfassungsgerich) 
som motsatte seg EF-rettens forrang så lenge den manglet beskyttelse av grunn-
leggende rettigheter.182 For å sikre forrangsprinsippet var EU-domstolen derfor 
nødt til å gjøre motstrid umulig – noe den bare kunne gjøre ved å ta inn i EF-ret-
ten de samme rettighetene som finnes i medlemsstatenes konstitusjoner.183 

179 Se for eksempel sak 29/69, Stauder, Sml. 1969 s. 107, hvor EU-domstolen for første gang viser 
til at felleskapsretten kunne omfatte visse grunnleggende rettigheter med grunnlag i alminne-
lige rettsgrunnsetninger. Dette standpunktet ble enda klarere i EU-domstolens avgjørelse i 
sak 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, Sml. 1970 s 235, hvor domstolen slår fast at det 
ikke kan gjøres gjeldende at felleskapsretten krenker fundamentale rettigheter i medlemsstate-
nes forfatning eller grunnsetninger i en nasjonal forfatningsstruktur. En prøvelse skal skje på 
bakgrunn av felleskapsrettens rettsprinsipper, som er utledet av fellestrekk som kan gjenfinnes 
i alle, eller de fleste av medlemsstatenes forfatninger.

180 Sejersted et al., EØS-rett, 2. utg., Oslo 2004, s 70-71.
181 Læren om EU-rettens forrang ved motstrid med nasjonal rett ble første gang fastslått av 

EU-domstolen i sak 6/64, Flaminio Costa mot ENEL, Sml 1954-64 s. 531. Se videre Sejersted et 
al., EØS-rett, 2. utg., Oslo 2004, s 76- 79.

182 Nærmest i protest avsa den tyske forfatningsdomstolen i 1974 den kjente Solange I-avgjørel-
sen, jf Bundesverfassungsgericht, Solange I, CMLR 1974 s. 540. Her gjorde domstolen gjelden-
de at beskyttelsen som fremgikk av nylig avsagte saker for EU-domstolen (Stauder og Interna-
tionale Handelsgesellschaft) ikke var tilstrekkelig til å imøtekomme de krav som tyske 
Grundsgesetz stilte til beskyttelse av tyske borgere.

183 Denne vendingen fra EU-domstolen skjedde i sak 4/73, Nold, Sml. 1974 s. 491 og enda tydeli-
gere i sak 44/79, Hauer, Sml. s 3727, hvor domstolen uttrykkelig slo fast at tiltak som ikke er 
forenlige med nasjonale grunnlover heller ikke kan være forenlige med EF-retten. Etter dette 
har den tyske forfatningsdomstolen godkjent EF-rettens forrang, vel og merke sålenge («so-
lange») EU-domstolen effektivt beskytter de samme rettigheter som tysk grunnlov, jf Bundes-
verfassungsgericht, Solange II, CMLR 1987 s. 225. Se nærmere om denne utviklingen i Sejer-
sted et al., EØS-rett, 2. utg., Oslo 2004 s 70-71, Craig og De Búrca, EU law: text, cases, and 
materials, 4. utg., Oxford 2008, kapittel 10 og Rasmussen og Schønberg, EU-menneskeret: en 
udfordring til dansk ret, København 1993, kapittel 3.
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Som denne korte redegjørelsen viser, har EU-domstolens i utgangspunktet nok-
så defensive holdning til menneskerettighetene gradvis blitt erstattet av en mer 
offensiv tilnærming både fra domstolen selv og fra de lovgivende organer,184 i 
retning av en moderne menneskerettighetskatalog i EU-retten. Dette er i tråd 
med den senere tids utvikling med traktatfesting og «konstitusjonaliseringen» 
av EU-retten, og med den materielle utviklingen og utvidelsen av EU-rettens 
omfang, som gjør at stadig flere tradisjonelle menneskerettigheter er blitt rele-
vante også i EU-sammenheng.185 

Utgangspunktet for å vurdere menneskerettighetenes stilling i EU-retten er i 
dag Unionstraktaten186 art 6:

«1. Unionen bygger på prinsippene frihet, folkestyre, respekt for menneskerettighetene 
og de grunnleggende friheter og rettstaten, som alle er prinsipper som er felles for 
medlemsstatene.

2. Unionen skal respektere de grunnleggende rettigheter, slik de er sikret i konvensjo-
nen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, underteg-
net i Roma 4. november 1950, og slik de følger av de forfatningstradisjoner som er felles 
for medlemsstatene, som generelle prinsipper i Fellesskapets rett.»

Menneskerettighetenes stilling ble ytterligere forsterket i år 2000 ved vedtagelsen 
av et «Charter of Fundamental Rights» for EU.187 Charteret ble ved vedtagelsen 
ikke gitt full formell rettslig status som gjeldende rett, men utgjorde likevel ki-
men til en EU-rettslig rettighetskatalog. Særlig er det verdt å merke seg at EUs 
Charter om grunnleggende rettigheter slår fast retten til privatliv (art 7) og per-
sonopplysningsvern (art 8) som to selvstendige og grunnleggende rettigheter i EU:

Art 7 Respect for private and family life
«Everyone has the right to respect for his or her private and family life, home and 
communications.»

Art 8 Protection of personal data
«1. Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her.
2. Such data must be processed fairly for specified purposes and on the basis of the 
consent of the person concerned or some other legitimate basis laid down by law. Eve-
ryone has the right of access to data which has been collected concerning him or her, 
and the right to have it rectified.
3. Compliance with these rules shall be subject to control by an independent authority.»

184 Ved Enhetsakten av 1987 ble det for første gang tatt inn en henvisning til EMK i traktatene. 
185 Sejersted m fl., EØS-rett, 2. utg., Oslo 2004, s 71.
186 Traktaten om Den europeiske union, Mastricht, 1992 (Unionstraktaten).
187 The Charter of Fundamental Rights of the European Union, 2000/C 364/01.



74

I Charteret art 52 (3) er det slått fast at i den grad rettigheter etter charteret kor-
responderer med retttigheter etter EMK skal disse rettighetene forstås på sam-
me måte som etter EMK. Videre er det presisert at bestemmelsen ikke skal for-
hindre EU-retten i å gi bedre vern (enn det som følger av EMK). 

Et ytterligere forsøk på å forankre menneskerettighetene i EU skjedde våren 
2003 da det såkalte «konventet» la frem utkast til en «Europeisk konstitusjon», 
som også inneholder en full rettighetskatalog hvor privatlivets fred og person-
opplysningsvern uttrykkes som to selvstendige rettigheter.188 Selv om det i 2005 
ble klart at det ikke ville lykkes å få tilstrekkelig nasjonal oppslutning om forfat-
ningstraktaten, har den likevel en signaleffekt ved at den gir uttrykk for den 
generelle stilling menneskerettighetene anses å ha i EU-retten.

Nederlaget med forfatningstraktaten har imidlertid ikke satt en endelig stopper 
for EUs iver etter å reformere EU samarbeidet og sikre en klarere forankring av 
menneskerettighetene. Med undertegnelse av Lisboa-traktaten 13. desember 
2007189 er hensikten å videreføre hovedelementene fra forfatningsutkastet. En 
vesensforskjell er imidlertid at disse ikke gjennomføres gjennom én konstitu-
sjon, men gjennom endringer i Unionstraktaten og EF-traktaten (sistnevnte en-
drer navn til «Treaty on the Functioning of the European Union» (TFEU)). Etter 
at man i 2009 omsider lykkes med å ratifisere traktaten i hvert enkelt medlems-
land, trådte Lisboa-traktaten i kraft 1. desember 2009. Ikrafttredelsen innebærer 
at EUs Charter nå har formell status på høyde med Unionstraktaten og TFEU.190 
Dette reflekteres i senere praksis fra EU-domstolen hvor charteret i stadig flere 
saker er det sentrale utgangspunktet for domstolens tolkning av EU-retten og 
grunnleggende rettigheter. 

Hvilken betydning har så innlemmelsen av menneskerettigheter i EU for tolk-
ningen og anvendelsen av EU-retten i medlemsstatene? I realiteten har jo samt-
lige land i EØS (alle EU og EFTA-landene) undertegnet EMK, og er derfor un-
derlagt menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD).191 En prinsipiell 
forskjell er imidlertid at innlemmelsen av menneskerettigheter i EU-retten 
innebærer at de samtidig gjøres til gjeldende rett i medlemsstatene og at de der-
med blir styrende for nasjonal fortolkning og anvendelse av regelverket. Av den-

188 Se Treaty establishing a Constitution for Europe, Roma 2004, 2004/C 310/01, art II-67 (privat-
livets fred) og art II-68 (personopplysningsvern).

189 Lisboatraktaten om endring av Unionstraktaten og EF-traktaten (2007/C 306/01), Lisboa, 13. 
desember 2007. 

190 Se nærmere http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_da.htm, sist nedlastet 10. september 
2009. Merk at det også er en målsetning at EU som sådan skal tiltre EMK.

191 I Norge gjelder EMK som norsk rett, jf menneskerettsloven § 2 (1). EU som sådan er ikke med-
lem av EMK. I en uttalelse fra 1996 slo EU-domstolen fast at EU heller ikke hadde adgang (etter 
traktatene) til å bli medlem, jf sak 2/96, Tolkningsuttalelse etter EFT 228 (6), Sml. 1996 s. I-1759.
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ne grunn er det blitt hevdet at det for EU-landene på sikt kan ha betydning at 
EU-retten er et sterkere instrument for gjennomføring av menneskerettighetene 
enn EMK, «med klarere forrang, mindre rom for nasjonalt skjønn, og med et 
institusjonelt apparat som i større grad sikrer effektiv gjennomføring».192

Formelt sett er verken Unionstraktaten art 6 eller Charteret gjort til noen del av 
EØS-avtalen.193 Betydningen av EU-domstolens praksis for norsk retts vedkom-
mende er regulert i EØS-avtalen art 6 som fastslår at avtalens bestemmelser skal 
tolkes i samsvar med Domstolens praksis omkring de korresponderende be-
stemmelser i felleskapsretten. I utgangspunktet gjelder bestemmelsen kun de av 
EU-domstolens relevante avgjørelser som er eldre enn EØS-avtalen og den gir 
derfor ikke noen veiledning for avgjørelser som er truffet etter dette. Veiledning 
gis forøvrig i ODA194 art 3 nr 2 som legger til grunn at EFTA-domstolen skal ta 
«tilbørlig hensyn til de prinsipper» som er fastlagt gjennom relevante avgjørelser 
av EU-domstolen som er avsagt etter skjæringstidspunktet i EØS-avtalen art 6.

I praksis har Høyesterett lagt til grunn at EU-domstolens avgjørelser generelt, 
også etter skjæringspunktet i EØS art 6, skal tillegges betydelig vekt i tolkningen 
av EØS-rettslige bestemmelser.195 I juridisk teori er det forøvrig hensynet til 
rettslikhet mellom EF og EØS etter EØS art 1 (1) som er blitt holdt frem som det 
tyngste argumentet for at menneskerettsvernet i EU må legges til grunn i EØS. 
Dette argumentet tar utgangspunkt i at EØS-retten vanskelig kan tolkes «ensar-
tet» med EU-retten uten at man også tar hensyn til de menneskerettigheter som 
EU-domstolen har tolket inn. På denne bakgrunnen har det vært hevdet at men-
neskerettighetsvernet i EØS i prinsippet må være det samme som i EU-retten.196

192 Se Fredrik Sejersted i Sejersted et al., EØS-rett, 2. utg., Oslo 2004, s 71.
193 EØS-avtalen er i forholdet mellom Norge og EF kun en folkerettslig avtale, noe som innebærer 

at Norge kun har påtatt seg en folkerettslig forpliktelse til å fortolke EØS-avtalen (og dens 
vedlegg, herunder personverndirektivene) i samsvar med EU-domstolens praksis. Avtalen er 
imidlertid inkorporert i norsk rett ved vedtakelsen av EØS-loven, lov 27. november 1992 nr 
109 om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (EØS) mv (EØS-loven), og norske domstoler er på denne bakgrunn for-
pliktet til å overholde avtalens bestemmelser.

194 Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol
195 Se eksempelvis Rt 2002 s 391 «God Morgon» og Rt 1997 s 1954 «Løten kommune».
196 Se Sejersted m fl., EØS-rett, 2. utg., Oslo 2004, s 103. Se også Falch, «Menneskerettigheter og 

EU/EØS – En eller flere konstitusjoner for Europa?» Lov og Rett, 1997, s 451-479, s 463. Falch 
viser til at det er «[v]anskelig å se grunner til at EU-domstolen skulle anvende andre prinsip-
per på akkurat menneskerettvernet enn de EU-domstolen ellers anvender. Skulle for eksempel 
EU-domstolen mene at EØS-avtalen gir en særlig sterk menneskerettighetsbeskyttelse, vil 
EU-domstolens øvrige praksis på menneskerettsområdet lett komme i et underlig lys. Når det 
gjelder EFTA-domstolen, tror jeg den i sin praksis vil tillegge hensynet til rettslikhet særlig 
vekt, blant annet for å opprettholde EØS-avtalen som noe mer betydningsfullt og mer integre-
rende enn en frihandelsavtale.»
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2.4.5 EUs personverndirektiv 
I likhet med OECDs retningslinjer og Europarådskonvensjonen bygger person-
verndirektivet på betrakningen om at varierende personopplysningsvern i med-
lemsstatene kan legge hindringer for den økonomiske samhandlingen mellom 
medlemslandene. Selv om flere land hadde tiltrådt Europarådets personvern-
konvensjon, gjaldt dette ikke alle. Direktivet søker derfor å etablere felles regler 
for behandling av personopplysninger i hele EU/EØS-området. 

Direktivet har to hovedformål. For det første skal direktivet beskytte individets 
grunnleggende rettigheter og friheter, spesielt retten til privatliv, i forbindelse 
med behandling av personopplysninger, jf art 1 (1). For det andre skal direktivet 
sikre fri flyt av personopplysninger mellom medlemslandene som ledd i et funge-
rende indre marked. Denne målsetningen følger av art 1 (2), som slår fast at 
medlemslandene ikke skal hindre eller forby fri flyt av personopplysninger av 
hensyn til vern av personopplysninger.197 Ser man de to formålene i sammen-
heng, fremgår det at direktivet er tuftet på ideen om at et høyt og ensartet per-
sonopplysningsvern i alle medlemsstatene vil sikre fri flyt av personopplysnin-
ger, og derigjennom bidra til å realisere det indre marked og de fire friheter, 
samtidig som det vil bidra til å beskytte grunnleggende menneskerettigheter.

Mens direktivet legger til rette for fri flyt av personopplysninger mellom med-
lemsstatene, oppstilles det strenge regler for utlevering til tredjeland. Overfø-
ring av personopplysninger til tredjeland kan som hovedregel bare skje dersom 
landet sørger for et «tilstrekkelig vernenivå», jf art 25 (1). Direktivet legger opp 
til et system der medlemslandene og EU-Kommisjonen skal vurdere tredjelands 
nivå for personopplysningsvern. Systemet fremstår som noe omstendelig og 
tungvint, og foreløpig er det få land som har blitt vurdert til å ha tilstrekkelig 
vernenivå.198 Det er imidlertid etablert ordninger med enkelte land, herunder 
«Safe Harbor»-avtalen med USA fra 2000 som ble kjent ugyldig av EU-domsto-
len 6. oktober 2015.199

Etter art 26 er det også gitt adgang til å overføre opplysninger til tross for man-
glende vernenivå, blant annet dersom den registrerte samtykker, dersom over-
føringen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en kontrakt mellom den regis-

197 Se også fortalen nr 3, 5, 7, 8 og 9.
198 Se oversikt over tredjeland som er blitt vurdert til å ha tilstrekkelig vernenivå på EU-Kommi-

sjonens nettsider: http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_en.
htm..

199 Se sak C-362/14, Maxilliam Schrems v Data protection Commissioner. Safe Harbor innebar at 
amerikanske virksomheter som frivillig implementerer de 7 Safe Harbor-prinsippene og en 
FAQ kunne motta og behandle personopplysninger. Se nærmere om reglene om internasjona-
le overførsler i Blume, Retlig regulering af internationale persondataoverførsler, København 
2006.

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/thridcountries/index_en.htm
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trerte og den behandlingsansvarlige eller overføringen har hjemmel i lov. Det er 
også tillatt å overføre personopplysninger dersom den behandlingsansvarlige 
stiller tilstrekkelige garantier. Praktisk viktig er EUs standardardavtaler som 
inngås mellom den behandlingsansvarlige virksomhet i EØS-området som 
overfører personopplysninger og den virksomhet i tredjeland som personopp-
lysningene overføres til.200 For store internasjonale konserner vil imidlertid 
standardkontraktene kunne påkreve mye administrasjon, og det vil kunne være 
mer hensiktsmessig å etablere bindende konsernregler for behandling av 
 personopplysninger («Binding Corporate Rules» – «BCR»). Slike bindende kon-
sernregler godkjennes i henhold til rutiner og krav oppstilt av Artikkel 29- 
gruppen, og gir grunnlag for å søke datatilsynene om overføring av personopp-
lysninger mellom selskaper i selskapsgruppen som er etablert i EØS til selskaper 
i selskapsgruppen som er etablert utenfor EØS.201 

Etter art 3 (2) er direktivets virkeområde avgrenset til behandling i forbindelse 
med utøvelse av virksomhet som omfattes av «felleskapsrettens område». Denne 
begrensningen henger blant annet sammen med direktivets rettsgrunnlag, og er 
en henvisning til det som gjerne omtales som EU-samarbeidets «første søyle», 
dvs det indre marked og de fire friheter.202 I prinsippet faller derfor virksomhet 
knyttet til EUs andre og tredje søyler utenfor.203 Direktivet får heller ikke anven-
delse på behandling av personopplysninger som utføres av en fysisk person 
«som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter». Etter art 9 skal 
dessuten medlemsstatene avstemme direktivets regler mot retten til ytringsfri-
het.

Mens personverndirektivet slår fast de generelle grunnprinnsippene for person-
opplysningsvern i EU/EØS, er det i tillegg vedtatt et direktiv om personopplys-
ningsvern i forbindelse med elektronisk kommunikasjon. Kommunikasjons-
verndirektivet 2002/58/EF (sist endret ved direktiv 2009/136/EF) har som formål 

200 Standardkontraktene for overføring til henholdsvis behandlingsansvarlig og databehandler 
er tilgjengelige på EU-kommisjonens nettsider: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
document/international-transfers/transfer/index_en.htm

201 Se nærmere om bindende konsernregler og Artikkel 29-gruppens veiledning tilknyttet dette 
på EU-kommisjonens nettsider: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/inter-
national-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm.

202 De «fire friheter» benyttes gjerne som en fellesbetegnelse på EF-traktatens prinsipper om fri 
bevegelighet av varer, tjenester, personer og kapital. Se nærmere Sejersted m fl., EØS-rett, 2. 
utg., Oslo 2004, s 260. 

203 Se personverndirektivets fortale premiss 13 som henviser til Unionstraktaten (Traktaten om 
Den europeiske union, Mastricht, 1992) tittel V og VI som gjelder offentlig sikkerhet, forsvar, 
statens sikkerhet og statens virksomhet på det strafferettslige området. Se også personverndi-
rektivet art 13 (1) om adgangen for medlemsstatene til å gjøre unntak fra deler av direktivet for 
å ivareta slike interesser.

http://www.fnh.no/PageFiles/1588/ID-rapport_2008.pdf
http://www.fnh.no/PageFiles/1588/ID-rapport_2008.pdf
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å spesifisere og supplere personverndirektivets bestemmelser i forhold til per-
sonopplysningsvern i forbindelse med elektronisk kommunikasjon, jf art 1 (1) 
og (2). Bestemmelsene retter seg i følge art 3 mot tilbydere av elektronisk kom-
munikasjonsnett og -tjenester. Mens personverndirektivets bestemmelser kun 
gjelder behandling av opplysninger om fysiske personer, er også opplysninger 
om juridiske personer som er abonnenter gitt et visst vern i kommunikasjons-
verndirektivet, jf art 1 (2). Kommunikasjonsverndirektivets bestemmelser er i 
hovedsak gjennomført i norsk rett ved ekomloven og ekomforskriften.204 

Datalagringsdirektivet 2006/24/EF, som ble kjent ugyldig av EU-domstolen 8. 
april 2014,205 innebar endring av enkelte bestemmelser i kommunikasjonsvern-
direktivet, blant annet om forbud mot å lagre data utover det som er nødvendig 
for trafikk og -faktureringsformål, og innebar en plikt for medlemsstatene til å 
pålegge tilbydere lagring av trafikkdata som er generert i forbindelse med elek-
tronisk kommunikasjon i en periode på mellom 6 og 24 måneder. Formålet med 
lagringen var å bekjempe «alvorlig kriminalitet» («serious crime»), jf art 1 (1). 
Som følge av EU-domstolens avgjørelse om at direktivet var i strid med EUs 
charter om grunnleggende rettigheter, besluttet Regjeringen Solberg 24. novem-
ber 2014 å stanse arbeidet med å innføre direktivet.206

EU-domstolen («Domstolen») har de senere årene avsagt flere prejudisielle tolk-
ningsavgjørelser vedrørende personverndirektivet og kommunikasjonsverndi-
rektivet.207 Med hensyn til elektronisk samhandling over Internett er det særlig 
viktig å trekke frem Lindqvist, som omhandlet lovligheten av Bodil Lindqvists 
publisering av opplysninger om sine arbeidskolleger ved et kirkekontor i Sveri-
ge.208 Domstolen slo her fast at offentliggjøring av informasjon på Internett om-
fattes av personverndirektivets virkeområde siden det ikke faller inn under 
unntaket etter personverndirektivet art 3 (2) om behandling av personopplys-
ninger «som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter». Videre slo 

204 Se nærmere om kommunikasjonvernsdirektivet, ekomloven og ekomforskriften i kap 6.4.
205 Se forente saker C-239/12 og C-594/12, Digital Rights Ireland, 8. april 2014. 
206 Datalagringsdirektivet ble gjennomført i norsk rett i 2011, bl.a. ved å innføre en ny § 2-7a i 

ekomloven som pålegger tilbyderne å lagre nærmere angitte data i 6 måneder, jf. lov 15. april 
2011 nr 11 om endringer i ekomloven og straffeloven mv. (gjennomføring av EUs datalagrings-
direktiv i norsk rett). Etter planen skulle endring ha trådt i kraft 1. april 2012, men ble utsatt 
flere ganger. Se erklæring 24. november 2014 på Regjeringens nettsider om at datalagringsdi-
rektivet stoppes, https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/elek-
tronisk-kommunikasjon/datalagringsdirektivet/id666723/.

207 De fleste avgjørelsene gjelder tolkningsspørsmål som er fremmet av de nasjonale domstolene 
til EU-domstolen etter EFT 234. EU-domstolen vil bare fortolke felleskapsretten, selve sub-
sumpsjonen er en ekslusiv oppgave for den nasjonale domstol.

208 Jf sak C-101/01, Bodil Lindqvist, Sml. 2003 s. I-12971.



79

Domstolen fast at slik publisering ikke regnes som en overføring av opplysnin-
ger til tredjeland etter art 25.

Domstolens avgjørelser har også bidratt til å klargjøre direktivenes formål og 
harmoniseringsnivå, noe som har stor betydning for forståelsen av hvordan di-
rektivene skal tolkes og gjennomføres i nasjonal rett. Med henvisning til person-
verndirektivets fortale 8 og 10 understreket Domstolen i Lindqvist at direktivet 
har til formål å sikre et ensartet og høyt nivå for personopplysningsvern i felles-
kapet. I følge Domstolen er harmoniseringen ikke begrenset til en mini-
mumsharmonisering, men en harmonisering «der i princippet er fuldstendig», 
og at det er i dette perspektivet at direktivet tilsikter å sikre utveksling av per-
sonopplysninger.209 Domstolen påpeker videre at direktivet innrømmer med-
lemsstatene et visst slingringsmonn på visse områder,210 men disse muligheter 
skal imidlertid anvendes på en måte som er fastsatt i direktivet og i overrens-
stemmelse med dets formål, «som består i at opretholde en ligevækt mellom den 
frie udveksling af personoplysninger og beskyttelsen af privatlivet.» Innenfor 
disse rammer er direktivet derfor ikke til hinder for at medlemsstatene innfører 
et sterkere personopplysningsvern eller at gjennomføringslovgivning gis et videre 
anvendelsesområde enn direktivets anvendelsesområde.211 

Domstolens uttalelser om direktivets høye harmoniseringsambisjoner kan 
imidlertid problematiseres. I juridisk teori er det blant annet med henvisning til 
direktivets mange åpne og vage bestemmelser stilt spørsmål om direktivet over-
hodet er egnet til å harmonisere.212 I praksis viser det seg også at det er relevativt 
store nasjonale forskjeller på hvordan direktivet er blitt implementert.213

Et annen prinsipiell side ved Domstolens praksis er at den bekrefter personvern-
direktivenes formål om å ivareta privatlivets fred gjennom regler for personopp-
lysningsvern, og at direktivene må tolkes i lys av EUs charter og praksis fra EMD 
vedrørende EMK art 8. 

209 Lindqvist, premiss 96.
210 Se f eks art 8 (7) nr 2 som slår fast at «Medlemstatene skal bestemme hvilke vilkår som må 

oppfylles for at et nasjonalt identifikasjonsnummer eller andre vanlige midler til identifika-
sjon kan behandles». Se også art 5, som innleder kapitlet om behandlingsvilkår, om at med-
lemsstatene skal «innen rammen av bestemmelsene i dette kapittel fastsette mer nøyaktig 
hvilke vilkår som må oppfylles for at behandlingen av personopplysinger skal være lovlig.»

211 Lindqvist, premiss 95-98.
212 Se Blume, «Databeskyttelsesrettens harmonisering», UfR, U.2004B.45 (2004).
213 Se European Commission, First report on the implementation of the Data Protection Directive 

(95/46/EC), Brussel, 2003.
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Allerede i EU-domstolens første tolkningsuttalelse, Rechnungshof,214 ble det ut-
trykkelig slått fast at personverndirektivet må fortolkes under hensyntagen til 
grunnrettighetene som ifølge fast praksis hører til de alminnelige rettsgrunn-
setninger. Spørsmålet var om østerriksk lovgivning som påla utlevering og of-
fentlig publisering av lønnsopplysninger for offentlige ansatte var i strid med 
direktivet. Domstolens ressonement bygger på at siden direktivet skal beskytte 
privatlivets fred, jf EMK art 8, må lovgivningen også være i henhold til EMK. 
Det vises til at disse prinsippene er uttrykkelig innarbeidet i art 6 (2) TEU. Vi-
dere påpekes at direktivet selv, i art 1 (1) og fortalens premiss 10 og 11, slår fast 
at medlemsstatene skal sikre beskyttelsen av fysiske personers grunnleggende 
rettigheter og frihetsrettigheter, især retten til privatlivets fred, i forbindelse 
med behandling av personopplysninger.215

I senere avgjørelser som f eks Promusicae, som gjelder tolkningen av kommuni-
kasjonsverndirektivet, viser Domstolen til direktivets fortale premiss 2 om at 
direktivets formål er å overholde de grunnleggende rettigheter og respektere de 
prinsipper som anerkjennes «i især Charteret».216 Domstolen viser til at art 7 i 
det vesentlige gjengir EMK art 8, mens Charterets art 8 utrykkelig proklamerer 
retten til personopplysningsvern. EUs Charter art 7 og 8 har også vært utgangs-
punktet for EU-domstolens vurderinger i senere prinsipielle saker, for eksempel 
i avgjørelsen vedrørende datalagringsdirektivet (anses stridende mot charteret 
og derfor ugyldig),217 Mario Gonzales (retten til å få slettet søkeresultater hos 
søkemotorer)218 og Maxilliam Schrems (Safe Harbor anses ugyldig).219 

2.4.6 Forslag til ny personvernforordning
Utover 2000-tallet ble det stadig klarere at det var behov for en revisjon av EUs 
personverndirektiv. Blant annet er det blitt pekt på at direktivet er blitt imple-
mentert og praktisert forskjellig i medlemslandene, noe som gjør at direktivet 
ikke realiserer formålet med å gi et høyt og harmonisert vernenivå for person-
opplysninger. Ulik praktisering av regelverket innebærer også at virksomheter 
som er etablert i flere medlemsland må bruke store ressurser på rette seg etter 
hvert lands regelverk og tilsynspraksis. Det er også blitt anført at den teknolo-
giske utviklingen har løpt fra et regelverk som ble fremforhandlet tidlig på 
1990-tallet, og som derfor er utfordrende å anvende og håndheve på for eksem-

214 Jf sak C-465/00, C-138/01 og C-139/01, Rechnungshof mot Österreichischer Rundfunk m. fl og 
Christa Neukomm og Joseph Lauermann mot Österreichischer Rundfunk, Sml. 2003 s. I-4989.

215 Se Rechnungshof, premiss 68-70.
216 Jf sak C-275/06, Productores de Música de España (Promusicae) mot Telefónica de Espanã, Sml. 

2008 s. I-271, premiss 64. 
217 Forente saker C-239/12 og C-594/12, Digital Rights Ireland (Datalagringsdirektivet).
218 Sak C-131/12, Mario Costeja Gonzales mot Google Spain (Right to be forgotten).
219 Sak C-362/14, Maxilliam Schrems mot Data protection Commissioner (Safe Harbor)
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pel nye løsninger innen Big Data, sosiale medier, tingenes internett, skytjenester 
og biometri. 

Lenge var det ventet at EU ville foreslå omfattende oppdatering av gjeldende 
personverndirektiv. Det er imidlertid nå klart at EU vil gjennomføre en omfat-
tende personvernreform gjennom en ny personvernforordning som vil erstatte 
dagens personverndirektiv. Bakgrunnen for at det er foreslått en forordning og 
ikke et revidert direktiv, er at en forordning vil gi bedre harmonisering av lov-
givningen i medlemslandene. I motsetning til direktiver, som forutsetter gjen-
nomføring i medlemslandene gjennom nasjonal lovgivning, har en forordning 
direkte virkning. 

EU-kommisjonen la frem sitt forslag til ny personvernforordning i 2012.220 
EU-parlamentet vedtok sin versjon av forordningsteksten i mars 2014,221 og Rå-
det la frem sitt utkast 15. juni 2015.222 Den endelige forordningen vil være det 
som blir resultatet av trialogforhandlingene mellom Kommisjonen, Rådet og 
Parlamentet. Forordningen i sin endelige utforming er forventet å bli vedtatt i 
desember 2015 eller tidlig 2016, og vil deretter ventelig tre i kraft senest etter to 
år. Forordningen vil, når den trer i kraft, erstatte personopplysningsloven og 
(avhengig av gjennomføringen i norsk rett) gjelde direkte som norsk lov.

Selv om det er for tidlig å si noe endelig om detaljene i de nye reglene, følger det 
av utkastene som er blitt fremmet at forordningen bygger videre på de samme 
grunnprinsipper og begreper som vi kjenner fra personverndirektivet. De regu-
latoriske virkemidlene er imidlertid vektet noe annerledes enn i direktivet. 

Når det gjelder bokens tema vedrørende persovnernøkende identitetsforvalt-
ning er det særlig sentralt å peke på at forordningen går langt i å stille krav om 
«Privacy by design og privacy by default» («innebygd personvern»). Det nærme-
re inneholdet i dette kravet varierer noe i de tre fremlagte forslagene, men ho-
vedtrekkene er at det stilles krav om tekniske og organisatoriske tiltak for å sik-
re etterlevelse av regelverket. Forordningen forslag til innebygd personvern 
gjennomgås grundigere i kapittel 2.3.4. 

For øvrig er det viktig å trekke frem at forordningen vil stille økte krav til doku-
mentasjon av virksomhetens behandling av personopplysninger. Dokumenta-

220 Commission proposal for a General Data Protection Regulation, COM(2012) 11 final, 25. ja-
nuar 2012.

221 European Parliament legislative resolution on the proposal for a General Data Protection Re-
gulation, 2012/011(COD), 12. mars 2014. 

222 Council of the European Uninon proposal for at General Data Protection Regulation, 2012/011 
(COD), 11. juni 2015.
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sjonskravene har store likhetstrekk med det vi kjenner som internkontroll i 
norsk rett. Virksomheter som har på plass en god internkontroll etter norske 
regler antas derfor å ha et godt utgangspunkt for å tilpasse seg forordningens 
dokumentasjonskrav.

Det er også ventet at forordningen vil gå lenger enn direktivet i å stille krav til 
informasjonssikkerhet. Et viktig formål med reglene er å gi et effektivt vern, 
samtidig som man ønsker å unngå unødvendige byrder for næringslivet («cut-
ting red tape for businesses»). Dette gir seg utslag i at mange av reglene i forord-
ningen forutsetter at den ansvarlige virksomheten får på plass tiltak som står i 
forhold til personvernrisikoen. 

Et sentralt mål for forordningen er å sikre europeiske borgeres rettigheter i møte 
med en stadig mer globalisert økonomi. Ut fra forslagene som er blitt fremmet 
antas det at reglene i betydelig utstrekning også vil gjelde overfor virksomheter 
som er etablert utenfor EØS, men som tilbyr varer, tjenester innenfor EØS-om-
rådet eller monitorer europeiske borgere. For internasjonale virksomheter som 
er etablert i flere land i EØS-området vil forordningen kunne innebære at det 
blir enklere å etterleve regelverket, idet det skal være mulig å forholde seg til bare 
ett Datatilsyn («one continent one law»). 

Det er også grunn til å minne om at Snowden-avsløringene i 2013 om omfatten-
de myndighetsmisbruk av personopplysninger ble en vekker for europeiske 
myndigheter. Dette har blant annet ført til økt fokus på gjeldende regler for 
overføring av personopplysninger og vern mot innsyn fra utenlandske myndig-
heter.223 I all hovedsak vil dagens regler for overføring av personopplysninger 
videreføres. Det er imidlertid forventet en kodifisering av dagens praksis knyttet 
til BCR/BCRP, og at EU-kommisjonen vil ha en særlig rolle med å påse at ulike 
overføringsgrunnlag gir tilstrekkelig vern for europeiske borgere (jf. også kri-
tikk knyttet til Safe Harbor som i 2015 ble kjent ugyldig av EU-domstolen).

Innenfor området for profilering, markedsføring og «Big Data» er det ventet at 
forordningen, i tillegg til kravene om innebygd personvern, vil stille strengere 
krav til klar og tydelig informasjon og samtykke. Et viktig mål med forordnin-
gen er at den enkelte skal settes i stand til å forstå og ha kontroll over bruk av 
egne personopplysninger, og at det skal være enklere å få slettet opplysninger 
(«right to be forgotten»).

223 Se nærmere Olsen, Thomas «Utlevering av opplysninger til utenlandske myndigheter», Lov&-
Data, nr 3, 2015.
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Avslutningsvis skal det nevnes at sanksjonene er forventet å bli langt strengere 
under forordningen. For gjentatte eller svært grove overtredelser er det ventet at 
tilsynsmyndighetene vil kunne gi bøter opp til Euro 100 millioner, eller opp til 
5 % av virksomhetens årlige omsetning. Dette vil kunne gi et kraftig insentiv for 
virksomheter til å ta etterlevelse av regelverket på alvor og løfte viktige beslut-
ninger vedrørende personvern opp til virksomhetens ledelse og styre. 

2.5 Grunnleggende personvernprinsipper

De aller fleste internasjonale og nasjonale regler for vern av personopplysninger 
er tuftet på et sett med felles grunnsprinsipper. Også norsk personopplysnings-
rett, som er utgangspunktet for de videre rettslige analyser, bygger på de samme 
grunnprinsipper. Redegjørelsen for grunnprinsippene er ment å gi en nødven-
dig oversikt over regelverkets grunnstruktur og systematikk, og det vil aktivt bli 
trukket veksler på prinsippene i de rettslige analyser.

I juridisk teori er personvernprinsippene beskrevet som «abstraksjoner som 
oppsummerer kjernen i et sett rettsregler».224 Det er videre blitt påpekt at de har 
normativ kraft i seg selv, enten ved at de er inkorporert i lovgivningen som selv-
stendige regler eller ved at de fungerer som retningslinjer for datatilsynsmyndig-
heters skjønnsmessige avveininger. I tillegg er det påpekt at prinsippene påvir-
ker utforming av ny lovgivning. Siden flere av personvernprinsippene overlapper 
på flere punkter er det rom for å diskutere hvor mange prinsipper man skal 
operere med og hva som er den mest hensiktsmessige rekkefølge. Når fremstil-
lingen her avviker noe fra tidligere «norske» fremstillinger er det først og fremst 
for å knytte prinsippene opp mot identitetsforvaltning og for å belyse prinsippe-
nes innbyrdes sammenheng og systematikk.

Det er også viktig å presisere at personvernprinsippene primært beskriver de 
grunnleggende prinsippene som gjelder for behandlingsansvarliges behandling 
av personopplysninger. Slik prinsippene er fremstilt her beskriver de ikke per-
sonverndirektivets viktige regler om tilsyn og kontroll gjennom uavhengige da-
tatilsynsmyndigheter. Prinsippene gjenspeiler heller ikke det viktige skillet mel-
lom behandling av opplysninger innen EU/EØS og de regler som gjelder for 
overføring av personopplysninger til tredjeland.

224 Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopp-
lysninger, Bergen 2011, s 100. Fremstillingen i Schartum og Bygrave bygger på analysen i By-
grave, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, s 57-69. 
Se også Bygrave, Data Privacy Law: An International Perspective, Oxford 2014, kapittel 5. 
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2.5.1 Prinsippet om rettferdig og rettmessig behandling
Prinsippet om rettferdig og rettmessig behandling kan sies å være overordnet de 
andre prinsippene idet det både genererer og forutsetter de andre personvern-
prinsippene. Prinsippet kommer direkte til uttrykk i personverndirektivet art 6 
(1) a) som slår fast at personopplysninger skal behandles på «rimelig og lovlig vis». 
I direktivets fortale premiss 28 knyttes prinsippet særlig til kravet til angivelse av 
et eksplisitt og legitimt formål ved innsamling av personopplysningene: «Opplys-
ningene må særlig være adekvate, relevante og ikke for omfattende i forhold til de 
formål de behandles for», og formål som fastsettes etter innsamlingen «må ikke 
være uforenlige med formålene slik de opprinnelig ble fastsatt.» I forhold til per-
sonopplysningslovens systematikk korresponderer dette i stor grad med grunn-
kravene i § 11. Bestemmelsen stiller krav til behandlingsgrunnlag samt overhol-
delse av prinsippene formålsbestemthet, minimalitet og data kvalitet.

I direktivets fortale premiss 38 er kravet til rettferdig behandling særlig knyttet 
til at den registrerte skal ha kunnskap og informasjon om behandlingen: 

«En rettferdig behandling av opplysninger forutsetter at den registrerte kan få kjenn-
skap til at en slik behandling eksisterer og, når det samles inn opplysninger fra ved-
kommende, kan få nøyaktige og fullstendige opplysninger om de nærmere omstendig-
hetene ved innsamlingen.»

I juridisk teori er det gjerne lagt til grunn at rettferdig behandling er noe utover 
at behandlingen skal være rettmessig/lovlig. Særlig er det fremhevet at den be-
handlingsansvarlige skal ha «respekt for den registrertes interesser og rimelige 
forventninger».225 Schartum og Bygrave peker i denne forbindelse blant annet på 
at inngrepet som behandlingen innebærer ikke skal være uforholdsmessig og at 
innsamling og videre behandling skal være gjennomsiktig og forståelig for den 
registrerte. De peker videre på at prinsippet har relevans og betydning for utvik-
ling av systemer for behandling av personopplysninger. Med hensyn til imple-
mentering av identitetsforvaltningstjenester blir dette særlig et spørsmål om 
hvordan brukeren best kan settes i stand til å treffe informerte beslutninger ved-
rørende utveksling av egne personopplysninger. Mange av de sentrale kravene 
som skal sikre at brukeren kan utøve slik autonomi er det naturlig å behandle i 
tilknytning til prinsippet brukermedvirkning og kontroll.

2.5.2 Brukermedvirkning og kontroll
Prinsippet om brukermedvirkning og kontroll innebærer i følge juridisk teori at 
den registrerte «skal kunne delta i og ha en viss mulighet til å påvirke andres 

225 Se Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av person-
opplysninger, Bergen 2011, s 101.
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behandling av opplysninger om den registrerte.»226 Bygrave påpeker at det er 
sjelden prinsippet uttrykkes som sådan i personopplysningsregelverk, men at 
prinsippet manifisterer seg gjennom kombinasjoner av flere kategorier av reg-
ler.227 En første kategori er f eks regler om meldeplikt som på generelt grunnlag 
skal heve bevisstheten om behandling av personopplysinger. En annen kategori 
er bestemmelser som skal bidra til at den registrerte har kunnskap og innflytelse 
på behandlingen. En tredje kategori gjelder regler som gir rett til innsyn i be-
handlingsansvarliges behandlingsrutiner og/eller egne opplysninger. Den fjerde 
og siste kategorien gjelder regler som gir den registrerte rett til å nekte videre 
behandling eller til å få rettet eller slettet opplysninger.

Et viktig hensyn bak utviklingen av standarder for relasjonsorientert identitets-
forvaltning er at brukeren selv skal ha kontroll på utveksling av egne opplysnin-
ger. Med begreper som «user-centric identity management» eller «brukerorien-
tert identitetsforvaltning» menes gjerne at man setter brukeren i sentrum og at 
denne på informert grunnlag samtykker til utveksling av egne opplysninger.228 
Siden brukerperspektivet er så sentralt ved identitetsforvaltning, er det naturlig 
å rette fokuset mot reglene knyttet til kategori nr to over. Disse reglene regulerer 
blant annet hvorvidt samtykke skal være prioritert behandlingsgrunnlag, hvor-
vidt opplysningene skal innsamles direkte fra den registrerte samt krav til for-
midling av informasjon om behandlingen. Vi kommer tilbake til hvilke krav 
prinsippet om brukermedvirkning og kontroll stiller til identitetsforvaltning i 
kapittel 7. 

Det er viktig å poengtere at personverndirektivet og personopplysningsloven er 
ansett å bygge på et liberalt idégrunnlag hvor den enkelte selv skal kunne be-
stemme over og kontrollere bruken av egne personopplysinger. Samtykke har 
derfor en sentral plass som behandlingsgrunnlag, selv om Personvernnemnda i 
senere praksis har slått fast at de alternative behandlingsgrunnlagene er likestil-
te.229 Av alle de grunnleggende prinsippene er det prinsippet om brukermed-
virkning og kontroll som klarest fremmer hensynet til autonomi vedrørende 
behandling av egne personopplysninger. Det kan diskuteres om begrepet bru-
kermedvirkning er treffende, og om ikke karakteristikken gitt innledningsvis 
om at den registrerte skal ha en «viss mulighet» til å påvirke andres behandling 

226 Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopp-
lysninger, Bergen 2011, s 103. Forfatterne omtaler prinsippet som «medvirkning». Bygrave om-
taler derimot prinsippet som «data subject participation and control», jf Bygrave, Data prote-
ction law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, s 63.

227 Se Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, s 
63-65.

228 Se nærmere om brukerorientert identitetsforvaltning i kap 5.
229 Se nærmere redegjørelse for prioritering av samtykke, lov og nødvendighetsgrunner i bokens 

kap 7.4.2.
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er en underdrivelse av prinsippet rettslige innhold. Begrepsbruken og beskrivel-
sen kan imidlertid forsvares ved at opplysninger i mange tilfeller også kan be-
handles med hjemmel i lov eller en av nødvendighetsgrunnene.

2.5.3 Prinsippet om formålsbestemthet
Prinsippet om formålsbestemthet kommer til uttrykk i personverndirektivet 
art 6 (1) b) som slår fast at medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at 
personopplysninger:

«skal innsamles til bestemte, uttrykkelig angitte og berettigede formål samt at senere 
behandling ikke skal være uforenlig med disse formålene.» 

Som observert av Bygrave innebærer prinsippet i realiteten tre krav.230 Prinsip-
pet stiller for det første krav til at det angis et formål ved innsamling av person-
opplysninger.231 For det andre stilles det krav til formålets presisjon, angivelse og 
innhold: slike formål skal være «bestemte, uttrykkelig angitte og berettigede». 
For det tredje oppstiller prinsippet begrensninger på videre behandling av per-
sonopplysninger, idet slik behandling ikke kan være «uforenlig» med det opp-
rinnelige angitte formålet.

Kravet til formålsangivelse danner grunnlaget for vurderinger som må gjøres i 
henhold til flere av de andre grunnleggende prinsippene. I følge minimalitets-
prinsippet skal det i utgangspunktet ikke behandles flere opplysninger enn det 
som er nødvendig for formålet. Videre er formålet utgangspunktet for å vurdere 
hvilke krav som skal stilles til blant annet korrekthet og oppdaterthet etter data-
kvalitetsprinsippet. Prinsippet om brukermedvirkning og kontroll stiller for før-
ste krav til at brukeren gjøres kjent med formålet gjennom regler om blant annet 
meldeplikt, informasjonsplikt og innsynsrett. Videre vil formålsbestemthets-
prinsippets krav til formålets angivelse og presisjon, jf nr to over, være avgjøren-
de for at det kan sies å foreligge et uttrykkelig og informert samtykke.232

2.5.4 Prinsippet om minimalitet
Kjernen i det såkalte minimalitetsprinsippet er at mengden personopplysninger 
skal begrenses til det som er nødvendig for å realisere formålet med innsamlin-
gen og den videre behandlingen av personopplysningene. Mens prinsippet særlig 
retter oppmerksomheten mot innsamlingen av opplysninger, stilles det også krav 
til at allerede innsamlede opplysninger skal slettes eller anonymiseres når de 

230 Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, s 61.
231 Merk at personopplysningsloven § 11 (1) c) etter ordlyden ikke knytter formålsangivelsen til 

innsamlingen av personopplysningene. Se nærmere om dette i kap 7.2 ««Innsamling» – skjæ-
ringspunkt i forhold til formålsangivelse, behandlingsgrunnlag og informasjon».

232 Se nærmere om kravene til gyldig samtykke i kap 7.5.
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ikke lenger er nødvendige for formålet. Prinsippet kommer blant annet til ut-
trykk i personverndirektivet art 6 (1) c) og e) som slår fast at personopplysninger:

«c) skal være adekvate, relevante og ikke for omfattende i forhold til de formål de er 
innsamlet for og/eller senere behandles for, (...)
e) skal oppbevares på en måte som ikke gir mulighet til å identifisere de registrerte 
lenger enn nødvendig for det formål opplysningene er innsamlet for eller senere be-
handles for.»

Minimalitetsprinsippet kommer dessuten til uttrykk i direktivets art 7 og 8 som 
gir adgang til å behandle personopplysninger i den grad det er nødvendig for 
nærmere angitte formål.233 

De ovennevnte bestemmelsene er gjennomført i personopplysningloven § 11 (1) 
d) og e) samt §§ 8 og 9. En iøyenfallende forskjell er imidlertid at pol § 11 (1) d) 
ikke gjengir kravet etter direktivets art 6 c) om at omfanget av opplysningene 
skal være «ikke for omfattende». I stedet slår bestemmelsen fast at opplysninge-
ne skal være «tilstrekkelige» for formålet med behandlingen. Tilsynelatende kan 
det synes som om den norske lovgiver har ønsket å vektlegge fullstendighet 
fremfor minimalitet. Det følger imidlertid av forarbeidene at uttrykket «rele-
vante» markerer en ytre grense for hvilke personopplysninger som kan trekkes 
inn i behandlingen.234 Det kan i alle tilfelle konkluderes med at minimalitets-
prinsippet ikke er tydeliggjort i denne delen av loven.

Minimalitetsprinsippet slik det kommer til uttrykk i personverndirektivets og 
personopplysningslovens bestemmelser retter oppmerksomheten først og 
fremst mot omfanget av innsamlede opplysninger. Et stadig mer aktuelt spørs-
mål er i hvilken grad minimalitetsprinsippet også legger føringer for eller stiller 
krav til transaksjonsminimalitet, dvs at brukeren kan samhandle anonymt eller 
under pseudonym med den behandlingsansvarlige. Bygrave viser til at person-
opplysningsretten sjelden stiller slike krav direkte,235 men at det er mulig å argu-
mentere for at man kan lese slike krav inn i lovgivningens generelle bestemmel-

233 Se nærmere om tolkningen av nødvendighetskriteriet i forhold til inngåelse og oppfyllelse av 
avtale etter pol § 8 (1) a) i kap 7.6.

234 Ot prp nr 92 (1998-99), s 114. 
235 Se Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, s 153: 

«Express concern in data protection laws for the interest in anonymity tends to be muted. While 
most data protection laws provide for the anonymisation of personal data once the need for per-
son-identification lapses, they do not contain rules stipulating that active consideration be given to 
crafting technical solutions for ensuring transactional anonymity. The closest they come to such a 
stipulation is in rules embodying the minimality principle, particularly those providing that per-
sonal data must not be «excessive» in relation to the purposes for which they are processed.»
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ser, særlig når bestemmelsene sees i sammenheng.236 Schartum og Bygrave peker 
på at «hvorvidt minimalitetsprinsippet kan utvides til et eget prinsipp om ano-
nymitet er diskutabelt, men det bør åpenbart begrunne at teknologiske og orga-
nisatoriske tiltak bør legge til rette for anonymitet.» Videre anfører forfatterne 
at prinsippet likeledes kan begrunne krav om at en transaksjon skal kunne full-
føres ved bruk av pseudonymer som gjør det vanskelig å identifisere vedkom-
mende person, hvis anonymitet ikke er mulig.237

Tydeligere krav og føringer for transaksjonsminimalitet fremgår imidlertid av 
personopplysningsregelverket innenfor elektronisk kommunikasjon. Dette 
fremgår av kommunikasjonverndirektivets art 6 (1), og ikke minst av følgende 
understrekning i fortalens premiss 30:238

«Systems for the provision of electronic communications networks and services should 
be designed to limit the amount of personal data necessary to a strict minimum. Any 
activities related to the provision of the electronic communications service that go 
beyond the transmission of a communication and the billing thereof should be based 
on aggregated, traffic data that cannot be related to subscribers or users. Where such 
activities cannot be based on aggregated data, they should be considered as value ad-
ded services for which the consent of the subscriber is required.»

Personverndirektivet og kommunikasjonverndirektivets bestemmelser går 
imidlertid ikke så langt som f eks tysklands føderale personopplysningslov § 3a:

«§ 3a Data reduction and data economy
Data processing systems are to be designed and selected in accordance with the aim of 
collecting, processing or using no personal data or as little personal data as possible. In 
particular, use is to be made of the possibilities for aliasing and rendering persons 
anonymous, in so far as this is possible and the effort involved is reasonable in relation 
to the desired level of protection.»239

236 Se Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, s 
60: «It is arguable, though, that such requirements may be read in to the more commonly fo-
und provisions (...) in which the minimality principle is manifest, particularly when these 
provisions are considered as a totality».

237 Se Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av person-
opplysninger, Bergen 2011, s 102.

238 Siden det ikke finnes noen autorativ norsk oversettelse av kommunikasjonsverndirektivet be-
nytter jeg her den engelske versjonen.

239 Bundesdatenschutzgesetz (sist endret 15. november 2006). Engelsk oversettelse hentet fra The 
Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information: http://www.bfdi.
bund.de/cln_111/EN/DataProtectionActs/DataProtectionActs_node.html, sist nedlastet 14. 
september 2009.
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Selv om man kan diskutere rekkevidden av minimalitetsprinsippet slik det 
kommer til uttrykk i EU-direktivene og i norsk gjennomføringslovgivning, er 
spørsmålet om transaksjonsminimalitet likefullt et stadig mer sentralt rettspo-
litisk spørsmål. Internasjonalt har dette kommet til uttrykk i en rekke rekom-
mendasjoner som tar til orde for å legge til rette for transaksjonsminimalitet, 
både i forhold til Internett generelt og identitetsforvaltning spesielt.240 Tilsva-
rende synspunkter er også blitt fremmet i Norge, av Datatilsynet241 og i Regje-
ringens IKT-politikk, hvor det fremheves «at det fremdeles må være tilbud om 
anonyme løsninger i sammenhenger der det ikke er nødvendig å identifisere 
seg.»242 Flere av Personvernkommisjonens tilrådinger kan også knyttes til trans-
aksjonsminimalitet, blant annet hva gjelder anvendelse av personvernfremmen-
de teknologier, mulighet for anonyme ytringer på Internett og sporfrie og/eller 
anonyme løsninger for betaling og bruk av transporttjenester.243

Transaksjonsminimalitet har også vært et av de sentrale spørsmålene ved utar-
beidelsen av retningslinjer for autentisering og identidentitsforvaltningsløsnin-
ger. Den rettslige statusen til slike retningslinjer varierer, men selv om de ikke er 
rettslig bindende kan de likefullt ha en viktig rolle i å utfylle lovgivningen eller 
danne grunnlag for nye bestemmelser. Det kan også argumenteres for at sterke 
avvik fra toneangivende retningslinjer og rådende oppfatninger på området vil 
kunne være i strid med prinsippet om rettferdig og rettmessig behandling. Sær-
lig toneangivende er retningslinjer fra Center for Democracy and Technology 
som blant annet slår fast at det bare bør benyttes individuell autentisering når 
det er nødvendig og at autentiseringsløsninger ikke bør samle inn og lagre 
 annen informasjon enn den som er nødvendig for å gjennomføre autentiserings-

240 Se f eks Artikkel 29-gruppen, Anonymity on the Internet, (1997) og Artikkel 29-gruppen, Wor-
king Document on on-line authentication services, (2003).

241 Datatilsynet har særlig fremhevet retten til å ferdes anonymt, jf følgende prinsipp om anony-
mitet: «Borgeren har krav på å ferdes anonymt. Når nye teknologiske løsninger tas i bruk, skal 
det legges til rette for at det fortsatt finnes muligheter til anonym ferdsel». Se Datatilsynet, 
Personvernrapporten 2009, Datatilsynet.no, 2009, s 4.

242 Se Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Eit informasjonssamfunn for alle, 2006 ka-
pittel 8.3.3 «Retten til å være anonym». Se nærmere om den rettspolitiske debatten knyttet til 
personvernøkende teknologi og anonymitet i kap 2.3.3.

243 Se NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, kap 10.1.2 «Ano-
nyme alternativer, kap 13.3.8 «Retten til anonymitet» og kap 17.6 om Personvernkommisjo-
nens tilrådinger i forhold til transport og kommunikasjonssektoren.
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funksjonen.244 Teknologirådet har i sin rapport gitt sin tilslutning til CDTs prin-
sipper.245 Krav eller hensyn til minimalitet er imidlertid ikke nevnt i ramme-
verket for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i 
offentlig sektor.246

Videre i boken redegjør jeg for hvordan transaksjonsminimalitet konseptuelt 
kan oppnås gjennom rolle- og attributtautentisering samt pseudonyme identifi-
katorer (kapittel 3 og 4). Videre viser jeg hvordan slik rolle og attributtautentise-
ring kan realiseres gjennom løsninger for relasjonsorientert identitetsforvalt-
ning (kapittel 5).

2.5.5 Prinsippet om datakvalitet
Prinsippet om datakvalitet stiller krav til at personopplysninger som behandles 
er av tilstrekkelig kvalitet i forhold formålet med behandlingen. Prinsippet 
kommer til uttrykk i personopplysningsloven § 11 d) og e), som slår fast at den 
behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysningene som behandles:

«d) er tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen, og 
e) korrekte og oppdatert,»

Bestemmelsene gjennomfører personverndirektivet art 6 (1) c) og d), og av sist-
nevnte fremgår det også at den behandlingsansvarlige skal etablere tiltak, jf 
«every reasonable step must be taken», for å sikre at opplysningene holder til-
strekkelig kvalitet.

Når det gjelder identitetsforvaltning er prinsippet om datakvalitet sentralt med 
hensyn til å vurdere hvilke krav som skal stilles til de tre grunnleggende fasene 
innrullering, løpende autentisering og autorisering.247 Dersom f eks sviktende 

244 Se Center for Democracy and Technology, Privacy Principles for Authentication Systems, 2003, 
http://www.cdt.org/privacy/authentication/030513interim.pdf, sist nedlastet 7. april 2009, 
prinsipp nr 3 og 5. Et tilsvarende minimalitetsprinsipp er kommet til uttrykk i Cameron, Laws 
of Identity, 2007, prinsipp nr 2: «Minimal Disclosure for a Constrained Use». Sammenliknin-
ger av personopplysningslovgivning (Fair information practices) og Camerons/Microsofts «7 
Laws of Identity» viser at de to settene med prinsipper «are highly complementary and inform 
each other». Se Information and Privacy Commissioner of Ontario, 7 Laws of identity – The 
case for privacy-embedded laws of identity in the digital age Ukjent dato, s 3. 

245 Se Teknologirådet, Elektroniske spor og personvern, 2005, s 44-45. Se også Datatilsynet, E-for-
valtning – Datatilsynets tilrådning til regjeringen, Datatilsynet.no, 2007, s 6, hvor tilsynet tilrå-
der regjeringen om at det «trekkes opp retningslinjer som sikrer at identifisering kun skjer når 
det er reelt behov for sådan». 

246 Se Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rammeverk for autentisering og uavviselig-
het i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, Oslo, 2008. Se nærmere redegjørelse 
for rammeverket i kap 3.5.2.

247 Se nærmere om disse fasene i kap 3.4.2.
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rutiner knyttet til autentisering i innrulleringsfasen fører til en forveksling av to 
eller flere personer, vil dette, sett i lys av formålet med behandlingen, kunne 
være i strid med prinsippet om datakvalitet. Prinsippet om datakvalitet er for-
øvrig ikke til hinder for at brukeren kan opptre anonymt eller under pseudonym 
dersom dette ellers er forenlig med formålet med behandlingen.248 

2.5.6 Informasjonssikkerhet
Prinsippet om informasjonssikkerhet kommer til uttrykk i personopplysnings-
loven § 13 som stiller krav til «tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hen-
syn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av person-
opplysninger.»

Bestemmelsen gjennomfører personverndirektivet art 17 som understreker at 
den behandlingsansvarlige skal implementere «hensiktsmessige tekniske og or-
gnisatoriske tiltak». Sentralt i så måte er bestemmelsens andre ledd som stiller 
krav til at den behandlingsansvarlige bare velger databehandlere som kan sørge 
for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. I følge art 17 (3) skal det foreligge en 
avtale mellom den behandlingsansvarlige og databehandleren som pålegger da-
tabehandleren å følge den behandlingsansvarliges instrukser og som gjør data-
behandleren oppmerksom på vedkommendes selvstendige ansvar for å følge 
reglene om informasjonssikkerhet.

Vi kommer tilbake de roller og oppgaver som følger av personopplysningslovens 
og -forskriftens krav til informasjonssikkerhet i kapittel 6. Redegjørelsen vil vise 
at bestemmelsene om organiseringen av forholdet mellom behandlingansvarlig 
og databehandler har betydning utover hensynet til informasjonsikkerhet.

2.5.7 Sensitivitet
Personopplysningsrettens sensitivitetsprinsipp innebærer at bestemte opplys-
ningskategorier, for så vidt uavhengig av bruksområde og kontekst, anses som 
særlig ømfintelig og skal derfor være undergitt et strengere vern. Personverndi-
rektivet art 8 (1) angir en uttømmende liste over opplysningstyper som det i ut-
gangspunktet er forbudt å behandle, med mindre vilkårene for å behandle slike 
opplysninger er oppfylt.

Av personverndirektivet art 8 (7) fremkommer det også at nasjonale identifika-
sjonsnumre og andre identifikasjonsnumre til generell anvendelse anses som 
opplysningstyper som har særlig innvirkning på personvernet. Direktivet stiller 
krav til at medlemsstatene har regulering som slår fast vilkårene for å anvende 

248 Se om datakvalitetsprinsippet som grunnlag for å vurdere hvilke krav som skal stilles til au-
tentisering i kap 7.8.2.1.
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slike identifikatorer. Adgangen til å behandle det norske fødselsnummeret er 
regulert i pol § 12. Med hensyn til identitetsforvaltning er det viktig å være opp-
merksom på at Personvernnemnda har presisert at fødselsnummeret bare kan 
benyttes til identifisering, ikke autentisering.249

249 Se PVN–2003-6 «Norsk Rikstoto». Se nærmere om adgangen til å behandle fødselsnummer i 
kap 7.8.2.3.
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3  Identitet og identitetsforvaltning – utfordringer  
og begreper

3.1 Innledning

I dette kapitlet skal vi se nærmere på de viktigste premissene for å etablere løs-
ninger for identitetsforvaltning over Internett. Med utgangspunkt i Internetts 
grunnleggende infrastruktur er formålet å innføre en hensiktsmessig systema-
tikk og begrepsbruk. Systematikken og terminogien er utformet både med hen-
blikk på senere beskrivelser av standarder og løsninger for identitetsforvaltning 
samt drøftelser av de personopplysningsrettslige spørsmålene som slike løsnin-
ger reiser.

Redegjørelsen for Internetts arkitektur vil vise at det er hensiktsmessig å sondre 
mellom Internettets «kommunikasjons-» og «tjenestelag» (kapittel 3.2). Siden 
Internettets grunnleggende protokoller ikke er utviklet med henblikk på å løse 
utfordringer knyttet til identifisering og autentisering, må identitetsforvalt-
ningsløsninger bygges på toppen av denne infrastrukturen. Skillet mellom 
kommunikasjons- og tjenestelag danner også et godt utgangspunkt for å klar-
gjøre viktige relasjoner mellom bruker, ISP-er og tjenesteytere, hvor identitet og 
identitetsforvaltning i vid forstand gjør seg gjeldende (kapittel 3.3).

I kapittel 3.4 redegjør jeg for identitet og identitetsforvaltning. Redegjørelsen vil 
vise at «identitet» er et svært vidt begrep med varierende meningsinnhold. For å 
klargjøre viktige aspekter knyttet til identitet, skiller jeg derfor mellom fysiske 
individer, individers ulike roller og brukerkontoer knyttet til slike roller. 
Sondringen mellom individ og roller er viktig for å synliggjøre at beslutninger 
om autorisering ikke nødvendigvis forutsetter at man har brakt den enkeltes 
«ene og sanne identitet» på det rene. Snarere vil det i mange tilfeller være mer 
hensiktsmessig å få autentisert den rollen som er relevant i den aktuelle kon-
tekst.

Kapitlet introduserer også viktig systematikk vedrørende grunnleggende faser 
for identitetsforvalting. I de fleste tilfeller er det hensiktsmessig å skille mellom 
innrullering, løpende autentisering og autorisering. Innrullering omfatter gjer-
ne initiell autentisering og tildeling av identifikator og autentiseringsmekanis-
me. Løpende autentisering er når brukeren kommer tilbake og identifiserer og 
autentiserer seg ved hjelp av identifikatoren og autentiseringsmekanismen. Au-
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torisering gjelder hvilke ressurser og tjenester brukeren skal ha tilgang til basert 
på den foregående løpende autentisering.

Hva som nærmere menes med autentisering blir drøftet i kapittel 3.5. Oppmerk-
somheten rettes her mot hva som skal autentiseres, hvordan man autentiserer og 
hvilken styrke autentiseringen må ha. Det redegjøres særlig for autentisering 
basert på fysiske og digitale akkreditiv, biometri samt PKI og sertifikattjenester. 
Avslutningsvis redegjør jeg for rammeverket for autentisering og uaviselighet 
ved elektronisk samhandling med og i offentlig sektor,250 som definerer risiko- 
og sikkerhetsnivåer som grunnlag for felles autentiseringstjenester. 

3.2 Internetts arkitektur – identitetsforvaltning i nivåer og faser

Identifisering og autentisering av personer og maskiner over åpne kommunika-
sjonsnett kan skje ved hjelp av forskjellige metoder og på forskjellige nivåer. 
Hvilke tiltak som kreves for å sikre tilfredsstillende identifisering og autentise-
ring av partene vil i stor grad være avhengig av hvilket sikkerhetsnivå som kre-
ves for samhandlingen. Vurderingen av hvilke tiltak som kreves for å sikre til-
fredsstillende identifisering og autentisering vil være med utgangspunkt i de 
kommunikasjonstjenestene partene benytter seg av og i hvilken grad disse til-
fredsstiller partenes behov. I de fleste tilfeller vil identitetsforvaltning innebære 
et nært samspill mellom den underliggende tekniske kommunikasjonen (felles 
infrastruktur) og de individuelle organisatoriske og systemtekniske valg hos 
partene som samhandler. I det følgende gis en overordnet beskrivelse av de tek-
niske og organisatoriske premissene for identitetsforvaltning over internett. 
Hovedsiktemålet med beskrivelsen er å gi oversikt over problemstillingene og å 
innføre en systematikk som er hensiktsmessig for senere drøftelser av de person-
opplysningsrettslige aspektene ved identitetsforvaltning.

Utgangspunktet for den videre systematikk er Internetts lagdelte arkitektur av 
protokoller og tjenester. Denne lagdelte arkitekturen gir anledning til å innføre 
et skille mellom det jeg har kalt tjenestelaget som primært retter seg mot identi-
fisering og autentisering av brukeren, og kommunikasjonslaget som primært har 
til oppgave å sørge for den underliggende kommunikasjon, samt identifisering 
og autentisering av de samhandlende partenes maskin- og programvare. Med 
utgangspunkt i disse to lagene gis en oversikt over ulike relasjoner som aktuali-
serer identitetsforvaltningsspørsmål (kapittel 3.3.1-3.3.3). 

250 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rammeverk for autentisering og uavviselighet i 
elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, Oslo, 2008.
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En annen viktig sondring som ligger til grunn for bokens systematikk er skillet 
mellom transaksjonsfasen og videre behandling (kapittel 3.2.3). Transaksjons-
fasen betegner fasen hvor brukeren vil kunne ha kontroll over identifiserende 
elementer og andre personopplysninger, mens fasen videre behandling betegner 
virksomhetens eventuelle videre behandling av personopplysninger hvor bruke-
rens kontroll og innflytelse normalt vil være svekket.

3.2.1 Internettets arkitektur: lagdeling av protokoller og tjenester
Internett er et verdensomspennende nettverk av datanett som gjør det mulig å 
utveksle data mellom datamaskiner som er tilknyttet nettverket. For at et nett 
skal være en del av Internett må det følge den tekniske Internett-standarden 
TCP/IP og være i stand til å utveksle informasjon med de øvrige nettene som er 
koblet til Internett. Til grunn for praktisk talt all datatrafikk på Internett finner 
vi protokollene251 TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Pro-
tocol). Protokollene TCP og IP er så sentrale for virkemåten til Internett at de 
ofte blir omtalt som par: «TCP/IP». Videre blir betegnelsen «TCP/IP-baserte 
nett» gjerne brukt synonymt med nett som følger Internettstandarden.252

De to protokollene har klart definerte oppgaver. TCP sørger for transport av informa-
sjonspakker, og IP sørger for adressering av pakkene. TCP omtales gjerne som en for-
bindelsesorientert og sikker protokoll.253 I dette ligger det at de tjenestene som gjør 
bruk av TCP kan stole på at den sekvens av pakker som ble sendt avsender er den 
samme som kommer frem til mottaker. I korte trekk er det TCP som hos avsender 
deler informasjonen i IP-pakker, indekserer hver enkelt pakke og legger på feilsjek-
kingsinformasjon. På mottakersiden benytter TCP indekseringen og feilsjekkingsin-
formasjonen til å sette informasjonen sammen igjen, samt at mottaker kan få en kvit-
tering når informasjonen er mottatt. Dersom datapakkene kommer frem i feil 
rekkefølge vil TCP sørge for å ordne dem i rett rekkefølge, og dersom det mangler 
pakker vil TCP sørge for å få de som mangler tilsendt på nytt. Hver pakke er merket 

251 En protokoll angir et standardisert sett med meldinger med tilhørende semantikk. Se Hanne-
myr, Hva er internett, Oslo 2005, s 25-27 og Tanenbaum, Computer networks, 4th, Upper 
Saddle River, N.J. 2003, s 27.

252 TCP/IP ble opprinnelig definert for ARPAnet, forløperen for det vi i dag omtaler som Inter-
nett. Se Cerf og Kahn, «A Protocol for Packet Network Intercommunication», IEEE Transacti-
ons on Communications [legacy, pre – 1988], 5, 1974, s 637-648. Formålet med ARPAnet, som 
var finansiert av det amerikanske forsvarets forskningsråd (Advanced Research Projects 
Agency, ARPA), var å lage et nettverk som tillot ARPA-finansierte institusjoner å samarbeide 
om bruk av kostbart utstyr. Se nærmere om Internetts historie i Bing, «Building Cyberspace: 
A Brief History of the Internet», I: Internet Governance, Bygrave og Bing (red), 2009, s 8-47 og 
Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, kapittel 1.

253 Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 62 og Tanenbaum, Computer networks, 4th, Up-
per Saddle River, N.J. 2003, s 532. 
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med den unike IP-adressen til mottakerens datamaskin slik at ruterne i nettverket vet 
hvor pakkene skal sendes videre.254

IP er en pakkesvitsjet og forbindelsesfri protokoll, det vil si at hver melding deles opp i 
IP-pakker (datagrammer) hvor hver pakke finner sin vei gjennom nettet uavhengig av 
alle de andre pakkene i meldingssekvensen.255 Pakkesvitsjing medfører en mer effektiv 
bruk av nettverket enn linjesvitsjing, hvor man under kommunikasjon må holde av en 
egen datalinje mellom avsender og mottaker. I praksis er det ruterne som velger den 
forbindelseslinje som fremstår som raskest til mottaker, og det er derfor fullt mulig at 
IP-pakker tilhørende samme melding blir sendt langs forskjellige deler av nettverket. 
Denne måten å rute informasjonspakker gjennom nettet gir Internett en distribuert 
topologi, med mange alternative ruter mellom to noder i nettverket.256 I motsetning til 
sentraliserte løsninger (hvor all kommunikasjon går gjennom et sentralt knutepunkt) 
eller desentraliserte løsninger (med flere slike knutepunkter), er Internett derfor et ro-
bust system der kommunikasjon ikke lett kan hindres eller kanaliseres av en utenfor-
stående instans.257 Når Internett omtales som et åpent system, er det gjerne med refe-
ranse til de fire særtrekkene ved nettet vi her har omtalt: distribuerte topologi, 
forbindelsesfri kommunikasjon, pakkesvitsjing og frie formater og protokoller.258

TCP/IP utgjør en grunnleggende infrastruktur som gjør det mulig å tilby ulike 
typer Internett-tjenester som følger nærmere bestemte applikasjonsprotokoller. 
Den desidert mest kjente og viktigste protokollen er HTTP (Hyper Text Trans-
fer Protocol) som sammen med HTML (Hyper Text Markup Language) danner 
grunnlaget for World Wide Web (ofte forkortet www eller bare «web»).259 World 
Wide Web er et eksempel på et distribuert system hvor mange uavhengige data-
maskiner kan fremstå for brukeren som ett samlet system.260 En webside vil for 
eksempel kunne fremstå for brukeren som ett dokument lastet ned fra én web-
server, mens det i realiteten er satt sammen av ulike elementer som kan være 
lagret på mange uavhengige maskiner.

254 Hver maskin som er fast knyttet opp mot Internett, er tildelt en unik IP-adresse. I dagens ut-
gave av Internett (IPv4) er denne adressen på 32 bit. Det er vanlig å skrive IP-adressene som 
fire desimale tall mellom 0 og 255 (en for hver byte), avskilt med komma (for eksempel 
129.240.178.48 som er IP-nummeret til maskinen hvor dette avsnittet ble skrevet). IPv4 vil 
gradvis bli erstattet av en ny IPv6. Den nye protokollen medfører visse forbedringer i forhold 
til IPv4, ikke minst bøter den på problemet med at man er i ferd med å gå tom for IP-dresser. I 
IPv6 er det satt av hele 128 bit til adresser (2128 mulige adresser) mot 32 bit i IPv4 (altså 232 
mulige adresser).

255 Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 60-61 og Tanenbaum, Computer networks, 4th, 
Upper Saddle River, N.J. 2003, s 431-436.

256 Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 61-62.
257 Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 63-64.
258 Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 63-64.
259 Se om bakgrunnen for World Wide Web i Bing, «Building Cyberspace: A Brief History of the 

Internet», I: Internet Governance, Bygrave og Bing (red), 2009, s 38-47.
260 Se Tanenbaum, Computer networks, 4th, Upper Saddle River, N.J. 2003, s 2.
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Figur 3 TCP/IP-referansemodell: lagdeling av protokoller og tjenester
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med den unike IP-adressen til mottakerens datamaskin slik at ruterne i nettverket vet 
hvor pakkene skal sendes videre.254

IP er en pakkesvitsjet og forbindelsesfri protokoll, det vil si at hver melding deles opp i 
IP-pakker (datagrammer) hvor hver pakke finner sin vei gjennom nettet uavhengig av 
alle de andre pakkene i meldingssekvensen.255 Pakkesvitsjing medfører en mer effektiv 
bruk av nettverket enn linjesvitsjing, hvor man under kommunikasjon må holde av en 
egen datalinje mellom avsender og mottaker. I praksis er det ruterne som velger den 
forbindelseslinje som fremstår som raskest til mottaker, og det er derfor fullt mulig at 
IP-pakker tilhørende samme melding blir sendt langs forskjellige deler av nettverket. 
Denne måten å rute informasjonspakker gjennom nettet gir Internett en distribuert 
topologi, med mange alternative ruter mellom to noder i nettverket.256 I motsetning til 
sentraliserte løsninger (hvor all kommunikasjon går gjennom et sentralt knutepunkt) 
eller desentraliserte løsninger (med flere slike knutepunkter), er Internett derfor et ro-
bust system der kommunikasjon ikke lett kan hindres eller kanaliseres av en utenfor-
stående instans.257 Når Internett omtales som et åpent system, er det gjerne med refe-
ranse til de fire særtrekkene ved nettet vi her har omtalt: distribuerte topologi, 
forbindelsesfri kommunikasjon, pakkesvitsjing og frie formater og protokoller.258

TCP/IP utgjør en grunnleggende infrastruktur som gjør det mulig å tilby ulike 
typer Internett-tjenester som følger nærmere bestemte applikasjonsprotokoller. 
Den desidert mest kjente og viktigste protokollen er HTTP (Hyper Text Trans-
fer Protocol) som sammen med HTML (Hyper Text Markup Language) danner 
grunnlaget for World Wide Web (ofte forkortet www eller bare «web»).259 World 
Wide Web er et eksempel på et distribuert system hvor mange uavhengige data-
maskiner kan fremstå for brukeren som ett samlet system.260 En webside vil for 
eksempel kunne fremstå for brukeren som ett dokument lastet ned fra én web-
server, mens det i realiteten er satt sammen av ulike elementer som kan være 
lagret på mange uavhengige maskiner.

254 Hver maskin som er fast knyttet opp mot Internett, er tildelt en unik IP-adresse. I dagens ut-
gave av Internett (IPv4) er denne adressen på 32 bit. Det er vanlig å skrive IP-adressene som 
fire desimale tall mellom 0 og 255 (en for hver byte), avskilt med komma (for eksempel 
129.240.178.48 som er IP-nummeret til maskinen hvor dette avsnittet ble skrevet). IPv4 vil 
gradvis bli erstattet av en ny IPv6. Den nye protokollen medfører visse forbedringer i forhold 
til IPv4, ikke minst bøter den på problemet med at man er i ferd med å gå tom for IP-dresser. I 
IPv6 er det satt av hele 128 bit til adresser (2128 mulige adresser) mot 32 bit i IPv4 (altså 232 
mulige adresser).

255 Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 60-61 og Tanenbaum, Computer networks, 4th, 
Upper Saddle River, N.J. 2003, s 431-436.

256 Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 61-62.
257 Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 63-64.
258 Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 63-64.
259 Se om bakgrunnen for World Wide Web i Bing, «Building Cyberspace: A Brief History of the 
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I mange sammenhenger blir World Wide Web brukt synonymt med Internett. Selv om 
denne forståelsen er utbredt er dette ikke riktig – World Wide Web er bare en av flere 
Internett-tjenester som kan tilbys på toppen av TCP/IP. Andre applikasjoner er for 
eksempel DNS (Domain Name System) for oversettelse av domenenavn til numeriske 
IP-adresser, FTP (File Transfer Protocol) for filoverføring, POP (Post Office Protocol), 
SMTP for distribusjon, lagring og lesning av e-post og NNTP (Network News Transfer 
Protocol) for distribusjon av informasjon på nyhetsgrupper.

Internett har i likhet med andre datanett en lagdelt struktur bestående av ulike 
protokoller. Mens det i den generelle referansemodellen for datanett, OSI,261 
opereres med syv ulike lag, er det i referansemodellen for Internett (TCP/IP-re-
feransemodellen) fire lag.262 Se oversikt i Figur 3.

261 OSI-modellen, opprinnelig utviklet i et europeisk nettprosjekt (Open Systems Interconnecti-
on, «OSI»), er en generell modell som ble utviklet for å beskrive alle typer av nettverk hvor 
antall lag og de respektive oppgavene vil variere. OSI opererer med følgende syv lag, numme-
rert fra 1 til 7: fysisk, datalink, nettverk, transport, sesjon, presentasjon og applikasjon. I TCP/
IP referansemodellen er lagene 1 og 2 (fysisk og datalink) slått sammen til fysisk lag, og lagene 
5, 6 og 7 (sesjon, presentasjon og applikasjon) slått sammen til applikasjonslaget. Se nærmere 
i Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 57-64.

262 TCP/IP-referansemodellen knytter seg konkret til oppbygningen av Internett. Felles for begge 
de teoretiske modellene (OSI og TCP/IP) er at de bygger på konseptet om lagdeling av uavhen-
gige protokoller, samt at beskrivelsen av funksjonaliteten i de enkelte lag i stor grad er lik. Et 
annet likhetstrekk er at de underliggende lagene til og med transportlaget er til for å sørge for 
ende til ende kommunikasjon for prosesser som ønsker å kommunisere, og som er uavhengig 
av nettverket som benyttes. I begge modellene er det også slik at protokollene over transport-
laget knytter seg til applikasjoner som benytter seg av transportlaget. Se Tanenbaum, Compu-
ter networks, 4th, Upper Saddle River, N.J. 2003, s 37-48.
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I datanett-teori skiller man gjerne mellom datanettmodellens vertikale og hori-
sontale dimensjon.263 Den horisontale dimensjonen omhandler den lagdelte 
oppbygningen av protokoller som tilsynelatende kommuniserer direkte med 
protokoller installert andre steder i nettet (for eksempel på en webserver). Den 
vertikale dimensjonen tar for seg hvordan hvert lag lokalt tilbyr klart avgrense-
de tjenester til overliggende lag. I praksis betyr den lagdelte oppbygningen at 
man ved utvikling av nye tjenester ikke trenger å ta hensyn til kompleksiteten i 
de underliggende tjenestene. 

Ved programmering av en nettleser vil man for eksempel bare måtte forholde seg til 
applikasjonsprotokollen HTTP som er konstruert slik at den kan overføre visse mel-
dinger med et innhold som er meningsfylt i konteksten av en nettleser. HTTP er på sin 
side bygd opp på toppen av transportprotokollen TCP som tilbyr transport av meldin-
ger fra sender til mottaker.264 TCP forholder seg til nettverksprotokollen IP som har til 
oppgave å rute meldingene til riktig adresse. Selve overføringen av meldingene skjer i 
det nederste, fysiske laget. Ved nedlasting av en nettside vil forespørselen sendes via 
nettleseren til applikasjonslaget (HTTP) og videre nedover i lagene helt til det fysiske 
laget som foretar selve overføringen av meldingene. Når meldingene er fremme ved 
den aktuelle webserver vil meldingene tilsvarende gå fra lavereliggende til høyere-
liggende lag helt til forespørselen er fremme i applikasjonslaget hos brukeren. Svaret på 
forespørselen blir sendt motsatt vei nedover tjenestelagene, overføres vi det fysiske la-
get, og oppover tjenestelagene hos brukeren helt til det kan fremvises i vedkommendes 
nettleseren.

3.2.2 Identitetsforvaltning i tjeneste og kommunikasjonslag
Datanettmodellens lagdeling av protokoller og tjenester vil kunne være et nyttig 
utgangspunkt for å studere personvernutfordringer knyttet til identitetsforvalt-
ning ved samhandling over Internett. I det følgende vil jeg skille mellom det jeg 
kaller kommunikasjons- og tjenestelaget for Internett. Med kommunikasjonsla-
get menes den underliggende infrastruktur som Internett bygger på, mens tje-
nestelaget refererer til de Internettbaserte tjenester som tilbys på toppen av den 
grunnleggende infrastrukturen. I kommunikasjonslaget vil identitetsforvalt-
ning primært være knyttet til identifisering og autentisering av maskin- og pro-
gramvare. I tjenestelaget derimot vil identitetsforvaltning primært være knyttet 
til identifisering og autentisering av brukeren og tjenesteyteren, se Figur 4. 

Figur 4 tar utgangspunkt i den såkalte «klient – server modellen», hvor en data-
maskin (klient) benyttes for å skaffe seg tilgang til tjenester som er tilgjengelig 

263 Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 57-63.
264 I transportlaget suppleres TCP av protokollen UDP (User Datagram Protocol). UDP er en 

forbindelsesfri og usikker protokoll som hovedsakelig brukes til enkle signaliseringstjenester, 
for eksempel «streaming» av lyd eller bilde. Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 61-62.

Bruker Tjenesteyter
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Figur 4 Tjeneste- og kommunikasjonslaget
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I datanett-teori skiller man gjerne mellom datanettmodellens vertikale og hori-
sontale dimensjon.263 Den horisontale dimensjonen omhandler den lagdelte 
oppbygningen av protokoller som tilsynelatende kommuniserer direkte med 
protokoller installert andre steder i nettet (for eksempel på en webserver). Den 
vertikale dimensjonen tar for seg hvordan hvert lag lokalt tilbyr klart avgrense-
de tjenester til overliggende lag. I praksis betyr den lagdelte oppbygningen at 
man ved utvikling av nye tjenester ikke trenger å ta hensyn til kompleksiteten i 
de underliggende tjenestene. 

Ved programmering av en nettleser vil man for eksempel bare måtte forholde seg til 
applikasjonsprotokollen HTTP som er konstruert slik at den kan overføre visse mel-
dinger med et innhold som er meningsfylt i konteksten av en nettleser. HTTP er på sin 
side bygd opp på toppen av transportprotokollen TCP som tilbyr transport av meldin-
ger fra sender til mottaker.264 TCP forholder seg til nettverksprotokollen IP som har til 
oppgave å rute meldingene til riktig adresse. Selve overføringen av meldingene skjer i 
det nederste, fysiske laget. Ved nedlasting av en nettside vil forespørselen sendes via 
nettleseren til applikasjonslaget (HTTP) og videre nedover i lagene helt til det fysiske 
laget som foretar selve overføringen av meldingene. Når meldingene er fremme ved 
den aktuelle webserver vil meldingene tilsvarende gå fra lavereliggende til høyere-
liggende lag helt til forespørselen er fremme i applikasjonslaget hos brukeren. Svaret på 
forespørselen blir sendt motsatt vei nedover tjenestelagene, overføres vi det fysiske la-
get, og oppover tjenestelagene hos brukeren helt til det kan fremvises i vedkommendes 
nettleseren.

3.2.2 Identitetsforvaltning i tjeneste og kommunikasjonslag
Datanettmodellens lagdeling av protokoller og tjenester vil kunne være et nyttig 
utgangspunkt for å studere personvernutfordringer knyttet til identitetsforvalt-
ning ved samhandling over Internett. I det følgende vil jeg skille mellom det jeg 
kaller kommunikasjons- og tjenestelaget for Internett. Med kommunikasjonsla-
get menes den underliggende infrastruktur som Internett bygger på, mens tje-
nestelaget refererer til de Internettbaserte tjenester som tilbys på toppen av den 
grunnleggende infrastrukturen. I kommunikasjonslaget vil identitetsforvalt-
ning primært være knyttet til identifisering og autentisering av maskin- og pro-
gramvare. I tjenestelaget derimot vil identitetsforvaltning primært være knyttet 
til identifisering og autentisering av brukeren og tjenesteyteren, se Figur 4. 

Figur 4 tar utgangspunkt i den såkalte «klient – server modellen», hvor en data-
maskin (klient) benyttes for å skaffe seg tilgang til tjenester som er tilgjengelig 

263 Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 57-63.
264 I transportlaget suppleres TCP av protokollen UDP (User Datagram Protocol). UDP er en 

forbindelsesfri og usikker protokoll som hovedsakelig brukes til enkle signaliseringstjenester, 
for eksempel «streaming» av lyd eller bilde. Se Hannemyr, Hva er internett, Oslo 2005, s 61-62.
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på en annen datamaskin (server).265 I datanett-teori anvendes modellen både når 
klient og server befinner seg i samme bygning, og når de er plassert fra hver-
andre. Den geografiske plasseringen er i og for seg ikke så viktig her; klient og 
server kan være i samme rom, bygning eller befinne seg milevis fra hverandre i 
forskjellige land. Det som er viktig å presisere er relasjonen mellom den som 
anvender klienten og den aktøren som råder over serveren. Illustrasjonen er 
dekkende både for de tilfeller hvor klienten anvendes av en ansatt (eller en an-
nen som er tilknyttet virksomheten som råder over serveren) og for de tilfeller 
hvor brukeren ikke er tilknyttet virksomheten. Som hovedregel vil jeg imidler-
tid legge til grunn at brukeren ikke har tilhørighet til tjenesteyters organisasjon, 
og at brukeren vil ønske å benytte de tjenester som gjøres tilgjengelig på serve-
ren gjentatte ganger gjennom en personlig brukerkonto.266

Innføringen av et skille mellom tjenestelag og kommunikasjonslag kan sees på 
som dels en forenkling, men også en påbygning av datanettmodellen som er 
presentert i Figur 3. Forenklingen innebærer at jeg i stedet for å operere med 
datanettmodellens fire lag gjør et hovedskille mellom to lag. I praksis vil det si at 
kommunikasjonslaget omfatter fysisk, nettverk, transport og dels applikasjons-
laget. Påbygningen innebærer at tjenestelaget, som altså handler om identifika-
sjon og autentisering av brukere, legges på toppen av datanettmodellen (over 
applikasjonslaget).

265 Se Tanenbaum, Computer networks, 4th, Upper Saddle River, N.J. 2003, s 4. På norsk kan man 
i stedet for det engelske begrepet «server» benytte begrepet «tjener». Her benytter jeg den en-
gelske termen fordi jeg anser den som mer innarbeidet.

266 Se nærmere om hva som menes med brukerkonto i kap 3.4.1.
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Det er en nær sammenheng mellom tjeneste- og kommunikasjonslaget. Ved 
elektronisk samhandling vil de identitetsforvaltningsløsninger man velger for å 
løse utfordringer i tjenestelaget være avhengig av de underliggende tjenestene 
som tilbys av kommunikasjonslaget (jf over om datanettmodellens horisontale 
og vertikale dimensjon). Selv om illustrasjonen tilsynelatende gir uttrykk for at 
det skjer en direkte kommunikasjon mellom bruker og tjenesteyter i tjenestela-
get, vil all kommunikasjon skje via kommunikasjonslaget. Dette innebærer for 
det første at løsninger i tjenestelaget som skal legge til rette for identifisering og 
autentisering av brukeren også vil være avhengig av tilfredsstillende identifise-
ring/autentisering og sikker kommunikasjon mellom klient og server. Dessuten 
vil koblingen mellom lagene ha betydning dersom man i tjenestelaget ønsker å 
legge til rette for pseudonyme eller anonyme løsninger siden den underliggende 
kommunikasjonen (i kommunikasjonslaget) kan gjøre det mulig å identifisere 
brukeren.267 Denne nære sammenhengen gjør det imidlertid ikke mindre aktu-
elt å sondre mellom tjeneste- og kommunikasjonslag. Tvert i mot vil et skille 
mellom lagene synliggjøre slike sammenhenger.

Sondringen mellom tjeneste- og kommunikasjonslag vil i kapittel 3.3 bli benyt-
tet til å redegjøre for sentrale relasjoner ved elektronisk samhandling som aktu-
aliserer behov for identitetsforvaltningsløsninger. Redegjørelsen vil vise at 
sondringen mellom de to lagene også er hensiktsmessig for å kategorisere ulike 
typer personvernøkende tiltak (PETs). Tiltak som har som formål å gi brukeren 
bedre kontroll over egne personopplysninger, eller ellers begrense utlevering av 
identifiserende opplysninger, vil alltid kunne knyttes til et av de to lagene.

Aller først presenteres imidlertid en annen viktig sondring, nemlig skillet mel-
lom transaksjonsfase og videre behandling. 

3.2.3 Identitetsforvaltning i to faser: transaksjonsfase og videre behandling
Ved analyse av de personvernmessige aspektene ved identitetsforvaltning vil 
det, i tillegg til skillet mellom tjeneste- og kommunikasjonslag, være hensikts-
messig å skille mellom to grunnleggende faser for samhandlingen. Et slikt skille 
gjør det mulig å isolere enkelte problemstillinger som det vil være grunn til å 
behandle for seg. Jeg skiller derfor mellom det jeg omtaler som transaksjonsfa-
sen og videre behandling, se Figur 5. 

Med transaksjonsfasen mener jeg den direkte kommunikasjonen mellom bru-
ker og tjenesteyter. Det er i denne fasen brukeren vil kunne velge om han vil 
ønske å benytte seg av tjenesteyterens tjenester, og det er denne fasen som er 

267 Dersom f eks brukerens IP-adresse anses som personopplysning innebærer dette at også andre 
opplysninger som kan knyttes til IP-adressen bør anses som personopplysninger. Se nærmere 
om denne problemstillingen i kap 4. 
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Det er en nær sammenheng mellom tjeneste- og kommunikasjonslaget. Ved 
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behandle for seg. Jeg skiller derfor mellom det jeg omtaler som transaksjonsfa-
sen og videre behandling, se Figur 5. 

Med transaksjonsfasen mener jeg den direkte kommunikasjonen mellom bru-
ker og tjenesteyter. Det er i denne fasen brukeren vil kunne velge om han vil 
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avgjørende for hvordan brukeren identifiseres og autentiseres. I transaksjonsfa-
sen kan vi som nevnt over skille mellom personvernaspekter knyttet til identi-
tetsforvaltning i tjenestelaget og i kommunikasjonslaget. Som vi kommer tilba-
ke til i kapittel 7.2 vil i utgangspunktet all utlevering av personopplysninger fra 
brukeren i transaksjonsfasen anses som en «innsamling» i personopplysnings-
lovens forstand.

Dersom brukeren velger å utlevere personopplysninger, eller dersom virksom-
heten ellers innhenter personopplysninger fra andre, er vi over i fasen jeg har 
kalt «videre behandling». I denne fasen er det særlig to personvernutfordringer 
som det vil være relevant å behandle: For det første, i hvilken grad ansatte og 
andre tilknyttet virksomheten skal ha tilgang til lagrede opplysninger om bru-
keren og til hvilke formål de kan behandles. For det andre, i hvilken grad det 
skal være anledning til å utveksle personopplysningene med andre virksomhe-
ter og andre registre. 

Disse utfordringene aktualiserer også behovet for hensiktsmessige løsninger for 
identitetsforvaltning. For det første vil det være behov for å styre de ansattes 
tilgang til virksomhetens tjenester og ressurser. En slik tilgangstyring vil gjerne 
være basert på identitetsforvaltning knyttet den enkeltes rolle og oppgaver i 
virksomheten. For det andre vil valg av identifikator tilknyttet de lagrede per-
sonopplysninger være av betydning for hvordan personvernet til den registrerte 
blir ivaretatt. Dersom opplysningene for eksempel er anonymisert eller lagret 
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under pseudonym vil dette kunne redusere personvernulempene ikke bare til 
uautorisert innsyn utenfra, men også fra de ansatte som i utgangspunktet er 
autorisert til å ha tilgang til opplysningene. Valg av identifikator har også betyd-
ning for muligheten til å samkjøre opplysninger i ulike registre. Bruk av samme 
identifikator vil generelt gjøre det enklere å sammenstille opplysninger, mens 
ulike identifikatorer vil kunne hindre eller vanskeliggjøre slik sammenstilling. 

Hvilken identifikator som knyttes til de lagrede data vil kunne avhenge av sam-
handlingen mellom bruker og tjenesteyter i transaksjonsfasen. Dersom bruke-
ren har anledning til å opptre under pseudonym overfor tjenesteyter, vil videre 
behandling av opplysningene i utgangspunktet være knyttet til brukerens valgte 
pseudonym. Dersom brukeren derimot blir identifisert overfor tjenesteyter kan 
man også tenke seg at tjenesteyter velger å pseudonymisere opplysningene, for 
eksempel for å redusere sannsynligheten for at den registertes personvern blir 
krenket ved autorisert eller uautorisert innsyn. Eksemplet viser at pseudonymi-
tet kan være et personvernøkende tiltak både i transaksjonsfasen og i den videre 
behandling av opplysninger. I transaksjonsfasen vil imidlertid tiltaket kunne gi 
brukeren kontroll over identifikasjon knyttet til egne opplysninger («originær 
pseudonymitet»), mens pseudonymisering i fasen videre behandling vil kunne 
skje uten brukerens medvirkning og kontroll.

3.3 Oversikt over sentrale identitetsforvaltningsrelasjoner 

Med utgangspunkt i sondringen mellom tjeneste- og kommunikasjonslag som 
ble presentert i kapittel 3.2.2 skal vi her se nærmere på sentrale relasjoner hvor 
identitetsforvaltning gjør seg gjeldende.

Utgangspunktet for den videre redegjørelse er de nummererte pilene i Figur 6 
som alle angir relasjoner som aktualiserer spørsmål om hensiktsmessig identifi-
sering og autentisering. Redegjørelsen gir en en nødvendig bakgrunn for å ana-
lysere det som ellers er hovedfokuset i boken, nemlig relasjonen mellom tjenes-
teyter og bruker slik det er angitt med pil 5a og 5b i figuren. 

I kapittel 5 redegjøres det for standarder og løsninger for relasjonsorientert iden-
titetsforvaltning. Løsninger for relasjonsorientert identitetsforvaltning bygger 
på at en identitetsforvalter etter brukerens initiativ og ønske formidler de bru-
keropplysninger tjenesteyteren trenger for å fatte beslutninger om å autorisere 
brukeren til ulike transaksjoner eller tjenester. I kapittel 6 drøftes hvilke roller 
identitetsforvaltere og tjenesteytere har etter personopplysningsretten, og i ka-
pittel 7 drøftes personopplysningsrettens krav til utveksling av brukeropplysnin-
ger mellom identitetsforvaltere og tjenesteytere.
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under pseudonym vil dette kunne redusere personvernulempene ikke bare til 
uautorisert innsyn utenfra, men også fra de ansatte som i utgangspunktet er 
autorisert til å ha tilgang til opplysningene. Valg av identifikator har også betyd-
ning for muligheten til å samkjøre opplysninger i ulike registre. Bruk av samme 
identifikator vil generelt gjøre det enklere å sammenstille opplysninger, mens 
ulike identifikatorer vil kunne hindre eller vanskeliggjøre slik sammenstilling. 
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brukeren kontroll over identifikasjon knyttet til egne opplysninger («originær 
pseudonymitet»), mens pseudonymisering i fasen videre behandling vil kunne 
skje uten brukerens medvirkning og kontroll.

3.3 Oversikt over sentrale identitetsforvaltningsrelasjoner 

Med utgangspunkt i sondringen mellom tjeneste- og kommunikasjonslag som 
ble presentert i kapittel 3.2.2 skal vi her se nærmere på sentrale relasjoner hvor 
identitetsforvaltning gjør seg gjeldende.

Utgangspunktet for den videre redegjørelse er de nummererte pilene i Figur 6 
som alle angir relasjoner som aktualiserer spørsmål om hensiktsmessig identifi-
sering og autentisering. Redegjørelsen gir en en nødvendig bakgrunn for å ana-
lysere det som ellers er hovedfokuset i boken, nemlig relasjonen mellom tjenes-
teyter og bruker slik det er angitt med pil 5a og 5b i figuren. 
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pittel 7 drøftes personopplysningsrettens krav til utveksling av brukeropplysnin-
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3.3.1 Relasjonen ISP – bruker (1) og (2)
For å kunne knytte sin datamaskin til Internett må brukeren for det første inngå 
avtale med en tilbyder av elektronisk kommunikasjon («ISP», nr 1 i figuren). 
Tilbyder av telefontjeneste har etter ekomforskriften § 6-2, jf ekomloven § 2-8, 
plikt til å føre oversikt over enhver sluttbrukers navn, adresse og nummer/ 
adresse for tjenesten. Oversikten skal inneholde opplysninger som gjør det mu-
lig å entydig identifisere de registrerte. Tilbyderen må dermed sørge for å legge 
til rette for hensiktsmessige rutiner for identifisering og autentisering av slutt-
brukere. Dette gjelder særlig der salg av abonnement skjer via mellomledd (ki-
osker etc) eller via Internett. Kvaliteten på disse rutinene er grunnleggende for 
datakvaliteten i tilbyders oversikt over sluttbrukere. Dersom abonnementet 
knyttes til feil person vil følgelig all loggføring av senere trafikkdata være knyt-
tet til feil person. Antakeligvis kan det ikke utledes noen plikt for tilbydere av 
Internettaksess til å identifisere sine abonnenter etter ekomloven § 2-8. 

Tilbyder har som hovedregel taushetsplikt for lagrede trafikkdata og abonne-
mentsopplysninger, men kan, dersom vilkårene for dette foreligger, utlevere sli-
ke opplysninger til politiet og påtalemyndigheten. Reglene om taushetsplikt for 
tilbyder, og andre som utfører arbeid eller tjeneste for tilbyder, følger av ekom-
forskriften kapittel 7, jf ekomloven § 2-9. I utgangspunktet er det derfor bare 
tilbyder som vil ha kjennskap til koblingen mellom bestemte IP-adresser og den 
sluttbruker som har anvendt IP-adressen. Som vi skal se, har dette betydning for 
andre aktørers, f eks tjenesteyteres, mulighet til å anvende IP-adresser til å iden-
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tifisere brukere av sine tjenester. Se nærmere om de sentrale personopplysnings-
reglene som gjelder for tilbydere etter ekomloven i kapittel 6.4.

For å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til brukerens maskin er det hen-
siktsmessig at maskinen er satt opp med et tilgangskontrollsystem (nr 2 i figu-
ren). Formålet med tilgangskontrollen vil ikke bare være å sikre at ikke uved-
kommende kan tilegne seg de ressurser og tjenester som maskinen gir tilgang 
til, men også at ikke andre benytter maskinen til handlinger på Internett som 
brukeren kan risikere å bli konfrontert med, f eks handlinger som kan medføre 
straff eller erstatningsplikt. En særlig utfordring knytter seg til trådløse nett-
verk. Dersom brukeren ikke har satt opp tilfredsstillende sikkerhet på sitt tråd-
løse nettverk vil andre, f eks naboer eller andre som befinner seg i nærheten, 
kunne knytte seg til nettverket og kommunisere på Internett ved hjelp av bruke-
rens abonnement. Tilbyderen av elektronisk kommunikasjon vil normalt ikke 
kunne skille mellom abonnentens anvendelse av sitt abonnement og andres 
uautoriserte anvendelse. Alle loggførte transaksjonsopplysninger vil dermed i 
utgangspunktet assosieres med abonnenten. Dette vil kunne ha betydning for 
bevisbyrden dersom transaksjonsopplysninger lagret hos tilbyderen benyttes i 
en senere straffesak eller sivil tvist.

3.3.2 Relasjonen bruker – tjenesteyter (3) og (4)
I mange tilfeller vil det være viktig for brukeren å vite hvem han kommuniserer 
med over Internett. For eksempel vil det være viktig for brukeren å ha sikkerhet 
for at en nettside faktisk tilhører nettbanken eller nettbutikken han ønsker å 
benytte seg av (nr 4 i figuren). Identifisering og autentisering av et nettsted og 
dets innehaver bygger på egenskaper ved kommunikasjonslaget, nærmere be-
stemt koblingen mellom virksomheten og et domenenavn (se nr 3 i figuren). 

I de tilfeller hvor brukeren allerede kjenner tjenesteyters nettadresse (URL), vil 
en sjekk av at denne er angitt korrekt i nettleserens adressefelt gi en viss sikker-
het for at brukeren er på rett nettsted. Utover dette vil såkalte serversertifikater 
ha potensiale for å bekrefte kobling mellom et nettsted og innehaveren av nett-
stedet. I praksis har imidlertid serversertifikatenes hovedformål vært å sikre 
kommunikasjonen mellom klient og server.268 Bruk av serversertifikat uttrykkes 
i nettleseren ved at adressefeltet viser «https://», og ved bruk av symboler (f eks 
indikerer hengelåssymbolet i Internett Explorer at man er på en nettside med 
kryptert forbindelse). Riisnæs peker på at grunnen til at serversertifikater i liten 
grad har gitt grunnlag for å vurdere koblingen mellom et nettsted og dets inne-
haver skyldes tre hovedsvakheter ved bruken av sertifikatene:

268 Se Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, 
s 324.
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«– Det tas ikke tilstrekkelig hensyn til at brukerne kan ha behov for å kople sertifikatet 
til en innehaver, ikke bare til et nettsted. Dette kan også skape problemer for brukerne 
når man videresendes til et annet nettsted (domenenavn) enn det man har bedt om, og 
det er dette som fremgår av sertifikatet.

– De færreste nettlesere viser uoppfordret hvem innehaver er, men bekrefter bare at 
sertifikatet er koplet til domenenavnet. Dette hjelper ikke hvis du først har havnet på 
feil nettsted (pga phising, pharming, eller feilskrift).

– Hvis brukerne ikke undersøker sertifikatet, kan de ikke vite om det eksisterer noen 
kopling mellom den etablerte forbindelsen og den virksomhet som brukeren tok sikte 
på å kommunisere med.»269

Slike utfordringer som Riisnæs beskriver har vært noe av bakgrunnen for at 
CA/Browser Forum, som består av ledende sertifikatutstedere og nettleserpro-
dusenter, i 2007 vedtok retningslinjer for utstedelse av såkalte EV (Extended 
Validation) SSL-sertifikater.270 EV SSL-sertifikater vil i likhet med tradisjonelle 
SSL-sertifikater sikre forbindelse mellom klient og server. Et annet hovedformål 
er at sertifikatet skal bekrefte identiteten til innehaver av nettstedet, og at be-
kreftet identitet skal kunne uttrykkes på tydelig måte gjennom blant annet far-
gekoder i standard nettlesere. Figur 7 viser hvordan nettleseren Opera (versjon 
9) uttrykker at domenet Altinn.no har et EV SSL-sertifikat som er registrert på 
Registerenheten i Brønnøysund.

Hensikten med EV SSL-sertifikater er blant annet å motvirke phishing-angrep 
og nettbedrageri, og å legge til rette for at sertifikatutstedere skal kunne assiste-
re etterforskning av slike ulovligheter. Sertifikatene er imidlertid ikke ment å 
uttrykke noe om tjenesteyters omdømme, eller om virksomheten ellers drives 
innenfor gjeldende lovgivning.271 Retningslinjene for EV SSL-sertifikater stiller 
krav til at sertifikatutstedere kun utsteder slike sertifikater til tjenesteytere som 

269 Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 
330.

270 Se om CA/Browser Forum på http://www.cabforum.org/index.html, sist nedlastet 15. septem-
ber 2009.

271 Se om formålet med EV SSL-sertifikater i CA/Browser Forum, Guidelines for the Issuance and 
Management of Extended Validation Certificates, Versjon 1.1 vedtatt 10. april, 2008, B (2), på s 2.

Figur 7 Visning av Altinns EV SSL-sertifikat i Opera
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etter nærmere angitte undersøkelser tilfredstiller krav til blant annet registrert 
organisasjonsform, registrert foretaksnavn og rett til å benytte domene.272

3.3.3 Relasjonen tjenesteyter – bruker (5a) og (5b)
Vi har nå ryddet veien for å ta fatt på den relasjonen som har fått mest oppmerk-
somhet i personverndebatten: virksomheters identifisering og autentisering av 
brukere (nr 5a og 5b i figuren). Ovenfor så vi at virksomhetens domenenavn 
(som korresponderer med en unik IP-adresse) ble benyttet for å autentisere web-
servere og bakenforliggende virksomhet. Brukeren vil imidlertid normalt ikke 
ha en unik IP-adresse som er egnet til å identifisere vedkommende overfor virk-
somheten, dessuten er kunnskap om koblingen mellom IP-adresse og bruker i 
utgangspunktet forbeholdt tilbyder av elektronisk kommunikasjon. Identifise-
ring av brukeren vil derfor hovedsakelig finne sted i det jeg har kalt tjenestelaget 
(nr 5a i figuren). Det er de personvernrettslige aspektene ved identitetsforvalt-
ning i tjenestelaget som er bokens hovedtema. Utfordringene her knytter seg 
blant annet til valg av hensiktsmessig identifikator (f eks brukernavn) og au-
tentiseringsmekanisme (f eks passord). 

Selv om tjenesteyteren normalt vil måtte basere identifisering og autentisering 
av brukeren på tjenestelaget, er det enkelte personvernmessige utfordringer som 
knytter seg til kommunikasjonslaget (nr 5b i figuren). Vi skal videre se nærmere 
på ulike tekniske tiltak som brukeren selv kan ta initiativ til å anvende for å iva-
reta sitt personvern.273

3.3.3.1 Proxyservere for å undertrykke IPadresse
En av de personvernmessige utfordringene i kommunikasjonslaget knytter seg 
til IP-adresser. Brukerens IP-adresse gir en mulighet for tjenesteytere til å gene-
rere en profil over nettbrukeres bruksmønster. Dette vil særlig kunne være et 
problem i tilfeller hvor brukeren har fast IP-adresse,274 som gjør det mulig for 
tjenesteyteren å kjenne igjen IP-adressen fra sesjon til sesjon. Dersom brukeren 
ved en anledning blir identifisert (i tjenestelaget), vil tjenesteyteren i prinsippet 
kunne knytte denne informasjonen til IP-adressen for fremtidig bruk. Ved sene-
re samhandling vil da brukeren anses som identifisert. Et teknisk tiltak for å 
avhjelpe disse personvernutfordringene knyttet til IP-adresser er bruk av ano-

272 Se CA/Browser Forum, Guidelines for the Issuance and Management of Extended Validation 
Certificates, Versjon 1.1 vedtatt 10. april, 2008, bokstav C (5), på s 5 om hvem som kan få ut-
stedt sertifkater få utstedt sertifkater, og bokstav F på s 16 om hvilke opplysninger som skal 
sjekkes og hvordan de skal sjekkes.

273 Se f eks oversikten over «Privacy Tools» hos Electronic Privacy Information Center (EPIC), 
http://epic.org/privacy/tools.html. 

274 I motsetning til dynamisk IP-adresse hvor brukeren tildeles en ny adresse for hver oppkobling 
til Internett.
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nymitets- eller pseudonymitetstjenester som undertrykker brukerens IP-adres-
se. Slike tjenester bygger på ruting av kommunikasjonen via flere proxyservere, 
slik at IP-adressen som formidles til tjenesteyter ikke er brukerens reelle adres-
se. Siden slike tjenester gjør det vanskelig å avdekke hvor den aktuelle server 
befinner seg, kan de også benyttes til (anonym) publisering som er motstands-
dyktig mot sensur.275

3.3.3.2 Håndtering av informasjonskapsler
En annen personvernmessig utfordring som kan knyttes til kommunikasjonsla-
get, er bruk av informasjonskapsler («cookies»). Protokollen for web, HTTP, er 
en statusløs protokoll som ikke holder rede på transaksjonshistorikken mellom 
nettleser og webserver. Dette er et problem ved f eks netthandel hvor det vil være 
en viktig funksjonalitet å sikre at websiden holder rede på hvilke varer kunden 
har valgt. Informasjonskapsler er en løsning på dette problemet og gjør det mu-
lig for webserveren å lagre, og senere lese, små tekstfiler på brukerens maskin 
med blant annet statusinformasjon om den aktuelle eller tidligere sesjoner.

Selv om informasjonskapsler slik sett er en nyttig teknologi, innebærer den også 
visse personvernmessige utfordringer. For eksempel gir informasjonskapsler 
tjenesteytere en mulighet til å kjenne igjen og danne profiler over brukeres nett-
bruk på tvers av sesjoner og nettsteder. Særlig gjelder dette for enkelte aktører, f 
eks leverandører av reklame eller søketjenester, som er representert på mange 
nettsteder og som kan følge nettbruken fra nettsted til nettsted. I likhet med 
IP-adresser vil en identifikasjon av brukeren i tjenestelaget i prinsippet gjøre det 
mulig å knytte identifiserende opplysninger til informasjonskapsler. Det finnes 
en rekke tekniske tiltak som kan gi brukeren kontroll over de personvernmessi-
ge implikasjonene ved informasjonskapsler. I tillegg til at standard nettlesere 
har funksjonalitet for å gi brukeren kontroll, finnes det software som brukeren 
kan velge å laste ned («cookie cutters» etc).276 Se nærmere om den rettslige regu-
leringen av informasjonskapsler i kapittel 6.4.

3.3.3.3 Støtte for informerte valg og automatiserbare policyer
I tillegg til tekniske løsninger for å undertrykke brukerens IP-adresse og kon-
trollere informasjonskapsler, finnes det også tekniske løsninger for å understøt-
te brukeren i å foreta informerte valg. Den kanskje mest omtalte løsningen inne-
bærer bruk av P3P (Platform for Privacy Preferences) for samhandling mellom 

275 Se nærmere om TOR-nettverket og andre anonymitetstjenester i Øverlier, Anonymity, privacy 
and hidden services, Oslo 2007.

276 Se sammenlikning av personvernfunksjoner i vanlige nettlesere i Center for Democracy and 
Technology, Browser Privacy Features: A Work In Progress, 2009, http://www.cdt.org/pri-
vacy/20090804_browser_rpt_update.pdf.
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brukers nettleser og nettsteder.277 P3P er en XML-basert standard som definerer 
syntaks og semantikk for å uttrykke personvernpolicyer. I tillegg definerer stan-
darden et vokabular for relevante aspekter knyttet til behandling av personopp-
lysninger, som f  eks formål, opplysningstyper, mottakere osv. Formålet med 
P3P-policyer er å gjøre det enklere for brukeren å forstå nettsteders personvern-
policy, samt å legge til rette for automatiserte beslutninger basert på sammen-
likninger mellom brukerens personvernpreferanser og nettstedets personvern-
policy.

P3P gjør det mulig for virksomheten å uttrykke personvernpolicyen på tre nivå-
er: en kort og standardisert policy, en full policy og en maskinlesbar policy. 
Brukeren på sin side må benytte en nettleser som støtter P3P (f eks Internett 
Explorer), og stille inn nettleseren på ønsket personvernnivå før han kan surfe 
rundt på nettet. Så lenge de besøkte nettstedene har en P3P-personvernpolicy i 
overensstemmelse med brukerens angitte personvernnivå, vil brukeren ikke 
merke noe til P3P. Men dersom det ikke er match mellom brukers nivå og virk-
somhetens policy, vil brukeren bli gjort oppmerksom på det og få mulighet til å 
lese virksomhetens standardiserte policy i kort eller fullt format.

Mens det tidligere var stor entusiasme og forhåpninger knyttet til P3P, spesielt 
fra deler av IT-industrien, er det i dag en utbredt oppfatning om at P3P har sine 
begrensninger. Det er i hovedsak brukerrettede nettsteder tilknyttet store inter-
nasjonale selskaper som benytter teknologien, få brukere er kjent med den, og 
det er ingen garantier for at det som uttrykkes i slike policyer faktisk er korrekt 
eller overholdes i virksomheten.278 P3P har i dag størst praktisk betydning i for-
hold til å automatisk godkjenne eller hindre lagring av informasjonskapsler.279

Det er også blitt forsket på tekniske løsninger for å gjøre det mulig å angi automatiser-
bare policyer for håndheving av virksomheters interne behandling av personopplys-
ninger. En av de tidlige eksponentene for denne tilnærmingen var IBM som i 2003 
lanserte EPAL (Enterprise Privacy Authorisation Language). 280 EPAL bygger på forut-
setningen om at alle personopplysninger i en virksomhet merkes med metadata som 
angir regler om hvem, som for hvilke formål og under hvilke forutsetninger, kan be-
handle opplysningene. Tilnærmingen har en viss sammenheng med P3P. Både P3P og 
EPAL er basert på XML, og sett i sammenheng er det nærliggende at P3P-baserte po-

277 Se W3C, The Platform for Privacy Preferences 1.0 (P3P1.0) Specification, 2002.
278 Reidenberg, Joeol R. og Cranor, Lorrie F, Can User Agents Accurately Represent Privacy Poli-

cies?, 2002, http://ssrn.com/abstract=328860.
279 Her kan det sondres mellom informasjonskapsler som faktisk er fra nettstedet man besøker, 

informasjonskapsler fra tredjeparter (f eks fra reklamebannere) og informasjonskapsler fra 
sider som benytter/ikke benytter P3P.

280 Se http://www.w3.org/Submission/2003/SUBM-EPAL–20031110/. Se nærmere om liknende 
tilnærminger til automatiserbare personvernpolicyer, herunder «sticky policies», i kap 5.6.2.

http://ssrn.com/abstract=328860
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licyer som uttrykkes utad om virksomhetens behandling av personopplysninger kan 
håndheves internt ved hjelp av EPAL.

Som vi kommer tilbake til i kapittel 5.6.2, er det også mulig å benytte P3P for å 
uttrykke personvernpolicyer for samhandling mellom informasjonssystemer 
innen for rammene av såkalte «identitetsbaserte web services». Sentrale person-
opplysningsrettslige spørsmål knyttet til samhandling basert på automatiser-
bare personvernpolicyer mellom nettleser-nettsted og maskin-maskin blir drøf-
tet nærmere i kapittel 7.8.4.5.

3.4 «Identitet» og «identitetsforvaltning»

Identitet er et komplekst og sammensatt begrep med flere betydninger. I daglig-
talen benyttes identitet gjerne synonymt med den enkeltes alminnelig brukte 
navn. I forbindelse med elektroniske tjenester hører man gjerne om «digitale 
identiteter», «virtuelle identiteter» og en angivelig økende fare for «identitetsty-
veri». For å unngå forvirring og misforståelser har jeg forsøkt å etablere et kon-
sistent begrepsapparat for sentrale termer som «identitet» og «forvaltning» av 
identiteter.

En av grunnforutsetningene i dette arbeidet er at den enkelte forholder seg til 
ulike kontekster og arenaer og således opptrer i ulike roller. Denne erkjennelsen 
innebærer at identitet vil være relasjons- og kontekstavhengig. For å beskrive 
forvaltning av identitet i forbindelse med elektronisk samhandling, skiller jeg 
derfor mellom individ, roller og de brukerkontoer individet råder over når ved-
kommende «opptrer» i disse rollene. Den som benytter elektroniske tjenester vil 
gjennomgående bli omtalt som «brukeren». I den grad tjenesteyteren behandler 
personopplysninger, vil dette samtidig være «den registrerte» i personopplys-
ningslovens forstand. 

Når det gjelder «forvaltning» av identitet, skiller jeg mellom tre grunnleggende 
faser: innrullering, løpende autentisering og autorisering. Innrullering inne-
bærer initiell autentisering av brukeren hvor brukeren gjerne tildeles en identi-
fikator og en autentiseringsmekanisme for senere løpende autentisering i forhold 
til brukerkontoen. Autorisering gjelder beslutninger om hvilke tjenester og res-
surser brukeren skal ha tilgang til, og vil gjerne ta utgangspunkt i opplysningene 
som er formidlet i forbindelse med den løpende autentisering.

Terminologien og systematikken er valgt med henblikk på de senere tekniske 
beskrivelser og personopplysningsrettslige drøftelser. Systematikken vil blant 
annet være hensiktsmessig med hensyn til drøftingen i kapittel 4 av den nedre 
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grense for personopplysningsbegrepet – og dermed i hvilken grad personopp-
lysningsretten kommer til anvendelse på opplysninger som behandles i forbin-
delse med identitetsforvaltning.

Identitetsbegrepet innbyr også til interessante filosofiske og sosiologiske refleksjoner. 
IPTS og Teknologirådet peker f eks på sondringen mellom prosedural og sosialpsyko-
logisk identitet.281 Med prosedural identitet menes formelle karakteristika som gjør det 
mulig å identifisere enkeltpersoner i samhandling med andre mennesker og virksom-
heter i samfunnet. Fra et sosialpsykologisk (eller sosialfilosofisk) ståsted er identitet 
gjerne knyttet til «individets forming av seg selv, dets selvforståelse og følelse av tilhø-
righet.»282 Oppmerksomheten fra et slikt ståsted er rettet mot en kontinuerlig søke- og 
byggeprosess hvor identiteten utvikles gjennom interaksjon med andre. Det kan synes 
som det sosialpsykologiske identitetsaspektet er blitt mer aktuelt som følge av utvik-
lingen innen digitale medier. Noen vil kanskje betrakte sin tilstedeværelse og presen-
tasjon av seg selv i digitale rom som vel så viktig for sin totale identitetsbygging som 
tilstedeværelse i dagliglivets virkelige rom. Eksempelvis vil det å ha mange venner eller 
kontakter registrert på sine profiler på nettsamfunn som Facebook, Twitter eller 
MySpace være en måte å oppnå anerkjennelse og følelse av tilhørighet. Selv om denne 
type nettsamfunn ikke vil være noe hovedanliggende for boken, er disse sosiale møte-
plassene eksempler på tjenester hvor det er lagt til rette for muligheten til å veksle 
mellom ulike typer roller med varierende grad av identifiserbarhet. I stedet for å frem-
stå med sitt eget navn er det for eksempel ikke uvanlig å benytte kallenavn (pseudo-
nym) som passer til den aktuelle rolle eller fora. I mange tilfeller vil antakeligvis mu-
ligheten for selv å velge hvem som skal kunne identifisere hvem være en forutsetning 
for utfoldelse og deltakelse. Den videre fremstilling vil hovedsaklig gjelde identitet i 
prosedural forstand.283

3.4.1 Individ – roller – brukerkontoer
Som samfunnsborgere innehar vi flere roller og relaterer oss til mange personer 
og aktører. Økende bruk av elektronisk kommunikasjon på så å si alle sam-
funnsområder skaper utfordringer med hensyn til å legge til rette for at identifi-
sering og autentisering av identitet tilpasses den rolle man selv har og hvem man 
relaterer seg til. Ved tradisjonell kommunikasjon, for eksempel ansikt til ansikt 
eller i brevs form, har vi erfaring med hvordan vi presenterer oss selv. Kommu-
nikasjonen vil naturlig ta utgangspunkt i den aktuelle rollen eller relasjonen 
man har til kommunikasjonsmotparten. Paradoksalt nok gir elektronisk kom-
munikasjon mulighet til å legge til rette for mer nyansert kommunikasjon ut fra 

281 Se Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), «Cyber-Security and the Future of 
Identity», The IPTS Report, issue 57 (2001) og Teknologirådet, Elektroniske spor og personvern, 
2005, kap 5.1.

282 Teknologirådet, Elektroniske spor og personvern, 2005, kapittel 5.1.
283 Se nærmere om sosiologiske og filosofiske perspektiver på identitet i Raab, «Perspectives on 

«personal identity»», BT Technology Journal, Vol 23 No 4, 2005, s og OECD, At a Crossroads: 
«Personhood» and Digital Identity in the Information Society, STI Working Paper 2007/7, s 9-11. 
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hvilken identitet, rolle eller egenskap man ønsker å formidle, men foreløpig er 
dette i liten grad realisert.

Et eksempel er dagens bruk av e-post. For mange arbeidstakere og studenter utgjør 
e-postadressen de har fått tildelt av arbeidsgiver eller lærested en viktig kommunika-
sjonskanal. Det er blitt vanlig å benytte denne e-postadressen ikke bare i forbindelse 
med jobb eller studier, men også til fortrolig kommunikasjon med familie og venner, 
og gjerne også offentlig etater og kommersielle aktører. E-postadressen, som i utgangs-
punktet er ment å bli brukt til jobbrelatert kommunikasjon, blir på denne måten også 
benyttet i mange sammenhenger hvor rollen som ansatt eller student er helt uvesentlig, 
men hvor det er vedkommendes rolle som familiemedlem, venn, borger eller kunde 
som er det sentrale. Det er nok flere grunner til at mange velger å benytte e-postadres-
sen til mange formål som ikke er relatert til vedkommendes arbeidsoppgaver. For det 
første kan det gjerne oppleves som tungvint å benytte flere e-postadresser da dette 
normalt medfører at man må holde seg à jour med flere e-postadresser. For det andre 
har det i mange tilfeller ikke vært noe i veien for å benytte e-postadressen til annet enn 
jobb/studierelatert kommunikasjon. Samtidig har skillet mellom arbeid og fritid grad-
vis blitt visket ut – noe som også kan forklare hvorfor jobbrelatert e-postadresser også 
blir benyttet til andre formål. 

Fra en brukers synspunkt kan sammenhengen mellom individ, roller og bruker-
kontoer fremstilles på følgende måte:284

Figur 8 skiller mellom den fysiske verden og representasjon i informasjons-
systemer.285 Videre illustrerer figuren at hvert individ har flere roller og at det til 
hver rolle kan knytte seg ulike brukerkontoer. Utgangspunktet for rollebegrepet 
slik det er brukt i figuren er først og fremst brukerens perspektiv og de kon-
tekster og relasjoner brukeren inngår i. Dette er altså en videre og mer abstrakt 
betydning enn hvis utgangspunktet hadde vært en konkret virksomhet eller et 
informasjonssystem og man skulle definere roller med tilhørende rettigheter for 
virksomhetens ansatte. Som det fremgår av figuren kan én rolle ha tilgang til én 
eller flere brukerkontoer. Men det kan også være at én og samme brukerkonto 
benyttes på tvers av individets roller. Som nevnt ovenfor er det f eks ikke uvanlig 
at én og samme e-postadresse benyttes til både jobbrelatert og privat kommuni-
kasjon, eller at man har tilgang til samme brukerkonto både som ansatt og som 
student.

284 Figuren bygger på Jøsang og Pope, «User Centric Identity Management», 2005, s 3. 
285 Dette er i tråd med Clarke, som understreker betydningen av å skille mellom fysiske personer 

og digitale brukeridentiteter: «The first requirement is that a distinction be made between the 
real world of people and their behaviour, on the one hand, and the abstract world of records 
stored in databases, on the other. An identity exists in the real world, not on disk drives. It is a 
presentation or role of some underlying entity». Se Clarke, Identification and Authentication 
Fundamentals, 8. september, 2003. 
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For å skille mellom de ulike brukerkontoene i et informasjonssystem benyttes 
identifikatorer. Identifikatorene må være unike innenfor det enkelte informa-
sjonsysstem og benyttes gjerne av den rettmessige bruker til senere identifise-
ring. Eksempelvis vil en kommersiell tjenesteyter representere sine kunder med 
et unikt kundenummer som gjør det mulig å skille én kunde fra en annen. Når 
det gjelder selve utformingen av identifikatorer går et viktig skille mellom iden-
tifikatorer som er kontekstspesifikke, identifikatorer som er unike på tvers av 
system- og organisasjonsgrenser og identifikatorer som er globalt unike. Et an-
satt- eller kundenummer vil for eksempel kun være egnet til å identifisere en 
person innenfor en virksomhet (kontekstspesifikk), mens et fødselsnummer vil 
være entydig identifikasjon av personer bosatt i Norge. Globalt unike identifika-
torer finner vi for eksempel i IP-adresser og e-postadresser som gir entydig iden-
tifikasjon av datamaskiner og e-postkontoer tilknyttet Internett.

I beskrivelsen over har jeg bevisst utelatt å benytte begrepet identitet. I forhold 
til Figur 8 vil identitet kunne benyttes om både individ, roller, brukerkontoer og 
for så vidt for de identifikatorer som benyttes for hver enkelt brukerkonto. 

Individ
B rukerkontoer
Identifikator+
opplysninger

R oller
F. eks. ansatt,
student, kunde, 
pasient, skattebetaler
etc

Den fys is ke verden

R epres entas jon i 
info.s ys temer

Figur 8 Individ – roller – brukerkontoer
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I enkelte tekniske miljøer er det blitt vanlig å skille mellom individers «samlede 
identitet» og «del-identiteter» som representerer den enkelte i en bestemt kon-
tekst eller rolle. Pfitzmann og Hansen uttrykker det slik: 

«Partial identity: Each identity of a person comprises many partial identities of which 
each represents the person in a specific context or role. A partial identity is a subset of 
attributes of a complete identity, where a complete identity is the union of all attributes 
of all identities of this person.»286

Som det fremgår av definisjonen tar også Pfitzmann og Hansen utgangspunkt i 
at den enkelte opptrer i forskjellige roller og kontekster. Selv om jeg er enig i 
rolle-tilnærmingen, er det etter min oppfatning ikke helt treffende å tale om 
«samlet identitet» og «del-identiteter». Jeg holder derfor fast ved sondringen 
mellom individ, roller og brukerkontoer. I forhold til denne inndelingen benyt-
ter jeg «alminnelig identitet» om individets alminnelig kjente navn og nummer 
slik det blant annet er registrert i offentlige registre som f eks folkeregisteret. 
Hver enkelt rolle kan for så vidt omtales som «rolleidentitet», og identifikatoren 
knyttet til hver enkelt brukerkonto kan omtales som «brukeridentitet». Denne 
inndelingen er sentral for å beskrive hva som nærmere bestemt identifiseres og 
autentiseres ved elektronisk samhandling. En vellykket identifisering og au-
tentisering av en brukeridentitet kan etter denne modellen knyttes til en rollei-
dentitet, men ikke nødvendigvis til individets alminnelige identitet. 

Pfitzmann og Hansen har også stått i spissen for å finne frem til en samlende 
definisjon av «digital identitet»: 

«Digital identity denotes attribution of attributes to a person, which are immediately 
operationally accessible by technical means.»287 

Definisjonen er svært vid og legger hovedvekt på at det gjelder opplysninger som 
knytter seg til en person og som er tilgjengelig med tekniske hjelpemidler.

Med hensyn til de løsninger og standarder for identitetsforvaltning som er ho-
vedfokuset i denne boken, vil jeg i stedet for «digital identitet» tilstrebe å benyt-

286 Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudony-
mity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 2008, s 28.

287 Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudony-
mity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 2008s 29.
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te de mer spesifike begrepene brukerkonto og tilknyttet identifikator/brukeri-
dentitet slik disse er forklart over.288

Ovenfor, i kapittel 3.2 og 3.3, har begrepet «identitetsforvaltning» blitt benyttet 
i vid forstand om identifisering og autentisering i alle relasjoner mellom bruker, 
ISP og tjenesteyter over Internett. Oppmerksomheten videre vil imidlertid pri-
mært være rettet mot det å praktisk håndtere roller og brukerkontoer i det som 
ovenfor er omtalt som Internetts tjenestelag.

For den enkelte bruker innebærer dette blant annet å håndtere identifikatorer 
(brukernavn) og autentiseringsmekanismer tilknyttet brukerkontoer, samt å 
velge hvilken rolle som er relevant i den enkelte kontekst.289

Et hovedanliggende er også å studere den aktivitet som innebærer å ivareta bru-
keres interesser i forbindelse med forvaltning av ulike brukerkontoer og tilhø-
rende autentiseringsmekanismer.290 Tradisjonelt har virksomheter selv stått for 
opprettelse av brukerkontoer og tildeling av identifikatorer og autentiserings-
mekanismer for sine brukere. De nærmere oppgavene knyttet til identitetsfor-
valtning kan plasseres inn under en av tre fasene innrullering, løpende autenti-
sering og autorisering. 

Som vi skal se i kapittel 5 gjør standarder og løsninger for såkalt relasjonsorien-
tert identitetsforvaltning det mulig å sette bort slike oppgaver til identitetsfor-
valtere som har til hovedoppgave å utstede erklæringer (digitale akkreditiver) til 
tjenesteytere på brukerens vegne. Erklæringen inneholder opplysninger som 
tjenesteyteren trenger for å fatte beslutninger vedrørende brukeren, og vil typisk 

288 Se også Teknologirådets definisjon som legger vekt på identifiserende opplysninger: «Digital 
identitet er en elektronisk representasjon av identitet, altså en samling identifiserende person-
opplysinger i elektronisk form». Se Teknologirådet, Elektroniske spor og personvern, 2005, s 35. 
Definisjonen bygger på enkelte vage begreper som f eks «identitet» og «identifiserende», og i 
forhold til personopplysningslovens personopplysningsbegrep er det tvilsomt om det er hen-
siktsmessig å benytte begrepet «personopplysninger».

289 Se liknende definisjon av Pfitzmann og Hansen: «Identity management means managing va-
rious partial identities (usually denoted by pseudonyms) of an individual, i.e., administration 
of identity attributes including the development and choice of the partial identity and pseudo-
nym to be (re-)used in a specific context or role.» Se Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlin-
kability, Undetectability, Unobservability, Pseudonymity, and Identity Management – A Conso-
lidated Proposal for Terminology, 2008, s 30

290 Se liknende karakteristikk i Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, opp-
gaver og ansvar, Bergen 2007, s 137-138, som peker på at identitetsforvaltning «[…] omfatter 
både det å praktisk håndtere bruken av identiteter (i vid forstand …), og den siden ved slik 
aktivitet som består i å ivareta noens interesser i forbindelse med bruken av subjekters ulike 
identiteter ( forvaltning).»
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være en erklæring om at identitetsforvalteren innestår for brukerens identitet, 
rolle og/eller ett eller flere relevante brukerattributter.

3.4.2 Faser for identitetsforvaltning
Arbeidsoppgavene knyttet til identitetsforvaltning kan brytes opp i de tre 
grunnleggende fasene innrullering, løpende autentisering og autorisering.291 
Innrullering omfatter gjerne initiell autentisering og tildeling av identifikator og 
autentiseringsmekanisme. Løpende autentisering er når brukeren kommer til-
bake og identifiserer og autentiserer seg ved hjelp av identifikatoren og autenti-
seringsmekanismen. Autorisering gjelder hvilke ressurser og tjenester brukeren 
skal ha tilgang til basert på den foregående løpende autentisering.

Fasene er fremstilt i Figur 9 og vil bli nærmere forklart i den videre fremstilling.

3.4.2.1 Innrullering
Formålet med innrullering er gjerne å opprette en brukerkonto for den aktuelle 
brukeren og gjøre brukeren i stand til senere å sannsynliggjøre at han har rett til 
å råde over brukerkontoen. Innrulleringen vil derfor typisk innebære initiell 
autentisering samt tildeling av identifikator og autentiseringsmekanisme. 

Som vi kommer nærmere tilbake til i kapittel 3.5 er autentisering prosessen med 
å etablere tilfredsstillende sannsynlighet for riktigheten av en påstand om iden-
titet, roller eller andre egenskaper.292 Med initiell autentisering menes prosessen 
med å etablere tilfredsstillende sannsynlighet for at brukeren som vil bli assosi-
ert med en bestemt brukerkonto og identifikator er den han hevder å være. Hvil-
ket forhold det er relevant å autentisere, og hvilken styrke autentiseringen må ha 
for å være tilfredsstillende, vil avhenge av de konkrete omstendigheter.

I enkelte tilfeller er det ingen krav til initiell autentisering, dvs at det ikke er 
nødvendig å få bekreftet brukerens påstand om identitet eller rolle. Dette er til-
fellet for selvregistreringsløsninger der brukeren selv kan velge hvilke opplys-
ninger som legges til grunn for innrulleringen.

I andre tilfeller stilles det strenge krav til autentisering av brukerens alminnelige 
identitet, f eks ved at det stilles krav om personlig oppmøte og fremleggelse av 
bestemte identitetsbevis.

291 Systematikken bygger på Clarke, Identity Management, mars, 2004, s 3. Jøsang og Pope omta-
ler innrulleringsfasen som «initial registration phase», og løpende autentisering og autorise-
ring som «service operation phase». Se Jøsang og Pope, «User Centric Identity Management», 
2005, s , s 1.

292 Definisjonen av autentisering bygger på Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – 
roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 44.
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Det kan også tenkes at det ikke er nødvendig å autentisere brukerens alminneli-
ge identitet ved innrullering, men at det likevel stilles strenge krav til å få au-
tentisert brukerens påstand om rolletilknytning til feks en arbeidsgiver eller 
studiested. Det forhold som søkes autentisert er altså brukerens rolle i stedet for 
brukerens alminnelig identitet. Kravet til autentiseringsstyrke kan imidlertid 
være det samme i de to tilfellene.

Formålet med å tildele brukeren en identifikator og autentiseringsmekanisme er 
blant annet å legge til rette for senere løpende autentisering. Vi kommer i kapit-
tel 4.5 tilbake til de personvernmessige aspektene knyttet til valg av identifika-
tor. Mens fokuset her er rettet mot lokale identifikatorer tilknyttet brukerkonto-
er, skal vi i kapittel 5.4.2 se nærmere på relasjonsorienterte identifikatorer som 
benyttes innen for rammene av relasjonsorientert identitetsforvaltning for å re-
latere brukerens brukerkontoer hos tjenesteytere og identitetsforvaltere. Slik 
relatering kan også skje i innrulleringsfasen.

Individ B rukerkontoer
Identifikator+
opplysninger

R oller

Den fys is ke verden R epres entas jon i 
info.s ys temer

Innrullering:

- Initiell identifisering og autentisering: 
hvem skal være knyttet til denne 
identifikatoren?

- Tildeling av autentiseringsmekanisme 
for senere autentisering.

L øpende autentis ering:

- Identifisering og autentisering vha tildelt 
identifikator og autentiseringsmekanisme

- Hvorvidt individet kan identifiseres 
avhenger av den initielle identifisering og 
autentisering (innrulleringsfasen).

Autoris ering:

- Ved vellykket identifisering og 
autentisering: hvilke rettigheter skal 
brukeren av denne brukerkontoen gis? 
(Ved innrullering vil det også kunne skje 
en autorisering av brukeren for fremtidige 
disposisjoner).

1

2

3

Figur 9 Innrullering, løpende autentisering og autorisering
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3.4.2.2 Løpende autentisering
Når brukeren er innrullert og senere ønsker å få tilgang til den opprettede bru-
kerkonto er vi over i fasen jeg kaller løpende autentisering. Brukeren benytter 
her den tildelte identifikator og autentiseringsmekanisme for å få tilgang til sin 
brukerkonto.

Den løpende autentiseringen skiller seg fra den initielle autentiseringen i inn-
rulleringfasen. Formålet med den initielle autentisering er som nevnt over å eta-
blere tilfredstillende sannsynlighet for at brukeren som assosieres med en be-
stemt brukerkonto og identifikator er den han hevder å være. Siktemålet med 
den løpende autentisering er gjennom tildelt identifikator og bruk av autentise-
ringsmekanisme å få etablert tilfredsstillende sannsynlighet for at det er den 
samme brukeren som nå ønsker tilgang til brukerkontoen. Påstanden om en 
bestemt brukeridentitet – fremleggelsen av identifikatoren – autentiseres ved 
bruk av autentiseringsmekanismen som det forutsettes at bare den rette bruker 
kan fremskaffe.

Hvorvidt brukerens alminnelige identitet er kjent etter vellykket løpende au-
tentisering vil avhenge av den initielle autentisering som ble foretatt i forbindel-
se med innrulleringen. Dersom det ikke ble foretatt noen initiell autentisering 
av brukeren, vil resultatet av den løpende autentisering være at man har etablert 
en viss sannsynlighet for at det er den samme brukeren som nå har logget seg 
inn. Brukerens alminnelige identitet vil imidlertid fremdeles være ukjent. Der-
som bare brukerens rolle ble autentisert ved innrullering, vil resultatet av den 
løpende autentisering kun knytte seg til dette forhold. I enkelte tilfeller vil det 
være tilstrekkelig å få bekreftet at det er den samme brukeren som «kommer 
tilbake», eller at brukeren innehar en bestemt rolle.

Ved relasjonsorientert identitetsforvaltning vil den løpende autentisering skje 
ved hjelp av en en identitetsforvalter. Identitetsforvalteren vil da bekrefte at bru-
keren har autentisert seg hos identitetsforvalteren, og utstede et akkreditiv som 
gjør det mulig for tjenesteyteren å fatte beslutning om at brukeren skal være 
autorisert til å få tilgang til vedkommendes brukerkonto hos tjenesteyteren.293 
Informasjonen om brukeren kan være en bestemt identifikator, men det kan 
også gjelde andre relevante forhold som f eks en rolle eller en egenskap. Hvorvidt 
tjenesteyteren etter dette kjenner brukerens alminnelige identitet avhenger av 
hvilke opplysninger som formidles fra identitetsforvalter, og hvilke opplysnin-
ger tjenesteyteren har om brukeren fra før.

293 Det er ikke noe i veien for at identitetsforvalteren åpner for at brukeren autentiserer seg over-
for identitetsforvalteren gjennom eksterne autentiseringstjenster, jf. eksempelvis ID-porten. 
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En forutsetning for at en identitetsforvalter kan utstede erklæringer om forhold 
vedrørende brukeren, er at identitetsforvalteren har fått bekreftet opplysningene 
gjennom initiell og løpende autentisering av brukeren. Det er imidlertid vanlig 
at autorisering av brukeren skjer av tjenesteyteren selv.

Det er viktig å understreke at SAML og andre standarder for relasjonsorientert 
identitetsforvaltning ikke spesifiserer hvordan identitetsforvalteren skal gjen-
nomføre innrullering og løpende autentisering av brukeren. Innrulleringen og 
løpende autentisering kan altså skje med ulike pålitelighetsnivåer og med vidt 
forskjellige autentiseringsmekanismer som f eks passord, smartkort, PKI eller 
biometri. Informasjon om hvordan brukeren ble autentisert kan uttrykkes i 
SAML-akkreditiver som tjenesteyteren legger til grunn for sine beslutninger 
om å autorisere brukeren.294

3.4.2.3 Autorisering
Autorisering gjelder beslutninger om hvilke tjenester og resursser brukeren skal 
ha tilgang til. Som regel vil målet med den løpende autentisering være å få eta-
blert tilstrekkelig sannsynlighet for den rettigheten eller egenskapen som er 
nødvendig for å fatte beslutninger om autorisering. Riisnæs beskriver autorise-
ring som prosessen med å «tildele, eller undersøke eller godkjenne eksistensen 
av, en rettighet eller egenskap som har betydning, eller er definert som nødven-
dig, for å initiere eller gjennomføre en transaksjon».295

Autorisering brukes både om det at en aktør på forhånd, for eksempel i innrul-
leringsfasen, avgjør hva en bruker skal være berettiget til i fremtiden, og det at 
aktøren i en konkret transaksjon gir en bruker tillatelse til en bestemt handling. 

Mens standarder og løsninger for relasjonsorientert identitetsforvaltning legger 
til rette for at innrullering og løpende autentisering kan gjennomføres av iden-
titetsforvalter, vil beslutninger om autorisering gjerne fattes av den enkelte tje-
nesteyter.296 

Spørsmålet om autorisering vil kunne avhenge av forhold som ikke bestemmes 
av partene selv – for eksempel det å inneha en bevilling knyttet til en bestemt 

294 Se nærmere om mulighetene for å angi vilkår, autentiseringskontekst og samtykke i SAML-ak-
kreditiver i kap 5.4.5.

295 Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 
45.

296 Se tilsvarende Clarke, Identity Management, mars, 2004, s 13. Det finnes dog unntak, som 
f  eks i Feide hvor vertsorganisasjone bestemmer hvilke (lokale og eksterne) Feide-tjenester 
egne brukere skal ha tilgang til. Se nærmere kap 5.7.3. 
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profesjonsutøvelse, tillatelse til å føre motorvogn, et arbeidsforhold, eller et an-
net avtalebasert tilknytningsforhold som det å disponere et kredittkort.297

3.5 Nærmere om autentisering

Autentisering er prosessen med å etablere tilstrekkelig sannsynlighet for riktig-
heten av en påstand om et faktisk forhold.298 I det følgende skal vi se nærmere på 
hvilke påstander som kan autentiseres, hva som er tilfredsstillende autentisering 
(autentiseringsstyrke) og hvordan man autentiserer (autentiseringsmekanis-
mer). Vi skal også se nærmere på arbeidet med å definere risiko- og sikkerhets-
nivåer som grunnlag for felles autentiseringsløsninger.

Ovenfor er det sondret mellom initiell autentisering der spørsmålet er hvem som 
skal knyttes til en bestemt brukerkonto og identifikator, og løpende autentise-
ring hvor brukeren anvender tildelt identifikator og autentiseringsmekanisme 
for å få tilgang til brukerkontoen. 

Det er en nær sammenheng mellom identifisering, autentisering og autorise-
ring. Riisnæs oppsummerer forholdet mellom dem slik: Identifisering – hvem er 
du? Autentisering – bevis det. Autorisering – dette er hva du får lov til å gjøre.299

For allerede innrullerte brukere skjer identifisering normalt ved å oppgi tidlige-
re tildelt identifikator som mottaker benytter for å hente opp den korresponde-
rende brukerkonto. Dette fremgår av Clarkes definisjon av identifisering:

«The term ‘identification’ refers to the process whereby data is associated with a parti-
cular identity through the acquisition of an identifier.»300

Identitetsautentisering definerer Clarke som prosessen med å etablere tillitt til 
påstanden om (bruker)identitet, og dette gjøres ved å kryss-sjekke informasjon 
knyttet til identifikatoren mot en eller flere autentiseringsmekanismer:

297 Se nærmere om dette i Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og 
ansvar, Bergen 2007, s 46.

298 Definisjonen bygger på Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og 
ansvar, Bergen 2007, s 44.

299 Se Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, 
s 46. Se også Schneier, Beyond fear: thinking sensibly about security in an uncertain world, New 
York 2003, s 182-183.

300 Se Clarke, Identity Management, mars, 2004, s 35. 
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«The term «identity authentication» refers to the process whereby confidence is esta-
blished in an assertion of identity. It is performed by crosschecking the information 
available (the identifier) against one or more authenticators.»301

Resultatet av en vellykket identitetsautentisering er at man har fått etablert en 
viss sannsynlighet for riktigheten av påstanden om brukeridentitet. Hvorvidt 
den som har foretatt autentiseringen kjenner brukerens alminnelige identitet vil 
avhenge av den initielle autentisering som ble foretatt ved innrulleringen. Et 
annet usikkerhetsmoment knytter seg om det var rette bruker som benyttet au-
tentiseringsmekanismen.

Det er kun i tilfeller hvor autentiseringen skjer gjennom biometriske kjennetegn 
at det er tale om autentisering av fysiske individer. Individautentisering skjer 
ved å sammenlikne en biometrisk profil med en persons avlagte profil.302 Også 
ved individautentisering vil kjennskap til alminnelige identitet avhenge av den 
initielle autentisering ved innrullering.303

I forbindelse med redegjørelsen for standarder og løsninger for relasjonsorien-
tert identitetsforvaltning i kapittel 5, vil rolle- og attributtautentisering bli viet 
særlig oppmerksomhet. En interessant løsning som baserer seg på rolleautenti-
sering er Shibboleth hvor elever, studenter og ansatte gis tilgang til ressurser og 
tjenester basert på deres rolle og emne-/studietilknytning. Løsningen bygger på 
at brukerens vertsorganisasjon står for innrullering og løpende autentiseringen 
og bekrefter gjennom digitale akkreditiv overfor tjenesteytere at brukeren har 
den relevante rollen eller studietilknytningen. Tjenesteyterens beslutning om å 
autorisere brukeren baserer seg dermed ikke på brukerens identitet, men på den 
rolle eller det attributt som er relevant for den aktuelle tjenesten. 

Tilsvarende løsninger kan etableres for å autentisere andre forhold som er rele-
vante for den aktuelle transaksjon. Eksempelvis kan en identitetsforvalter be-
krefte overfor en tjenesteyter at brukeren er over en viss alder, er betalingsdyktig 
eller har et relevant medlemskap uten at brukerens alminnelige identitet avdek-
kes. Identitetsforvalteren kan for så vidt også utlevere andre personidentifise-
rende opplysninger på brukerens vegne, f eks brukerens kontaktopplysninger, 
kalenderinformasjon, preferanser osv. 

301 Clarke, Identity Management, mars, 2004, s 35.
302 Se Clarke, Identity Management, mars, 2004, s 35: The term «entity authentication» refers to 

the process whereby confidence is established in an assertion of entity. It is performed through 
the acquisition of an entifier (in the case of a natural person, a biometric), and the cross- 
checking of that entifier against a pre-recorded copy of that entifier.» 

303 Se eksempel om bruk av biometri av SAS som illustrerer dette poenget i kap 3.5.1.2.
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Eksemplene viser at det i mange tilfeller er mulig å gjennomføre transaksjoner 
uten at brukerens alminnelige identitet gjøres kjent for tjenesteyteren. En forut-
setning er imidlertid at tjenesteyteren får autentisert det forhold som er relevant 
for den aktuelle tjeneste.304 I tilfeller hvor autentiseringen skjer ved hjelp av en 
ekstern identitetsforvalter vil det også kunne etableres ordninger som gjør at 
tjenesteyteren etter nærmere bestemte vilkår også kan holde anonyme brukere 
ansvarlige ved tilfeller av misbruk av tjenesten. 

I mange sammenhenger er imidlertid definisjonen av autentisering begrenset til 
verfisering av identitet. Eksempler på dette er definisjonene av autentisering 
som er lagt til grunn av f eks PKI-utvalget305 og Rammeverket for autentisering 
og uavviselighet i og med offentlig sektor.306 Liberty Alliance og OASIS har like-
lydende definisjoner av autentisering som også er knyttet til identitet.307 I esig-
naturloven § 3 nr. 1 er elektronisk signatur definert som «data i elektronisk form 
som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes som autentiseringsme-
tode». I definisjonen fremstår autentisering som selve formålet med en elektro-
nisk signatur. Imidlertid er ikke selve begrepet autentisering definert. Selv om 
esignaturdirektivet og loven fokuserer på autentisering av identitet, er det i prin-
sippet ikke noe veien for at elektroniske signaturer også kan benyttes for å au-
tentisere andre faktiske forhold som f eks en rolle eller et attributt.308

Selv om det tradisjonelt har fremstått som viktig å autentisere identitet, er det 
grunn til å reflektere over om man er tjent med en slik snever definisjon. Etter 
min mening kan en ensidig fokusering på identitet medføre at man i for stor 
grad tar for gitt at alminnelig identitet er nødvendig uten å undersøke om au-
tentisering av andre faktiske forhold vil være tilstrekkelig.

Det er sjelden behov for, eller realistisk å snakke om å etablere 100 % sannsyn-
lighet for at en påstand er sann. I stedet vil autentiseringen ha som mål å etable-
re det som etter forholdene er tilstrekkelig sannsynlighet for riktigheten av på-
standen. Det er grunn til å understreke at autentiseringsstyrken i utgangspunktet 
er uavhengig av hva som skal autentiseres. Eksempelvis kan man tenke seg au-

304 Se også Clarke, Authentication: A Sufficiently Rich Model to Enable e-Business, 2001, som son-
drer mellom hele 16 ulike forhold som det kan være behov for å autentisere.

305 Se NOU 2001: 10 Uten penn og blekks 30, som definerer autentisering som «verifisere en på-
stått identitet eller mottaker».

306 Se Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rammeverk for autentisering og uavviselig-
het i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, Oslo, 2008, s 7, som gir følgende de-
finisjon av autentisering: «å verifisere en påstått identitet».

307 Liberty Alliance, Liberty Glossary, Version: 2.0 og OASIS, Glossary for the OASIS Security As-
sertion Markup Language (SAML) V2.0, 2005: «Authentication is the process of confirming a 
system entity’s asserted identity with a specified, or understood, level of confidence». 

308 Se nærmere om dette i kap 3.5.1.3.
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tentiseringsløsninger som etablerer like stor sannsynlighet for riktigheten av 
påstander om brukeridentitet, roller eller attributter.

Riisnæs anvender autentiseringsbegrepet som et uttrykk for «at det på et gitt 
tidspunkt er mulig å etablere tilstrekkelig grad av sannsynlighet for riktigheten 
av en påstand om et faktisk forhold (typisk en påberopt identitet, rettighet eller 
rolle).»309 Karakteristikken fanger opp det forhold at formålet og tidspunktet for 
autentisering kan variere. Et viktig skille går mellom enhetsautentisering og 
opphavsautentisering. Med enhetsautentisering menes en «autentiseringspro-
sess som gjennomføres i en direktekoplet sesjon, altså mens en transaksjon på-
går, i den hensikt å sikre seg at man kommuniserer med rett person eller en-
het.»310 Opphavsautentisering kan beskrives som en autentiseringsprosess «som 
etablerer en kopling mellom kommunikasjonsmotparten og de aktuelle data 
slik at prosessen også kan gjennomføres i frakoplet modus, og eventuelt på et 
senere tidspunkt.»311

3.5.1 Mekanismer og teknologier for autentisering
Ved tradisjonelle kommunikasjonsformer vil det ofte være mulig å fysisk obser-
vere den identitet, rolle eller egenskap som påberopes. Hvis en godt voksen per-
son ønsker å kjøpe kinobilett til en forestilling med 7-årsgrense, ville det vekke 
oppsikt om kassadamen ba om ID-kort for å få autentisert personens alder. Der-
som hun mot formodning skulle be om ID-kort, ville autentiseringen bygge på 
følgende premisser: Er dette et ID-kort som ser ekte ut og som er tildelt etter en 
tilfredsstillende identitetsautentisering? Og er personen den samme som er av-
bildet på kortet? Normalt vil kontantbetalingen også godtas uten forespørsel om 
hvem personen er. I dette tilfellet kan kassadamen fysisk observere alder og kon-
tanter – egenskapene er det man kan kalle selvautentiserende.312 Videre vil det 
normalt ikke være behov for å lagre personidentifiserende opplysninger. 

Ved elektronisk kommunikasjon er utgangspunktet at vi ikke kan basere oss på 
slik selv-autentisering hvor egenskaper kan sanses eller observeres. Opplysnin-
ger som kan underbygge påstanden må da kommuniseres av den enkelte, eller 
av andre som har tilgang til slike opplysninger. Dersom billetten kjøpes på net-
tet vil det normale forløpet være at personens identitet blir kjent, blant annet i 

309 Se, Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, 
s 44.

310 Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 
41.

311 Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 
41. På engelsk benyttes gjerne begrepene «peer entity authentication» og «data origin authen-
tication». 

312 Se Lessig, Code: version 2.0, New York 2006, s 40.
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forbindelse med gjennomføring av betalingen. Videre vil opplysninger om bru-
kerens kjøp kunne bli lagret både hos kortselskap og billettselger. Eksemplet 
viser at den samme transaksjonen vil arte seg forskjellig avhengig av om den 
foretas ved fysisk nærvær eller over Internett.

Det skjelnes gjerne mellom fire ulike mekanismer for autentisering, nemlig noe 
man: 

• er (biometriske kjennetegn), 
• vet (for eksempel passord), 
• har (for eksempel smartkort, kortleser, informasjonskapsel etc) og/eller 
• gjør (for eksempel karakteristika som trykk, hastighet og bevegelsesmøn-

ster når man påfører en signatur)

Jo flere av disse mekanismene, eller faktorene, som anvendes jo større sikkerhet 
vil man normalt ha for at en påstand er riktig. En autentiseringsløsning for inn-
logging til en nettbank kan for eksempel basere seg på passord (noe en vet) og en 
pinkodekalkulator (noe en har), og omtales derfor som to-faktor autentisering. 

Enkelte autentiseringsmekanismer fortjener særskilt redegjørelse. Først skal vi 
se nærmere på autentisering gjennom fysiske dokumenter samt forholdet til di-
gitale bevisbærerere (akkreditiv). Deretter ser vi på bruk av biometri til identifi-
sering og autentisering. Avslutningsvis gjøres det rede for autentisering basert 
på PKI.

3.5.1.1 Fysiske og digitale akkreditiv 
Tradisjonelt har fysiske ID-kort og andre dokumenter vært viktige for å autenti-
sere identitet, rettigheter eller roller. Blant de vanligste «ID-kortene» kan det 
sondres mellom primære og sekundære identifikasjonsbevis. De primære bevis 
er de som etablerer en persons identitet, og som er en forutsetning for at andre 
bevis skal kunne utstedes. Dåpsattest, fødselsattest og pass er grunnleggende 
dokumenter i så måte. En utfordring med slike «inngangspapirer»313 er at en feil 
her vil kunne få følger når de blir lagt til grunn for utstedelse av sekundærdoku-
menter. Roger Clarke omtaler dette som «the entry-point paradox», hvor senere 
utstedte identitetsbevis vil bygge på tidligere utstede bevis.314 Man kan tenke seg 

313 Også omtalt som «breeder documents», se Selmer, «Hvem er du?» Lov og Rett, 2, 1992, s 311-
334, s 316. 

314 Se Clarke, Human Identification in Information Systems: Management Challenges and Public 
Policy Issues 1994, som bruker betegnelsen «the entry-point paradox» i forbindelse med «the 
problem of low integrity being propagated from seed documents onwards to derivative docu-
ments.» 
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et hierarki av identitetsbevis som gjerne har sin rot i en dåpsattest, fødselsattest 
eller for eksempel et pass.

Noen dokumenter er ikke knyttet til bærerens identitet og aksepteres såfremt de 
er relevante for den aktuelle transaksjon. Kontanter er for eksempel helt uten 
persontilknytning og aksepteres såfremt de er ekte, er riktig valuta og det ikke 
dreier seg om unormalt store beløp. Tilsvarende vil riktig innløst billett til buss 
eller tog gi adgang til kommunikasjonsmidlene uten spørsmål om hvem perso-
nene er, og frakken utleveres dersom man kan levere den korresponderende gar-
derobelappen. Mange av disse fysiske transaksjonene skjer altså uten at det er 
nødvendig å identifisere den man samhandler med. I eksemplene over vil besit-
telse av et riktig dokument være tilstrekkelig.

Mange fysiske ID-dokumenter er imidlertid personlige, det vil si at kortet er 
ment å tjene som bevis for en bestemt persons rettigheter eller kvalifikasjoner. 
For at et kort ikke urettmessig skal bli påberopt av andre inneholder mange 
dokumenter informasjon som gjør det mulig for en tredjeperson å autentisere 
påstanden om at det er rett person som bærer det. Informasjon som kan leses av 
kortet vil altså komme i tillegg til det faktum at den som påberoper seg de kva-
lifikasjoner eller rettigheter et kort omtaler faktisk har kortet i sin besittelse (au-
tentiseringsmekanismen «noe en har»). I noen tilfeller vil det være relevant å 
påføre navnet og kanskje fødselsdato på den kortet gjelder. Navn og fødselsdato 
vil imidlertid sjelden være egnet til å autentisere påstanden om at bærer av kor-
tet er den kortet gjelder. Problemet med navn og fødselsdato er at de bare til en 
viss grad er selv-autentiserende. Navnet vil kunne gi antydning om kjønn og 
opprinnelse, mens fødselsdato vil angi personens alder. I de fleste tilfeller vil nok 
navn og fødselsdato være av beskjeden betydning for å autentisere påstanden 
om at innehaveren er den kortet gjelder.

En annen autentiseringsmekanisme som det kan være relevant å påføre doku-
mentet er kortholders underskrift. En sammenlikning av kortholderens under-
skrift med underskriften som er preget på kortet vil kunne understøtte påstan-
den om at kortholderen er den kortet gjelder. I praksis har nok også slike 
underskriftsprøver begrenset verdi i forhold til å sannsynliggjøre at det er rett 
person som disponerer kortet. For det første kan den som skal underskrive ha 
tid til å øve seg på å forfalske underskriften, og for det andre har de færreste 
kompetanse til å vurdere slike underskrifter. Den autentiseringsmekanismen 
som tillegges mest vekt er nok derfor sammenlikning av innehaveren med den 
som er avbildet på kortet. 

Ovenfor har vi sett på hvilke egenskaper som kan benyttes for å foreta fysisk 
autentisering av kortholder. Når det gjelder maskinlesbare kort, vil fysisk verifi-
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serbare opplysninger ikke lenger være avgjørende. Dersom kortet også skal være 
maskinlesbart vil det være nødvendig å utstede kort som gir tilstrekkelig sikker-
het for at det er rette vedkommende som anvender kortet. Tradisjonelt har pin-
koder vært den viktigste autentiseringsmekanismen knyttet til maskinlesbare 
kort. 

Problemstillingen kan illustreres med innføringen av ID-kort på bygge- og annleggs-
plasser.315 I forskriftens § 4 følger det at kortet blant annet skal innholde opplysninger 
om arbeidsgiver og arbeidstaker, samt navn, bilde og signatur av arbeidstaker – altså 
opplysninger som er egnet til fysisk autentisering av kortholderen. For øvrig er for-
skriften taus om hvilke egenskaper kortet skal ha, herunder om kortet skal være mas-
kinlesbart og hvilke krav som da må stilles til autentisering av brukeren av kortet. 
Muligheten for at kortene vil bli lest elektronisk er absolutt tilstede, se høringsbrevet til 
forskriften, kommentarer til forskriftens § 1: «Det understrekes for øvrig at virksom-
hetene selv kan velge å benytte kortet til andre formål enn det som ligger til grunn for 
ordningen. Departementet antar at flere virksomheter vil ha ønske om også å benytte 
kortet eksempelvis til adgangskontroll, tidsregistrering mv. Det legges derfor opp til å 
etablere fleksible løsninger ved utforming av tekniske krav til kortet som åpner for slik 
bruk».

På enkelte områder har det utviklet seg en praksis for å akseptere ID-kort uten-
for det opprinnelige bruksformål. For eksempel er det primære formålet med 
førerkortet å bevise for politi og andre myndigheter at innehaveren har rett til å 
føre bestemte typer kjøretøy, mens bankkort primært skal gjøre det mulig for 
banken og dens ansatte og informasjonssystemer å kjenne igjen og knytte inne-
haveren til en konto i banken. At førerkortet også noen ganger blir brukt til å 
bevise at man er over 18 år er litt på siden av det opprinnelige formålet, men er 
naturligvis avledet av det faktum at man må være 18 år for føre bil i Norge. En 
fare ved slik formålsutgliding er imidlertid at det utvikler seg en praksis hvor 
ID-kort godtas i tilfeller hvor det er uegnet pga de rutiner og forutsetninger som 
gjelder for dets utstedelse og bruk. Tradisjonelt har nok identitetsdokumenter 
utstedt av offentlige myndigheter og enkelte private institusjoner (for eksempel 
banker) blitt akseptert til de fleste formål, jf over om inngangspapirer og «the 
entry-point paradox». Tilsvarende farer gjelder ved elektronisk samhandling 
hvor autentiseringsløsninger kan komme til å anvendes ut over det opprinnelige 
formålet, og hvor styrken på autentiseringsløsningen avhenger blant annet av 
kvaliteten på autentiseringsløsningen som ble lagt til grunn for innrulleringen.

Legitimasjon er et begrep som ofte brukes om det å føre bevis for identitet, kom-
petanse eller rettighet. I dagligtalen assosieres vel gjerne legitimasjon med bruk 
av identitetskort («ID») eller legitimasjonskort (noen ganger bare omtalt som 

315 Jf forskrift 30. mars 2007 nr 366 om identitetskort (id-kort) på bygge- og anleggsplasser.
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«legitimasjon»). For eksempel må man kanskje legitimere seg som rette motta-
ker når man henter ut en pakke på posten. I enkelte lover er legitimasjon brukt 
om fysiske316 eller elektroniske317 identitetsbevis. Legitimasjon brukes også i be-
tydningen dokument eller et annet ytre kjennemerke318 som «gjør den legitimer-
te i stand til å disponere på bindende måte, også om det viser seg at legitimasjo-
nen ikke korresponderer med en tilsvarende rett eller kompetanse til å 
disponere».319 

I avtaleretten har for eksempel det forhold at fullmektigen fremstår som legitimert 
betydning for konflikter som skyldes at fullmektigen handler innenfor fullmakten, 
men i strid med en intern instruks. Legitimasjon er også et sentralt begrep i reglene om 
representasjonsrett i sammenslutninger, det vil si reglene om hvem som kan inngå 
avtaler på vegne av en juridisk person. Problemstillingen her er beslektet med den som 
er skissert over for fullmaktsforhold: I hvilken grad vil en medkontrahent vinne rett 
dersom den som representerer sammenslutningen går utover sin kompetanse til å bin-
de sammenslutningen, men fremstår som legitimert utad? Under visse vilkår vil det 
være snakk om legitimasjonserverv fra tredjemanns side, blant annet under forutset-
ning av at tredjemann er i aktsom god tro – altså at han verken kjente eller burde 
kjenne til at fullmektigen eller representanten handlet utenfor sin rett.320

Legitimasjon har altså en helt spesifikk rettslig betydning som avviker noe fra 
den dagligdagse betydningen om å føre bevis for identitet eller rett. Paradoksalt 
nok er hovedpoenget med legitimasjon og legitimasjonsvirkning i rettslig sam-
menheng at det ikke er samsvar mellom en rett eller kompetanse (det interne 
forhold), og hvordan dette fremstår utad overfor en eventuell medkontrahent.

Det er nok neppe mulig å endre den innarbeide forståelsen om legitimasjon som 
fysiske identitetsbevis. Jeg mener imidlertid at begrepet er uheldig å bruke om 
det som bedre kan beskrives som identifisering, autentisering og autorisering 
ved elektronisk samhandling.

316 En rekke lover bruker betegnelsen legitimasjon om fysiske identitetspapirer. Se for eksempel 
lov 16. januar 1970 nr 1 om folkeregistrering § 8, lov 6. mars 2009 nr 11 om tiltak mot hvitvas-
king og terrorfinansiering mv (hvitvaskingsloven) §§ 7 og 8, forskrift 13. februar 2009 nr 302 
om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv (hvitvaskingsforskriften) §§ 5 og 7 og lov 
5. januar 2001 nr 1 om vaktvirksomhet § 10.

317 Se hvitvaskingsforskriften § 6 om «elektronisk legitimasjon for fysiske personer».
318 I enkelte tilfeller fungerer registeropplysninger som legitimasjon, jf for eksempel lov 3. juni 

1994 nr 15 om Enhetsregisteret § 24 og hvitvaskingsforskriften § 7.
319 Bing og Fog, Fem essays om ny informasjonsteknologi, forbrukere og personvern, København 

1989, s 64.
320 Se nærmere om legitimasjonsvirkninger i Woxholth, Avtalerett, 8. utg., Oslo 2012, kapittel 13 

(mellommannsrett/fullmaktsforhold) og kapittel 12 (representasjonsrett). Se nærmere om le-
gitimasjon og pengekravsrett Blanck m fl., Noen rettslige aspekter i forbindelse med innføring 
av identitetskort, Oslo 1976, s 18-39.
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Et begrep som etter min oppfatning er treffende både for fysiske og digitale be-
visbærere er akkreditiv. I teknisk litteratur brukes gjerne begreper som «creden-
tials», «tokens» eller «assertions» om meldinger som gjelder identifisering, au-
tentisering eller autorisering av brukeridentiteter. Man kan således snakke om 
fysiske og digitale akkreditiver. Begrepet er etter min mening godt, siden det 
knytter seg til utstedelse av bevis i forbindelse med forutgående akkreditering 
hvor vedkommende er blitt identifisert, autentisert og kanskje autorisert til visse 
fremtidige disposisjoner. Akkreditivet kan således ved senere samhandling bru-
kes både når det gjelder identifisering, autentisering og autorisering av den en-
kelte.321

3.5.1.2 Identifisering og autentisering ved hjelp av biometri 
Biometriske systemer bygger på fysiologiske eller adferdsmessige egenskaper 
som er unike for enkeltpersoner. Ashbourn definerer biometri («biometrics») 
som:

«[A] measurable physiological and/or behavioural trait that can be captured and sub-
sequently compared with another instance at the time of verification.»322

For at en egenskap skal være egnet for bruk i et system for identifisering og/eller 
autentisering, bør den blant annet være:323

• Universell, dvs at det er en egenskap som finnes hos de fleste personer.
• Unik, dvs at egenskapen må være unik for hver person. For eksempel 

regnes sannsynligheten som svært lav for at to personer skal ha sammen-
fallende profiler ved biometriske systemer basert på DNA, iris og finger-
avtrykk.

• Permanent, dvs at egenskapen forblir uendret over tid for hver person. 

Det er vanlig å sondre mellom bruk av biometri i «identifiseringsmodus» og 
«autentiseringsmodus».324

Identifiseringsmodus går ut på å gjøre en 1-n sammenlikning, altså en sammen-
likning av den avleste biometriske profil mot alle tidligere avlagte profiler. 
 Dersom basen inneholder mange avtrykk vil dette kunne medføre en viss mas-

321 Se nærmere om SAML-akkreditiver i kap 5.4.
322 Ashbourn, Biometrics – Advanced Identity Verification, New York 2000, s 12.
323 Se Artikkel 29-gruppen, Working document on biometrics, (2003), s 3.
324 Se Ashbourn, Biometrics – Advanced Identity Verification, New York 2000, s 65-67. Se også 

Europarådet, Progress report on the application of the principles of Convention 108 to the colle-
ction and processing of biometric data, 5. februar, 2005, s 8-9. Autentiseringsmodus er av og til 
kalt verifikasjonsmodus.
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kinberegningstid. Identifiseringsmodus er derfor mer egnet dersom sammen-
likningen skjer mot et mer begrenset antall profiler. Et eksempel er sammen-
likning mot et bestemt utvalg, f eks personer som er svartelistet og som ikke skal 
gis adgang til et bestemt område. Sett i lys av hvordan identifisering og autenti-
sering tidligere er definert vil identifiseringsmodus i realiteten også omfatte au-
tentisering. Identifiseringsmodus tilsvarer det Clarke omtaler som «entity 
authentication»:

The term «entity authentication» refers to the process whereby confidence is establis-
hed in an assertion of entity. It is performed through the acquisition of an entifier (in 
the case of a natural person, a biometric), and the cross-checking of that entifier against 
a pre-recorded copy of that entifier.»325 

Hvis man sammenlikner biometrisk identifiseringsmodus med identifisering og 
autentisering ved hjelp av brukeridentitet som identifikator er det visse forskjel-
ler. Brukeridentiteten – påstanden om identitet – gjør det bare mulig for systemet 
å hente opp vedkommendes brukerkonto. Foreløpig har systemet ikke fått sann-
synliggjort påstanden om brukeridentitet. Autentisering av brukeren beror der-
for på bruk av en autentiseringsmekanisme. Ved biometri vil dette fortone seg 
noe annerledes. I og med at brukeren er den eneste som kan genere et visst bio-
metrisk avtrykk, kan man si at det samtidig har skjedd en autentisering. Beteg-
nelsen identifikasjonsmodus synes å være innarbeidet, så det er ikke realistisk å 
gå vekk fra denne begrepsbruken. 

Bruk av biometri i autentiseringsmodus går ut på å gjøre en 1-1 sammenlikning 
mellom den avleste biometriske profil og en påberopt brukeridentitet. Dette 
skjer ved den avleste profilen sammenliknes med den lagrede profilen som er 
knyttet til brukeridentiteten som påberopes.326 Dette er en prosess som krever 
mindre regnekapasitet og som derfor kan skje raskere og mer presist enn om 
sammenlikningen skulle skje mot alle profiler, jf om identifikasjonsmodus over. 
Fordelen med autentiseringsmodusen er også at brukeren vil kunne ha mer kon-
troll på autentiseringsprosessen ved at den enkelte selv må påberope seg en be-
stemt identitet. I teorien er det ikke noe i veien for at biometri i identifikasjons-
modus benyttes for «skjult identifisering», siden det vil kunne være nok å f eks 
ta hånden på et håndtak. Autentiseringsmodus har også den fordelen at man i 
praksis vil hindre at brukeren ufrivillig blir akseptert i systemet som en annen 
bruker, noe som, avhengig av angitte terskelverdier, ikke er utelukket for identi-
fikasjonsmodus.

325 Clarke, Identity Management, mars, 2004, s 35.
326 Europarådet, Progress report on the application of the principles of Convention 108 to the colle-

ction and processing of biometric data, 5. februar, 2005, s 9.
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En viktig egenskap ved biometriske systemer er hvilken feilrate de opererer 
med. Her skilles det blant annet mellom falske positive, dvs at systemet aksepte-
rer feil person ifht en påstått identitet, og falske negative, dvs at systemet feilaktig 
avviser riktig person.327 I hvilken grad man kan akseptere falske postive og ne-
gative vil avhenge av brukssituasjonen, og vil dermed ha betydning for hvilke 
biometriske egenskaper systemet bør bygge på.328

Resultatet av en vellykket identifisering eller autentisering trenger ikke nødven-
digvis være at man har avdekket en persons alminnelige identitet. Dette vil av-
henge av innrulleringen, jf kapittel 3.4.2. Resultatet kan også være at man har 
etablert tilstrekkelig sikkerhet for en bestemt rolle, eller rett og slett at brukeren 
som ble autentisert er den samme som ble innrullert. Et eksempel på den siste 
varianten, er flyselskapet SAS som benytter biometri for å få verifisert at perso-
ner som sjekker inn bagasje også boarder flyet.329

De personvernmessige implikasjonene av biometri avhenger blant annet av hvor 
de biometriske profilene («templates») lagres. Profilene kan lagres lokalt i det 
biometriske systemet, sentralt i en database eller i et kort eller annen enhet som 
brukeren selv kan råde over.330 Det vil også ha betydning om det lagres hele «bil-
der» eller om det bare lagres en datastreng som er generert på bakgrunn av pro-
filen. Dersom det lagres hele bilder som andre enn brukeren har tilgang til er det 
i prinsippet ingen tekniske begrensninger for videre bruk av bildet til f eks å 
opprette nye biometriske systemer på andre områder. Dersom det bare lagres en 
datastreng, vil dette være å anse som pseudonyme identifikatorer, jf kapittel 4.5. 
De personvernmessige aspektene avhenger blant annet av hvem som kjenner 
koblingen mellom pseudonymet og brukeren. Videre vil type pseudonym ha 
betydning for aktørers mulighet til å lenke/samkjøre sine opplysninger ved hjelp 
av pseudonymer.

Denne korte redegjørelsen viser at det er en rekke forhold som vil ha betydning 
for hvordan et biometrisk system vil kunne påvirke personvernet.331 Av denne 
grunn understreker både Art 29-gruppen og Europarådet viktigheten av per-

327 Se nærmere Ashbourn, Biometrics – Advanced Identity Verification, New York 2000, s 70-73.
328 Se nærmere Ashbourn, Biometrics – Advanced Identity Verification, New York 2000, s 70-76. 

Se også {Ashbourn, 2000 #484}{Ashbourn, 2000 #484} Europarådet, Progress report on the 
application of the principles of Convention 108 to the collection and processing of biometric 
data, 5. februar, 2005, s 10-12.

329 Se Datatilsynet, SAS får bruke fingeravtrykk, Datatilsynet.no, 2006.{Den 30. internasjonale 
datatilsynskonferansen, 2008 #386}

330 Se Artikkel 29-gruppen, Working document on biometrics, (2003), s 4.
331 Se nærmere om «Criteria to choose the system architecture» i Europarådet, Progress report on 

the application of the principles of Convention 108 to the collection and processing of biometric 
data, 5. februar, 2005, kap III, på s 13-15.
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sonvernøkende teknologi for å minimere innsamlingen av opplysninger og å 
hindre ulovlig behandling.332

Sondringen mellom identifiseringsmodus og autentiseringsmodus er gjenspeilet 
i et forslag til endring av personopplysningsloven § 12.333 I forslaget er «bio-
metriske metoder for å avdekke en persons identitet (identifisering)» kun tillatt 
dersom det har hjemmel i lov, jf forslagets § 12 (2). Etter forslagets § 12 (3) a) vil 
derimot biometriske metoder for autentisering kunne hjemles i enten lov eller 
samtykke.334

3.5.1.3 Autentisering basert på PKI og sertifikattjenester
Kryptografi har mange anvendelsesområder. Mange assosierer kanskje krypto-
grafi først og fremst med innholdskryptering. Historisk sett har kryptering blitt 
anvendt i flere hundre år til å kryptere innholdet av meldinger ved overføring 
fra ett sted til et annet. I dag er også innholdskryptering av elektroniske overfø-
ringer og lagrede data helt grunnleggende for ivaretakelse av informasjonssik-
kerhet. I det følgende vil imidlertid oppmerksomheten primært rettes mot bruk 
av kryptografi til autentiseringsformål, nærmere bestemt i forbindelse med PKI 
(offentlig-nøkkel-infrastuktur) og sertifikattjenester.

I sin enkleste form innebærer kryptering omdanning av en melding ved hjelp av 
en omforent algoritme og en krypteringsnøkkel. Denne krypteringsprosessen 
resulterer i en ciphertekst som fremdeles rommer meldingen, men som er ulese-
lig for andre enn den som ved hjelp av korrekt algoritme og nøkkel kan dekryp-
tere meldingen slik at den bringes tilbake til sin opprinnelige, lesbare, form. 

Et hovedskille går mellom det som omtales som symmetrisk og asymmetrisk 
kryptografi. Ved symmetrisk kryptografi anvendes den samme/identiske hem-
melige nøkkel både til kryptering og dekryptering. Dersom partene stoler på at 
det bare er vedkommende selv og den annen part som har tilgang/kjennskap til 
den aktuelle nøkkelen, vil symmetrisk kryptering sikre autentisering, samt kon-

332 Se Artikkel 29-gruppen, Working document on biometrics, (2003), s 10 og Europarådet, Pro-
gress report on the application of the principles of Convention 108 to the collection and proces-
sing of biometric data, 5. februar, 2005, s 13.

333 Schartum, Utredning om fødselsnummer, fingeravtrykk og annen bruk av biometri i forbindelse 
med lov om behandling av personopplysninger § 12, 2008. Merk at forslaget ikke er blitt vedtatt.

334 Se nærmere om forslaget til endring av personopplysningsloven § 12 samt Personvernnemn-
das avgjørelser om biometri i kap 7.5.2.
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fidensialitet og integritet.335 Den store ulempen med symmetrisk kryptering lig-
ger i det faktum at identiske nøkler benyttes for kryptering og dekryptering. 
Dette innebærer utfordringer med hensyn til å fordele nøkler før kommunika-
sjonen kan finne sted, og at hver aktør selv må holde orden på ulike nøkler for 
hver kommunikasjonspartner. 

Enkelte av disse utfordringene knyttet til nøkkeladministrasjon ble løst ved ut-
viklingen av asymmetrisk kryptering på siste halvdel av 1970-tallet.336 Asym-
metrisk kryptering, også kalt offentlig-nøkkel-kryptering, involverer bruk av to 
forskjellige nøkler: én privat og én offentlig. Den private nøkkel holdes hemme-
lig, mens den offentlige kan gjøres offentlig tilgjengelig. På bakgrunn av mate-
matiske beregninger har hvert nøkkelpar den egenskapen at det som er kryptert 
med den ene nøkkelen bare kan dekrypteres med den korresponderende nøkkel. 
Dette betyr for det første, at en avsender kan kryptere en melding med motta-
kers offentlige nøkkel for å sikre at ingen andre enn mottakeren kan dekryptere 
meldingen (sikring av konfidensialitet og integritet). For det andre, kan bruk av 
nøklene benyttes for autentisering, siden en melding som er kryptert med den 
private og hemmelige nøkkelen (og som bare kan dekrypteres med den korre-
sponderende offentlige nøkkelen) formodentlig er sendt av den som råder over 
den private nøkkelen. Det er denne funksjonen ved offentlig-nøkkel-kryptering 
man bygger på ved en digital signatur.337 

I praksis vil man ved digitale signaturer benytte et uttrekk, en hashverdi, av meldin-
gen. Riisnæs beskriver dette slik: 

«Ved bruk av digital signatur vil man regelmessig gå veien om et entydig «uttrekk» 
(«fingeravtrykk») av meldingen, en såkalt hashverdi. Dette er et resultat av en matema-
tisk operasjon der meldingens innhold inngår. Den resulterende verdien er unik for 
den aktuelle meldingen. Dette oppnås ved å kjøre meldingen gjennom en kryptogra-
fisk enveisfunksjon, det vil si en funksjon som ikke kan reverseres. Det er altså ikke 
mulig å fremskaffe det opprinelige meldingsinnholdet basert på uttrekket. Uttrekket 
vil ha en forhåndsdefinert lengde (antall bits), noe som vil forenkle signeringsproses-
sen og gjøre den raskere. Når uttrekket krypteres med avsenders private nøkkel og 
legges til meldingen, får man det vi vanligvis kaller en digital signatur til meldingen.

335 Det symmetrisk kryptering ikke sikrer er ikke-benekting. Riisnæs begrunner dette slik: «I og 
med at begge parter besitter den samme nøkkelen, vil mottakeren selv kunne gjøre endringer 
i meldingen og kryptere denne på nytt, men uten at det er mulig for utenforstående å finne ut 
hvem som sto bak den». Se Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver 
og ansvar, Bergen 2007, s 54.

336 Se Diffie og Hellman, «New Directions in Cryptography», IEEE Transactions on Information 
Theory, vol. IT-22, no. 6, 1976, s 644-654.

337 Se nærmere om historikken og begrepsbruken i Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattje-
nester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 54-56.
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En mottaker av en melding signert på denne måten, verifiserer signaturen ved å de-
kryptere med avsenders offentlige nøkkel (hentet fra nøkkelsertifikatet). Deretter 
fremstiller han et uttrekk av selve meldingen ved hjelp av den samme algoritmen som 
avsender benyttet (og som er kjent). Til slutt sammenlikner avsender de to verdiene. 
Dersom verdiene er like, vet mottakeren at meldingen ikke er endret under overføring 
(dataintegritet), og at det er avsenders private nøkkel som er benyttet for å signere 
meldingen (autentisering).»338

Bruk av privat og offentlig nøkkel som beskrevet ovenfor gir imidlertid ingen 
sikkerhet for brukerenes identitet. Det man har fått bekreftet er først og fremst 
at en bestemt nøkkel er anvendt. For å bekrefte forholdet mellom en nøkkel og 
en identitet benyttes et digitalt sertifikat, eller bare sertifikat. Sertifikatene er 
elektroniske meldinger som etablerer en kopling mellom to eller flere opplysnin-
ger, for eksempel mellom et navn og en offentlig nøkkel.339 Sertifikatene er «sig-
nert» av utstederen som på den måten «bekrefter» koblingen.

Den tradisjonelle tilnærmingen til sertifikater har vært at sertifikatet skal be-
krefte koblingen mellom en nøkkel og en identitet.340 Dette fokuset på sikker 
identifisering har vært en av de personvernmessige hovedinnvendingene mot 
PKI og sertifikattjenester. Særlig har enkelte uttrykt skepsis til sentraliserte løs-
ninger med én utsteder av identitetssertifikater. Trusselen mot personvernet føl-
ger blant annet av at bruk av slike sertifikater i flere relasjoner representerer et 
entydig elektronisk spor som kan benyttes for å bygge opp profiler av brukeren. 
Stephan Brands er av de som er skeptisk til ensidig fokus på identitet og sikker 
identifisering ved bruk av PKI. Brands har derfor vært opptatt av å vise at serti-
fikater ikke nødvendigvis trenger å koble en offentlig nøkkel med identitet, og at 
i hvilken grad PKI og sertifikattjenester griper inn i personvernet avhenger av 
hvordan disse tjenestene implementeres.341

338 Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 
56-57.

339 Se nærmere Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Ber-
gen 2007, s 64 og NOU 2001: 10 Uten penn og blekk, s 30.

340 Den mest utbredte formen for digitale sertifikater bygger på strukturen i standarden X.509 v3. 
Slike sertifikater vil vanligvis inneholde sertifikatinnehaverens navn eller en annen relevant 
identifikator, vedkommendes offentlig nøkkel, sertifikatets gyldighetsperiode, sertifikatutste-
derens navn og sertifkatutstederens signatur (for å sikre integriteten til sertifkatet). Se nærme-
re beskrivelse Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, 
Bergen 2007, s 65-66.

341 Se Brands, Rethinking public key infrastructures and digital certificates: building in privacy, 
Cambridge, Mass. 2000, s 271. Se også Dumortier og Goemans, «Legal Challenges for Privacy 
Protection and Identity Management», I: Security and Privacy in Advanced Networking Techn-
ologies Jerman-Blažič, Schneider og Klobučar (red), 2004, s 200.
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Som Riisnæs også påpeker, kan sertifikatene benyttes for å bekrefte mange an-
dre faktiske forhold.342 For eksempel kan et sertifikat også knytte en rettighet 
eller rolle til en nøkkel. Videre kan det nøkkelparet sertifikatet er knyttet til 
være relatert til en person, en virksomhet, en datamaskin eller en såkalt elektro-
nisk agent. Dessuten trenger ikke sertifikatet nødvendigvis inneholde noen 
nøkkel: «det kan også knytte en rolle eller rettighet til en identitet eller sertifikat, 
slik at det må suppleres med et nøkkelsertifikat for å være brukbart for verifika-
sjon av en påstått sammenheng.»343 

Den rettslige reguleringen av elektroniske signaturer og sertifikattjenester følger 
primært av esignaturloven.344 Loven gjennomfører EUs direktiv om elektronisk 
signatur 1999/93/EF345 som har som formål å harmonisere regelverket for digi-
tale signaturer og sertifikattjenester for derigjennom å sikre fri flyt av slike tje-
nester i EU/EØS-området.346 

I esignaturloven § 3 nr. 1 er elektronisk signatur definert som «data i elektronisk 
form som er knyttet til andre elektroniske data og som brukes som autentise-
ringsmetode». Elektronisk signatur er et vidt begrep, og omfatter også autentise-
ring ved hjelp av andre løsninger enn offentlig-nøkkel-infrastuktur. Autentise-
ring som bygger på offentlig-nøkkel-infrastruktur betegnes gjerne digital 
signatur, jf over. I dag er det først og fremst signaturer basert på PKI som tilfred-
stiller kravene til avansert elektronisk signatur, jf § 3 nr. 2.

I praksis omhandler esignaturloven primært kvalifiserte sertifikater og utstedelse 
av slike. Dette følger blant annet av § 1 hvor det heter at formålet med loven er å 
«legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk signatur ved å fastsette 
krav til kvalifiserte sertifikater, til utstederne av disse sertifikatene og til sikre 
signaturfremstillingssystemer.» En sentral bestemmelse er § 6 som slår fast at 
dersom det gjennom lovgivning stilles krav til underskrift, og disposisjonen kan 
gjennomføres elektronisk, «oppfyller en kvalifisert elektronisk signatur alltid et 
slikt krav». En elektronisk signatur som ikke er kvalifisert derimot, «kan» etter 
omstendighetene oppfylle et slikt krav. En kvalifisert elektronisk signatur er i § 
3 nr 3, definert som: «en avansert elektronisk signatur347 som er basert på et 

342 Se Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, 
kap 3.

343 Se Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, 
s 68. 

344 Jf lov 15. juni 2001 nr 81 om elektronisk signatur (esignaturloven).
345 Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF av 13. desember 1999 om en fellesskapsramme 

for elektroniske signaturer.
346 Se nærmere om bakgrunnen for direktivet og loven i Lenda, «Lov om elektronisk signatur», I: 

Informasjonssikkerhet, Jansen og Schartum (red), 2005, s 149-165.
347 Kravene til en avansert elektronisk signatur er angitt i § 3 nr 2.
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kvalifisert sertifikat348 og fremstilt av et godkjent sikkert signaturfremstillings-
system349».

I esignaturloven kapittel 3 oppstilles nærmere krav til utstedere av kvalifiserte 
sertifikater, blant annet til forsvarlig drift, til de produkter og systemer som an-
vendes, til tilbaketrekkingslister, lagring av opplysninger og til informasjon om 
tjenesten. I denne sammenheng er det særlig relevant å nevne § 13 som stiller 
krav om kontroll av undertegners identitet gjennom sikre rutiner som skal være 
offentlige tilgjengelige. Videre bør nevnes at esignaturloven regulerer enhver 
sertifikatutsteders innsamling og behandling av personopplysninger, jf § 7. En 
sertifikatutsteder får kun innhente personopplysninger direkte fra den opply-
singene gjelder, eller med dennes uttrykkelige samtykke og bare i den utstrek-
ning som er nødvendig for å utstede eller opprettholde et sertifikat. Bestemmel-
sen slår videre fast formålsbestemthetsprinsippet, nemlig at opplysningene ikke 
må samles inn eller behandles for andre formål, såfremt det ikke er blitt gitt 
uttrykkelig samtykke til det.350 

Direktivet og loven bygger i stor grad på tankegangen om at elektroniske signa-
turer skal ha samme rettslige virkning som håndskrevne signaturer på papir, jf 
f eks esignaturloven § 6. Man kan imidlertid reise spørsmålet om hvor heldig 
denne metaforen er når det gjelder elektronisk samhandling. Dette gjelder f eks 
synspunktet om at en elektronisk signatur er uttrykk for en persons vilje til å 
binde seg til et dokuments innhold, eller at signaturen ellers skal ha en bestemt 
rettslig virkning. Det er ikke nødvendig å forfølge dette spørsmålet i detalj, men 
mye taler for at man må skille mellom hva som er en «signatur» i teknisk for-
stand og hvilke rettslige virkninger den vil ha.351 Riisnæs nyanserer bildet ved å 
dele anvendelsen av signaturer i fire grupper:352

1. Signatur for enhetsautentisering (identifisering) (typisk SSL)
2. Signatur for opphavsautentisering (skal bare bekrefte at en melding kom-

mer fra en bestemt identitet uten at noe kan utledes om vedkommendes 
mening om innholdet).

3. Signatur som uttrykk for kunnskap (omfatter også autentisering, men i 
tillegg at vedkommende var kjent med innholdet).

348 Kravene til et kvalifisert sertifikat følger av § 4. Merk at bestemmelsen åpner for at sertifikatet 
kan inneholde pseudonym i stedet for undertegnerens navn, men at det da skal gis opplysnin-
ger om at dette er et pseudonym. 

349 Se kravene til sikre signaturfremstillingssystemer i § 8. 
350 Se om formålsbestemthetsprinsippet i kap 2.5.3 og 7.3.
351 Se Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, 

s 58-63.
352 Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 

58, samt s 44-45 og 46-52.
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4. Signatur som uttrykk for vilje. (Dette krever i tillegg til kunnskap om 
innholdet også kunnskap om signaturfremstillingens kontekst. Slik 
signatur må fremstilles under kontroll av avsender.)

Av kategoriseringen ser vi at en signatur kan ha flere funksjoner, og at den ikke 
nødvendigvis trenger å være uttrykk for kunnskap eller vilje (kategori 3 og 4). 
Når det gjelder anvendelse av signaturer for autentisering, er det avklarende å 
skille mellom tilfeller hvor autentiseringen skjer i en direktekoblet sesjon (en-
hetsautentisering), og hvor autentiseringen etablerer en kobling mellom avsen-
der og de aktuelle data slik at prosessen også kan gjennomføres i frakoblet mo-
dus, og eventuelt på et senere tidspunkt (opphavsautentisering). Et eksempel på 
enhetsautentisering er anvendelse av digitale signaturer for klient-server au-
tentisering ved hjelp av SSL- eller TLS-protokollen.353 Opphavsautentisering re-
presenter den «klassiske» tenkningen rundt digitale signaturer.

PKI har lenge stått sentralt i norske myndigheters satsning på autentiseringsløs-
ninger og andre sikkerhetstjenester.354 Utbredelsen av sikkerhetstjenester basert 
på PKI har imidlertid tatt meget lang tid. Et forhold som ganske sikkert har 
forsinket utbredelsen, er det mislykkede forsøket i 2005/2006 på å etablere en 
offentlig «sikkerhetsportal».

Hovedfunksjonen til til den såkalte «sikkerhetsportalen» skulle være å verifisere alle 
godkjente PKI-baserte eID-er i forbindelse med pålogging til offentlige etaters nett-tje-
nester. I følge rammeavtale inngått medio 2005 mellom Brønnøysundregistrene (Br-
reg) og BBS AS, fikk BBS i oppdrag å levere tjenester for sikkerhetsportalen. Statlige 
virksomheter som skulle ta i bruk eID og e-signatur, ble pålagt å benytte sikkerhets-
portalen. Kommunesektoren ble også sterkt anbefalt å benytte portalen. Et av de sen-
trale kravene i avtalen mellom Brønnøysundregistrene og BBS var at bare PKI-basert 
eID skulle kunne brukes for tilgang til tjenester gjennom sikkerhetsportalen. Engangs-
passord skulle f eks bare kunne brukes for å be om å få utstedt en PKI-basert eID gjen-
nom sikkerhetsportalens registreringstjeneste.355 Avtalen bygget videre på at BBS skul-
le være totalleverandør med underleverandører som tilbydere av PKI-basert eID. 
Ansvaret for å inngå avtaler med eID-utstedere ble derfor delegert til BBS. Det lyktes 
imidlertid ikke BBS å inngå rammeavtaler med markedsaktørene, hovedsakelig Buy-
pass og enkelte banker, som hadde godkjente løsninger etter blant annet selvdeklara-
sjonsløsningen med Post- og teletilsynet. Hovedårsaken til dette var at uenighet om 
forretningsmodeller. Utstederne av godkjente eID-er krevde blant annet å kunne tilby 
sine tjenester direkte til hver enkelt offentlige virksomhet, mens forvaltningen ønsket 

353 Se om serversertifikater i kap 3.3.2.
354 Se f eks NOU 2001: 10 Uten penn og blekk, der mandatet var å utrede innholdet i en policy for 

offentlig forvaltning om bruk av PKI.
dokumentkryptering for konfidensialitetsformål og tilhørende infrastruktur
355 Se Riksrevisjonen, Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tje-

nesteutvikling i offentlig sektor, dokument 3:12 (2007–2008), Oslo, 2008, s 54.
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å forenkle dette slik at forvaltningen samlet sett bare trenge én brukerstedsavtale for 
en sikkerhetsportal. I juni 2006 ga FAD og Brreg opp forsøkene med å bli enige med 
utstederne om forretningsmodeller, og avtalene mellom Brreg og BBS ble avviklet.356 I 
tillegg til at bortfallet av sikkerhetsportalen har forsinket utbredelsen av eID basert på 
PKI, har nok dette også medført ekstra kostnader og forsinkelser for mange offentlige 
virksomheter som har fulgt pålegget om kun å benytte sikkerhetsportalen og som har 
forberedt sine tjenester på denne.357 

Med Fornyings- og administrasjonsdepartementets (FAD) lansering av «Ram-
meverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og 
i offentlig sektor» i 2008, er det blitt klart at også andre autentiseringsmekanis-
mer enn PKI vil kunne være tilfredstillende for mange av tjenestene som offent-
lig forvaltning tilbyr over Internett.358 På bakgrunn av konkrete risikovurderin-
ger må det enkelte forvaltningsorgan i utgangspunktet selv stille krav til og legge 
til rette for, en eller flere, løsninger som gir tilfredstillende autentisering. Når det 
gjelder sikkerhetsnivå 1 til 3 vil også andre autentiseringsløsninger enn PKI gi 
tilfredstillende autentisering. I forbindelse med lansering av rammeverket har 
FAD uttalt at det er ønskelig å se offentlig utstedelse av eID på sikkerhetsnivå 4 i 
sammenheng med etablering av en frivillig ordning med et nasjonalt ID-kort.359 

Samtidig med lanseringen av rammeverket tok departementet initiativ til å eta-
blere den såkalte «ID-porten» (tidligere omtalt «samtrafikknav»)360 som felles 
løsning for verifisering av ulike eID-er. ID-porten skulle tilby autentisering ved 
bruk av eID fra markedsaktører som tilfredstiller offentlige krav361, og den skul-
le blant annet tilby single-sign-on til offentlige tjenester i Norge.362 

356 Riksrevisjonen, Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tje-
nesteutvikling i offentlig sektor, dokument 3:12 (2007–2008), Oslo, 2008, s 54.

357 Riksrevisjonen, Riksrevisjonens undersøkelse av elektronisk informasjonsutveksling og tje-
nesteutvikling i offentlig sektor, dokument 3:12 (2007–2008), Oslo, 2008, s 54.

358 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rammeverk for autentisering og uavviselighet i 
elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, Oslo, 2008.

359 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Felles løft for elektronisk ID i offentlig sektor – 
Brev til samtlige statsetater og KS, 24. april, 2008, punkt 4. Etter flere utsettelser er ambisjonen 
at de nasjonale ID-kortene skal bli innført 1. januar 2015. Se Kalajdizic og Randen, «Lover 
nasjonalt ID-kort i 2015», nrk.no, 31. juli 2012, http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8264549, 
sist nedlastet 5. august 2013.

360 Se om navneendring fra «samtrafikknavet» til «ID-porten» i Jørgenrud, «Bytter uforståelig 
navn», digi.no, 9. september 2009, http://www.digi.no/822770/bytter-uforstaaelig-navn, sist 
nedlastet 15. september 2009.

361 Se særlig Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Kravspesifikasjon for PKI i of-
fentlig sektor v 2, 2010, http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/2010_
Kravspek_PKI_norsk.pdf.

362 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Felles løft for elektronisk ID i offentlig sektor – 
Brev til samtlige statsetater og KS, 24. april, 2008, punkt 3. I brevet nevnes også at det er en 
ambisjon at ID-porten skal tilby samspill med sektorspesifikke identitetssamvirker som f eks 
Feide. 

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8264549
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Identitetsforvaltningstjenesten ID-porten har i praksis vært svært viktig for å 
realisere målsetninger om felles løsning for elektronisk ID som forutseting for 
enkle og sikre digitale tjenester. Ved etableringen i 2009 var ID-porten riktig 
nok bare en videreføring av eID-en og identitetsforvaltningsløsningen MinID, 
slik at navnene ID-porten og MinID ofte ble brukt om hverandre om den sam-
me tjenesten. Allerede i 2010 ble det imidlertid inngått avtaler om autentisering 
mot ID-porten ved bruk av eID fra Buypass (smarkort og kodeleser) og Comm-
fides (USB-pinne), og i 2012 kom det også på plass avtale om bruk av BankID 
(kodebrikke fra banken) i ID-porten. Statusrapporter fra Direktoratet for for-
valtning og IKT (Difi), som drifter ID-porten, viser at ID-porten i 2013 ga til-
gang til mer enn 374 nettjenester fra 298 offentlige virksomheter.363 MinID gir 
tilgang til tjenester på sikkerhetsnivå 3, mens de e-ID fra de tre andre leverandø-
rene gir tilgang til tjenester på høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). 

3.5.2 Definering av risiko og sikkerhetsnivåer som grunnlag for felles 
 autentiseringstjenester
For å etablere identitetsforvaltningstjenester som omfatter flere virksomheter er 
det behov for klart definerte krav til autentisering. Rammeverket for autentise-
ring i offentlig sektor er derfor et viktig hjelpemiddel for å definere og vurdere 
slike nivåer.364 Hovedmålsetningen med rammeverket å legge til rette for felles 
løsninger og gjenbruk av løsinger for autentisering og uavviselighet på tvers av 
offentlig sektor. Videre skal rammeverket bla bidra til å gjøre det lettere for of-
fentlige virksomheter å vurdere egnet sikkerhetsnivå for forskjellige typer kom-
munikasjon og å velge løsninger for autentisering og uavviselighet.

Rammeverket er veiledende, og det understrekes at hver enkelt offentlig virk-
somhet selv vil være ansvarlig for de vurderinger og valg som gjøres i forhold til 
egne nett-tjenester. Til tross for rammeverkets veiledende karakter og det fak-
tum at det kun retter seg mot offentlig forvaltning, må det antas at det også har 
overføringsverdi for andre som har behov for å gjøre liknende risikovurderinger. 
Overføringsverdien styrkes dessuten ved at rammeverket også omfatter andre 
autentiseringsløsninger enn PKI.

Rammeverket definerer fire felles risikonivåer for offentlig sektor. Hensikten er 
at offentlige virksomheter på bakgrunn av risikovurderinger skal kunne plasse-

363 Se difi.no, ID-porten, 25. april 2013, http://www.difi.no/digital-forvaltning/id-porten-minid, 
sist nedlastet 5. august 2013.

364 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rammeverk for autentisering og uavviselighet i 
elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, Oslo, 2008. Til rammeverket er det også 
utarbeidet en veileder for gjennomføring av konkrete riskovurderinger, se Direktoratet for 
forvaltning og IKT, Risikovurdering – en veiledning til Rammeverket for autentisering og uav-
viselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, Oslo, 2010.

http://www.difi.no/digital-forvaltning/id-porten-minid
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re egne tjenester i forhold til de definerte risikonivåene. Hvert risikonivå er pro-
duktet av de konsekvenser forskjellige uheldig hendelser kan få for brukere, den 
offentlig virksomheten og offentlig sektor som helhet, og sannsynligheten for at 
konsekvensen inntreffer. De uttalte konsekvensene knytter seg i stor grad til 
andre verdier og interesser enn personvern: liv/helse, økonomisk tap, tap av re-
nommé (anseelse, tillit og integritet), hindring i straffeforfølgelse, uaktsomt bi-
drag til lovbrudd samt bryderi/ulempe.365 

Rammeverket bygger på forutsetningen om at felles risikonivåer vil være et vik-
tig steg for å legge til rette for felles løsninger og for gjenbruk av løsninger for 
autentisering og uavviselighet.366 Risikonivå 1 er beregnet på informasjon som 
er «åpen», dvs at manglende autentisering ikke vil medføre noen uheldige kon-
sekvenser. Dette innebærer også at informasjon som er konfidensiell, taushets-
belagt eller sensitiv må legges på et høyere risikonivå. De andre risikonivåene er 
omtalt som at konsekvensene ved manglende autentisering/uavviselighet vil 
være (risikonivå 2) «liten», (3) «moderat» og (4) «stor». 

Videre definerer rammeverket fire sikkerhetsnivåer for autentisering og uavvise-
lighet, samt praktiske eksempler på løsninger som tilfredstiller disse sikkerhets-
nivåene. Sikkerhetsnivåene er definert på bakgrunn av et ikke uttømmende sett 
med teknologinøytrale parametre som påvirker sikkerhetsnivået i løsningen. 
Parametrene gjelder:

• Krav til autentiseringsfaktor(er), herunder antallet autentiseringsfaktorer 
og deres egenskaper. For eksempel sondres det mellom statiske og dynami-
ske autentiseringsfaktorer, dvs om dokumentasjonen som presenters for an-
dre endres fra gang til gang eller om det er den samme hver gang.

• Utlevering til bruker beskriver hvordan man sikrer knytningen mellom aut-
entiseringsfaktorer og brukeridentiteter, f eks ved fysisk oppmøte eller ved 
utsendelse til folkeregistrert adresse.

• Sikring av autentiseringsfaktorer ved lagring beskriver hvordan autentiser-
ingsfaktoren er lagret lokalt, og hvordan den er fysisk og logisk sikret.

• Krav til uavviselighet beskriver i hvilken grad det i ettertid er mulig å doku-
mentere at en bruker står bak et informasjonselement eller har utført en 
handling.

• Krav til offentlig godkjenning innebærer at det finnes en offentlig kravspesi-
fikasjon (evt en forvaltningsstandard) for den type løsning, og at løsningen 
er deklarert ved en offentlig ordning. 

365 Se Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rammeverk for autentisering og uavviselig-
het i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, Oslo, 2008, s 10.

366 Jf Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rammeverk for autentisering og uavviselighet 
i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, Oslo, 2008, s 9.
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Autentiseringsløsinger som tilfredsstiller nivå 1 er f eks selvvalgt passord og 
brukernavn over Internett eller «identifisering med fødselsnummer». Sikker-
hetsnivå 1 stiller som nevnt over ikke krav til autentisering. Eksempler på au-
tentiseringsløsninger som tilfredstiller nivå 2 er fast passord, passordkalkulato-
rer og engangspassordlister sendt ut i brev til folkeregistrert adresse. På nivå 3 
vil også visse former for utsending til folkeregistrert adresse kunne være aksep-
tabelt, men da med en tilleggssikring for å sannsynliggjøre at ikke en uautori-
sert tar i bruk løsningen. Sikkerhetsnivået «Person Standard» i henhold til krav-
spesifikasjonen for PKI i offentlig sektor vil også tilfredstille nivå 3.367 Kravene 
til nivå 4 vil, i forhold til dagens situasjon og teknologiske løsninger i markedet, 
kun være oppfylt av løsninger basert på PKI som tilfredstiller kravspesifikasjo-
nen i forhold til «Person høyt» og «Virksomhet».368

Etter min oppfatning gir rammeverket god veiledning på mange punkter. Ut-
gangspunktet om at den enkelte virksomhet selv vil være ansvarlig for de vurde-
ringer og valg som gjøres i forhold til egne nett-tjenester er dessuten i tråd med 
personopplysningslovens systematikk vedrørende behandlingsansvar. Det er 
imidlertid grunn til å peke på to sider ved rammeverket som kan trenge ytterli-
gere nyansering.

For det første er det etter min oppfatning oppsiktsvekkende at ikke personvern-
hensyn er nevnt i listen over konsekvenser som er tatt i betraktning i ramme-
verkets kapittel 3.2. Som vi skal se i kapittel 7.8.2.1 kan det utledes krav til au-
tentisering av flere av personopplysningslovens bestemmelser, blant annet i 
forhold til informasjonssikkerhet, samtykke, innsyn, retting og sletting. 

For det andre bygger hele rammeverket på at autentisering bare gjelder autenti-
sering av identitet.369 Autentisering kan også gjelde andre faktiske forhold som f 
eks roller eller attributter. Sett i sammenheng med ambisjonene om et offentlig 
samtrafikknav («ID-porten») som bygger på standarder for relasjonsorientert 
identitetsforvaltning, er det f eks mulig å skille mellom den autentisering som 
gjøres mot identitetsforvalteren (ID-porten) og den informasjonen som formid-
les til tjenesteyteren (den offentlige etat).370 Mens identitetsforvalteren kan få 
autentisert brukerens alminnelige identitet, kan tjenesteyteren motta et akkre-

367 Moderniseringsdepartementet, Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor v 1.02, 2005.
368 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rammeverk for autentisering og uavviselighet i 

elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, Oslo, 2008, s 14 og 15. 
369 Som nevnt i kap 3.5 er autentisering definert som «å verifisere en påstått identitet», jf Forny-

ings- og administrasjonsdepartementet, Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elek-
tronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, Oslo, 2008, s 7.

370 Se Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Felles løft for elektronisk ID i offentlig sektor 
– Brev til samtlige statsetater og KS, 24. april, 2008, punkt 3.
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ditiv som ikke nødvendigvis trenger å inneholde brukerens fødselsnummer. 
I stedet kan akkreditivet inneholde en kontekstspesifikk identifikator, en rolle 
og/eller et eller flere attributter som er tilstrekkelig for den aktuelle tjeneste.

Det er også grunn til å stille spørsmål om hensiktsmessigheten av eksemplene 
på autentiseringsløsninger som tilfredstiller sikkerhetsnivå 1, dvs «liten eller in-
gen sikkerhet». Det første eksemplet gjelder selvvalgt passord og brukernavn. 
Siden det ikke foreligger noen initiell autentisering av alminnelig identitet ved 
tildeling av brukernavn og passord vil resultatet av den løpende autentisering 
heller ikke sannsynliggjøre påstanden om alminnelig identitet. Imidlertid vil en 
slik løsning kunne gi sterk autentisering i forhold til at det er den samme ukjen-
te brukeren som «kommer tilbake».

Det andre eksemplet på autentiseringsløsning som tilfredstiller sikkerhetsnivå 1 
gjelder «identifisering med fødselsnummer». Personvernnemnda har i «Norsk 
Rikstoto AS»371 slått fast at fødselsnummer kan benyttes til identifisering der-
som vilkårene i § 12 er oppfylt. Fødselsnummer kan derimot ikke benyttes for å 
autentisere påstanden om identitet. I rammeverket nevnes det riktig nok at fød-
selsnummer benyttes som identifisering, men når fødselsnummer trekkes frem 
som en løsning som tilfredstiller sikkerhetsnivå 1 med «liten eller ingen sikker-
het» kan dette etter min oppfatning oppfattes som en form for autentisering. 
Rammeverket burde etter min mening benyttet anledningen til å presisere for-
skjellen på identifisering og autentisering. Fødselsnummer er en entydig identi-
fikator for norske borgere og er således velegnet for identifisering, men er i følge 
Personvernnemnda ulovlig å benytte til autentisering og skal derfor ikke tilleg-
ges betydning i forhold til å sannsynliggjøre riktigheten av påstanden om at 
brukeren er den som er assosiert med nummeret.

De to eksemplene illustrerer at autentisering ikke bare bør omfatte identitet, 
men at det også kan være hensiktsmessig å autentisere påstander om andre fak-
tiske forhold. Redegjørelsen for autentisering viser ellers at det er viktig å sondre 
mellom hva som autentiseres og hvilken styrke det er på autentiseringen. Det er 
dessuten viktig å skille mellom identifisering og autentisering.372

371 PVN–2003-6 «Norsk Rikstoto».
372 Distinksjonen er blant annet viktig i forhold til lovlig bruk av fødselsnummer, jf kap 7.8.2.3.
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4 Identitet og identifiserbarhet –  
om person opplysningsbegrepets nedre grense 
og transaksjonsminimalitet

4.1 Innledning

Begrepet «personopplysning» er definert i pol § 2 (1) som «opplysninger og vur-
deringer som kan knyttes til en enkeltperson». Avgrensningen mot opplysinger 
som ikke kan knyttes til en enkeltperson er grunnleggende, fordi behandling av 
slike opplysninger faller utenfor personopplysingslovens anvendelsesområde, jf 
pol § 3.

Et viktig utgangspunkt for tolkningen av «personopplysning» er Art 29-grup-
pens grundige uttalelse om forståelsen av personverndirektivets personopplys-
ningsbegrep.373 Arbeidsgruppen argumenterer for en vid tolkning og følgelig 
vidt virkeområde for personverndirektivets bestemmelser. Samtidig åpnes det 
for fleksibilitet med hensyn til anvendelsen av reglene. Eksempelvis kan det ten-
kes lempligere vilkår for behandlingen dersom personvernrisikoen er lav pga 
personvernfremmende tekniske og organisatoriske tiltak.

Art 29-gruppens uttalelse er ikke rettslig bindende, men mye taler for at den vil 
bli lagt til grunn av medlemslandenes datatilsynsmyndigheter og dermed få stor 
praktisk betydning. Når det gjelder identitetsforvaltning vil særlig standpunk-
tet om at IP-adresser som hovedregel vil være å anse som personopplysinger 
kunne få store konsekvenser. Standpunktet innebærer i prinsippet at enhver 
 aktør som får kjennskap til en Internettbrukers IP-adresse vil måtte følge per-
sonopplysningsloven. I utgangspunktet vil derfor selv tjenesteytere som bare 
mottar pseudonyme eller anonyme brukeropplysninger fra brukerens identi-
tetsforvalter være omfattet av personopplysningsloven fordi tjenesteyteren også 
får kjennskap til brukerens IP-adresse, jf om kommunikasjons- og tjenestelaget i 
kapittel 3.2.2.

Selv om jeg legger til grunn at identitetsforvaltere og tjenesteytere som hovedre-
gel behandler personopplysninger og dermed må følge personopplysningsloven, 

373 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007). Se også Artikkel 
29-gruppen, Opinion 05/2014 on Anonymisation Techniques, (2014) og Datatilsynets veiled-
ning, Anonymisering av personopplysninger, (2015) som redegjør for utfordringer og gir anbe-
falinger for anonymisering. 
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er Art 29-gruppens uttalelser likevel av interesse. Arbeidsgruppens uttalelser gir 
blant annet innsikt i hvilke tekniske og organisatoriske tiltak som er av betyd-
ning for vurderingen av identifiserbarhet og som derfor kan redusere person-
vernrisikoen knyttet til behandlingen. Dette kan i følge arbeidsgruppen legiti-
mere lempligere behandlingsregler.

Til tross for at Art 29-gruppen understreker at avgrensningen av personopplys-
ningsbegrepet er særlige relevant for identitetsforvaltning i forbindelse med 
e-forvaltning, e-helse og RFID, er arbeidsgruppens uttalelser i all hovedsak be-
grenset til pseudonymisering av allerede innsamlede og i utgangspunktet iden-
tifiserbare opplysninger.374 Redegjørelsen vil vise at synspunktene likevel har 
overføringsverdi når det gjelder å legge til rette for minimalitet i transaksjonsfa-
sen gjennom bruk av pseudonyme identifikatorer.

Identifiserbarhet og minimalitet knyttet til pseudonyme identifikatorer vil blant 
annet avhenge av hvem som kjenner koblingen mellom identifikatoren og bru-
keren, samt i hvilken grad tjenesteytere og andre er i stand til å «linke» bruk av 
identifikatorer sammen.

Først drøftes Art 29-gruppens overordnede tilnærming til personopplysingsbe-
grepet (kapittel 4.2). Vi ser deretter kort på de sentrale vurderingskriterier (ka-
pittel 4.3), før hovedfokuset rettes mot vurderingen av identifiserbarhet (kapittel 
4.4). Avslutningsvis analyseres sammenhengen mellom ulike typer identifikato-
rer og transaksjonsminimalitet (kapittel 4.5).

4.2 Overordnet om vidt personopplysningsbegrep, men fleksibel 
regelanvendelse tilpasset personvernrisikoen

Selv om personopplysningslovens definisjon av personopplysning har en noe 
knappere utforming enn den tilsvarende definisjonen i direktivet, fremgår det 
av forarbeidene at lovgiver ikke har ment å fravike direktivet.375 Siden person-
verndirektivet og dets fortale inneholder flere av de momentene som er relevan-

374 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 3.
375 Se NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 131: «Legaldefinisjonene i § 2 er dels en videreføring 

av definisjonene i personregisterloven § 1, og dels basert på definisjonene i direktivet art 2. De 
fleste av definisjonene har fått en noe annen utforming enn de tilsvarende definisjonene i di-
rektivet, men innholdet i definisjonene ligger innenfor rammene av direktivets definisjoner.» 
Se også Ot prp nr 92 (1998-99), s 101.



143

te for å vurdere om det foreligger personopplysninger, blir direktivet også et 
sentralt utgangspunkt for tolkningen.376

I fremstillingen har jeg valgt å vie Art 29-gruppens grundige uttalelse om per-
sonverndirektivets personopplysningsbegrep forholdsvis stor plass. Formålet 
med uttalelsen er i følge arbeidsgruppen å nå frem til en felles forståelse av per-
sonopplysningsbegrepet, noe som har betydning for direktivets virkeområde og 
den nærmere anvendelsen av bestemmelsene.377 Selv om Art 29-gruppens ut-
talelser som nevnt i kapittel 1.5 bare er rådgivende, er det likevel grunn til å tro 
at nasjonale datatilsynsmyndigheter vil legge uttalelsen til grunn for sin forvalt-
ning av regelverket og at den derfor vil ha stor praktisk betydning. Uttalelsen 
bygger på datatilsynsmyndighetenes samlede praksis og erfaring, og drøfter 
mange praktiske eksempler som har store konsekvenser for personverndirekti-
vets gjennomslag og rekkevidde. Det er imidlertid viktig å understreke at ut-
talelsen på enkelte områder heller bør betraktes som en synliggjøring av datatil-
synsmyndighetenes standpunkter fremfor redegjørelser for gjeldende rett eller 
endelige avklaringer av sammensatte problemstillinger. Enkelte spørsmål er 
fremdeles omstridte og beror dessuten i mange tilfeller på en konkret helhets-
vurdering. Der arbeidsgruppens uttalelser avviker fra forvaltnings- eller rett-
spraksis, har jeg forsøkt å tydeliggjøre dette.

Siktemålet med fremstillingen er heller ikke å drøfte alle aspekter ved person-
opplysningsbegrepet. I forhold til identitetsforvaltning er det særlig personopp-
lysningsbegrepets nedre grense og tolkningen av identifiserbarhetskriteriet som 
står i fokus. På dette punktet gir Art 29-gruppens uttalelse veiledning vedrøren-
de IP-adresser samt anonymisering og pseudonymisering av i utgangspunktet 
identifiserbare opplysninger. Synspunktene har dog overføringsverdi i forhold 
til å vurdere identifiserbarhet knyttet til bruk av pseudonyme identifikatorer i 
transaksjoner.

Det er imidlertid ikke bare Art 29-gruppens standpunkter i enkeltspørsmål som 
er av interesse i denne sammenheng. Bak standpunktene ligger det prinsipielle 
betraktninger som legger føringer for tolkningen og dermed også for person-
verndirektivets rekkevidde og anvendelse. Art 29-gruppens tar utgangspunkt i 
direktivets ordlyd som reflekter lovgivers intensjon om å utforme et vidt person-

376 I forbindelse med evaluering av personopplysningsloven er det blitt foreslått å legge til flere 
presiseringer for å skape større klarhet og forutberegnelighet vedrørende tolkningen av per-
sonopplysningsbegrepet. Se Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i person-
opplysningsloven, 2006, radikalt forslag til § 2, samt redegjørelse på s 14-28.

377 Behovet for veiledning har absolutt vært til stede, jf Kuner om at det er «substantial divergen-
ce between the definitions of «personal data» in national law». Se Kuner, European data prote-
ction law – corporate compliance and regulation, 2nd edition, Oxford 2007, s 95-96. 
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opplysningsbegrep.378 Videre fremhever arbeidsgruppen betydningen av direk-
tivets formål, noe som innebærer at reglene må komme til anvendelse der indi-
videts rettigheter og friheter står i fare og bør vernes.379 I forhold til disse 
utgangspunktene synes uttalelsene å være i samsvar med personopplysningslo-
vens forarbeider om betydningen av lovens formålsbestemmelse for tolkning og 
anvendelse av lovens bestemmelser.380

Et dilemma knyttet til et vidt personopplysningsbegrep er at personopplys-
ningsloven tilsynelatende kommer til anvendelse med sin fulle bredde og tyngde 
– også i situasjoner hvor deler av regelverket ikke synes å passe eller oppleves 
som unødvendig tyngende. I følge Art 29-gruppen skal man til tross for dette 
vokte seg for å tolke personopplysningsbegrepet innskrenkende.381 Arbeids-
gruppen peker på at direktivet gjør unntak for en rekke aktiviteter, og åpner for 
fleksibilitet i anvendelsen av reglene på aktiviteter som faller innenfor virkeom-
rådet:

«A number of provisions of the Directive contain a substantial degree of flexibility, so 
as to strike the appropriate balance between protection of the data subject’s rights on 
the one side, and on the other side the legitimate interests of data controllers, third 
parties and the public interest which may be present. Some examples of such provisi-
ons are contained in Article 6 (retention period depending on data being necessary), 7.f 
(balance of interest to justify processing), last paragraph of 10 (c) and 11.1 (c) (informa-

378 Se Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 4 med hen-
visning til COM (90) 314 final, 13. september 1990, s 19 og COM (92) 422 final, 28. oktober 
1992, s 10.

379 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 4.
380 Se Ot prp nr 92 (1998-99), s 101: «Formålsbestemmelsen vil være et moment ved tolkingen av 

lovens øvrige regler. F eks vil det ved mer skjønnsmessige avveininger være naturlig å legge 
vekt på hovedsiktemålet om å verne mot krenkelse av den personlige integritet. I denne sam-
menheng skal det legges vekt på festnede rettsoppfatninger om personvern, slik disse blir ned-
felt i praksis fra domstoler, rettsteori og administrative avgjørelser». Videre sies det om per-
sonopplysningsbegrepet: «I tvilstilfeller kan formålsbestemmelsen få betydning for hvor langt 
uttrykket «personopplysning» rekker – det kan tenkes tilfeller der ordlyden i nr 1 isolert sett 
trekker i retning av at en opplysning er «personopplysning», men hvor personvernhensyn ikke 
kan begrunne at opplysningen vernes». Se tilsvarende NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 
131.

381 Arbeidsgruppen minner dog om at selv om behandlingen faller utenfor personverndirektivet 
personvernbegrep, kan individet likevel være vernet av andre bestemmelser. For det første har 
EU-domstolen i Lindqvist-saken (premiss 83) slått fast at medlemsstatene kan velge å la gjen-
nomføringslovgivningen få et videre anvendelsesområde enn direktivet, såfremt ikke annen 
felleskapslovgivning er til hinder for dette. For det andre gjelder EMK art 8 og vernet om pri-
vatlivets fred uavhengig av om det behandles personopplysninger i personverndirektivets for-
stand. Se Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), kap IV 
«What happens if the data fall outside of the definition?», på s 24.
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tion to the data subject where necessary to guarantee fair processing) or 18 (exempti-
ons from notification requirements), just to mention a few cases.»382

Selv om Art 29-gruppen ikke sier det direkte, er det naturlig å legge til grunn at 
nasjonal lovgiver bør oppfordres til å benytte denne fleksibiliteten for å gjen-
nomføre direktivets bestemmelser på en hensiktsmessig måte. Det er imidlertid 
datatilsynsmyndighetenes rolle som forvaltere av regelverket som, ikke helt 
uventet, fremheves:

«National Data Protection Supervisory Authorities play an essential role in this respe-
ct in the framework of the missions of monitoring the application of data protection 
law, which involves providing interpretation of legal provisions and concrete guidance 
to controllers and data subjects. They should endorse a definition that is wide enough 
so that it can anticipate evolutions and catch all «shadow zones» within its scope, whi-
le making legitimate use of the flexibility contained in the Directive. In fact, the text of 
the Directive invites to the development of a policy that combines a wide interpretation 
of the notion of personal data and an appropriate balance in the application of the Di-
rective’s rules.»383 

Den fleksibiliteten i anvendelsen av reglene som arbeidsgruppen her tar til orde 
for er særlig relevant i tilfeller hvor tekniske og organisatoriske tiltak reduserer 
personvernrisikoen knyttet til behandlingen. I følge arbeidsgruppen kan redu-
sert personvernrisiko også legitimere lempligere regler.384 Slike betraktninger lå 
også til grunn for et forslag om unntak fra deler av personopplysningslovens 
bestemmelser for «strengt pseudonymiserte opplysinger».385 

En tilnærming basert på fleksibel regelanvendelse er særlig interessant i forhold 
til identitetsforvaltningsløsninger hvor det er lagt opp til rolle- eller attributtau-
tentisering, og hvor man kan argumentere for at tjenesteyters behandling av 
opplysninger (isolert sett) ikke utgjør personopplysninger om brukeren.

Det fremgår av Art 29-gruppens redegjørelse for pseudonymisering og anony-
misering av personopplysninger at tekniske og organisatoriske tiltak vil kunne 
være avgjørende for om det behandles personopplysninger. Tiltakene er da ikke 
en forpliktelse etter personverndirektivet, men en betingelse for at reglene ikke 
kommer til anvendelse.

382 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 4 og 5.
383 Se Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), kap II «Gene-

ral considerations and policy issues», på s 4-6. 
384 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 18. Se nærmere 

om muligheten for mer lemplige regler i kap 4.4.4. 
385 Se Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, 

forslag til ny § 3d, på s 192.



146

«Putting in place appropriate state-of-the-art technical and organizational measures 
to protect the data against identification may make the difference to consider that the 
persons are not identifiable, taking account of all the means likely reasonably to be used 
by the controller or by any other person to identify the individuals. In this case, the 
implementation of those measures are not the consequence of a legal obligation arising 
from Article 17 of the Directive (which only applies if the information is personal data 
in the first place), but rather a condition for the information precisely not to be consi-
dered to be personal data and its processing not to be subject to the Directive.»386

Etter min oppfatning må synspunktet være direkte overførbart til identitetsfor-
valtning, hvor brukeren f eks kan være identifiserbar overfor identitetsforvalte-
ren, men ikke identifiserbar overfor tjenesteyteren. Selv om man kan hevde at 
tjenesteyteren (isolert sett) ikke behandler personopplysninger, vil dette være 
betinget av de tekniske og organisatoriske tiltak som vanskeliggjør identifisering.

Kanskje kan man i slike tilfeller betrakte det slik at personopplysningsloven 
kommer indirekte til anvendelse på behandlingen. Formelt sett gjelder ikke lov-
givningen, men dersom et av tiltakene som hindrer identifisering svikter vil lov-
givningen kunne komme til anvendelse og sogar vil det foreligge overtredelser 
fordi kravene som ellers følger av lovgivningen ikke er gjennomført. Eksemplet 
viser etter min oppfatning at den behandlingsansvarlige i mange tilfeller vil 
være bedre tjent med å forholde seg til personopplysningsloven enn å operere 
med en usikkerhet med hensyn til om betingelsene for at lovgivningen ikke 
kommer til anvendelse er tilstede. Uansett vil en aktør som ønsker å holde sine 
opplysningsbehandlinger utenfor personopplysningsloven måtte ha god kjenn-
skap om personopplysningsbegrepets nedre grense.

For behandlingsansvarlige som øyner en mulighet til å komme utenfor person-
opplysningsloven vil det imidlertid kunne fremstå som mer fristende å argu-
mentere for at det ikke behandles personopplysninger, blant annet fordi person-
opplysningsretten oppleves som omfattende og ressurskrevende å etterleve. Slik 
jeg ser det kan slike holdninger muligens endres dersom man lykkes i å gjen-
nomføre Art 29-gruppens betraktninger om fleksibel regelanvendelse og lemp-
ligere regler der personvernrisikoen er liten.

Utfordringen med en slik tilnærming er imidlertid å identifisere hvilke behand-
lingsformer som fortjener lempligere regler. På et konseptuelt plan har vi i kapittel 
3 beskrevet hvordan rolle- og attributtautentisering gjør det mulig å etablere til-
fredsstillende sannsynlighet for riktigheten av påstander om ulike typer egenska-
per uten å avdekke brukerens alminnelige identitet. I kapittel 5 vil det bli redegjort 

386 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 17.
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for standarder og løsninger for identitetsforvaltning som kan realisere slik bruker-
kontrollert utlevering av brukeropplysninger ved hjelp av en identitetsforvalter.

Også i dette kapitlet redegjøres det for tiltak som kan redusere personvernrisiko 
og dermed rettferdiggjøre lempligere regler. I kapittel 4.4 skal vi se at Art 
29-gruppens uttalelser om hvorvidt pseudonymiserte og anonymiserte opplys-
ninger er personopplysninger samtidig gir veiledning i tiltak som kan begrense 
identifiserbarhet og potensielt redusere personvernulemper. Etter min oppfat-
ning har arbeidsgruppens synspunkter også overføringsverdi til transaksjonsfa-
sen ved elektronisk samhandling. Som vi skal se i kapittel 4.5 avhenger identifi-
serbarhet og personvernrisiko i transaksjonsfasen blant annet av hvem som 
kjenner koblingen mellom brukeren og identifikatorer og hvorvidt identifikato-
rene er «linkbare».

I den videre fremstilling utelukker jeg ikke muligheten for at aktører gjennom 
f eks identitetsforvaltningsløsninger for rolle- eller attributtautentisering kan bli 
vurdert til ikke å behandle personopplysninger. Imidlertid vil Art 29-gruppens 
standpunkt om at IP-adresser som hovedregel skal anses som personopplysnin-
ger normalt innebære at personopplysningsloven kommer til anvendelse. 

Uavhengig av problemstillingen om personopplysningsbegrepets nedre grense, 
synliggjør fremstillingen hvilke faktorer som er av betydning for å begrense 
identifiserbarhet. Disse faktorene vil derfor også være relevante for å sikre effek-
tiv gjennomføring av minimalitetsprinsippet. Som vi skal se i kapittel 4.5 har 
minimalitetsprinsippet slik det har kommet til uttrykk i lovgivningen som regel 
tatt utgangspunkt i pseudonymisering og anonymisering av i utgangspunktet 
identifiserbare opplysninger. Et viktig bidrag er derfor å synliggjøre hvilken be-
tydning ulike typer identifikatorer har for å sikre transaksjonsminimalitet. Selv 
om opplysningene som behandles er personopplysninger i personopplysnings-
lovens forstand, vil det etter min oppfatning altså ha selvstendig verdi å tilstrebe 
transaksjonsminimalitet og dermed redusert personvernrisiko.

4.3 Kort om sentrale kriterier 

Personverndirektivet definerer «personal data» i art 2 a):

««personal data» shall mean any information relating to an identified or identifiable 
natural person («data subject»); an identifiable person is one who can be identified, 
directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one 
or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or 
social identity»
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Art 29-gruppen tar i sin tilnærming utgangspunkt i definisjonens fire sentrale 
kriterier: «any information», «relating to», «identified or identifiable» og «natu-
ral person». Som vi skal se er det nær sammenheng og delvis overlapp mellom 
kriteriene. Kriteriet «identified or identifiable» blir grundig behandlet i kapittel 
4.4, mens de tre andre kriteriene blir kort drøftet i de følgende underkapitler.

4.3.1 Opplysninger og vurderinger
Det første kriteriet – «any information» – tilsvarer i all hovedsak formuleringen 
«opplysninger og vurderinger» i personopplysningsloven. Art 29-gruppen pe-
ker på at formuleringen innbyr til en vid fortolkning, uavhengig av opplysnin-
genes natur og tekniske format. Dette betyr at både objektive opplysninger og 
subjektive vurderinger omfattes. Videre er det ikke nødvendig at opplysningene 
er sanne eller at det er ført bevis for at de er korrekte.387

Med henvisning til personverndirektivet art 33 og fortalen premiss 14 omfatter 
personopplysningsbegrepet i følge arbeidsgruppen opplysninger uavhengig av 
format eller medium, herunder opplysninger i alfabetisk, numerisk, grafisk, fo-
tografisk eller akustisk form. Dette omfatter papir såvel som informasjon lagret 
i minnet på en datamaskin i binærkode eller på videotape.388 

I følge arbeidsgruppen er det ikke noe krav at opplysninger er lagret i struktu-
rerte databaser eller filer for å være personopplysninger.389 Dette innebærer at 
også informasjon i fritekst i et elektronisk dokument vil kunne kvalifisere som 
personopplysninger såfremt de andre kriteriene er oppfylt. Som eksempel nev-
nes at bilder av individer fanget opp av et videoovervåkningssystem vil kunne 
være personopplysninger i den grad individene er gjenkjennbare («recogniza-
ble»). 

Når det gjelder biometri peker art 29-gruppen på at slike biologiske kjennetegn 
og fysiologiske karakteristikker kan bli vurdert både som opplysninger om be-
stemte personer og som identifikatorer som kan benyttes for å identifisere den 
enkelte. I følge arbeidsgruppen vil biologisk materiale som f eks en blodprøve 
være en kilde for generering av biometriske opplysninger som da vil anses som 
personopplysninger, men selve blodprøven anses ikke som personopplysning.390 

387 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 6.
388 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 7. Dette sam-

svarer godt med presiseringen som ble foreslått i forbindelse med evaluering av personopplys-
ningsloven for pol § 2 (3): «Personopplysninger kan komme til uttrykk som skrift, bilde, lyd 
eller andre signaler». Se Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopp-
lysningsloven, 2006, s 191.

389 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 7.
390 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 8 og 9.
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Art 29-gruppens uttalelser synes å være i tråd med Personvernnemndas avgjø-
relse i «Ullevål Universitetssykehus», der nemnda kom til at humant biologisk 
materiale som sådan ikke er personopplysninger i lovens forstand .391 Flertallet 
av nemndas medlemmer uttalte at man bør tolke personopplysningsloven slik at 
det blir opprettholdt «et så skarp skille som mulig mellom personopplysninger 
og biologisk eller organisk materiale». Analysedata som kan knyttes til identifi-
serbare enkeltpersoner, for eksempel ved hjelp av identifiserende elementer, vil 
imidlertid anses som personopplysninger. Videre legger nemnda til grunn at de 
identifiserende elementene i seg selv utgjør personopplysninger.392

4.3.2 Opplysninger «om» en enkeltperson 
Det andre kriteriet – «relating to» – innebærer at opplysningene må være «om» 
en enkeltperson. I følge Art 29-gruppen er dette et aspekt ved personopplys-
ningsbegrepet som ofte er blitt oversett, selv om det dog i mange tilfeller er en-
kelt å konstatere at opplysninger er om en enkeltperson.393 

Til en viss grad overlapper kriteriet med formuleringen «kan knyttes til» i per-
sonopplysningens definisjon, selv om dette først og fremst betraktes som et krav 
om identifiserbarhet.

I følge arbeidsgruppen er det tre momenter som vil være relevante for å vurdere 
om det foreligger personopplysninger «om» en enkeltperson, nemlig innhold, 
formål eller resultat. 

Om det første momentet – innhold – uttales det:

«The content element is present in those cases where – corresponding to the most 
obvious and common understanding in a society of the word «relate» – information is 
given about a particular person, regardless of any purpose on the side of the data con-
troller or of a third party, or the impact of that information on the data subject».394 

391 PVN–2002-8 «Ullevål sykehus». Saken gjaldt sletting av blodprøver med tilhørende person-
opplysninger som var blitt «gjenglemt» ved Ullevål sykehus da den forsker som hadde konse-
sjon fra Datatilsynet til å behandle opplysningene hadde sluttet i sin stilling ved sykehuset. I 
forbindelse med vedtaket ble det utarbeidet en utredning, se Bygrave, Forholdet mellom «bio-
logisk materiale» og «personopplysning», Oslo 2002.

392 I forbindelse med evaluering av personopplysningsloven ble det forslått å innta en presisering 
om at biologisk materiale, inklusive bestanddeler av slikt materiale, i seg selv ikke regnes som 
personopplysninger.Se Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplys-
ningsloven, 2006, s 21. Utredningen drøfter også forholdet til forslaget til helseforskningslov, 
biobanklov og politiregisterlov. 

393 Se dog Westmans vektlegging av kriteriet i Westman, «Personuppgiftslagen och kampen mot 
piratkopiering», Lov & Data, 4, 2005, s 7-11.

394 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 22.
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Det andre momentet vil være relevant dersom man etter en konkret vurdering 
finner at opplysninger kan forventes å bli anvendt med det formål å vurdere en 
person, behandle vedkommende på en bestemt måte, eller påvirke dennes status 
eller atferd.395

Selv om det ikke foreligger noe innholds- eller formålselement, kan opplysnin-
ger anses for å være «om» en person fordi anvendelsen av dem etter en helhets-
vurdering sannsynligvis vil resultere i en påvirking av personens rettigheter el-
ler interesser.396 I følge arbeidsgruppen trenger det ikke være snakk om stor 
påvirkning, det vil være tilstrekkelig at personen kan bli behandlet annerledes 
enn andre personer som følge av behandlingen av opplysningene.

Arbeidsgruppens uttalelser står i kontrast til avgjørelsen i Durant v Financial 
Services Authority, hvor Storbrittannias Court of Appeal avviste Durants krav 
om innsyn i hans elektroniske og manuelle dokumenter hos Barclay’s Bank med 
den begrunnelse at alle dokumentene ikke var personopplysninger om Durant. 
I følge domstolen skal man i vurderingen av om det foreligger personopplysnin-
ger legge vekt på om opplysningene etter sitt innhold eller fokus «affects his 
privacy, whether in his personal or family life, business or professional capa-
city.»397 Kuner viser til at Storbritannias datatilsynsmyndighet, the Information 
Commissioner, har tolket avgjørelsen dit hen at vurderingen av om det foreliger 
personopplysninger «hinges largely on whether it affects an individual’s «pri-
vacy», and on whether it might have an adverse impact on the individual».398 
Avgjørelsen er kontroversiell og både jurdisk teori og Art 29-gruppen synes å 
være avvisende til en så restriktiv tolkning av personopplysningsbegrepet.399

4.3.3 Enkeltperson
Det fjerde elementet – «natural person» – tilsvarer personopplysningslovens 
krav om at opplysningene må gjelde en «enkeltperson» for at det skal foreligge 
personopplysinger.

395 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 10 og 11.
396 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 11. 
397 Durant v Financial Services Authority, UK Court of Appeal, premiss 28.
398 Kuner, European data protection law – corporate compliance and regulation, 2nd edition, 

Oxford 2007, s 98.
399 Kuner viser til kritikk fra andre lands datatilsynsmyndigheter og argumenterer for at «Despi-

te the UK court’s holding in Durant, the prudent course for companies is to assume that such 
«professional data» will routinely be considered to constitute «personal data» under the Gene-
ral Directive». Blant annet av denne grunn antar han at avgjørelsen og Storbrittannias defini-
sjon «are likely to to remin anomalies». Se Kuner, European data protection law – corporate 
compliance and regulation, 2nd edition, Oxford 2007, s 98.
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Kriteriet innebærer i hovedsak en avgrensning av personopplysningsbegrepet 
mot juridiske personer samt ufødte og døde personer. Art 29-gruppens ut-
talelser synes i hovedsak å være i samsvar med uttalte oppfatninger om tolknin-
gen av personopplysningsloven. Hovedregelen etter personopplysningsloven er 
at kun opplysninger om levende fysiske personer utgjør personopplysninger, jf 
uttrykket «enkeltperson».400 Opplysninger om avdøde personer vil bare utgjøre 
«personopplysning» i lovens forstand dersom de også kan knyttes til en levende 
person.401 

Når det gjelder opplysninger som direkte omhandler juridiske personer faller 
disse i utgangspunktet utenfor personopplysningslovens anvendelsesområde.402 
Unntak fra dette vil kunne gjelde i tilfeller hvor opplysninger om et foretak ikke 
bare kan knyttes til foretaket, men også til den fysiske personen som driver fore-
taket. Forarbeidene nevner for eksempel at opplysninger om et enkeltmanns-
foretak også vil kunne knyttes til den fysiske personen som driver foretaket og 
dermed omfattes av loven.403 

Bygrave konkluderer sin omfattende analyse med at det er vanskelig å svare ge-
nerelt på i hvilke tilfeller opplysninger om organiserte organisasjoner og virk-
somheter («collective entitites») samtidig utgjør opplysninger om enkeltperso-
ner. I følge Bygrave vil det faktum at det er vanskelig å skille mellom aktivitetene 
til virksomheten og en enkeltperson tale for at opplysningene skal anses som 
personopplysninger. Videre peker han på at dersom virksomheten består av få 
personer, eller dersom den aktuelle enkeltpersonen har stor grad av kontroll 

400 Imidlertid gjelder personopplysningsloven også for kredittopplysninger om andre enn enkelt-
personer, jf personopplysningsforskriften § 4-1. Juridiske personer vil også omfattes av per-
sonvernreglene i ekomloven i den grad de er abonnenter.

401 Ot prp nr 92 (1998-99), s 102. I forbindelse med evalueringen av personopplysingsloven er det 
foreslått å innta følgende presisering i § 2(4): «Opplysninger om døde personer som samtidig 
er opplysninger om levende personer, regnes bare som personopplysninger dersom de gjelder 
den levende personens familiemessige relasjoner eller arvelige, helsemessige forhold.» Se 
Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, s 191. 

402 Juridiske personverner omfatter bl.a. organisasjoner, stiftelser, aksjeselskaper og andre sel-
skapsformer, se Ot prp nr 92 (1998-99), s 25-26 og 101-102. Skaugeutvalget forslo opprinnelig 
at bare sammenslutninger som er registrert i henhold til foretaksregisterloven skal anses som 
juridiske personer (NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 131). Dette ble imidlertid ikke fulgt 
opp av departementet. Den nedre grense for hva som skal anses som juridisk person er derfor 
uklar, men helt tilfeldig og løst sammensatte grupper vil normalt ikke omfattes.

403 Ot prp nr 92 (1998-99), s 101-102. Følgende presisering er foreslått inntatt i pol § 2 (6): «Opp-
lysninger som både gjelder fysiske personer og organisasjoner, regnes bare som personopplys-
ninger dersom de direkte gjelder personers personlige relasjoner, klientforhold, formelle posi-
sjoner, handlinger, preferanser, evner eller behov.» Se Schartum og Bygrave, Utredning av 
behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, s 191.
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over virksomheten kan dette gjøre det vanskeligere å skille mellom virksomhe-
ten og enkeltpersonen.404

I følge Art 29-gruppen vil kriteriene innhold, formål og resultat også være rele-
vante for å vurdere om opplysninger angående juridiske personer også er opp-
lysninger «om» enkeltpersoner:

«In all [...] cases, where the criteria of «content», «purpose» or «result» allow the infor-
mation on the legal person or on the business to be considered as «relating» to a natural 
person, it should be considered as personal data, and the data protection rules should 
apply.»405

Dersom den behandlingsansvarlige både behandler opplysninger om fysiske og 
juridiske personer kan det i følge Art 29-gruppen være enklere for den behand-
lingsansvarlige å etterleve personopplysingslovgivningen vedrørende alle opp-
lysninger fremfor å forsøke å sortere mellom dem.406

Skillet mellom fysisk og juridisk person kan komme på spissen i forhold til bru-
kerkontoer som er personlige, men hvor brukeren opptrer på vegne av en juri-
disk person. Slik jeg ser det vil dette normalt også være opplysninger om bruke-
ren og derfor personopplysninger. Dersom den behandlingsansvarlige er i tvil, 
og særlig dersom det er klart at opplysninger knyttet til andre brukerkontoer vil 
være personopplysninger, er jeg enig i arbeidsgruppens synspunkt om å betrak-
te opplysningene knyttet til alle brukerkontoene som personopplysninger.

4.4 Nærmere om «identifisert eller identifiserbar» person

Når det gjelder identitetsforvaltning er det i praksis kriteriet «identifisert eller 
identifiserbar» som i de fleste tilfeller er avgjørende for om det foreligger person-
opplysninger i personopplysningslovens forstand. Det er også dette kriteriet 
som er viet mest oppmerksomhet fra Art 29-gruppens side. Selv om arbeids-
gruppen fremhever personopplysningsbegrepets betydning for identitetsfor-
valtning i forbindelse med blant annet e-forvaltning, er imidlertid fokuset ho-
vedsaklig rettet mot pseudonymisering og anonymisering av allerede 
innsamlede og i utgangspunktet identifiserbare opplysninger. Redegjørelsen vil 
imidlertid vise at arbeidsgruppens synspunkter har overføringsverdi for identi-
tetsforvaltning og elektronisk samhandling.

404 Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, s 
215. 

405 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 23.
406 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 24.
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4.4.1 Identifiserbar person
Utgangspunktet for Art 29-gruppens analyse er betraktningen om at en fysisk 
person er «identifisert» når vedkommende holdes adskilt fra («distinguished») 
alle andre i den aktuelle gruppe. Det at en person er «identifiserbar» innebærer 
følgelig at det er mulig å identifisere vedkommende, men at slik identifisering 
ennå ikke er skjedd. Dersom en person allerede er identifisert vil det normalt 
foreligge personopplysninger. I praksis er derfor spørsmålet om personopplys-
ningsbegrepets nedre grense knyttet til kriteriet «identifiserbar».407 

Formålet og virkemidlene for identifiseringen vil kunne variere. Etter min opp-
fatning kan det være hensiktsmessig å skille mellom den betydningen man i al-
minnelighet legger i identifisering, og den betydningen det har som ledd i inn-
rullering og løpende autentisering ved identitetsforvaltning.

I sin alminnelighet skjer identifisering av personer gjerne ved å angi kjennetegn 
som er tilstrekkelig individualiserende innenfor den aktuelle kontekst eller 
gruppe av personer. Alle individer har egenskaper og kjennetegn som gjør det 
mulig å individualisere, altså å skille ett individ fra andre individer. Et nyttig 
skille er mellom iboende og tildelte egenskaper og kjennetegn.408 Noen iboende 
egenskaper er generelle (f eks kjønn, hårfarge, høyde) og vil kun virke individu-
aliserende i mindre grupper, mens andre er globalt individualiserende (f eks fin-
geravtrykk, iris, DNA, etc). Unike iboende egenskaper er som kjent grunnlaget 
for biometriske identifiserings- og autentiseringssystemer. Eksempler på tildelte 
kjennetegn er navn, antrekk, kundenummer, fødselsnummer osv. Riisnæs viser 
for eksempel til at bruk av briller er et eksempel på et tildelt kjennetegn, mens 
årsaken til brillebruken er en iboende egenskap.409

I følge Art 29-gruppen er det slike kjennetegn eller «identifikatorer» som nevnes 
i personverndirektivets definisjon i art 2 i forhold til hva som menes med «iden-
tifiserbar person»:

«an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular 
by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physi-
cal, physiological, mental, economic, cultural or social identity».410

407 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 12. Tilsvarende 
Bygrave: «[T]he basic criterion appearing in these definitions is that of identifiability; ie, the 
potential of information to enable identification of a person.» Se Bygrave, Data protection law: 
approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, 42.

408 Se Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, 
s 37.

409 Se Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, 
s 37. 

410 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 12.
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Av personverndirektivets definisjon følger det at man i vurderingen av om en 
person er identifiserbar skal ta hensyn til både direkte og indirekte identifisering. 
Kommentarer til Kommisjonenes forslag til personverndirektiv belyser distink-
sjonen mellom direkte og indirekte identifisering:

«[A] person may be identified directly by name or indirectly by a telephone number, a 
car registration number, a social security number, a passport number or by a combina-
tion of significant criteria which allows him to be recognized by narrowing down the 
group to which he belongs (age, occupation, place of residence, etc).»411

Av kommentaren fremgår det at konteksten er av betydning for hvorvidt identi-
fikatorer eller kjennetegn gjør en person identifiserbar. Dersom det eksempelvis 
refereres til «statsminister» vil dette i seg selv ikke være nok til å identifisere 
hvem det er snakk om – det kan i og for seg gjelde en hvilken som statsminister. 
Når det opplyses om konteksten, for eksempel Norge og året er 2008, vil statsmi-
nister være entydig innenfor konteksten Norge.

Arbeidsgruppen peker på at navn er den vanligste formen for direkte identifise-
ring, og at man med «identifisert person» gjerne referer til en persons navn. Med 
hensyn til indirekte identifisering vises det til fenomenet med såkalte «unike 
kombinasjoner». I dette ligger det at identifikatorer og kjennetegn kanskje ikke 
alene er tilstrekkelig til å individualisere, men at disse kombinert med andre 
opplysninger fra den behandlingsansvarlige eller andre gjør det mulig å identi-
fisere enkeltpersoner.412

Arbeidsgruppen mener det er grunn til å merke seg at selv om navn i praksis er 
den vanligste form for identifisering, er navn i seg selv ikke nødvendigvis avgjø-
rende for om en person skal være identifiserbar:

«[W]hile identification through the name is the most common occurrence in practice, 
a name may itself not be necessary in all cases to identify an individual. This may hap-
pen when other «identifiers» are used to single someone out. Indeed, computerised fi-
les registering personal data usually assign a unique identifier to the persons registe-
red, in order to avoid confusion between two persons in the file. Also on the Web, web 
traffic surveillance tools make it easy to identify the behaviour of a machine and, be-
hind the machine, that of its user. Thus, the individual’s personality is pieced together 
in order to attribute certain decisions to him or her. Without even enquiring about the 
name and address of the individual it is possible to categorise this person on the basis 
of socio-economic, psychological, philosophical or other criteria and attribute certain 
decisions to him or her since the individual’s contact point (a computer) no longer ne-
cessarily requires the disclosure of his or her identity in the narrow sense. In other 

411 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 12 og 13.
412 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 13 og 14.
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words, the possibility of identifying an individual no longer necessarily means the abi-
lity to find out his or her name. The definition of personal data reflects this fact».413 

Tilsvarende konklusjon er blitt trukket i en rapport om personopplysningsbe-
grepet i Europarådskonvensjonen om personvern.414 Støtte for standpunktet 
mener arbeidsgruppen dessuten å finne i EU-domstolens avgjørelse i Lind-
qvist-saken, hvor domstolen uttaler: 

«[R]eferring, on an internet page, to various persons and identifying them by name or 
by other means, for instance by giving their telephone number or information regar-
ding their working conditions and hobbies, constitutes the processing of personal 
 data.»415

Spørsmålet om en identifiserbar person innebærer muligheten til å få kjennskap 
til vedkommendes navn er etter min mening svært prinsipiell og praktisk vik-
tig. Det er imidlertid uklart hva som er rekkevidden og konsekvensene av ar-
beidsgruppens uttalelser på dette punktet. For det første ligger det en liten reser-
vasjon i «not necessarily», noe som kan tolkes som at «identifiserbar» i enkelte 
tilfeller forutsetter muligheten til å kunne få rede på personens navn.

For det andre er standpunktet begrunnet i flere vesensforskjellige aspekter ved 
Internett, noe som gjør det uklart hvilke aspekter som vil kunne være tilstrek-
kelig for at en person vil være å anse som identifiserbar. Ett aspekt gjelder tilde-
ling av identifikatorer for å skille mellom brukere. Et annet aspekt gjelder bru-
ken av «elektroniske spor» hovedsaklig knyttet til kommunikasjonslaget som 
gjør det mulig å kategorisere og profilere brukeren. Et tredje aspekt gjelder bru-
ken av slike spor for å fatte beslutninger om brukeren basert på vedkommendes 
kategorisering. 

Når det gjelder henvisningen til Lindqvist-saken, kan domstolens uttalelser 
 etter min mening ikke tas til inntekt for at de tre aspektene gjør en person iden-
tifiserbar. Det er nok mer trolig at domstolen anså at de aktuelle opplysningene 
vil gjøre det mulig for andre å indirekte identifisere personene.

413 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 14. Se i samme 
retning Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 
2002, s 43: «As such, identification does not require knowledge of a person’s name but i does 
require knowledge of some unique characteristics of the person relative to a set of other per-
sons».

414 Art 29-gruppen viser her til tilsvarende konklusjon i Europarådet, Report on the application of 
data protection principles to the world wide telecommunication networks, 2004, punkt 2.3.2.

415 Lindqvist, premiss 27.
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Angående det første aspektet, er det grunn til å se nærmere på spørsmålet om 
tildeling av en identifikator til en bestemt brukerkonto i seg selv er tilstrekkelig 
for at brukeren skal anses som identifiserbar. Redegjørelsen bygger på kapittel 
3.4.2 hvor det sondres mellom identifisering som ledd i innrulleringen og den 
løpende autentisering. 

Formålet med den initielle autentisering i innrulleringsfasen er å etablere til-
fredsstillende sannsynlighet for at brukeren som vil bli assosiert med en bestemt 
brukerkonto og identifikator er den han hevder å være. En eventuell identifise-
ring av brukeren skjer her ved hjelp av de individualiserende kjennetegn som er 
påkrevet for innrulleringen. I noen tilfeller vil det være viktig å få kjennskap til 
brukerens alminnelige identitet. Identifiseringen vil da typisk ta utgangspunkt i 
navn, fødselsdato, adresse og eventuelt fødselsnummer. I andre tilfeller vil al-
minnelig identitet være mindre relevant, og kjennetegn som e-postadresse eller 
(selvvalgt) pseudonym vil kunne være tilstrekkelig for å individualisere bruke-
ren i forhold til andre brukere. Påstandene om alminnelig identitet eller rådig-
heten over en e-postadresse må autentiseres, jf kapittel 3.5.

Siktemålet med den løpende autentisering er gjennom tildelt identifikator og 
bruk av autentiseringsmekanisme å få etablert tilfredsstillende sannsynlighet 
for at det er den samme brukeren som nå ønsker tilgang til brukerkontoen. 
Identifiseringen skjer ved fremleggelsen av den tildelte identifikatoren, og på-
standen om (bruker)identitet autentiseres ved hjelp av tildelt autentiseringsme-
kanisme.416 Hvorvidt brukerens alminnelige identitet kan kobles til identifikato-
ren avhenger av den initielle autentisering i innrulleringsfasen.417 

Redegjørelsen viser at formålet og metodene for identifisering er forskjellig i de to 
fasene. Resultatet av den løpende autentisering er dessuten avhengig av hvilken 
identifisering og autentisering som fant sted i innrulleringsfasen. Når en bruker 
er innrullert vil det normalt også være en entydig identifikator som representerer 
brukeren i informasjonssystemet. Etter Art 29-gruppens uttalelser kan det stilles 
spørsmål om tildeling av en slik identifikator i seg selv skal være tilstrekkelig for 
at brukeren skal anses som identifiserbar. Slik jeg ser det vil det få vidtrekkende 
konsekvenser om man skulle trekke den slutning at enhver bruker som er tildelt 
en identifikator er identifiserbar i personverndirektivets forstand. Dersom man 
ved hjelp av identifikatoren ikke er i stand til å avdekke hvem brukeren er, vil 

416 Denne forståelsen samsvarer med Clarkes definisjon av identifisering: «The term ‘identificati-
on’ refers to the process whereby data is associated with a particular identity through the ac-
quisition of an identifier». Se Clarke, Identity Management, mars, 2004, s 35.

417 Eksemplet forutsetter at den løpende autentisering skjer i tjenesteyterens eget system. Se om 
tilfeller hvor den løpende autentisering skjer hos identitetsforvalter som deretter formidler et 
digitalt akkreditiv til tjenesteyter i kap 3.4.2.2.
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brukeren ikke være identifiserbar. Dette innebærer at opplysningene tilknyttet 
brukerkontoen isolert sett ikke vil være å anse som personopplysninger.

I praksis kan man imidlertid ikke foreta en så snever identifiserbarhetsvurdering. 
Sannsynligheten er f eks stor for at brukeren selv formidler opplysninger som iden-
tifiserer vedkommende. Som vi skal se videre vil dessuten brukerens IP-adresse, 
informasjonskapsler og eventuelt andre teknologier tilknyttet kommunikasjonsla-
get potensielt gjøre identifisering mulig, noe som medfører at opplysningene til-
knyttet brukerkontoen i de fleste tilfeller også må anses som personopplysninger.

Også formålsbetraktninger kan tilsi at opplysninger knyttet til anonyme bru-
kerkontoer bør vernes etter personopplysningsloven. Selv om tjenesteyteren 
ikke kjenner brukerens alminnelige identitet vil brukeren ha en berettiget in-
teresse i at grunnleggende prinsipper som rettferdig og rettmessig behandling, 
formålsbestemthet, brukermedvirkning og kontroll og informasjonssikkerhet 
følges. Riktig nok kan slike krav følge av en eventuell avtale mellom brukeren og 
tjenesteyter, men i praksis vil dette gi et for usikkert og uholdbart vern i forhold 
til bredden av Internett-tjenester som tillater anonyme brukerkontoer. Art 
29-gruppen er inne på liknende betraktninger når de argumenterer for at opp-
lysninger er «om» en person når de etter en helhetsvurdering sannsynligvis vil 
resultere i en påvirking av personens rettigheter eller interesser, jf kapittel 4.3.2. 
Selv om brukeren er anonym vil tjenesteyterens behandling av opplysningene 
like fullt kunne påvirke personens rettigheter og interesser.

4.4.2 Virkemidler som det er rimelig å ta i betraktning
Personverndirektivets fortale premiss 26 gir veiledning med hensyn til hvilke 
ressurser og virkemidler det er relevant å trekke inn vurderingen av om en per-
son er identifiserbar:

«[W]hereas to determine whether a person is identifiable account should be taken of all 
the means likely reasonable to be used either by the controller or by any other person 
to identify the said person.»

I følge Art 29-gruppen innebærer dette at en ren hypotetisk mulighet til å peke 
ut («single out») individet ikke er nok til at vedkommende skal anses som iden-
tifiserbar.418 Arbeidsgruppen er av den oppfatning at vurderingen må bygge på 
«all the factors at stake»:

418 Sammenlikne med Bygrave, som understreker at «what is of legal importance is the capability 
or potentiability of identification rather than the actual achievement of identification. Hence, 
data will not fail to be personal merely because the data controller refrains from linking them 
to a particular person». Se Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and 
limits, The Hague 2002, s 44.
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«The cost of conducting identification is one factor, but not the only one. The intended 
purpose, the way the processing is structured, the advantage expected by the control-
ler, the interests at stake for the individuals, as well as the risk of organisational dys-
functions (e.g. breaches of confidentiality duties) and technical failures should all be 
taken into account.»419 

Videre påpekes det at vurderingen er dynamisk i den forstand at den behand-
lingsansvarlige må vurdere «state of the art» av foreliggende teknologi i hele 
behandlingsperioden. Dette innebærer f eks at dersom opplysningene skal be-
handles over en tiårs-periode, må man også ta hensyn til de muligheter teknolo-
gien gir for identifisering i det niende året.420

En faktor som særlig trekkes frem er den behandlingsansvarliges formål med 
behandlingen. Arbeidsgruppen viser til at nasjonale tilsynsmyndigheter ofte er i 
konfrontasjon med virksomheter som hevder de bare behandler opplysninger 
uten referanse til navn eller andre direkte identifikatorer, og at opplysningene 
derfor ikke skal anses som personopplysninger. Dette synspunktet er arbeids-
gruppen kritisk til, og hevder at dersom formålet med behandlingen impliserer 
identifisering av individer, vil dette tale for at personene også er identifiserbare:

«[T]he processing of that information only makes sense if it allows identification of 
specific individuals and treatment of them in a certain way. In these cases, where the 
purpose of the processing implies the identification of individuals, it can be assumed 
that the controller or any other person involved will have the means «likely reasonable 
to be used» to identify the data subject. In fact, to argue that individuals are not iden-
tifiable, where the purpose of the processing is precisely to identify them, would be a 
sheer contradiction in terms. Therefore, the information should be considered as rela-
ting to identifiable individuals and the processing should be subject to data protection 
rules.»421

I følge arbeidsgruppen er formålet med behandlingen særlig relevant for å vur-
dere den behandling som skjer i forbindelse med videoovervåkning. Det vises til 
behandlingsansvarlige som hevder at identifisering bare vil skje for en liten pro-
sentandel av det innsamlede materialet, og at før det har skjedd en identifisering 
i disse få tilfellene vil det ikke ha skjedd noen behandling av personopplysnin-
ger. Arbeidsgruppen peker her på at siden formålet med videoovervåkningen er 
å identifisere personer i tilfeller hvor det er nødvendig, vil hele opplegget («the 
whole application as such») måtte anses som behandling av personopplysinger 
selv om noen av personene på opptaket ikke er identifiserbare i praksis.422

419 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 15.
420 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 15. 
421 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 16.
422 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 16.
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Arbeidsgruppens standpunkt om betydningen av behandlingen formål i for-
hold til fjernsynsovervåkning synes vanskelig å forene med Personvernnemn-
das avgjørelser i «NSB» og «Sporveisbussene».423 Sakene gjaldt adgangen til å 
gjennomføre fjernsynsovervåkning på lokaltogene til NSB og på Sporveisbusse-
ne, og tilsynelatende legger nemnda til grunn at videoopptak som ennå ikke har 
blitt vist ikke skal anses som personopplysninger. Etter å ha gjennomgått alter-
native måter å identifisere personer på videoopptak, uttaler nemnda: 

«[D]ette betyr at det automatiske opptaket som lagres på den låste magnetplatestasjo-
nen i toget, isolert sett ikke inneholder personopplysninger i personopplysningslovens 
forstand. Det finnes opplysninger om personer på opptaket, men disse er (ennå) ikke 
knyttet til identifiserbare enkeltpersoner. Det er først hvis opptaket avspilles at man – 
typisk ved gjenkjenning – kan identifisere passasjerer og slik knytte opplysningene til 
enkeltpersoner».424

Nemndas ressonnement synes å bygge på at videoopptakene befinner seg i en 
«svart boks», og frem til det skjer en identifisering vil det heller ikke ha skjedd 
noen behandling av personopplysninger. Nemnda betrakter forøvrig selve fjern-
synsovervåkingen som et selvstendig tiltak som krever hjemmel i personopplys-
ningsloven kapittel VII. 

I lys av Art 29-gruppens uttalelser og juridisk teori er det etter min oppfatning 
problematisk å forfølge Personvernnemndas argumentasjon vedrørende per-
sonopplysningsbegrepet. Selv om det er grenser for hvor stor vekt man skal til-
legge formålet med fjernsynsovervåkningen, kan det ikke være tvilsomt at vis-
ning av opptaket er et virkemiddel som er «likely reasonable to be used» av den 
behandlingsansvarlige eller av andre autoriserte aktører. Videoopptak bør der-
for betraktes som behandling av opplysninger om identifiserbare personer i per-
sonverndirektivet og personopplysningslovens forstand også før opptaket av-
spilles.

4.4.3 IPadresser
Art 29-gruppen har tidligere inntatt det generelle standpunktet at både statiske 
og dynamiske IP-adresser skal betraktes som personopplysninger:

«Internet access providers and managers of local area networks can, using reasonable 
means, identify Internet users to whom they have attributed IP addresses as they nor-
mally systematically «log» in a file the data, time, duration and dynamic IP address 
given to the Internet user. The same can be said about Internet Service Providers that 

423 PVN–2005-12 «Sporveisbussene» og PVN–2005-13 «NSB».
424 PVN–2005-13 «NSB», avsnitt 6.2.1. 
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keep a logbook on the HTTP server. In these cases there is no doubt about the fact that 
one can talk about personal data in the sense of Article 2 a) og the Directive (...) «425

Arbeidsgruppen opprettholder sitt tidligere standpunkt og understreker særlig 
at dersom formålet med behandlingen av IP-adresser er å identifisere brukere i 
forbindelse med f eks håndheving av opphavsrettigheter, vil den behandlingsan-
svarlige også være beredt til å benytte de virkemidler som er tilgjengelige. I slike 
tilfeller vil det å gå via domstolene for pålegge Internett-tilbydere å identifisere 
brukerne være et virkemiddel som er «likely reasonable to be used», og IP-adres-
sene bør i følge arbeidsgruppen derfor betraktes som personopplysninger.426

Art 29-gruppen innrømmer at noen IP-adresser av tekniske og organisatoriske 
grunner ikke gjør det mulig å identifisere brukeren. Eksemplet som trekkes 
frem er IP-adressene som benyttes av en maskin på en Internett-kafé hvor det 
ikke foretas noen identifisering (og autentisering) av brukerne. Selv om IP-adres-
sene i slike tilfeller ikke gjør det mulig å identifisere brukerne, vil aktørene ikke 
være i stand til å skille mellom IP-adresser som gjør det mulig identifisere bru-
kerne og de som ikke gjør det. Konklusjonen må derfor i følge arbeidsgruppen 
være at alle IP-adresser må behandles som personopplysninger:

«So, unless the Internet Services Provider is in a position to distinguish with absolute 
certainty that the data correspond to users that cannot be identified, it will have to 
treat all IP information as personal data, to be on the safe side.»427 

I norske rett har det vært argumentert for en mer nyansert tilnærming til spørs-
målet om IP-adresser skal anses som personopplysninger. I juridisk teori har 
man blant annet tatt med i vurderingen at det i hjemmet og på arbeidsplassen 
kan være flere brukere av en og samme maskin, og at det derfor kan knytte seg 

425 Artikkel 29-gruppen, Working Document: Privacy on the Internet – An Integrated EU Approach 
to On-line Data Protection (WP 37), (2000), s 21. I følge Kuner argumenterer de fleste europeis-
ke datatilsynsmyndigheter for at IP-adresser skal betraktes som personopplysninger: «The qu-
estion whether cookes and IP addresses are personal data thus does not have an easy answer, 
and depends on the circumstances in which they are used, although most DPAs would argue 
that they should be considered to be personal data in most circumstances.» Kuner, European 
data protection law – corporate compliance and regulation, 2nd edition, Oxford 2007, s 94. 

426 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 17. Tilsvarende 
betraktninger er lagt til grunn av Datatilsynet og den svenske Datainspektionen i forbindelse 
med tillatelser til å innhente IP-adresser for å bekjempe fildeling. Se Datatilsynet, Fildeling, 
Datatilsynet.no, 2006, og omtale i Westman, «Personuppgiftslagen och kampen mot piratko-
piering», Lov & Data, 4, 2005, s 7-11, på s 10.

427 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 17. 
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usikkerhet til identifiseringen.428 I forbindelse med evaluering av personopplys-
ningsloven er det med henvisning til lovens formålsbestemmelse om å ivareta 
privatlivets fred blitt foreslått å presisere definisjonen av «personopplysning» 
med at «[o]pplysninger som kan knyttes til ett eller flere medlemmer av samme 
husstand regnes alltid som personopplysninger».429 Selv om den konkrete be-
grunnelsen for forslaget er knyttet til vurderingen av IP-adresser, favner presi-
seringen etter sin ordlyd videre enn dette, og det kan være usikkert hvilke tek-
nologier og behandlingsformer som omfattes. 

Dersom man legger Art 29-gruppens standpunkt til grunn, vil presiseringen 
være unødvendig, i hvertfall hvis hovedpoenget er å regulere IP-adresser. Etter 
arbeidsgruppens tolkning vil både IP-adresser tilknyttet maskiner i hjemmet og 
på arbeidsplassen være omfattet, og det uavhengig av kretsen av brukere. Regel-
teknisk og praktisk sett har også arbeidsgruppens standpunkt mye for seg da det 
vil være teknisk vanskelig for «behandlingsansvarlige» å skille mellom IP-adres-
ser som tilhører husstander og de som ikke gjør det. Slik jeg ser det vil det tilsva-
rende gjelde for brukere som benytter proxy-servere for å skjule sin reelle 
IP-adresse, jf kapittel 3.3.3.1. Den behandlingsansvarlige som skal implementere 
sine systemer og rutiner vil måtte ta stilling til spørsmålet om IP-adresser anses 
som personopplysning før tjenesten gjøres tilgjengelig. En tilnærming hvor man 
først i etterkant foretar en vurdering av enkeltadresser synes å være risikofullt 
og lite hensiktsmessig. Dette taler etter min oppfatning for at alle IP-adresser 
bør behandles som personopplysninger, selv om enkelte adresser ikke kan knyt-
tes til noen identifiserbar person. Et annet spørsmål er om personvernrisikoen 
knyttet til tjenesten er så marginal at kravene til behandling av opplysningene 
bør underlegges lempligere regler.

Selv om jeg for så vidt er enig i Art 29-gruppens generelle standpunkt er arbeids-
gruppens faktiske beskrivelse og begrunnelse for tolkningen noe unyansert. For 
det første er arbeidsgruppens beskrivelse ensidig rettet mot aksessleverandører 
(«Internet access providers») og andre tilbydere av kommunikasjonsnett- og tje-
neste (Internet Service Providers»). Arbeidsgruppen siterer fra sitt dokument fra 
2000, noe som kan forklare hvorfor arbeidsgruppen ikke forsøker å forankre 
disse to aktørene i forhold til aktørene som er definert i kommunikasjonsvern-
direktivet 2002/58/EF. I hovedsak gjelder dette tilbyder(e) av elektronisk nett- og 
tjeneste som i henhold til kommunikasjonsverndirektivet blant annet er under-

428 Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopp-
lysninger, Bergen 2004, kap 4.3.4.2 «Betydning av usikkerhet knyttet til identifiseringen», på s 
113.

429 Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, s 23-
24.
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lagt taushetsplikt om abonnentopplysinger og kommunikasjonsadresser.430 
 Etter min oppfatning burde arbeidsgruppen også tatt med i vurderingen almin-
nelige tjenesteyteres forutsetninger for å identifisere brukere av IP-adresser, 
 siden slike tjenesteytere normalt også vil ha tilgang til web-loggen knyttet til 
sine tjenester. 

Den av aktørene som er best stilt til å identifisere brukeren bak IP-adressen er 
aksessleverandøren eller andre som tildeler IP-adresser til bestemte brukere. 
Forutsetningen er at brukeren er blitt identifisert og autentisert i forbindelse 
med innrulleringen, f eks i forbindelse med tegning av abonnement. Andre ak-
tører vil ikke ha vært i kontakt med brukeren i forbindelse med innrullering og 
tildeling av IP-adresse, og har i utgangspunktet bare kjennskap til opplysninge-
ne som logges på deres web-servere. Identifisering av brukeren bak IP-adressen 
må da i utgangspunktet skje gjennom aksessleverandøren og vilkårene må være 
til stede for at denne kan unntas taushetsplikt.

Standpunktet til Art 29-gruppen om mer eller mindre forbeholdsløst å betrakte 
IP-adresser som personopplysninger aktualiserer videre skillet mellom det jeg i 
kapittel 3.2.2 har kalt Internetts tjeneste- og kommunikasjonslag. Dersom man i 
tjenestelaget legger til rette for anonyme eller pseudonyme løsninger, f eks i sam-
menheng med løsninger for relasjonsorientert identitetsforvaltning, kan det et-
ter omstendighetene argumenteres for at det ikke foreligger personopplysninger 
fordi brukeren ikke er identifiserbar. Dersom IP-adresser, som tilhører kommu-
nikasjonslaget, som hovedregel skal betraktes som personopplysninger vil dette 
etter min oppfatning medføre at også opplysningene knyttet til tjenestelaget må 
betraktes som personopplysninger.431 

Selv om personverndirektivets bestemmelser vil komme til anvendelse til tross 
for anonyme eller pseudonyme løsninger i tjenestelaget, innebærer dette ikke 
nødvendigvis at den behandlingsansvarlige ikke kan oppnå noen fordeler med 
slike løsninger. Riktig nok argumenterer Art 29-gruppen for en vid tolkning av 
personopplysningsbegrepet og dermed et bredt anvendelsesområde for person-
verndirektivets bestemmelser, men samtidig understrekes muligheten for en 
fleksibel anvendelse av reglene.432 Dersom faren for personvernkrenkelser er 

430 Se nærmere om de sentrale personopplysningsreglene etter ekomloven i kap 6.4 «Tilbyder(e) 
av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste».

431 Et eksempel på slik kobling mellom de to lagene er tidligere praksis knyttet til Altinn-portalen 
der autentisert fødselsnummer rutinemessig ble loggført sammen med brukerens IP-adresse. 
Datatilsynet ga i forbindelse med tilsyn i 2007 pålegg om at loggingen måtte opphøre. Se nær-
mere i kap 5.7.2.2 «Datatilsynets vedtak vedrørende Altinn sentralforvaltning».

432 Se Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), kap II «Gene-
ral considerations and policy issues», på s 4-6.
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marginal legitimerer dette i følge arbeidsgruppen også lempligere vilkår for be-
handlingen.433

4.4.4 Pseudonymisering og anonymisering av personopplysninger
Art 29-gruppen uttaler seg også om hvorvidt pseudonymiserte og anonymiserte 
opplysninger utgjør personopplysninger og derfor omfattes av personverndi-
rektivets bestemmelser. Utgangspunktet til arbeidsgruppen er at pseudony-
misering er prosessen med skjule identiteter:

«Pseudonymisation is the process of disguising identities. The aim of such a process is to 
be able to collect additional data relating to the same individual without having to know 
his identity. This is particularly relevant in the context of research and statistics.»434 

Arbeidsgruppens fremstilling tar med andre ord utgangspunkt i pseudonymise-
ring av allerede innsamlede og i utgangspunktet identifiserbare opplysninger. Ved 
elektronisk samhandling og identitetsforvaltning er det imidlertid pseudonyme 
transaksjoner som er av størst interesse. Denne fundamentale forskjellen er be-
skrevet i kapittel 3.2.3 «Identitetsforvaltning i to faser: transaksjonsfase og videre 
behandling». Enkelte av arbeidsgruppens synspunkter kan likevel langt på vei an-
vendes analogisk i forhold til identitetsforvaltning og elektronisk samhandling.

Arbeidsgruppen peker på skillet mellom to-veis og én-veis pseudonymisering.435 
To-veis pseudonymisering innebærer at man kan gå tilbake til opprinnelig iden-
tifikator(er), noe som kan oppnås med korrespondanselister som kobler pseudo-
nym og opprinnelig identifikator eller ved hjelp av to-veis kryptografiske algo-
ritmer. Én-veis pseudonymisering kan blant annet oppnås med én-veis 
kryptografiske algoritmer og innebærer at man ikke kan re-identifisere perso-
nene opplysningene gjelder.436 

Et eksempel med bruk av to-veis pseudonymisering illustrerer arbeidsgruppens 
syn på hvilke «virkemidler det er rimelig å ta i betraktning» med hensyn til å 
identifisere enkeltpersoner. For Statistikkinstituttet som sitter på nøkkelen som 
kobler pseudonym og forsøkspersonenes navn vil de pseudonymiserte opplys-

433 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 19. Tilsvarende 
betraktninger ligger til grunn for tidligere fremlagt forslag om unntak fra deler av personopp-
lysningslovens bestemmelser for «strengt pseudonymiserte opplysinger». Se Schartum og By-
grave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, forslag til ny § 3d, på s 
192. Forslaget synes dog å være rettet mot «videre behandling», ikke transaksjonsfasen.

434 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 18.
435 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 18.
436 Se nærmere om ulike typer pseudonymer i Fischer-Hübner, IT-security and privacy: design 

and use of privacy-enhancing security mechanisms, New York 2001, s 110-112.
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ninger utgjøre personopplysninger fordi det er rimelig å ta i betraktning at nøk-
kelen vil bli anvendt for å identifisere forsøkspersonene.437

For den som kun får overlevert de pseudonymiserte opplysningene vil utgangs-
punktet for vurderingen derimot være annerledes. I følge Art 29-gruppen innebærer 
vurderingen av «alle de virkemidler som det er rimelig å ta i betraktning» følgende:

«If the codes used are unique for each spesific person, the risk of identification occurs 
whenever it is possible to get access to the key used for the encryption. Therefore the 
risks of an external hack, the likelihood that someone within the senders’s organisati-
on – despite his professional secrecy – would provide the key and the feasability of in-
direct identification are factors to be taken into account (...) «.438 

Dersom man etter en slik vurdering kommer til at den som har fått overlevert 
opplysningene behandler personopplysninger og personopplysingslovgivnin-
gen kommer til anvendelse, kan det faktum at personvernrisikoen er lav likevel 
legitimere mindre strenge vilkår for behandlingen:

«A different question is that those data protection rules could take into account whet-
her risks for the individuals are reduced, and make processing subject to more or less 
strict conditions, based on the flexibility allowed by the rules of the Directive.»439 

Arbeidsgruppen fremhever også at formålet med behandlingen vil ha betydning 
for vurderingen av om det foreligger identifiserbare opplysninger. Hvis det er 
lagt til rette for at det kan eller skal skje en identifisering dersom forskningsre-
sultater viser at personer i utvalget f eks trenger medisinsk oppfølgning, vil det-
te tale for at opplysningene må behandles som personopplysninger. 

Dette forhindrer imidlertid ikke at de samme opplysningene for andre behand-
lingsansvarlige ikke vil utgjøre personopplysninger dersom det er klart uttalt at 
identifisering ikke skal skje og det er gjennomført tekniske tiltak for å hindre 
slik identifisering.440 I følge arbeidsgruppen kan man komme til denne konklu-

437 Se også Personvernnemndas avgjørelse i PVN–2007-2 «Bibliotek-Systemer», punkt 6.2 hvor 
Nemnda påpeker at «[n]år et pseudonym kan tilbakeføres til en lånetaker, innebærer tjenesten 
behandling av personopplysninger fordi det er mulig å identifisere en enkeltperson (reverse-
re)».

438 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 19.
439 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 19.
440 Arbeidsgruppen viser i denne sammenheng til FAQ 14-7 i Safe Harbour-reglene hvor utleve-

ring av (key-coded) pseudonyme opplysninger ikke innebærer overføring av personopplys-
ninger i tilfeller hvor bare utleverende forsker sitter på nøkkelen og hvor denne potensielt kan 
benyttes for å identifisere personer som f  eks trenger medisinsk oppfølgning. Se Artikkel 
29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 20.
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sjon selv om det foreligger mulighet for identifisering pga ulike typer feil og 
uforutsette omstendigheter.

Art 29-gruppen uttaler seg avslutningsvis om anonyme opplysninger. I følge ar-
beidsgruppen er opplysninger anonyme når personene de gjelder etter premiss 
26-testen ikke er identifiserbare:

««Anonymous data» in the sense of the Directive can be defined as any information 
relating to a natural person where the person cannot be identified, whether by the data 
controller or by any other person, taking into account of all the means likely reasonably 
to be used either by the controller or by any other person to identify that individual.»441

Med «anonymiserte opplysninger» menes opplysninger som tidligere var knyt-
tet til en identifiserbar person, men hvor identifiseringen ikke lenger er mulig. I 
følge fortalen premiss 26 kommer personverndirektivets bestemmelser ikke til 
anvendelse på anonyme opplysninger: «the principles of protection shall not ap-
ply to data rendered anonymous in such a way that the data subject is no longer 
identifiable». 

Identifiserbarhetsvurderingen skal i følge arbeidsgruppen gjøres konkret i hvert 
enkelt tilfelle, og særlig i forhold til statistiske data skal man være oppmerksom 
på muligheten for at størrelsen på utvalget eller andre opplysninger gjør det mu-
lig å identifisere enkeltpersoner.442 

Arbeidsgruppens definisjoner av anonyme og pseudonyme opplysninger synes 
å være i samsvar med tilsvarende definisjoner i helseregisterloven § 2, jf redegjø-
relsen for disse opplysningstypene i kapittel 2.3.1. Hvorvidt personer knyttet til 
avidentifiserte, anonyme og pseudonyme helseopplysninger er identifiserbare i 
personverndirektivets forstand, vil i følge arbeidsgruppens retningslinjer for 
vurderingen blant annet avhenge av virkemidlene det er rimelig å ta i betrakt-
ning for den aktuelle «behandlingsansvarlige», og om formålet er å kunne foreta 
en identifisering dersom vilkårene for dette er oppfylt.443 

441 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 21.
442 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 21.
443 Se nærmere om personopplysningsbegrepet og pseudonymiserte og anonymiserte opplysnin-

ger i Casabona, «Anonymization and Pseudonymisation: The Legal Framework at a European 
Level», I: The Data Protection Directive and Medical Research Across Europe, Beyleveld, Tow-
nend, Rouillé-Mirza og Wright (red), 2005, s 33-50.
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4.4.5 Betydningen av Art 29gruppens uttalelser for elektronisk samhandling og 
identitetsforvaltning
Selv om Art 29-gruppen utelukkende uttaler seg om pseudonymisering og ano-
nymisering av i utgangspunktet identifiserbare opplysninger, har enkelte av 
synspunktene likevel overføringsverdi for vurderingen av om brukere er identi-
fiserbare ved elektronisk samhandling og identitetsforvaltning. 

Arbeidsgruppens standpunkt om at IP-adresser som hovedregel vil være å anse 
som personopplysninger legger viktige føringer for vurderingen. Selv om det 
f eks benyttes tekniske tiltak for å undertrykke brukeren sin IP-adresse, vil tje-
nesteyteren normalt ikke kunne skille mellom slike og vanlige IP-adresser.444 I 
følge arbeidsgruppen må den behandlingsansvarlige derfor behandle alle 
IP-adresser som om det var personopplysninger. I realiteten innebærer dette at 
personopplysningsloven kommer til anvendelse overfor enhver aktør som får 
kjennskap til Internettbrukeres IP-adresser. Dette gjelder selv om det også leg-
ges til rette for anonyme eller pseudonyme løsninger i «tjenestelaget», f eks gjen-
nom løsninger for relasjonsorientert identitetsforvaltning.

Standpunktet er i tråd med Art 29-gruppens argumentasjon for et vidt person-
opplysningsbegrep og følgelig vidt virkeområde for personverndirektivets be-
stemmelser. Samtidig åpnes det for fleksibilitet med hensyn til anvendelsen av 
reglene – en fleksibilitet som datatilsynsmyndighetene har et særlig ansvar for å 
praktisere. Lempligere vilkår for behandlingen kan i følge arbeidsgruppen finne 
sted dersom personvernrisikoen er lav, f eks pga tekniske og organisatoriske til-
tak for pseudonymisering og anonymisering. Selv om personopplysningslovgiv-
ningen kommer til anvendelse er det dessuten et selvstendig poeng å tilstrebe 
løsninger som kan fremme personvernet, og i den sammenheng gir arbeids-
gruppens uttalelser innsikt i hvilke tiltak som kan sies å fremme personvernet 
ved å begrense identifiserbarhet.

Når det gjelder betydningen av pseudonymisering og anonymisering fremgår 
det at arbeidsgruppen holder muligheten åpen for at opplysninger vil kunne 
være identifiserbare for én aktør, men ikke-identifiserbare for andre som får de 
samme opplysningene utlevert til seg. Dette vil særlig være relevant å ta i be-
traktning i forhold til relasjonsorientert identitetsforvaltning, hvor brukeren 
kan være identifiserbar overfor identitetsforvalteren, men mer eller mindre ano-
nym overfor tjenesteyter.

Videre er det viktig å merke seg arbeidsgruppens vektlegging av formålet med 
behandlingen. Når det gjelder relasjonsorientert identitetsforvaltning vil det 

444 Se kap 3.3.3.1 «Proxyservere for å undertrykke IP-adresse».
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derfor blant annet være relevant å se hen til om det legges til rette for at tjenes-
teyteren kan identifisere brukeren dersom vilkårene for dette er til stede, eller 
om slik identifisering er utelukket og forsøkt forhindret gjennom tekniske og 
organisatoriske tiltak.

I denne forbindelse er det verdt å merke seg at arbeidsgruppen understreker at 
slike tiltak kan være avgjørende for om det foreligger personopplysninger. Tilta-
kene er da ikke en forpliktelse etter personverndirektivet, men betingelser for at 
reglene ikke kommer til anvendelse, jf kapittel 4.2.

4.5 Transaksjonsminimalitet gjennom pseudonyme identifikatorer

Mens Art 29-gruppens uttalelser ensidig knytter seg til pseudonymisering av 
allerede innsamlede og identifiserbare opplysninger, skal vi her se nærmere på 
sammenhengen mellom valg av identifikatorer ved elektronisk samhandling og 
vurdering av identifiserbarhet. Fokuset dreies med andre ord fra fasen «videre 
behandling» til «transaksjonsfasen», jf kapittel 3.2.3.

Arbeidsgruppens valg av fokus er ikke overraskende, siden internasjonal og na-
sjonal personopplysningsrett i stor grad synes å forutsette at behandlingsan-
svarlige samler inn identifiserbare opplysninger.445 Pseudonymisering og ano-
nymisering handler da som arbeidsgruppen beskriver om å omgjøre eller fjerne 
identifiserende elementer i opplysningene slik at enkeltpersonene ikke lenger er 
direkte identifiserbare. I internasjonal og nasjonal personopplysningsrett og i 
juridisk teori finner man imidlertid lite veiledning om hvilke tekniske og orga-
nisatoriske faktorer som er relevante for å legge til rette for transaksjonsminima-
litet. Jeg viser her til redegjørelsen for minimalitetsprinsippet og transaksjons-
minimalitet i kapittel 2.5.4

Når det gjelder identitetsforvaltning og elektronisk samhandling er valg av 
identifikator for transaksjoner mellom bruker og tjenesteyter en viktig faktor 
for å legge til rette for transaksjonsminimalitet. Som vi skal se videre er det 
innenfor teknologiske fagmiljøer blitt utviklet begrepet og konsepter som be-
skriver forholdet mellom type identifikator og identifiserbarhet.

For å vurdere identifiserbarhet knyttet til valg av identifikatorer er det nødven-
dig å først klargjøre hva som menes med pseudonymer. I sin alminnelighet er et 
pseudonym en identifikator som brukes i stedet for en persons vanlig brukte 

445 Se tilsvarende Bygrave: «Currently, very few data protection laws contain rules expressly man-
dating or encouraging transactional anonymity». Se Bygrave, Data protection law: appro-
aching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, s 60.
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navn, og man skal derfor være varsom med å tillegge pseudonymer bestemte 
egenskaper med mindre dette er uttrykkelig uttalt eller fremkommer av sam-
menhengen (kapittel 4.5.1). Et sentralt aspekt for å vurdere personvernaspekter 
knyttet til identifikatorer er hvem som tildeler identifikatorer samt hvem som 
kjenner koblingen mellom identifikatoren og brukeren (kapittel 4.5.2). Et annet 
viktig aspekt er sammenhengen mellom anonymitet (i teknologisk forstand) og 
linkbarhet for ulike typer identifikatorer (kapittel 4.5.3). Avslutningsvis vurde-
res disse teknologiorienterte betraktningene opp mot Art 29-gruppens uttalelser 
om ulike typer identifikatorer (kapittel 4.5.4).

4.5.1 Pseudonyme identifikatorer
Begrepet «pseudonym» kommer fra gresk «pseudonumon» og betyr «falsk 
navn» (pseudo: falsk; onuma: navn). I sin alminnelighet er altså et pseudonym 
bruk av en annen identifikator enn ens alminnelige navn. En bruker som opp-
trer under en annen identifikator enn vedkommendes alminnelige navn kan 
betegnes som en pseudonym bruker. Pseudonymitet omhandler bruken av 
pseudonymer som identifikatorer.446

På enkelte områder er det vanlig å tillegge pseudonyme identifikatorer bestemte 
egenskaper. En sentral egenskap er muligheten for en bruker til å benytte en tjeneste 
uten å avdekke sin alminnelige identitet, samtidig som tjenesteyteren kan holde bru-
keren av pseudonymet ansvarlig for eventuelle misgjerninger. Dette fremkommer 
for eksempel av definisjoner i tekniske standarder innenfor informasjonssikkerhet: 

«[Pseudonymity] ensures that a user may use a resource or service without disclosing 
its user identity, but still can be accountable for that use. […] Pseudonymity requires 
that a set of users and/or subjects are unable to determine the identity of a user bound 
to subject or operation, but that this user is still accountable for its actions.»447

De egenskapene ved pseudonymitet som standarden her beskriver kan være 
nyttige for å balansere hensynet til personvern, tillit og ansvarlighet.448 Imidler-

446 Se tilsvarende Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservabi-
lity, Pseudonymity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 
2008, s 19 og 20: «A pseudonym is an identifier of a subject other than one of the subject’s real 
names», «A subject is pseudonymous if a pseudonym is used as identifier instead of one of its 
real names» og «Pseudonymity is the use of pseudonyms as identifiers» (min utheving). 

447 ISO/IEC, 15408-2:2005 Evaluation criteria for IT security, 2005, s 76. Se tilsvarende Teknolo-
girådet, Elektroniske spor og personvern, 2005, s 38-39: «Pseudonymitet gjør det mulig å la 
brukeren opptre anonymt, samtidig som hun kan holdes ansvarlig for det hun gjør».

448 Et eksempel er betydningen av omdømme knyttet til pseudonymer på elektroniske markeds-
plasser som f eks eBay. Se Mahler og Olsen, «Reputation Systems and Data Protection Law», I: 
eAdoption and the Knowledge Economy: Issues, Applications, Case Studies, Cunningham og 
Cunningham (red), 2004.
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tid mener jeg man skal være varsom med å tillegge pseudonymer slike egenska-
per. Ser man på vanlig bruk av pseudonymer på Internett i dag er utgangspunk-
tet slett ikke at man har bygd inn noen mekanisme for å kunne identifisere 
brukeren dersom det er nødvendig å holde brukeren ansvarlig.449 Det tilsvaren-
de gjelder for pseudonymisering av f eks helseopplysninger hvor formålet med 
behandlingen vil være avgjørende for om det skal være mulig å identifisere den 
pseudonymet gjelder dersom vilkårene for dette er til stede, eller om slik identi-
fisering skal være strengt forbudt og forhindret gjennom rettslige, tekniske og 
organisatoriske tiltak.

Som redegjørelsen viser kan man ikke utlede noe om egenskapene til et pseudo-
nym, med mindre dette er uttrykkelig uttalt eller følger av sammenhengen.450 
Betydningen jeg i den videre fremstilling legger i pseudonym er bruk av en an-
nen identifikator enn personens alminnelig brukte navn.

4.5.2 Kunnskap om kobling mellom identifikator og bruker
I kapittel 4.4.4 er det blitt redegjort for egenskaper knyttet til referansepseudo-
nymer og kryptografiske pseudonymer som anvendes for pseudonymisering av 
blant annet helseopplysninger og forskningsdata. Liknende teknikker kan be-
nyttes innenfor identitetsforvaltning og elektronisk samhandling. Men genere-
ring, tildeling og administrering av identifikatorer kan også skje på andre måter, 
blant annet ved å la brukeren selv velge identifikator.

Det kan være hensiktsmessig å reflektere over hvem som tildeler identifikatorer, 
og som gjennom innrulleringen kan påvirke valget av identifikator samt mulig-
het til å autentisere brukeren.

For det første kan identifikatoren være valgt av brukeren selv. Dette er særlig 
vanlig i forbindelse med opprettelse av brukerkontoer på Internett hvor bruke-
ren selv kan velge brukernavn for senere innlogging. Brukernavnet er da identi-
fikator for brukeren. Avhengig av den initielle autentisering i innrulleringen og 
utformingen av pseudonymet vil bare brukeren selv kjenne koblingen mellom 
pseudonymet og brukeren. Selvopprettede e-postadresser av typen hotmail.com 
og gmail.com og uregistrerte mobiltelefonabonnement er andre eksempler på 
pseudonymer hvor brukeren selv er den eneste som kjenner koblingen mellom 
pseudonymet og brukeren.

449 Med unntak av at man gjennom IP-adressen kan ha mulighet for å identifisere brukeren.
450 Se tilsvarende Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservabi-

lity, Pseudonymity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 
2008, s 21, fotnote 60: «Pseudonymity alone – as it is used in the real world and in technologi-
cal contexts – does not tell anything about the strengths of anonymity, authentication or acco-
untability; these strengths depend on several properties».
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For det andre kan identifikatoren være valgt av den behandlingsansvarlige. Et 
praktisk viktig eksempel er tildeling av entydig kundenummer som identifika-
tor for brukeren. Om den behandlingsansvarlige kjenner til koblingen mellom 
brukerens alminnelige identitet og identifikatoren avhenger av innrulleringen.

For det tredje kan identifikatoren være tildelt brukeren av tredjepart, f eks en 
identitetsforvalter. Normalt vil identitetsforvalteren ha kjennskap til koblingen 
mellom brukerens alminnelige identitet og den tildelte identifikator, men dette 
avhenger av innrulleringsfasen. Innen for rammene av såkalt relasjonsorientert 
identitetsforvaltning benyttes gjerne relasjonsorienterte identifikatorer for å re-
latere brukerens brukerkontoer hos identitetsforvalter(e) og tjenesteyter(e). 
Identifikatoren gjør det mulig for identitetsforvalter og tjenesteyter å kommuni-
sere vedrørende samme bruker uten at det er nødvendig å utlevere aktørenes 
respektive interne identifikatorer. Hver identifikator kan gjøres unik, noe som 
er ment å hindre tjenesteytere i å få kunnskap om og utveksle personopplysnin-
ger vedrørende felles brukere.451

I forlengelsen av hvem som tildeler identifikatorer, kan det være fruktbart å 
trekke veksler på mer teknisk orienterte arbeider der man har forsøkt å systema-
tisere hvem som har kunnskap om koblingen mellom identifikator og bruker. 
Pfitzmann og Hansen skiller mellom tre typer pseudonymer:

«a) Public pseudonym («offentlig pseudonym»):
The linking between a public pseudonym and its holder may be publicly known even 
from the very beginning. E.g., the linking could be listed in public directories such as 
the entry of a phone number in combination with its owner.

b) Initially non-public pseudonym («i utgangspunktet ikke-offentlig pseudonym»):
The linking between an initially non-public pseudonym and its holder may be known 
by certain parties, but is not public at least initially. E.g., a bank account where the 
bank can look up the linking may serve as a non-public pseudonym. For some specific 
non-public pseudonyms, certification authorities acting as identity brokers could reve-
al the civil identity of the holder in case of abuse.

c) Initially unlinked pseudonym («i utgangspunktet ulinkbare pseudonymer»):
The linking between an initially unlinked pseudonym and its holder is – at least initi-
ally – not known to anybody with the possible exception of the holder himself/herself. 

451 Se nærmere om egenskapene til slike identifikatorer i kap 5.4.2 «Relatering av brukerkontoer 
– relasjonsorienterte identifikatorer».
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Examples for unlinked pseudonyms are (non-public) biometrics like DNA informati-
on unless stored in databases including the linking to the holders.»452

Etter min oppfatning er det særlig kategori b) «i utgangspunktet ikke-offentlige 
pseudonymer», som reiser interessant personvernmessige spørsmål. Som ek-
sempel på denne type pseudonymer nevner Pfitzmann og Hansen bankers bruk 
av bankkontonumre, hvor bankens informasjon om koblingen mellom nummer 
og kunde gjør nummeret egnet for å identifisere kunder. Antakelig er det i den-
ne kategorien vi må plassere det norske fødselsnummeret. Koblingen mellom 
fødselsnummer og den angjeldende person er ikke underlagt taushetsplikt, jf 
forvaltningsloven § 13 (2), og koblingen er heller ikke publisert offentlig.

I mangel av andre gode autentiseringsmekanismer har det vist seg fristende å 
benytte denne type pseudonymer ikke bare til identifisering, men også til au-
tentisering. Bakgrunnen for dette kan være at man tar utgangspunkt i at kunn-
skap om koblingen mellom pseudonymet og personen bare innehas av personen 
selv og den aktør som har utstedt pseudonymet. Imidlertid vil denne forutset-
ningen svekkes etter hvert som pseudonymet anvendes og formidles til andre 
aktører hvor koblingen mellom pseudonym og person gjøres kjent. Bruk av den-
ne typen pseudonymer til autentiseringsformål vil derfor være uheldig siden 
aktører og personer som får tak i denne type informasjon vil være i stand til å gi 
seg ut for å være den pseudonymet gjelder. Dette er også hovedbegrunnelsen for 
Personvernnemndas presisering av at fødselsnummer kun skal kunne anvendes 
for identifisering – ikke autentisering.453

4.5.3 Teknologisk tilnærming til anonymitet og linkbarhet
Skal man definere identifiserbarhet og anonymitet fra et personopplysnings-
rettslig ståsted, vil det naturlige utgangspunktet være personopplysningsbegre-
pet. Art 29-gruppens redegjørelse viser at en person er identifiserbar dersom det 
ved hjelp av «alle virkemidler som det er rimelig å ta i betraktning» er mulig å 
identifisere vedkommende. Tilsvarende vil en person være anonym hvis det et-
ter en slik vurdering ikke er mulig å identifisere vedkommende. 

Fra et teknologisk perspektiv synes det som om det har vært mindre interesse 
knyttet til å definere identifiserbarhet. Derimot er det blitt gjort store an-
strengelser for å definere anonymitet og forholdet til såkalt linkbarhet. En defi-
nisjon av anonymitet som synes å ha stor oppslutning i teknologiske miljøer er 
denne fra Pfitzmann og Hansen:

452 Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudony-
mity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 2008, s 23. 

453 Se nærmere om adgangen til å benytte fødselsnummer i forbindelse med identitetsforvaltning 
i kap 7.8.2.3 «Adgangen til å benytte fødselsnummer til identifisering og autentisering».
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«Anonymity of a subject from an attacker’s perspective means that the attacker cannot 
sufficiently identify the subject within a set of subjects, the anonymity set»454

Definisjonen tar utgangspunkt i elektronisk kommunikasjon hvor anonymitet 
knytter seg til identifiserbarhet sett fra en «attacker», det vil si en person eller 
aktør som vil kunne ønske å overvåke kommunikasjonen, kommunikasjons-
mønstre eller å manipulere kommunikasjonen. Personen eller aktøren kan være 
en utenfor som kan avlytte kommunikasjonen eller det kan være en på innsiden 
som kan ta del i kommunikasjonen og kontrollere deler av infrastrukturen for 
kommunikasjonen.

Sammenliknet med personverndirektivet er det i utgangspunktet ikke noen for-
skjell på kretsen av aktører som det er relevant å ta hensyn til vedrørende iden-
tifisering, jf direktivets fortale premiss 26: «account should be taken of all the 
means likely reasonably to be used either by the controller or by any other person 
to identify the said person» (min utheving). 

Pfitzmanns og Hansens definisjon tar utgangspunkt i et sett med subjekter («the 
anonymity set»). Man kan da i hovedsak skille mellom anonymitet for sendere 
og anonymitet for mottakere i kommunikasjonen.455 I følge definisjonen vil der-
for et sett med bare én sender eller én mottaker ikke være anonym. På dette 
punktet skiller definisjonen seg fra personverndirektivets og Art 29-gruppens 
definisjon av anonymitet, hvor det faktum at opplysninger bare kan knyttes til 
én person ikke utelukker at denne er anonym.

Et annet poeng er at Pfitzmanns og Hansens definisjon gir uttrykk for at det er 
mulig å kvantifisere anonymitet, og at det i noen sammenhenger kan være nød-
vendig eller hensiktsmessig å definere en terskelverdi for anonymitet, jf «the at-
tacker cannot sufficiently identify» (min kursivering). Kvantifiseringen av ano-
nymitet vil avhenge av mange faktorer i systemet. En viktig faktor er hvor stabil 
eller robust anonymiteten i systemet er. For enkelhetens skyld brukes gjerne 
begrepet anonymitetsstyrke («anonymity strenght») ved diskusjon av anonymi-
tetens styrke.456 Også på dette punktet er det likhetstrekk med personverndirek-

454 Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudony-
mity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 2008, s 9.

455 Se også definisjonen i ISO/IEC, 15408-2:2005 Evaluation criteria for IT security, 2005, s 95: 
«[Anonymity] ensures that a user may use a resource or service without disclosing the user’s 
identity. The requirements for Anonymity provide protection of the user identity. Anonymity 
is not intended to protect the subject identity.»

456 Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudony-
mity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 2008, s 10.
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tivets personopplysningsbegrep og de virkemidler som det er «rimelig å ta i be-
traktning» etter fortalen premiss 26.

Fra et teknologisk perspektiv handler ikke anonymitet bare om i hvilken grad 
opplysninger kan knyttes direkte til en bestemt person. Siden alle opplysninger, 
transaksjoner, meldinger etc kan sees i sammenheng og være gjenstand for ana-
lyse (og dermed også gjøre det mulig å identifisere brukeren) har det vært viktig 
å gjøre denne egenskapen eksplisitt. Et sentralt begrep er derfor såkalt ulinkbar-
het («unlinkability») som beskriver det forhold at en bruker kan benytte ulike 
ressurser og tjenester uten at andre er i stand til å se denne sammenhengen:

«[Unlinkability] ensures that a user may make multiple uses of resources or services 
without others being able to link these uses together.»457

Det følger av definisjon at det motsatte av ulinkbarhet, det vil si linkbarhet, er 
når andre aktører er i stand til å linke bruk av ressurser eller tjenester sammen. 
Hvem andre aktører er vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle.458 Anvendt på 
relasjonsorientert identitetsforvaltning vil det være relevant å vurdere i hvilken 
grad identitetsforvaltere og tjenesteytere er i stand til å oppdage at brukere også 
benytter andre tjenester. 

Hva som er ulinkbart kan variere. Med utgangspunkt i potensielle sendere og motta-
kere vil fokuset være rettet mot muligheten for bestemte aktører til å linke sendere og 
mottakere til et sett med meldinger. Dersom disse er ulinkbare kan man omtale dette 
som anonyme sendere/mottakere. Dersom utgangspunktet er et sett med meldinger og 
det ikke er mulig å linke disse til et sett med sendere/mottakere kan vi omtale det som 
anonyme meldinger.

Pfitzmann og Hansen sondrer mellom fem typer pseudonymer med forskjellige 
egenskaper vedrørende andre aktørers mulighet til å linke bruken av dem 
sammen: person pseudonym, role pseudonym, relationship pseudonym, role-rela-

457 ISO/IEC, 15408-2:2005 Evaluation criteria for IT security, 2005, s 98. Se liknende definisjon i 
Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudony-
mity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 2008, kap 4 «Un-
linkability». 

458 Se tilsvarende definisjon av «unlinkability» hos Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkabi-
lity, Undetectability, Unobservability, Pseudonymity, and Identity Management – A Consolida-
ted Proposal for Terminology, 2008, s 10: «Unlinkability only has only meaning after the sys-
tem in which we want to describe has been defined and the entitites interested in linking (the 
attacker) have been characterized. Then: Unlinkability of two or more items of interest (IOIs, 
e.g. subjects, messages, actions, …) from an attacker’s perspective means that within the sys-
tems (comprising these and possibly other items), the attacker cannot sufficiently distinguish 
whether these IOIs are related or not.»
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tionship pseudonym og transaction pseudonym.459 Sammenhengen mellom valg 
av pseudonym og anonymitet er angitt i Figur 10:460

Kategoriene er på ingen måte uttømmende, men angir sentrale eksempler og 
plasserer de på en glidende skala med hensyn til linkbarhet og anonymitet. 

Ytterpunktene er personlige pseudonymer som gir stor grad av linkbarhet og til-
svarende redusert potensiale for anonymitet, og transaksjonspseudonymer, dvs 
unike pseudonymer for hver transaksjon, som gir minimal linkbarhet og størst 
grad av oppnåbar anonymitet. Det som kjennetegner personlige pseudonymer 
er i følge Pfitzmann og Hansen at de er nært knyttet til den enkeltes alminnelige 
identitet. Det er også vanlig at slike pseudonymene brukes i mange sammen-
henger og at det er flere aktører som dermed forutsettes å ha kunnskap om kob-
lingen mellom brukeren og pseudonymet.

Rollepseudonymer og relasjonspseudonymer er plassert likt når det gjelder link-
barhet og anonymitet. Rollepseudonymer tar utgangspunkt i brukerens rolle, og 
ett og samme rollepseudonym kan bli brukt i flere kontekster. Som eksempel på 
rollepseudonymer nevner Pfitzmann og Hansen kundenumre eller brukernavn 

459 Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudony-
mity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 2008, s 24.

460 Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudony-
mity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 2008, s 25.

Figur 10 Sammenheng mellom valg av pseudonym, linkbarhet og anonymitet
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knyttet til webtjenester.461 Relasjonspseudonymer tar utgangspunkt i den bruke-
ren samhandler med, det vil si at brukeren har forskjellige pseudonymer for 
hver tjenesteyter.462 Rollepseudonymer er altså knyttet til brukerens egen rolle, 
mens relasjonspseudonymer knytter seg til den brukeren samhandler med. 

Den siste kategorien, rolle-relasjonspseudonymer, kombinerer egenskapene til 
de to sistnevnte typene pseudonymer ved å både ta hensyn til brukerens roller 
og den aktuelle relasjon. I praksis kan dette innebære at brukeren kan opptre 
overfor den samme tjenesteyteren i to eller flere roller uten at tjenesteyteren er i 
stand til å avdekke at det er den samme brukeren. På den annen side: selv om 
brukeren opptrer i samme rolle overfor to tjenesteytere vil ikke disse ut fra pseu-
donymet alene vite at det er den samme brukeren.463

Etter min oppfatning bidrar Pfitzmanns og Hansens terminologi knyttet til 
pseudonymer, linkbarhet og anonymitet til å synliggjøre viktige aspekter knyt-
tet til valg av identifikatorer. Imidlertid bør man være oppmerksom på de forut-
setninger som ligger til grunn for modellen. Videre bør man være varsom med 
å ukritisk anvende slike konseptuelle modeller i argumentasjon for bestemte 
løsninger. 

Plasseringen av de ulike kategoriene med hensyn til linkbarhet og anonymitet 
bygger på forutsetningen om at linkbarhetsvurderingen skjer på bakgrunn av 
pseudonymene alene. I mange tilfeller vil andre identifiserende opplysninger 
om brukeren endre denne forutsetningen, jf blant annet om indirekte identifise-
ring i kapittel 4.4.4. Enkelte identifikatorer som telefonnumre og e-postadresser 
er dessuten kommunikasjonsadresser for elektronisk kommunikasjon. 

4.5.4 Vurdering av viktige typetilfeller av identifikatorer
Personvernrisiko knyttet til valg av identifikator har vært et tilbakevendende 
tema i personverndebatten, og særlig har det vært sterke følelser og meninger 
knyttet til nasjonale identifikasjonsnumre. 

461 Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudony-
mity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 2008, s 25: «The 
use of role pseudonyms is limited to specific roles, e.g., a customer pseudonym or an Internet 
account used for many instantiations of the same role «Internet user». The same role pseudo-
nym may be used with different communication partners.» 

462 Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudony-
mity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 2008, s 25: «For 
each communication partner, a different relationship pseudonym is used. The same relations-
hip pseudonym may be used in different roles for communicating with the same partner. 
Examples are distinct nicknames for each communication partner.»

463 Se Pfitzmann og Hansen, Anonymity, Unlinkability, Undetectability, Unobservability, Pseudo-
nymity, and Identity Management – A Consolidated Proposal for Terminology, 2008, s 25.
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Slike identifikatorer blir også kommentert av Art 29-gruppen i analysen av per-
sonopplysningsbegrepet. Arbeidsgruppen viser til personverndirektivet art 8 
(7) som slår fast at medlemsstatene skal «determine the conditions under which 
a national identification number or any other identifiers of general application 
may be processed».464 Bestemmelsen angir ikke vilkårene for behandling av sli-
ke identifikatorer, men bestemmelsen er likefullt plassert i art 8 om behandling 
av sensitive opplysninger. Det vises til at slike opplysninger omtales i fortalen 
premiss 33 som «data which are capable by their nature of infringing fundamen-
tal freedoms or privacy». På denne bakgrunn uttaler arbeidsgruppen: 

«It is reasonable to think that the legislator may have felt similar concerns regarding 
national identification numbers due to their strong potential for easily and unequivo-
cally connecting different pieces of information about a given individual.»465 

Det arbeidsgruppen antar er begrunnelsen for bestemmelsen synes å være sam-
menfallende med det vi ovenfor har beskrevet som linkbarhet. 

Valg av identifikatorer var også et sentralt punkt i Art 29-guppens kritikk av 
Microsofts identitetsforvaltningstjeneste .NET Passport, der hver brukerkonto 
var representert med en unik identifikator (PUID).466 Arbeidsgruppens bekym-
ring knyttet seg først og fremst til at bruken av PUID gjør det mulig for delta-
kende nettsteder å kommunisere med hverandre om Passport-brukere og at de 
således kan bygge opp brukerprofiler. Det påpekes at kontraktene mellom Mi-
crosoft og tilknyttede nettsteder forbyr salg av PUID-registre til tredjepart eller 
å linke slike på tvers av nettsteder, men til tross for dette innebærer unike iden-
tifikatorer i følge arbeidsgruppen likevel en risiko fordi de teknisk sett muliggjør 
slik behandling. 

I internasjonal og nasjonal personopplysningslovgivning finner man lite veiled-
ning om hvilke momenter som er relevante for å vurdere identifiserbarhet og 
andre personvernaspekter knyttet til ulike typer identifikatorer. Art 29-grup-
pen viser skepsis til unike identifikatorer, men mangler til dels begrepsapparat 
og begrunnelser for standpunktene. Etter min oppfatning gir de begrepene og 
konseptene vi har sett på ovenfor nyttig veiledning i slike vurderinger.

464 Merk at nummereringen av bestemmelsen er gal i den norske versjonen av personverndirekti-
vet i St prp nr 34 (1999–2000). Også ordlyden avviker vesentlig fra den engelske: « Medlems-
statene skal bestemme hvilke vilkår som må oppfylles for at et nasjonalt identifikasjonsnum-
mer eller andre vanlige midler til identifikasjon kan behandles.» (min utheving).

465 Artikkel 29-gruppen, Opinion 4/2007 on the concept of personal data, (2007), s 15.
466 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), kap 2.2.5 

«The necessity and conditions of use of a unique identifier», på s 9-10.
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I forhold til Pfitzmanns og Hansens kategorisering er det naturlig å plassere 
både nasjonale unike identifikatorer og Passports PUID i kategorien «personlig 
pseudonym». Selv om det er forskjell på statlig utstedte identifikatorer og iden-
tifikatorer begrenset til en kommersiell identitetsforvaltningstjeneste, har de det 
til felles at de legger til rette for stor grad av linkbarhet og følgelig liten grad av 
(teknisk) anonymitet. 

Det er grunn til å tro at det er personvernhensyn og kritikken knyttet til unike 
identifikatorer i Passport som er bakgrunnen for relasjonsorienterte identifika-
torer i SAML.467 Slike felles identifikatorer gjør det mulig for tjenesteytere og 
identitetsforvaltere å kommunisere vedrørende den samme brukeren uten at det 
er nødvendig for aktørene å utlevere sine lokale og eventuelt kontekstspesifikke 
identifikatorer. Relasjonsorienterte identifikatorer kan utformes slik at de er 
unike for hver av brukerens tjenesteyter-identitetsforvalter-relasjoner. I forhold 
til Pfitzmann og Hansens systematikk vil denne type identifikatorer være mest 
nærliggende å plassere i kategorien rolle-relasjonspseudonymer som gir lav 
linkbarhet og stor grad av anonymitet.

Man skal imidlertid ikke glemme at tjenesteyterne gjennom felles lokale identi-
fikatorer, f eks fødselsnummer, kan være i stand til å oppdage at de har felles 
brukere. Videre kan andre identifiserende opplysninger som navn og adresse 
gjøre slik linking og evt samkjøring av opplysninger mulig. Dessuten vil identi-
tetsforvalteren i mange tilfeller sitte på opplysninger om brukerens tilknytning 
til og bruk av tjenesteytere.468

467 Se nærmere kap 5.3.2.1 og 5.4.2.
468 Se om hvordan man har forsøkt å løse denne personvernproblematikken i InfoCard/CardSpa-

ce i kap 5.5.2.
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5 Standarder og løsninger for identitetsforvaltning

5.1 Innledning

I kapittel 3 ble det redegjort for utfordringer og begreper knyttet til identitetsfor-
valtning. I dette kapitlet rettes oppmerksomheten mot standarder og løsninger 
for å løse disse utfordringene. Fremstillingen danner grunnlaget for de senere 
personopplysningsrettslige drøftelser. 

Hovedfokuset vil være rettet mot såkalt «federated identity management», dvs 
de tekniske standarder og underliggende avtaler som gjør det mulig å utveksle 
informasjon om felles brukere på tvers av applikasjons- og virksomhetsgrenser. 
I likhet med Riisnæs velger jeg å omtale dette som relasjonsorientert identitets-
forvaltning, fordi tjenestene i stor grad bygger på aktørenes relasjon til den aktu-
elle bruker. I dag ligger den tekniske standarden SAML (Security Assertion 
Markup Language) til grunn for mange av de mest sentrale løsningene for rela-
sjonsorientert identitetsforvaltning, og derfor vil denne bli viet mest plass i 
fremstillingen.469 SAML er en XML-basert standard som definerer et meldings-
format for digitale akkreditiver, samt hvordan aktører kan forespørre og respon-
dere på slike akkreditiver. Videre definerer SAML hvordan aktører kan etablere 
en felles relasjonsorientert identifikator for å referere til den samme brukeren på 
tvers av virksomhetsgrenser.

SAML 2.0 representerer på mange måter felles innsats fra flere parallelle stan-
dardiseringsinitiativer, herunder Liberty Alliance470 og Shibboleth471. Flere av 
disse standardiseringsprosjektene ble initiert på begynnelsen av 2000-tallet for 
å etablere åpne alternativ til Microsofts identitetsforvaltningstjeneste .NET 
Passport (Passport). Som følge av Art 29-gruppen påpekning av Passports 
uoverensstemmelser med personverndirektivet, måtte Microsoft forplikte seg til 
å utbedre en rekke forhold, noe som medførte at tjenesten siden 2003 bare er 
blitt benyttet til autentisering mot Microsofts egne tjenester. 

Til tross for at den opprinnelige .NET Passport-tjenesten er avviklet, er Art 
29-gruppens uttalelser like fullt et sentralt utgangspunkt for å få innblikk i 
hvordan personvernmyndigheter vurderer de personvernmessige implikasjone-

469 Se OASIS, SAML Executive Overview, 2005.
470 http://www.projectliberty.org/, sist nedlastet 4. mai 2009.
471 http://shibboleth.internet2.edu/project.html, sist nedlastet 4. mai 2009.
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ne av identitetsforvaltningstjenester. Art 29-gruppen uttaler seg også om hvor-
dan implementasjoner av Liberty Alliances daværende standarder vil bli vur-
dert i forhold til personverndirektivet, og arbeidsgruppens uttalelser må antas å 
ha vært førende for mange av de personvernmessige avveiningene som ligger til 
grunn for SAML 2.0. En oversikt over Art 29-gruppens uttalelser gis i kapittel 
5.3.2, og arbeidsgruppens vurderinger vil også bli trukket inn i de senere retts-
lige drøftelser.

Selv om Liberty Alliance, Shibboleth og enkelte andre fremtredende eksponen-
ter for relasjonsorientert identitetsforvaltning benytter SAML som plattform for 
sine standarder og løsninger, er det likevel relevant å se nærmere på de ulike 
tilnærmingene. Liberty Alliance, et åpent samarbeid mellom private og offentli-
ge virksomheter, er særlig viktig fordi de også har utarbeidet veiledning om im-
plementasjon av standardene. Libertys veiledning om personopplysningsvern, 
informasjonssikkerhet samt organisatoriske og avtalemessige spørsmål, gir der-
for innblikk i hvordan standardiseringsorganet selv har vurdert personopplys-
ningsrettslige spørsmål. Vi skal også se nærmere på Libertys videre arbeid 
innenfor såkalte identitetsbaserte web services. Shibboleth er av interesse fordi 
det representerer et viktig eksempel på attributt/rolleautentisering, der studen-
ter og ansatte kan aksessere ressurser på bakgrunn av rolletilknytning i stedet 
for identitet. OpenID og Microsoft Cardspace/Infocard er viktige komplementæ-
re standarder som også kan fungere i samvirke med løsninger basert på SAML.

Avslutningsvis skal vi se nærmere på de fremste norske eksemplene på rela-
sjonsorientert identitetsforvaltning. ID-porten (og tidligere Minside/MinID), 
Altinn og Feide bygger deler av sin funksjonalitet på SAML. Siktemålet med 
fremstillingen er å gi en oversikt over hvilken funksjon identitetsforvaltnings-
løsningen utgjør i de respektive tjenestene, samt å vise hvordan spørsmålet 
knyttet til roller og oppgaver er løst mellom de delaktige aktørene. Minside/
MinID og Altinn har dessuten vært gjenstand for tilsyn av Datatilsynet, og de 
fattede vedtak og de underliggende tilsynsrapporter gir nyttig innblikk i hvilke 
aspekter ved tjenestene tilsynsmyndigheten vurderer som mest problematisk. 
Enkelte av Datatilsynets synspunkter vil også bli trukket inn i de senere rettslige 
drøftelser.

Som det fremgår av denne oversikten har jeg valgt å ta utgangspunkt i de grunn-
leggende standardene for relasjonsorientert identitetsforvaltning fremfor å gå i 
dybden på enkeltimplementasjoner som Minside/MinID, Altinn eller Feide. Be-
grunnelsen for dette er at jeg ser det som mer fruktbart å synliggjøre de overord-
nede komponenter og det potensiale som ligger i standardene, fremfor å beskri-
ve detaljer ved enkeltimplementasjoner som bare benytter deler av den 
funksjonalitet som er tilgjengelig og som dessuten er under stadig utvikling. 
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I den følgende fremstilling skal vi først introdusere de aktører og den funksjona-
litet som går igjen i de fleste identitetsforvaltningstilnærminger (kapittel 5.2). 
Dette danner utgangspunkt for å studere den historisk viktige .NET Passport-tje-
nesten og Art 29-gruppens uttalelser (kapittel 5.3). Vi skal deretter redegjøre for 
de sentrale komponentene ved SAML, herunder anvendelsen av standarden for 
relatering av brukerkontoer, single sign-on, attributtautentisering og identitets-
baserte web services (kapittel 5.4). Oppmerksomheten rettes deretter mot de al-
ternative og delvis komplementære identitetsforvaltningsløsningene OpenID og 
InfoCard/CardSpace, samt Liberty Alliances videre satsning på identitetsbaserte 
web services (kapittel 5.5 og 5.6) Avslutningsvis ser vi nærmere på norske identi-
tetsforvaltningsløsninger og Datatilsynets synspunkter på disse (kapittel 5.7).

5.2 Oversikt over aktører og tjenester

Den «klassiske» tjenesten som støttes av de fleste identitetsforvaltningsløsninger 
er såkalt «single sign-on» (SSO). Single sign-on innebærer at brukeren autenti-
serer seg én gang, og siden kan aksessere tjenester hos tjenesteytere uten å måtte 
autentisere seg på nytt. Figur 11 viser hvordan brukeren får tilgang til sin bru-
kerkonto hos en tjenesteyter (ofte omtalt som «service provider» (SP), «relying 
party» eller asserting party) etter én autentisering hos identitetsforvalter («iden-
tity provider» (IDP)). 

Med utgangspunkt i Figur 11 kan en typisk single sign-on-sesjon beskrives på 
følgende måte:

1. Brukeren besøker SPs nett-
sted.

2. SP sender brukeren til IDP 
for autentisering.

3. Brukeren autentiserer seg 
overfor IDP. 

4. IDP sender SP et digitalt 
akkreditiv via brukerens 
nettleser med informasjon 
om autentiseringen.

5. SP kan på grunnlag av ak-
kreditivet vurdere om bru-
keren skal gis tilgang. Nettleser Tjenesteyter (SP)

Identitets-
forvalter (IDP)

Akkreditiv

Figur 11 Aktører involvert i relasjons-
orientert identitetsforvaltning.
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Det kan tenkes mange variasjoner over den autentiseringssesjonen som er be-
skrevet over. I mange tilfeller vil identitetsforvaltningsløsningen både støtte 
identitetsforvalter- og tjenesteyterinitiert autentisering. Eksempelvis kan bruke-
ren først velge å autentisere seg hos identitetsforvalteren, for derfra å kunne vel-
ge linker som gir automatisk innlogging hos ulike tjenesteytere. Som vi kommer 
tilbake til finnes det flere alternative måter å etablere relasjoner mellom identi-
tetsforvaltere og tjenesteytere. I tillegg er det ulike løsninger for å gjøre det mu-
lig for aktørene å vite at de har felles brukere (ofte omtalt som «discovery»).

Et karakteristisk trekk ved relasjonsorientert identitetsforvaltning er at infor-
masjonsutvekslingen mellom aktørene i all hovedsak skjer gjennom brukerens 
nettleser. Som vi skal komme tilbake til åpner dette for at brukeren selv selektivt 
kan samtykke til og kontrollere utlevering av opplysninger mellom identitets-
forvaltere og tjenesteytere. Denne side ved informasjonsflyten, samt andre for-
hold som f eks at brukeren selv kan velge mellom alternative identitetsforvaltere 
og selv velge hvilke opplysninger som skal utleveres, omtales av og til som «user 
centric identity management» eller brukerorientert identitetsforvaltning.472 I 
visse tilfeller vil det også kunne utveksles informasjon direkte mellom aktørene, 
f eks dersom det er behov for å utveksle større mengder informasjon som det er 
uhensiktsmessig å sende via nettleser eller det er enklere å sikre informasjons-
kanalen mellom tjenesteyter og identitetsforvalter.473

Innenfor rammene av relasjonsorientert identitetsforvaltning er det, utover 
identitetsautentisering, også lagt til rette for å utveksle attributter vedrørende 
brukere. Attributtautentisering og etablering av felles relasjonsorienterte identi-
fikatorer åpner for et vidt spekter av informasjonsutveksling: fra hele brukerpro-
filer til minimalistisk utlevering der brukeren forblir anonym eller pseudonym 
overfor tjenesteyter. Standarder for relasjonsorientert identitetsforvaltning 
 ligger også til grunn for såkalte identitetsbaserte web services, dvs maskin-til- 
maskin-utveksling av brukeropplysninger der brukeren ikke er direkte delaktig 
i de aktuelle transaksjoner.

472 Se f eks Hansen m fl., «Privacy-enhancing identity management», Information Security Techn-
ical Report, 1, 2004, s 35-44, Jøsang og Pope, «User Centric Identity Management», 2005, og 
Maler og Drummond, «The Venn of Identity – Options and Issues in Federated Identity Ma-
nagement», IEEE Security & Privacy, Vol. 6, No. 2, 2008, s 16-23, på s 19 «User empowerment».

473 Eksempelvis er SAML Artifact Resolution Protocol basert på direkte utveksling mellom iden-
titetsforvalter og tjenesteyter, jf OASIS, Assertions and Protocols for the OASIS Security Asser-
tion Markup Language (SAML) V2.0, 2005, kap 3.5. Birgit Pfitzmann beskriver informasjons-
utvekslingen ved identitetsforvaltning på følgende måte: «If the information to be transferred 
is short, it can be completely included in [the assertion]. Most protocols also provide a back 
channel for transferring longer information; the ticket then contains a handle to that informa-
tion so that the service provider can associate a returning browser with the appropriate 
back-channel information.» Se Pfitzmann, «Privacy in enterprise identity federation – policies 
for Liberty 2 single sign on», Information Security Technical Report, 1, 2004, s 45-58.
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5.3 Microsoft .NET Passport

Microsoft .NET Passport var den første stor-skala identitetsforvaltningsløsnin-
gen for Internett. Løsningen ble etablert i 1999 og tilbød single sign-on til man-
ge ulike aktørers websider.474 I 2002 var det over 250 millioner brukerkontoer 
som gav tilgang til 69 eksterne tjenesteytere verden over. 

På bakgrunn av bekymringer knyttet til personvernaspektene ved tjenesten, tok 
Art 29-gruppen i 2002 initiativ til nærmere undersøkelser om hvorvidt tjenesten 
var i henhold personverndirektivet. Resultat av undersøkelsene og dialogen med 
Microsoft førte til at Art 29-gruppen påla Microsoft å endre tjenesten på en rek-
ke punkter. Antagelig var dette grunnen til at Microsoft i 2003 valgte å endre 
tjenesten til kun å gjelde egne tjenester. Tjenesten ble i 2007 videreført som 
«Windows Live ID», og i 2012 ble navnet endret til «Microsoft Account».475

Det er den opprinnelige tjenesten slik den var inntil 2003 som vil være fokuset 
her. Når det gjelder relevansen av eksemplet kan det innvendes at det bare har 
historisk interesse. Det er imidlertid flere forhold som kan forsvare å anvende 
tjenesten som eksempel. Passport var den første internasjonale kommersielle 
identitetsforvaltningstjenesten, den var drevet av en stor aktør, og erfaringer 
med tjenesten har hatt stor innflytelse på hvordan Microsoft selv og andre aktø-
rer har arbeidet videre med identitetsforvaltning.476 Videre er Passport den iden-
titetsforvaltningstjenesten som har blitt viet mest oppmerksomhet fra interna-
sjonale personvernmyndigheter. Dessuten er vurderingen fra Art 29-gruppen 
grundige, og de går langt i å trekke opp generelle retningslinjer for hvordan til-
svarende løsninger vil bli vurdert opp mot personverndirektivets krav. Blant 
annet uttaler de seg om hvordan implementasjon av spesifikasjoner for rela-
sjonsorientert identitetsforvaltning vil kunne bli vurdert i forhold til person-
verndirektivet.

474 Se nærmere om tjenesten i Independent Centre for Privacy Protection og Studio Notarile 
Genghini, Identity Management Systems (IMS): Identification and Comparison Study, 2003, s 
125 og Oppliger, «Microsoft .NET Passport and identity management», Information Security 
Technical Report, 1, 2004, s 26-34.

475 Se Warner, The New Microsoft Account for Windows 8, quepublishing.com 25. mai 2012, http://
www.quepublishing.com/articles/article.aspx?p=1905058.

476 Jf f eks Microsofts åpne dialog i form av en en nettblog for å utvikle felles prinsipper for iden-
titetsforvaltning, hvor mangfold av identitetsforvaltningstjenester samt dataminimalitet an-
ses som et gode. Se Cameron, Laws of Identity, 2007. Microsoft tilbyr nå tjenesten Card Space, 
som skal være en trygg måte å lagre og håndtere identifikatorer og autentiseringsmekanismer 
(f eks brukernavn/passord) tilknyttet ulike brukerkontoer på brukerens maskin. Tjenesten 
beskrives gjerne som en «identity selector», hvor «nøkkelen» til hver brukerkonto represente-
res med det man kjenner igjen som visittkort fra den fysiske verden.

http://www.quepublishing.com/articles/article.aspx?p=1905058
http://www.quepublishing.com/articles/article.aspx?p=1905058
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5.3.1 Beskrivelse av tjenesten
I korte trekk gikk tjenesten ut på at Microsoft tilbød ulike tjenesteytere å inngå 
avtale om single sign-on for tjenesteyternes brukere. For brukeren betydde det 
at en tidligere innlogging hos Passport ble akseptert hos tilbyderne som var med 
på ordningen. Dersom brukeren ikke allerede var innlogget hos Passport, kun-
ne brukeren velge å følge en link hos tjenesteyteren som sørget for omdirigering 
til Passport som ved vellykket autentisering utstyrte brukeren med et akkreditiv 
som gav tilgang hos tjenesteyteren. Tjenesten bygget altså på prinsippene for 
single sign-on slik det er skissert i kapittel 5.2. Hvilken autorisasjon autentiserte 
brukere skulle ha hos tjenesteyterne ble ikke berørt av Passport-tjenesten. Dette 
ble bestemt av tjenesteyterne selv.

Passports kjernetjeneste gikk ut på å stå for innrullering av brukere, samt bruk-
erstøtte i form av å vedlikeholde brukerkontoer, endre passord etc. Når det gjel-
der innrulleringen kunne dette skje på flere måter, bla ved at brukeren:477

• Registrerte seg gjennom en Passport nettside.
• Registrerte seg gjennom en tjenesteyter som var tilknyttet Passport. Dette 

representerte opprettelsen av to kontoer: en hos Passport og en hos 
tjeneste yter.

• Opprettet en MSN Hotmail eller MSN ISP-tjeneste, som automatisk kny-
tter brukeren til Passport-tjenesten.

• Benyttet Passport «registration assistent»-tjenesten som fulgte med inn-
stalleringer av Windows XP.

I tillegg til at brukeren selv kunne velge å registre seg, slik det er skissert over, 
var det også anledning for tjenesteytere til å konvertere eksisterende brukerkon-
toer i egen autentiseringsløsning til Passport. Dette skjedde da på initiativ fra 
tjenesteyter, og betydde i praksis at tjenesteyter da kunne avvikle egen autenti-
seringsløsning.

Med hensyn til de brukerinitierte registreringsformene var det egentlig ingen 
form for identitetsautentisering av brukeren. Det som ble autentisert i innrulle-
ringen var at brukeren rådet over en e-postadresse, og opprettelse av brukerkon-
toen forutsatte at brukeren besvarte en melding som ble sendt til denne. Denne 
e-postadressen, MSN Hotmail eller annen selvvalgt adresse, ble brukt som bru-
kernavn i tjenesten.

Til hver Passport-konto var det knyttet en unik identifikator: «Passport unique 
identifier» (PUID). Identifikatoren besto av 64 bits, 16 bits for å identifisere hvor 

477 Se nærmere beskrivelse i Microsoft Corporation, Microsoft .net Passport Review Guide, 2004.
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den var blitt generert og 48 bits for å identifisere en bestemt konto. PUID ble 
inkludert i akkreditivet som ble formidlet til tjenesteyter ved vellykket autenti-
sering hos Passport. 

En Passport-brukerprofil inneholdt følgende informasjon: navn, fødselsdato, 
kjønn, e-postadresse, alternativ e-postadresse, språk, postadresse, land og regi-
on, stat eller territorium, tidssone, hemmelig spørsmål og e-adresse (for å få ut-
levert nytt passord), og mobiltelefonnummer (Passport kunne aksesseres med 
mobiltelefon). Disse opplysningene ble lagret av Microsoft. Brukeren kunne vel-
ge i hvilken grad disse opplysningene skulle kunne utveksles til tjenesteyter. 
Dersom brukeren ønsket det, kunne brukeren derfor i realiteten fremstå som 
anonym overfor tjenesteyter i og med at det ikke var noen identitetsautentise-
ring ved innrullering, og det eneste som ble formidlet fra Passport til tjenestey-
ter var at dette var en bruker med en bestemt PUID som nå «kom tilbake».

Det var også ytterligere to tjenester som var knyttet til Passport: Passport Kids 
og Passport Wallet. Passport Kids var en brukerkonto rettet mot barn som skul-
le gjøre det mulig for foreldre å kontrollere hvilke nettsider barnet skulle ha til-
gang til. Dette skulle oppnås ved at foreldrene først skulle samtykke til at barnet 
skulle få tilgang til tjenesteyteres nettsider. Autentiseringen av at det faktisk var 
en foresatt som autoriserte tilgangen, ble gjort ved å oppgi kredittkortdetaljer. 
Man kan stille spørsmål om hensiktsmessigheten ved dette. For det første åpner 
dette for misbruk av kortet. For det andre er vel heller ikke et kredittkort van-
skelig å få tilgang til hvis barnet virkelig ønsker tilgang. Passport Wallet var en 
tjeneste som lot brukerne lagre kredittkortdetaljer slik at betalingen skulle skje 
raskere – og i følge Microsoft – også sikrere enn tradisjonell bruk ved inntasting 
av detaljer på tjenesteyters nettside.

Disse tjenestene vil det ikke bli redegjort for videre, og de var heller ikke gjen-
stand for undersøkelser fra Art 29-gruppen. Imidlertid viser disse to tilleggstje-
nestene noe av ambisjonene Microsoft hadde for Passport-tjenesten. Videre vi-
ser de også hvilke utfordringer som knytter seg til å autentisere påstander om f 
eks alder over Internett. Microsoft ble i 2002 dømt av Federal Trade Commissi-
on for uriktig markedsføring av disse tjenestene.478 Senere ble tjenestene Kids og 
Wallet avviklet helt. Den alminnelige Passport-tjenesten går nå, som nevnt over, 

478 Se Federal Trade Commission, Microsoft Settles FTC Charges Alleging False Security and Pri-
vacy Promises, 2002, http://www.ftc.gov/opa/2002/08/microsoft.shtm, sist nedlastet 25. sep-
tember 2008.
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under navnet «Microsoft Account» og benyttes kun for tilgang til Microsoft sine 
egne tjenester.479

5.3.2 Oversikt over Art 29gruppens vurderinger
I sitt «working document» drøfter Art 29-gruppen en rekke spørsmål som gjel-
der forholdet mellom identitetsforvaltningstjenester og personverndirektivet. 
Uttalelsene knytter seg primært til konkrete forhold ved Passport, men også til 
hvordan implementasjoner av Liberty Alliances daværende spesifikasjoner for 
relasjonsorientert identitetsforvaltning vil kunne bli vurdert i forhold til per-
sonverndirektivets bestemmelser. Arbeidsgruppens uttalelser utgjør således et 
nyttig utgangspunkt for å få oversikt over de personopplysningsrettslige spørs-
mål identitetsforvaltningstjenester aktualiserer. Arbeidsgruppens synspunkter 
blir derfor trukket inn de senere rettslige analyser. Her nøyer jeg meg med å re-
degjøre for hovedpunktene i arbeidsgruppens vurderinger.

Med hensyn til bokens problemstillinger er det hensiktsmessig å skille mellom 
spørsmål som gjelder teknisk infrastruktur, personopplysningsrettens rolle- og 
ansvarsfordeling samt en rekke andre krav etter direktivet som i stor grad knyt-
ter seg til brukermedvirkning og kontroll. Dette gjelder blant annet krav til infor-
masjon, behandlingsgrunnlag, formålsbestemthet, proporsjonalitet, datakvali-
tet og gjennomføring av den registrertes rettigheter.

5.3.2.1 Teknisk infrastruktur: Identifikatorer og (de)sentralisering av 
opplysninger
Når det gjelder den tekniske infrastruktur, er Art 29-gruppen særlig kritisk til 
at hver Passport-brukerkonto er representert med en unik identifikator (PUID).480 
Arbeidsgruppens bekymring knytter seg først og fremst til at bruken av PUID 
gjør det mulig for deltakende nettsteder å kommunisere til hverandre om Pass-
port-brukere, og at de således kan bygge opp brukerprofiler. Det påpekes at kon-
traktene mellom Microsoft og tjenesteytere forbyr salg av PUID-registere til 
tredjepart eller å koble slike på tvers av tjenesteyternes nettsteder. Til tross for 
dette innebærer unike identifikatorer i følge arbeidsgruppen likevel en risiko 
fordi de teknisk sett muliggjør slik behandling. I følge arbeidsgruppen bør dess-
uten brukerne på forespørsel ha rett til innsyn i egen identifikator.

Som vi skal se i kapittel 5.4.2 er det i SAML 2.0 lagt til rette for bruk av relasjons-
orienterte identifikatorer, dvs pseudonyme identifikatorer som er unik for hver 

479 Hotmail, Messenger, SKyDrive, Windows Phone, Xbox LIVE og Outlook.com er eksempler på 
tjenester som benytter Microsoft Account til innlogging. Se http://windows.microsoft.com/
en-US/windows-live/sign-in-what-is-microsoft-account.

480 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), kap 2.2.5 
«The necessity and conditions of use of a unique identifier», på s 9-10.

http://windows.microsoft.com/en-US/windows-live/sign-in-what-is-microsoft-account
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-live/sign-in-what-is-microsoft-account
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relasjon mellom brukeres brukerkontoer hos identitetsforvaltere og tjenesteyte-
re. Art 29-gruppen vurderer også personvernaspektene knyttet til slike identifi-
katorer – av arbeidsgruppen omtalt som «pair-wise identities/identifiers». Det 
skal dog bemerkes at arbeidsgruppens vurderinger knytter seg til Liberty Alli-
ance sine standarder (ID-FF), som på dette tidspunktet ennå ikke var blitt im-
plementert i faktiske identitetsforvaltningsløsninger. Art 29-gruppen påpeker at 
relasjonsorienterte identifikatorer kan ha visse personvernmessige fordeler, men 
at det er nødvendig å følge med på dette spørsmålet videre:481 

«Presently, given the very limited development of the Liberty Alliance and the fact that 
is not yet used in practice, it is difficult to foresee exactly what the consequences of 
using pair-wise identities will be. The Working Party would like to stress however that 
the system of pair-wise IDs has the advantage of not creating one unique identifier for 
the user, however, it is necessary to continue considering this issue from the data pro-
tection perspective, in particular concerning the technical possibility of sites sharing 
personal data of the user without his consent.» 

I sine generelle konklusjoner angående identitetsforvaltningstjenester fremhe-
ver arbeidsgruppen at identifikatorer, uansett type, utgjør en personvernrisiko. 
Av denne grunn bør man derfor alltid vurdere alle mulige alternativer. Dersom 
det ikke er mulig å komme unna identifikatorer, bør man i følge arbeidsgruppen 
vurdere om man kan la brukeren oppdatere sine identifikatorer.482

Ytterligere et spørsmål som det er naturlig å behandle under «teknisk infra-
struktur», er Art 29-gruppens synspunkter om å unngå sentralisert lagring av 
opplysninger og sårbarhet. På generelt grunnlag uttaler arbeidsgruppen:483

«The adoption of software architecture that minimises the centralisation of personal 
data of the Internet users would be appreciated and encouraged as a means of increas-
ing the faul-tolerance properties of the autentication system, and of avoiding the crea-
tion of high added-value databases owned and managed by a single company or by a 
small set of companies and organisations.»

Uttalelsen kan knyttes til flere, etter arbeidsgruppens oppfatning, problematis-
ke forhold ved Passport-tjenesten. Særlig kan den knyttes til det faktum at Mi-
crosoft var den eneste identitetsforvalter. Videre kan den relateres til det forhold 
at det opprinnelig ikke var mulig for brukeren å autorisere utlevering av en-
keltopplysninger, i stedet måtte hele brukerprofilen utleveres til tjenesteyteren. 

481 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 12.
482 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 15.
483 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 15.
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Til sammenlikning er det ved relasjonsorientert identitetsforvaltning basert på 
SAML mulig å legge til rette for flere identitetsforvaltere, slik at brukeren kan ha 
valgfrihet med hensyn til hvilke identitetsforvaltere de ønsker å benytte. Som vi 
skal se videre i kapittel 5.4 er det dessuten muligheter for å legge til rette for at 
identitetsforvaltere bare autentiserer den identitet, rolle eller attributt som er 
relevant i den aktuelle transaksjon. I standardene for relasjonsorientert identi-
tetsforvaltning ligger det derfor et potensiale for å unngå den risiko som Art 
29-gruppen advarer mot, blant annet ved at det kan åpnes for flere alternative 
identitetsforvaltere og at brukeren kan autorisere utveksling av kun den infor-
masjon som er nødvendig for at mottaker skal kunne oppnå det aktuelle formå-
let.

5.3.2.2 Roller og ansvarsforhold
En av arbeidsgruppens hovedinnvendinger i forbindelse med vurderingen av 
Passport opp mot personverndirektivets bestemmelser, var den uklare rolle og 
ansvarsfordelingen mellom Passport og de tilknyttede tjenesteyterne.484 Vi 
kommer i kapittel 5 tilbake til Art 29-gruppens nærmere vurderinger av identi-
tetsforvaltningsaktørers roller og ansvar etter personverndirektivet. I denne 
sammenheng kan det nevnes at det først var etter en nærmere dialog med Mi-
crosoft at det ble klart for Art 29-gruppen at Microsoft ikke kontrollerte eller 
hadde ansvar for behandlingen av opplysninger som skjer hos tjenesteyterne. 

Etter arbeidsgruppens vurdering var Microsoft .NET Passport behandlingsan-
svarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med identitetsfor-
valtningstjenesten, mens tjenesteyterne var å anse som behandlingsansvarlige 
for behandlingen som skjer som ledd i oppfyllelse av egne tjenester.

I følge arbeidsgruppens oppfatning har også de som tar del i utviklingen av stan-
darder for identitetsforvaltning et visst ansvar, blant annet for å muliggjøre et-
terlevelse av personopplysningsretten. Videre fremhever arbeidsgruppen viktig-
heten av avtaler som klargjør aktørenes roller og forpliktelser:485

«Both those who design and those who actually implement on-line autentication sys-
tems (authentication providers) bear responsibility for the data protection aspects, alt-
hough at different levels. Websites making use of these schemes (services providers) 
also have their own responsibility in the process. It is advisable for the different players 
to have clear contractual agreements between them where the obligations of each party 
are made explicit.»

484 Se Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), kap 
2.2.3 «The data protection rules applied by the web sites affiliated to .NET Passport», på s 9.

485 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 14-15.
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Som følge av dialogen med Art 29-gruppen gikk Microsoft med på å adressere 
enkelte forhold knyttet til ansvarsforhold i kontraktene med tjenesteyterne, bla 
å revidere Passports personvernpolicy for å gjøre det klart at Microsoft ikke 
kontrollerer behandlingen av personopplysninger på tjenesteyternes nettsider. I 
tillegg ble deltakende tjenesteytere gitt anledning til å gi informasjon til bruker-
ne, både direkte på Passports registreringssider, men også ved hjelp av lenker til 
ytterligere informasjon. Se nærmere om oppfyllelse av Passports informasjons-
plikt under.

5.3.2.3 Andre spørsmål knyttet til brukermedvirkning og kontroll mv
I tillegg til de ovennevnte problemstillingene knyttet til teknisk infrastruktur 
samt roller og ansvarsforhold, var Art 29-gruppen også kritisk til andre forhold 
ved Passport-tjenesten.

For det første oppfylte ikke Passport personverndirektivets krav til formidling 
av informasjon til brukeren.486 I følge arbeidsgruppen var det manglende infor-
masjon både om innsamling, videre behandling samt om utlevering av person-
opplysninger, herunder til tjenesteytere etablert i tredjeland. På bakgrunn av 
kritikken forpliktet Microsoft seg til å utarbeide bedre informasjon, blant annet 
om muligheten for å opprette pseudonyme Passport-brukerkontoer ved ikke å 
oppgi en e-postadresse eller andre opplysninger som avdekker brukerens iden-
titet. I tillegg skulle brukerne få informasjon om begrensningene i å benytte 
pseudonyme kontoer for å sikre at slik bruk av tjenesten skjedde på et informert 
grunnlag. Videre var det viktig for Art 29-gruppen at Microsoft informerte bru-
kerne om sammenhengen mellom Hotmail og Passport, herunder om at oppret-
telsen av Hotmail-konto samtidig innebar innrullering i Passport. 

For det andre var Art 29-gruppen ikke overbevist om at brukernes samtykke, 
som dannet behandlingsgrunnlag for behandlingen av personopplysningene, 
var tilstrekkelig informert, frivillig og uttrykkelig («specific»).487 Arbeidsgrup-
pens skepsis gjaldt særlig det forhold at opprettelse av Hotmail-konto samtidig 
innebar deltakelse i Passport, samt at all brukerinformasjon knyttet til Pass-
port-kontoen ble formidlet til deltakende nettsteder. Som ledd i å imøtekomme 
Art 29-gruppens kritikk angående innhenting av samtykke viste Microsoft til 
lovnadene om å tilby brukerne bedre informasjon. Videre skulle Microsoft sørge 
for at det ble et klarere skille mellom å opprette Passport-konto og det å kommu-
nisere personopplysninger til tilknyttede tjenesteytere. Dette skulle blant annet 

486 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), kap 2.2.1 
«The information given to the data subjects at the moment of collecting, further processing the 
data or transferring it to a third party, possible located in a third country», på s 6-7.

487 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), kap 2.2.2 
«The value and quality of the consent given by the data subjects to these operations», på s 7-8.
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sikres ved en ny funksjon som ga brukeren anledning til selv å velge hvilke opp-
lysninger i brukerprofilen som skulle formidles til den aktuelle tjenesteyter.

For det tredje stilte arbeidsgruppen spørsmål ved proporsjonaliteten og kvalite-
ten på opplysningene som ble samlet inn av Passport og videreformidlet til tje-
nesteyterne.488 Kritikken knyttet seg til at det opprinnelig ikke var mulig for 
brukeren å samtykke til overføring av deler av Passport-profilen. Etter arbeids-
gruppens vurdering var dette i strid med personverndirektivets krav til propor-
sjonalitet og kvalitet på opplysningene, siden det ble samlet inn opplysninger ut 
over det som var saklig, nødvendig og relevant for formålet med behandlingen. 
For å imøtekomme kritikken lovet Microsoft, som nevnt over, (1) å sørge for 
klarere skille mellom opprettelse av Passport-kontoer og utlevering av person-
opplysninger, (2) å legge til rette for utlevering av enkeltopplysninger, samt (3) å 
informere om muligheten for å bruke pseudonyme e-postadresser.

For det fjerde er det også grunn til å nevne at Passport etter Art 29-gruppens 
oppfatning ikke ivaretok brukernes rettigheter i tilstrekkelig grad.489 Microsofts 
lovnad om å gi bedre informasjon i henhold til personverndirektivet art 10 om-
fattet også dette forhold. Blant annet skulle det gis bedre informasjon om hvor-
dan brukerne kunne avvikle tjenesten og hvor de kunne henvende seg for spørs-
mål. Spørsmål skulle besvares på brukernes språk såfremt tjenesten allerede var 
tilgjengelig på det aktuelle språket.

Avslutningsvis peker Art 29-gruppen på sikkerhetsrisikoen knyttet til tjenesten, 
blant annet på grunn av lagringen av store mengder personopplysninger og det 
faktum at Microsoft er en «high-profile target» for hackere.490 Arbeidsgruppen 
nøyer seg her med å påpeke at Microsoft har innført et informasjonssikkerhets-
program som følge av pålegg (Consent Order) fra Federal Trade Commission 
(FTC). Dette programmet innebærer blant annet organisatoriske, tekniske og 
fysiske sikkerhetstiltak, herunder en revidert sikkerhetspolicy i henhold til ISO 
17799.

488 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), kap 2.2.3 
«The proportionality and quality of the data collected and stored by .NET Passport and furth-
er transmitted to affiliated sites», på s 8. 

489 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), kap 2.2.6 
«The exercise of the rights of the data subjects», på s 10.

490 Se nærmere Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, 
(2003), kap 2.2.7 «The security risks associated to these operations», på s 11.
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5.4 Relasjonsorientert identitetsforvaltning basert på SAML

Microsofts tidlige dominanse på markedet for identitetsforvaltningstjenester 
gjennom den proprietære Passport-løsningen kan muligens være noe av bak-
grunnen for flere av standardiseringsinitiativene for relasjonsorienterte identi-
tetsforvaltning på begynnelsen av 2000-tallet. For eksempel ble Liberty Allian-
ce491 etablert i 2001 etter initiativ fra Sun for å etablere et åpent alternativ til 
Microsofts .NET Passport.

Utvikling av åpne standarder for relasjonsorientert identitetsforvaltning fant 
dessuten sted innenfor rammene av OASIS492 og Internet 2/Shibboleth. Som det 
fremgår av Figur 17, bygger SAML 2.0 på innspill fra alle disse standardiserings-
organene, og ligger nå til grunn for standardiseringsorganenes egne standarder 
og løsninger for identitetsforvaltning.493

491 Liberty Alliance er et industrikonsortium bestående av mer enn 150 organisasjoner verden 
over som søker å etablere standarder, retningslinjer og best practice for relasjonsorientert 
identitetsforvaltning. Se www.projectliberty.org.

492 OASIS, Organisation for the Advancement of Structured Information Standards. Se www.
oasis-open.org.

493 Figuren er hentet fra http://www.projectliberty.org/liberty/strategic_initiatives/federation, 
sist nedlastet 31. mars 2009.
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Bak satsningen på åpne standarder ligger hensynet til at proprietære løsninger 
vanskeliggjør samarbeid mellom applikasjoner og virksomheter om identitets-
forvaltningsløsninger. Standardiseringsorganenes oppslutning om SAML 2.0 
innebærer at det nå finnes én sentral og åpen standard som er produsent- og le-
verandøruavhengig.494

Overordnet sett er SAML et XML-basert rammeverk for å beskrive og utveksle 
«sikkerhetsinformasjon» mellom applikasjoner og virksomheter over Inter-
nett.495 Informasjonen uttrykkes gjennom såkalte «security assertions», som på 
norsk kan omtales som SAML-akkreditiver. SAML definerer syntaks og seman-
tikk for å uttrykke informasjon om brukere i slike akkreditiver. Eksempelvis vil 
en identitetsforvalter («asserting party») kunne uttrykke at en bestemt bruker 
har autentisert seg på et bestemt tidspunkt, og sende akkreditivet til en tjeneste-
yter («relying party») som legger akkreditivet til grunn for sin beslutning om å 
autorisere brukeren.

Det hjelper imidlertid ikke med et standardisert meldingsformat hvis aktørene 
ikke er i stand til å referere til felles brukere på en adekvat måte. En viktig 
SAML-komponent er defineringen av hvordan aktørene kan etablere felles rela-
sjonsorienterte identifikatorer («federated name identifiers») for å referere til be-
stemte brukere. Når aktørene har etablert en slik identifikator omtales dette 
gjerne som «federated identity»496 og «federated identity management».497 På 
norsk anvender jeg begrepene relasjonsorientert identifikator om den spesifikke 
felles identifikatoren, og relasjonsorientert identitetsforvaltning om den aktuelle 
form for identitetsforvaltning.

494 Se nærmere om hensynene bak utviklingen og oppslutningen til SAML 2.0 i OASIS, Security 
Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, kap 2.1 «Drivers of SAML 
adoption».

495 Jeg går ikke nærmere inn på bruken av SAML innen for Web Services Security (WS-security), 
hvor SAML inngår i SOAP-header og f eks beskriver hvordan en SOAP-melding er kryptert. 
Heller ikke vil jeg gå nærmere inn på bruk av spesifikasjonen for å uttrykke relevante forhold 
knyttet til aksesskontrollbeslutninger innen for rammene av XACML (eXtensible Access Con-
trol Markup Language). Se nærmere OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) 
V2.0 Technical Overview, 2008, kap 6 «Extending and Profiling SAML for Use in Other Fra-
meworks».

496 OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, kap 2.1: 
«The user is said to have a federated identity when partners have established such an agreement 
on how to refer to the user».

497 En generell og mye sitert definisjon på federated identity management er «the agreements, 
standards and technologies that make identity and entitlements portable across autonomous 
domains». Se Burton Group, Towards Federated Identity Management: The Journey Continues, 
Directory and Security Strategies Research Report, 2003.
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Et annet sentralt begrep er «Circle of Trust» (CoT) som anvendes av Liberty 
Alliance om en bestemt krets av aktører som samarbeider om autentisering av 
brukere og utveksling av brukeropplysninger basert på standarder for relasjons-
orientert identitetsforvaltning samt underliggende avtaler. I den videre frem-
stillingen omtaler jeg dette som «samarbeidet» eller den innarbeidede forkortel-
sen «CoT».498 Vi kommer i kapittel 6 og 7 tilbake til Liberty Alliances veiledning 
om organiseringen av slikt samarbeid, herunder hvilke krav personopplys-
ningsretten stiller til avtaler mellom aktørene.

I det følgende vil oppmerksomheten være rettet mot de tekniske aspektene ved 
relasjonsorientert identitetsforvaltning. Vi skal først se nærmere på de sentrale 
komponentene i SAML 2.0 (kapittel 5.4.1). Deretter følger en redegjørelse for 
anvendelse av SAML for relatering av brukerkontoer, single sign-on, attributtau-
tentisering og angivelse av vilkår mv (kapittel 5.4.2-5.4.5). I kapittel 5.5 skal vi se 
nærmere på OpenID og InfoCard, som utgjør alternativer til SAML-basert 
identitetsforvaltning, men som også kan benyttes i samvirke med SAML. Også 
temaet i kapittel 5.6 – Liberty Alliances identitetsbaserte web services – har til-
knytning til relasjonsorientert identitetsforvaltning siden dette er tjenester som 
utvikles «på toppen av» SAML 2.0.

5.4.1 Oversikt over SAML 2.0s sentrale komponenter
SAML består av flere komponenter som kan settes sammen til vidt forskjellige 
bruksformål. Som nevnt ovenfor definerer SAML hvordan aktørene kan utstede 
erklæringer om brukere gjennom SAML-akkreditiver. Akkreditivene har et 
standardisert oppsett, og angir typisk hvem som er utsteder, subjektet/brukeren 
som omhandles, utstederens signatur, 499 vilkår for bruk, samt opplysninger om 
hvordan brukeren ble autentisert. Oppbygningen av SAML-akkreditiver er il-
lustrert i Figur 13.500

Gjennom SAML-akkreditiver kan det uttrykkes tre hovedtyper av erklærin-
ger:501

498 I Feide benyttes «identitetssamvirke» om bestemte identitetsforvaltningssamarbeid. Eksem-
pelvis utgjør tilknyttede vertsorganisasjoner, tjenesteleverandører og Feide til sammen et 
«identitetssamvirke», jf UNINETT, Feide systemarkitektur, Versjon 2.0, s 5. 

499 SAML-akkreditiver vil i mange tilfeller være utstyrt med en digital signatur innenfor rammen 
av PKI. Se nærmere om likhetstrekkene mellom digitale akkreditiv, herunder security asserti-
ons og «Kerberos-tickets», og PKI i Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, 
oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 93-98. Se også Clarke, Identity Management, 2004, s 4-6.

500 Figuren er hentet fra OASIS, SAML Executive Overview, 2005, s 3. SAML-akkreditivenes nær-
mere struktur og innhold er definert i SAML assertion XML schema. 

501 Se OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, kap 
4.1 og 4.3.
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Autentisering: Erklæring om at den angitte brukeren ble autentisert på et be-
stemt vis til en viss tid. 

Attributt: Erklæring om at den angitte brukeren er assosiert med attributtene 
som følger meldingen.

Autorisasjon: En forespørsel om å gi en bruker autorisasjon til en bestemt res-
surs har enten blitt akseptert eller avslått.

Hvordan SAML-akkreditiver blir utvekslet mellom identitetsforvaltere og 
tjeneste ytere vil variere. I mange tilfeller vil tjenesteyteren sende en forespørsel 
til identitetsforvalteren om å få tilsendt et akkreditiv med informasjon om en 
bestemt bruker, men det kan også forekomme at akkreditiver blir utlevert uten 
foregående forespørsel. Slik meldingsutveksling omtales gjerne som «requ-
est-response message exchanges» og er definert i SAML protocols.502 Samlet ut-
gjør akkreditiver/assertions og protocols det som omtales som «kjernen» av 
SAML spesifikasjonen.503

502 Se nærmere OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 
2008, kap 4.1 og 4.3. Også for protocols er det utarbeidet et eget schema som definerer meldin-
genes nærmere struktur og innhold.

503 OASIS, Assertions and Protocols for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) 
V2.0, 2005.
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Figur 13 Oppbygningen av et SAML-akkreditiv
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Selv om funksjonaliteten som skal studeres i de videre kapitler i all hovedsak er 
knyttet til akkreditiver og protocols, er det for oversiktens skyld også verdt å 
nevne de to siste hovedkomponentene i SAML: 504

• SAML bindings definerer hvordan SAML protocol «request-response»- 
meldinger kan transporteres til mottaker ved å knytte de til underliggen-
de transportprotokoller som f eks SOAP505 og HTTP. 

• SAML profiles er ferdige kombinasjoner av akkreditiver/assertions, proto-
cols og bindings for å støtte de vanligste typer bruksformål.

Sammenhengen mellom akkreditiver/assertions, protocols, bindings og profiles 
er illustrert i Figur 14.506

Ved hjelp av SAML-akkreditiver er det mulig å uttrykke «authentication con-
text», dvs nærmere forhold knyttet til brukerautentiseringen. En praktisk viktig 

504 Se nærmere OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 
2008, kap 4.1 og 4.3.

505 SOAP v 1.2. er beskrevet som «XML-based information which can be used for exchanging 
structured and typed information between peers in a decentralized, distributed environ-
ment», se W3C, SOAP Version 1.2 Part 0: Primer (Second Edition), 2007, kap 1.1.

506 Figuren er hentet fra OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical 
Overview, 2008, kap 4.1.
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komponent er dessuten «metadata» som definerer hvordan aktørene kan ut-
trykke og dele konfigurasjonsopplysninger som er sentrale for å kunne etablere 
samarbeid om identitetsforvaltning.

5.4.2 Relatering av brukerkontoer – relasjonsorienterte identifikatorer 
En forutsetning for mange av funksjonene som ofte forbindes med relasjonsori-
entert identitetsforvaltning, er at aktørene etablerer en felles relasjonsorientert 
identifikator for å referere til felles brukere. I det følgende legger vi til grunn at 
brukeren allerede har fått opprettet brukerkontoer hos tjenesteyter og identi-
tetsforvalter, og at brukeren der er representert ved hjelp av en lokal identifika-
tor.507 Fokuset videre er rettet mot løsningene SAML gir for å generere relasjons-
orienterte identifikatorer som kan knyttes til identitetsforvalters og tjenesteyters 
lokale identifikator for brukeren. Oppmerksomheten rettes mot de relasjonsori-
entere identifikatorenes egenskaper og hvordan de kan utveksles ved hjelp av 
SAML-akkreditiver. 

I SAML versjon 1 var det ingen støtte for å foreta relatering av brukerkontoer 
ved hjelp av SAML-akkreditiver. Dette innebar i praksis at aktørene på annen 
måte og på forhånd måtte utveksle felles identifikatorer for brukere.508 En ve-
sentlig nyvinning i SAML 2.0 er muligheten for å generere ulike typer felles 
identifikatorer og å utveksle disse gjennom SAML-akkreditiver. Slike identifi-
katorer omtales gjerne som «SAML/federated name identifiers»509 eller av Liber-
ty Alliance som «opaque handles».510 I tillegg støtter standarden sletting av rela-
sjonen mellom brukerkontoer ved at det utveksles melding til aktørene om å 
slette den felles identifikatoren. Dette innebærer at relatering av brukerkontoer 
og sletting av slike koblinger kan skje som annen meldingsutveksling og etter 
brukerens initiativ og ønske. En forutsetning for at brukeren selv skal kunne 
initiere slike relateringer er imidlertid at vedkommende gjøres oppmerksom på 
muligheten for å koble brukerkontoer. I veiledning fra SAML og Liberty antas 
det at dette kan løses ved at brukeren samtykker til at aktører i identitetsforvalt-
ningssamarbeidet fortløpende gjør brukeren kjent med muligheten for relate-
ring. Slike invitasjoner («invitations») innebærer bare at brukeren gjøres opp-
merksom på muligheten for å relatere to av brukerens brukerkontoer. Brukeren 

507 Se nærmere om innrullering i kap 3.4.2 og personopplysningsrettslige krav til innrullering og 
opprettelsen av brukerkontoer i kap 7.8.2.

508 Omtalt som «pre-established federated identifiers», se OASIS, Security Assertion Markup Lan-
guage (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, kap 3.3 og 5.4.

509 OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, kap 3.3 
og OASIS, Assertions and Protocols for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) 
V2.0, 2005, kap 8.3.

510 Se Liberty Alliance, Liberty Glossary, Version: 2.0.
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må også samtykke til selve relateringen.511 Se nærmere om krav til behandlings-
grunnlag og andre personopplysningsrettslige spørsmål knyttet til denne til-
nærmingen i kapittel 7.8.3.

I henhold til SAML 2.0 kan relatering av brukerkontoer skje ved hjelp av tre 
ulike typer identifikatorer, nemlig gjennom:512 

• Et vedvarende pseudonym («persistent pseudonym identifiers») 
Pseudonymet utgjør en felles identifikator som er ment å kunne benyttes 
over flere sesjoner og er knyttet til den lokale identifikatoren for bruker-
en hos begge aktører.

• Et midlertidig pseudonym («transient pseudonym identifiers») 
Pseudonymet har samme funksjon som over, men er bare ment å gjelde 
for den aktuelle web-sesjon. Slike engangs-pseudonymer skal sikre at en 
tjenesteyter ikke skal kunne benytte pseudonymet til å gjenkjenne en 
bruker som tidligere har logget inn via den samme identitetsforvalter.

• Et brukerattributt («identity attributes») 
Et brukerattributt definert av identitetsforvalteren blir benyttet for å rela-
tere brukerkontoer hos identitetsforvaltere og tjenesteyteren. I praksis 
kan dette være en hvilken som helst identifikator, f eks en e-postadresse, 
et kundenummer eller brukerens fødselsnummer.

Relatering av brukerkontoer ved hjelp av SAML-akkreditiver kan fremstilles 
trinn for trinn på følgende måte:

«1. John books a flight at airline.example.com using his johndoe user account.
2. John then uses a browser bookmark or clicks on a link to visit cars.example.co.uk to 
reserve a car. This site sees that the browser user is not logged in locally but that he has 
previously visited their IdP partner site airline.example.com (optionally using the new 
IdP discovery feature of SAML V2.0). So cars.example.co.uk asks John if he would like 
to consent to federate his local cars.example.co.uk identity with airline.example.com.

3. John consents to the federation and his browser is redirected back to airline.example.
com where the site creates a new pseudonym, azqu3H7 for John’s use when he visits 
cars.example.co.uk. The pseudonym is linked to his johndoe account. Both providers 
agree to use this identifier to refer to John in subsequent transactions.

4. John is then redirected back to cars.example.co.uk with a SAML assertion indicating 
that the user represented by the federated persistent identifier azqu3H7 is logged in at 

511 Liberty Alliance, Liberty ID-FF Architecture Overview, Version: 1.2-errata-v1.0, kap 2 «Liberty 
ID-FF User Experience Examples».

512 OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, kap 
5.4.1.
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the IdP. Since this is the first time that cars.example.co.uk has seen this identifier, it 
does not know which local user account to which it applies.

5. Thus, John must log in at cars.example.co.uk using his jdoe account. Then cars.
example.co.uk attaches the identity azqu3H7 to the local jdoe account for future use 
with the IdP airline.example.com. The user accounts at the IdP and this SP are now 
linked using the federated name identifier azqu3H7.

6. After reserving a car, John selects a browser bookmark or clicks on a link to visit 
hotels.example.ca in order to book a hotel room.
7. The federation process is repeated with the IdP airline.example.com, creating a new 
pseudonym, f78q9C0, for IdP user johndoe that will be used when visiting hotels.
example.ca.»513

Som det fremgår av Figur 15 benyttes SAML 2.0 for å generere to (i dette tilfellet 
vedvarende) pseudonymer som relaterer Johns brukerkonto hos identitetsforval-
teren airline med Johns brukerkontoer hos henholdsvis tjenesteyterne cars og 
hotels. Både standardiseringsorganisasjonen OASIS og Liberty Alliance fremhe-

513 Eksemplet er hentet fra OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical 
Overview, 2008, kap 3.3 «Identity Federation Use Case».

Figur 15 Relatering av brukerkontoer
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ver at pseudonymene som relaterer brukerkontoer er designet med henblikk på 
å fremme personvernet.

For det første er identifikatoren generert på en slik måte at den er tilfeldig og 
innholdsløs, men likevel unik. Identifikatoren er bare ment å brukes i den aktu-
elle relasjon. Dette innebærer at identifikatoren bare gir mening for de to aktø-
rene som benytter den. Andre aktører, heller ikke brukeren selv, skal ha tilgang 
til identifikatoren, og det skal ikke være mulig å utlede informasjon om bruke-
ren fra denne alene.514 

For det andre gjør en felles identifikator det unødvendig for aktørene å utveksle 
informasjon om hvilke lokale identifikator de benytter for brukeren, i dette til-
fellet johndoe, jdoe og johnd. De lokale identifikatorene kan for så vidt være et 
fødselsnummer, medlemsnummer eller en e-postadresse. Utveksling av felles 
identifikator gjør det tilstrekkelig for partene å holde rede på hvilken aktør og 
hvilken lokal identifikator den knytter seg til. Dette innebærer også at aktørenes 
kunnskap om Johns alminnelige identitet kan variere. Det kan f eks tenkes at 
Johns alminnelige identitet er kjent for identitetsforvalteren, mens tjenesteyter-
ne bare kjenner John under hans lokale pseudonym (jdoe og johnd) og heller 
ikke sitter på andre opplysninger som er egnet til å identifisere John. Eksempel-
vis vil et akkreditiv fra airline til cars om at bruker azqu3H7 er autentisert være 
tilstrekkelig til at cars kan oversette dette til at brukeren kjent under den lokale 
identifikatoren jdoe er autentisert. Om cars kjenner brukerens alminnelige 
identitet avhenger av cars’ initielle autentisering av jdoe ved innrulleringen.

Hovedsiktemålet med pseudonyme identifikatorer er altså på den ene siden å 
sikre at identitetsforvalterne og tjenesteyteren har en felles identifikator for den 
samme brukeren. På den annen side skal den hindre bruk av unike identifikato-
rer som gjør det mulig å samkjøre opplysninger om brukeren utover relasjonen 
mellom den aktuelle identitetsforvalter og tjenesteyter. Sistnevnt poeng er på 
figuren indikert med et «forbudtskilt» som viser at det ikke utveksles opplysnin-
ger som gir cars og hotels kunnskap om Johns bruk av andre tjenesteyteres tje-
nester, eller som fasiliterer utveksling mellom tjenesteyterne om John. 

Imidlertid vil bruk av lokale identifikatorer og attributter muliggjøre samkjø-
ring av opplysninger mellom aktørene. Dersom John er registrert med sine al-
minnelige personalia, e-postadresse eller fødselsnummer, vil disse hver for seg 
eller til sammen naturligvis være egnet til å samkjøre opplysninger om John. 

514 Se nærmere om muligheten for å kryptere «name identifiers» i OASIS, Assertions and Pro-
tocols for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0, 2005, kap 2.2 «Name 
identifiers» og OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 
2008, kap 4.6 «Security in SAML».
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Denne muligheten for samkjøring skyldes imidlertid ikke bruk av identifikato-
rer i identitetsforvaltningsløsningen.

Hensikten med midlertidige pseudonymer, jf kulepunkt nummer to over, er å 
sikre at en tjenesteyter ikke skal kunne benytte pseudonymet til å gjenkjenne en 
bruker som tidligere har logget inn via en identitetsforvalter. Andre opplysnin-
ger som brukeren oppgir vil naturligvis kunne gjøre det mulig for tjenesteyteren 
å oppdage at det er den samme brukeren som kommer tilbake.515

Dersom en identitetsforvalter benytter samme attributt for å relatere brukerens 
brukerkontoer hos ulike tjenesteytere vil dette kunne fasilitere samkjøring av 
opplysninger. Overført til eksemplet over ville f eks brukerens fødselsnummer, 
e-postadresse, eller for så vidt et hvert annet attributt, gi tjenesteyterne cars og 
hotels en felles identifikator som letter muligheten for å oppdage at de har å 
gjøre med samme bruker samt å uteksle opplysninger om denne brukeren. Etter 
min oppfatning vil identitetsforvalterens bruk av samme attributt i relasjonen 
med flere tjenesteytere være å likestille med unike identifikatorer som var knyt-
tet til brukerkontoer i Microsoft .NET Passport.

5.4.3 Single signon (SSO) og single logout (SLO)
Single sign-on (SSO) er en av de sentrale funksjonene som aktørene kan tilby 
brukeren etter at dennes brukerkontoer hos en identitetsforvalter og tjenestey-
ter er blitt relatert. I eksemplet over vil f eks John kun trenge å logge inn én gang 
hos airline før han går videre og får den første autentisering lagt til grunn av cars 
og hotels. I akkreditivet cars mottar fra airline vil det fremgå at bruker zqu3H7 
er autentisert, mens hotels vil motta melding om at bruker f78q9C0 er autenti-
sert. Denne informasjonen vil være tilstrekkelig til at tjenesteyterne kan slå opp 
i sine registre og gi den lokale brukeren jdoe/johnd autorisasjon til å aksessere 
sin brukerkonto.

Forkortelsen SSO brukes av og til også om «simplified sign-on», som blant annet 
omfatter de tilfeller hvor tjenesteyteren må sende brukeren tilbake til identitets-
forvalteren for autentisering på høyere nivå, eller hvor brukeren selv må angi 
hvem som er identitetsforvalter.516

SAML 2.0 støtter både identitetsforvalter- og tjenesteyterinitiert SSO, og bru-
keropplevelsen og den underliggende meldingsutvekslingen kan derfor variere. 
I eksemplet over går brukeren først og autentiserer seg hos identitetsforvalteren. 

515 Se tilsvarende OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 
2008, kap 4.5 «Privacy in SAML».

516 Se Maler og Drummond, «The Venn of Identity – Options and Issues in Federated Identity 
Management», IEEE Security & Privacy, Vol. 6, No. 2, 2008, s 16-23, s 18.
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Herfra kan man tenke seg at brukeren kan velge en liste over tjenesteytere som 
godtar identitetsforvalteren og som fører til direkte innlogging hos denne. Man 
kan også tenke seg at brukeren etter innlogging hos identitetsforvalteren selv 
finner frem til en tjenesteyters nettsted, og at sistnevnte er i stand til å avdekke 
at brukeren allerede er innlogget hos identitetsforvalteren. Dersom brukeren 
ikke allerede er autentisert av en identitetsforvalter eller dersom tjenesteyteren 
ikke er i stand til å avdekke at så er tilfelle, kan tjenesteyter initiere autentiserin-
gen. Dette kan skje ved å sende brukeren til identitetsforvalteren for autentise-
ring eller kun sende en forespørsel til identitetsforvalteren om å bekrefte at bru-
keren allerede er autentisert.517

En annen sentral funksjon er såkalt «single log-out», som gjør det mulig for 
brukeren å logge ut hos samtlige identitetsforvaltere og tjenesteytere i én opera-
sjon.518 Hensikten er å tilby en effektiv måte å logge ut på, samt å unngå den risi-
ko som ligger i at brukeren ikke er klar over at han fremdeles er innlogget hos 
enkelte aktører.

5.4.4 Attributtautentisering
Gjennom SAML-akkreditiver er det også mulig å utveksle attributter vedrøren-
de brukeren, noe som åpner opp for flere nyttige former for samhandling. Ut-
veksling av brukerattributter kan for det første skje i forbindelse med single 
sign-on. I tillegg til utveksling av felles identifikator kan det utveksles ett eller 
flere attributter vedrørende brukeren. Det er også mulig å utveksle brukerprofi-
ler fra identitetsforvalteren til tjenesteyteren, f eks for å muliggjøre personorien-
terte tjenester eller for å oppdatere eller opprette en brukerkonto for brukeren.519

Attributtautentisering åpner for at tjenesteyteren kan basere autorisasjonsbe-
slutninger på andre faktiske forhold enn brukerens alminnelige identitet. For 
tjenesteyteren kan det f eks være tilstrekkelig at identitetsforvalteren innestår 
for at brukeren har en bestemt egenskap eller rolle.

En interessant løsning som baserer seg på attributtautentisering er Shibboleth, 
hvor elever, studenter og ansatte gis tilgang til ressurser og tjenester basert på 
deres rolle og emne-/studietilknytning. I Shibboleth benyttes midlertidige pseu-
donymer (transient pseudonyms) for å relatere brukerens brukerkontoer hos 

517 Se nærmere om variasjoner over identitetsforvalter- og tjenesteyterinitert single sign-on i OA-
SIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, kap 5 «Ma-
jor Profiles and Federation Use Cases».

518 Se nærmere OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 
2008, kap 5.3 «Single Logout Profile».

519 Se OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, kap 
5.5 «Use of Attributes».
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identitetsforvaltere og tjenesteytere, mens autorisasjonen bygger på de oven-
nevnte relevante autentiserte attributter.520 

Shibboleth er navnet på programvaren (åpen kildekode) som legger til rette for 
relasjonsorientert identitetsforvaltning.521 Programvaren bygger på SAML og er 
blitt utviklet i regi av the Internet 2 Middleware Initiative som ledes av MACE522 
og som har som formål å utvikle identitetsforvaltningsløsninger for den ameri-
kanske forsknings- og utdanningssektoren.523 Selv om Shibboleth altså har sitt 
utspring fra amerikanske universitetsmiljøer er løsningen siden oppstarten i 
1998 blitt implementert i identitetsforvaltningsløsninger i mange andre land, 
blant annet arbeides det med å tilpasse Feide til også å omfatte Shibboleth. Ka-
rakteristisk for Shibboleth er at det er brukerens vertsinstitusjon, dvs skolen el-
ler universitetet, som autentiserer brukeren. Tjenesteyteren, den eksterne aktø-
ren som sitter på den aktuelle tjenesten eller ressursen som brukeren ønsker å få 
tilgang til, vil bare få formidlet det brukerattributtet som er relevant for å gi 
brukeren tilgang. Et eksempel vil være at identitetsforvalteren godgjør at bruke-
ren er innrullert og oppnevnt til et bestemt kurs. Når autorisasjonsbeslutningen 
er basert på attributter tvinger dette aktørene til å ta stilling til hvilke attributter 
som faktisk er relevant for den aktuelle tjeneste. Av veiledning fra Shibboleth 
fremgår det at det er identitetsforvalteren, dvs vertsinstitusjonene, som i hoved-
sak bestemmer og utarbeider policyen for hvilke brukerattributter som skal ut-
leveres i hvilke tilfeller.524 

Det har vært utbredt blant skoler og universiteter å benytte IP-adressetilknyt-
ning som tilgangskontroll til ulike typer databaser og informasjonskilder. Slik 
tilgangskontroll tar i likhet med Shibboleth heller ikke utgangspunkt i bruke-
rens identitet og begrenser således tjenesteyteres mulighet for å identifisere og 
bygge opp profiler om brukeratferd og preferanser. En av ulempene med IP-gjen-
kjenning er i følge dokumentasjon fra Shibboleth-prosjektet at slike løsninger 
har begrenset anvendelsesområde og dessuten forholdsvis lett kan misbrukes av 
uvedkommende. Sammenliknet med IP-gjenkjennelse har attributtautentise-
ring gjennom Shibboleth den fordelen at brukeren autentiserer seg for vertsin-
stitusjonen, noe som bedrer sikkerheten og muliggjør persontilpassede tjenes-
ter.525 

520 OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, kap 5.5.
521 Versjon 1 av Shibboleth ble lansert i juni 2000, mens versjon 2.0 kom i mars 2008.
522 MACE er forkortelsen for Middleware Architecture Committee for Education.
523 Se The Shibboleth Project, Project, 2009, http://shibboleth.internet2.edu/project.html, Sist 

nedlastet 29. mars 2009.
524 Morgan m fl., «Federated Security: The Shibboleth Approach», Educause Quartlerly, 4 (2004), 

s 14 under «User Privacy».
525 Morgan m fl., «Federated Security: The Shibboleth Approach», Educause Quartlerly, 4 (2004), 

s 15.
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5.4.5 Angivelse av vilkår, autentiseringskontekst og samtykke
Når det gjelder vurderingen av de personopplysningsrettslige aspektene ved ut-
levering av personopplysninger ved hjelp av SAML-akkreditiver er det enkelte 
forhåndsdefinerte informasjonselementer som må anses særlige relevante. For 
den som utsteder SAML-erklæringer vil det kunne være viktig å uttrykke vilkår 
eller avgrensninger for bruken av de meddelte opplysninger. Gjennom elementet 
«Conditions» kan det således angis detaljer vedrørende erklæringens gyldighet 
i tid, vilkår for bruk, mottakerrestriksjoner, om den kun skal være gyldig en 
gang samt om adgangen for mottakeren til å benytte opplysningene senere i 
egne erklæringer. Med tanke på utlevering av personopplysninger må det antas 
at slik retningsbestemmelse blant annet kan benyttes til å angi formålsbegrens-
ninger for mottaker.526

For at tjenesteytere skal kunne stole på erklæringer fra identitetsforvaltere angå-
ende en bruker, vil det være sentralt å få formidlet nærmere informasjon om 
omstendighetene knyttet til autentiseringen. I SAML 2.0 er det lagt til rette for 
standardiserte måter å uttrykke nærmere detaljer om autentiseringen som ligger 
til grunn for opplysningene i akkreditivet.527 Informasjon om den initielle og 
løpende autentisering foretatt av identitetsforvalteren, samt hvilke autentise-
ringsmekanismer som er blitt benyttet, vil gi tjenesteytere et grunnlag for å vur-
dere om autentiseringen er tilfredsstillende for det aktuelle formål. Informasjon 
om kvaliteten og styrken på den foretatte autentisering vil kunne knytte seg til 
brukerens identitet, men kan også være relevant med hensyn til å vurdere påli-
teligheten av erklæringer om brukerens rolle eller egenskaper, jf om attributtau-
tentisering over. Dersom autentiseringsnivået ikke er tilstrekkelig, kan tjeneste-
yteren videresende brukeren til identitetsforvalteren med forespørsel om 
autentisering på et høyere nivå.

Ved hjelp av SAML 2.0-akkreditiver kan det også uttrykkes informasjon vedrø-
rende brukerens samtykke til behandling av opplysninger. Som vi skal se i kapit-
tel 7 vil samtykke være et sentralt behandlingsgrunnlag for utveksling av per-
sonopplysninger mellom identitetsforvaltere og tjenesteytere, og det vil derfor 
kunne være en forutsetning for partenes behandling av opplysningene at det 

526 OASIS, Assertions and Protocols for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) 
V2.0, 2005, kap 2.5 «Conditions».

527 Se nærmere om «Authentication statements» i OASIS, Assertions and Protocols for the OASIS 
Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0, 2005, kap 2.7.2. OASIS har også utviklet en 
spesifikasjon som definerer et XML Schema for å utarbeide «Authentication Context declara-
tions», samt definert kategorier som slike eklæringer typisk vil falle inn under. Se OASIS, 
Authentication Context for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0, 
2005.
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også formidles informasjon om hvorvidt det foreligger gyldig samtykke. SAML 
2.0 gir anledning til å uttrykke følgende opplysninger om samtykke:528

• «Unspecified» 
Ingen påstand om innhentet samtykke.

• «Obtained» 
Indikerer at brukeren har avgitt samtykke til avsender av meldingen.

• «Prior» 
Indikerer at samtykke har blitt innhentet av avsender på et tidligere tid-
spunkt enn handlingen som initierte meldingen.

• «Implicit» 
Indikerer at brukeren har avgitt et implisitt samtykke til avsender gjen-
nom handlingene som initierte meldingen, og at dette sett i sammenheng 
indikerer brukerens samtykke. Forholdet til «prior consent» forklares på 
følgende måte: «Implicit consent is typically more proximal to the action 
in time and presentation than prior consent, such as part of a session of 
activities.»

• «Explicit» 
Indikerer at brukeren har avgitt et eksplisitt samtykke til avsender i 
forbindelse med handlingene som initierte meldingen.

• «Unavailable» 
Indikerer at avsender av meldingen ikke innhentet samtykke.

• «Inapplicable» 
Indikerer at det etter avsenders oppfatning enten ikke er nødvendig å in-
nhente samtykke eller at slik informasjon ikke relevant for mottaker.

Personopplysningslovens krav til samtykke vil bli drøftet nærmere i kapittel 7.5. 
Det man foreløpig kan si om samtykke som behandlingsgrunnlag for utveksling 
av personopplysninger ved hjelp av digitale akkreditiver er i hvert fall at det i 
SAML 2.0 er lagt stor vekt på å kunne formidle forholdsvis detaljert om hvorvidt 
det er blitt avgitt samtykke til utleveringen. Av erklæringen «implicit consent» 
fremgår det også at man anser at brukerens handlinger i visse tilfeller kan tolkes 
som et samtykke til utlevering av opplysninger. Standarden sier imidlertid ikke 

528 Se OASIS, Assertions and Protocols for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) 
V2.0, 2005, kap 8.4 «Consent Identifiers».
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noe om hvordan, når eller hvor aktørene skal innhente samtykke, dette må ak-
tørene selv ta stilling til i lys av de konkrete omstendigheter.529

5.5 Andre komplementære identitetsforvaltningsstandarder

5.5.1 OpenID
OpenID er en åpen standard for brukerautentisering som gjør det mulig for 
brukere å aksessere flere nett-tjenester ved hjelp av én OpenID-identitet. En 
OpenID er representert ved hjelp av en unik URL, og brukerautentisering skjer 
hos Open-ID-tilbyderen (identitetsforvalteren) av den aktuelle adressen. Bruke-
ren kan registrere en OpenID hos eksterne OpenID-tilbydere, men det er også 
mulig for brukeren å benytte en URL under brukerens egen kontroll, f eks til-
knyttet egen hjemmeside eller Blog. OpenID omtales av denne grunn gjerne 
som en desentralisert identitetsforvaltningsløsning, siden den ikke forutsetter 
noen sentralisert identitetsforvalter.530

OpenID ble opprinnelig utviklet av Brad Fitzpatrick for å legge til rette for enkel 
autentisering samt å unngå blogkommentar-spam innenfor Livejournal online. 
Fremdeles er tilgangskontroll til blogger et av de vanligste anvendelsesområde-
ne for OpenID, selv om den etter hvert også er blitt tatt i bruk på en rekke andre 
Internett-tjenester.531 Brukeropplevelsen vil typisk fortone seg på følgende måte: 
Når en bruker ønsker å legge igjen en kommentar på en blogg, må brukeren 
oppgi sin (allerede registerte) OpenID-URL, f eks thomas.openid.provider.org. 
Bloggen benytter adressen til å sende brukeren til den aktuelle OpenID-tilbyder, 
i dette tilfellet openid.provider.org, og brukeren må autentisere seg overfor den-
ne. Ved vellykket autentisering vil brukeren gis tilgang til bloggen.

Hensikten bak bruk av OpenID er vanligvis ikke å autentisere brukerens almin-
nelige identitet, men heller å legge til rette for en enkel autentiseringsmekanisme 
der brukeren slipper problemet med å håndtere mange brukerkontoer. OpenID 
har funksjonelle likheter med den autentisering som oppnås med å sende et 
passord til en oppgitt e-postadresse. Selv om metoden ikke nødvendigvis etable-
rer sikkerhet for den enkeltes alminnelige identitet, vil det faktum at personen 
råder over e-postadressen innebære at man etablerer en viss sikkerhet for at det 
er den samme brukeren som «kommer tilbake». Siden OpenID er orientert mot 

529 Se også OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, 
kap 4.5 «Privacy in SAML», hvor det presiseres «How, when and where such consent is obtai-
ned is out of scope for SAML».

530 Se http://openid.net.
531 Blant annet støttes OpenID av store aktører som Yahoo!, MySpace, Google, Flickr, Facebook 

og Verisign. Oversikt over støttede nettsteder finnes på http://openiddirectory.com.

http://openid.net
http://openiddirectory.com
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rådigheten over en URL, og ikke mot brukerens alminnelige identitet, er det 
grunn til å anta at det vil kunne være mindre relevant å forsøke å «låne» en an-
nens alminnelige identitet i den hensikt å villede tjenesteytere eller andre.

De første versjonene av OpenID støttet bare URL-adresser, men senere versjo-
ner har også støttet andre Internettidentifikatorer, f  eks XRI, som er utviklet 
med henblikk på å representere brukeridentiteter.532 Dette har blant annet åpnet 
for mer sofistikerte løsninger, blant annet når det gjelder å la brukere benytte 
ulike identifikatorer overfor forskjellige tjenester, samt alternative måter å finne 
frem til OpenID-tilbydere. Nyere versjoner av OpenID legger også til rette for 
utveksling av enkelte brukerattributter.533

Sammenliknet med SAML er OpenID en enklere og «lettere» identitetsforvalt-
ningsløsning som i mindre grad er egnet til å etablere sikkerhet og tillit vedrø-
rende brukeropplysninger. OpenID støtter foreløpig ikke mer komplekse funk-
sjoner som etablering av relasjonsorienterte identifikatorer og single log-out. 
OpenID støtter heller ikke «ekte» single sign-on, bare såkalt «simplified sign-
on», siden brukeren selv må angi sin OpenID-identitet. På den annen side inne-
bærer denne tilnærmingen enkel skalerbarhet, siden det ikke kreves noen forut-
gående kontakt mellom tjenesteytere og identitetsforvaltere.534

Med hensyn til de personvernmessige aspektene er det verdt å merke seg at tje-
nesten oppfordrer til utveksling av opplysninger mellom aktørene ved at bruke-
ren oppgir sin OpenID-identitet, som altså i realiteten er en unik brukeridenti-
fikator. I OpenID 2.0 er det lagt til rette for å unngå slike unike elektroniske spor 
ved at brukeren kan oppgi sin identitetsforvalters OpenID-identitet istedenfor 
sin egen.535 OpenID gir normalt identitetsforvalteren fullt innsyn i hvilke tjenes-
teytere brukeren oppsøker. Denne personvernrisikoen kan imidlertid reduseres 
ved at brukeren er sin egen OpenID-tilbyder.

5.5.2 InfoCard og Windows CardSpace 
Windows Cardspace er en brukeragent – en såkalt «Identity Selector» – som 
skal gjøre det enklere for brukere å håndtere brukerkontoer på Internett. Spesi-
fikasjonen som ligger til grunn for CardSpace er dokumentert i en åpen Info-

532 Se nærmere om XRI (Extensible Resource Identifier standard) i Maler og Drummond, «The 
Venn of Identity – Options and Issues in Federated Identity Management», IEEE Security & 
Privacy, Vol. 6, No. 2, 2008, s 16-23, på s 18.

533 Se nærmere Maler og Drummond, «The Venn of Identity – Options and Issues in Federated 
Identity Management», IEEE Security & Privacy, Vol. 6, No. 2, 2008, s 16-23, på s 21.

534 Se nærmere Hodges, Technical Comparison: OpenID and SAML – Draft 06, 2008, http://iden-
titymeme.org/doc/draft-hodges-saml-openid-compare.html,.

535 Maler og Drummond, «The Venn of Identity – Options and Issues in Federated Identity Ma-
nagement», IEEE Security & Privacy, Vol. 6, No. 2, 2008, s 16-23, på s 21.
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Card-spesifikasjon.536 Infocard-spesifikasjonen og implementasjonen i CardSpa-
ce bygger på Microsofts grunnleggende prinsipper for identitetsforvaltning, det 
såkalte «Identity Metasystem».537 

Et sentralt aspekt ved Cardspace er det intuitive brukergrensesnittet der ulike 
brukerkontoer er representert med grafiske fremstillinger av visittkort, såkalt 
«information cards».

Cardspace støtter to typer kort: selvutstedte («self-asserted cards») og forvaltede 
(«managed cards»). Informasjonen knyttet til selvutstedte kort er valgt av bru-
keren selv og er lagret kryptert på brukerens maskin. Informasjon knyttet til 
forvaltede kort er lagret eksternt hos den enkelte identitetsforvalter (utsteder), 
og kortet inneholder en peker til identitetsforvalteren.

I tilfeller hvor brukeren kommer til et nettsted som krever autentisering aktive-
res CardSpace og mottar tjenesteyterens forespørsel. Programmet vil da indike-
re overfor brukeren hvilket kort som tilfredsstiller tjenesteyterens krav. Dersom 
det er tilstrekkelig med et selvutstedt kort, vil brukerens CardSpace-program 
være å anse som «identitetsforvalter» i forbindelse med formidlingen av bruke-
rens påberopte opplysninger. Dersom det er behov for å anvende et forvaltet kort 
vil CardSpace, etter brukerens ønske, innhente et akkreditiv fra den relevante 

536 Se Microsoft Corporation, Identity Selector Interoperability Profile 1.0, 2007.
537 Se Microsoft Corporation, The Identity Metasystem: Towards a Privacy-Compliant Solution to 

the Challenges of Digital Identity, 2006 og Cameron og Jones, Design Rationale behind the 
Identity Metasystem Architecture, 2005.

Figur 16 Skjermbilde fra Windows CardSpace
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identitetsforvalter. Identitetsforvalteren utsteder et digitalt akkreditiv som går 
via CardSpace for godkjenning av brukeren før det formidles til tjenesteyteren. 

Denne formen for meldingsutveksling likner på det vi har sett tidligere vedrø-
rende SAML, og faktisk er SAML et av de støttede akkreditiver. Anvendelsen av 
en brukeragent innebærer noen ekstra implementasjonskostnader, men også 
visse fordeler.538 En av styrkene med Identity Selector-tilnærmingen er mulighe-
ten for å legge til rette for en helhetlig og intuitiv brukeropplevelse. Blant annet 
oppfordrer Microsoft tjenesteytere til å implementere Extended Validation 
SSL-sertifikater539 med tjenesteyteres logoer som kan benyttes av CardSpace til 
å uttrykke at nettsteder er «trygge» og av kjent identitet.540 En annen fordel med 
en slik brukeragent er mulighetene for å overkomme utfordringene med at aktø-
rene må ha kjennskap til hverandre, blant annet må tjenesteytere vite hvilke 
identitetsforvaltere de skal sende forespørsler til om brukerautentisering. Ved 
selvutstedte kort er dette løst ved at CardSpace-programmet fungerer som 
«identitetsforvalter». Ved forvaltede kort lagrer identitetsforvalteren sin adresse 
på kortet, slik at denne kan kalles opp når CardSpace finner at det er relevant i 
forhold til den aktuelle tjenesteyter. Enkelte har også pekt på den personvern-
messige gevinsten ved at CardSpace fungerer som en «dørvakt» mellom identi-
tetsforvaltere og tjenesteytere, og derfor kan hindre identitetsforvaltere i å få 
innblikk i hvilke tjenesteytere brukeren benytter seg av.541

5.5.3 Interoperabilitet
OpenID og InfoCard/CardSpace representerer alternative tilnærminger til 
identitetsforvaltning. Til tross for tilsynelatende store forskjeller er det som vi 
skal se grunn til langt på vei å anse dem som komplementære standarder. Det 
arbeides også iherdig med å sikre interoperabilitet på tvers av SAML, OpenID 
og InfoCard. Maler og Drummond beskriver utfordringene på følgende måte: 
«even within a single protocol, interoperability among online partners can be 
difficult because of protocol options, conformance variations, and the archite-
cture’s cross-platform nature.»542

Forfatterne peker dessuten på at delvis overlapp mellom spesifikasjonene bidrar 
til ytterligere kompleksitet. Eksempelvis støtter både SAML og OpenID simpli-

538 Merk at slik klient-teknologi også står sentralt i SAML Enhanced Client Profile og Liberty 
Alliance ID-WSF Advanced Client Specifications.

539 Se om EV SSL-sertifikater i kap 3.3.2.
540 Se Microsoft Corporation og Ping Identity Corporation, An Implementer’s Guide to the Iden-

tity Selector Interoperability Profile V1.0, 2007, kap 3.1 «Identifying the Relying Party», på s 12.
541 Se f eks Maler og Drummond, «The Venn of Identity – Options and Issues in Federated Iden-

tity Management», IEEE Security & Privacy, Vol. 6, No. 2, 2008, s 16-23, på s 22.
542 Maler og Drummond, «The Venn of Identity – Options and Issues in Federated Identity Ma-

nagement», IEEE Security & Privacy, Vol. 6, No. 2, 2008, s 16-23, på s 22.
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fied sign-on (SSO), dog på litt forskjellig vis. Og både Infocard og SAML støtter 
smarte klienter, men også her er det forskjeller. Dessuten er både OpenID og 
Infocard fremhevet som såkalte brukerorienterte (user-centric identity), selv om 
begrepet referer til nokså ulike funksjoner og aspekter ved standardene.543

Til tross for dette, er det antatt at aktører vil begynne å anvende teknologiene 
om hverandre etter hvert som de blir mer kjente og tilgjengelige. Eksempelvis 
antar man at enkelte vil ønske å foreta autentisering mot en SAML- eller 
OpenID-basert identitetsforvalter ved hjelp av InfoCard. Eller, som vi skal se i 
neste kapittel, å benytte OpenID i stedet for SAML som første skritt i å initiere 
en Liberty Alliance identitetsbasert web service.

5.6 Liberty Alliances rammeverk for identitetsbaserte web services

Som nevnt innledningsvis har Liberty Alliance vært en av de viktigste bidrags-
yterne til SAML 2.0, som i dag er Libertys standard for relasjonsorientert iden-
titetsforvaltning. SAML-akkreditiver utgjør også en viktig brikke i Liberty Alli-
ance videre standardiseringsarbeid, som i hovedsak gjelder såkalte 
«identity-based web services». En av grunnantakelsene bak Libertys Web Ser-
vices Framework (ID-WSF) er hensiktsmessigheten av at brukeren kan tillate 
aktører å innhente relevante brukeropplysninger fra andre aktører, fremfor at 
opplysningene må innhentes direkte fra brukeren selv eller fra dennes identi-
tetsforvalter(e). Vi skal videre se på de sentrale mekanismene som vil være rele-
vante for å sikre at utveksling av opplysninger mellom web services skjer på 
kontrollert måte og i henhold til personopplysningsrettens krav.

Når det gjelder hva som menes med «web services» henviser Liberty til W3Cs 
definisjon, som er orientert mot grensesnitt som skal sikre automatisert sam-
handling mellom maskiner over nettverk:

«A Web service is a software system designed to support interoperable machi-
ne-to-machine interaction over a network. It has an interface described in a machi-
ne-processable format (specifically WSDL). Other systems interact with the Web ser-
vice in a manner prescribed by its description using SOAP-messages, typically 
conveyed using HTTP with an XML serialization in conjunction with other Web-rela-
ted standards.»544 

543 Maler og Drummond, «The Venn of Identity – Options and Issues in Federated Identity Ma-
nagement», IEEE Security & Privacy, Vol. 6, No. 2, 2008, s 16-23, på s 22-23.

544 Liberty Alliance, Liberty Glossary, Version: 2.0. I definisjonen vises det til «WSDL» som er 
forkortelsen for «Web Services Description Language», som altså er en standard for å beskrive 
grensesnittet for en Web Service.
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Betydningen Liberty selv legger i web services ligger innenfor denne generelle 
definisjonen, likevel slik at de aktuelle tjenestene er (1) basert på Libertys spesi-
fikasjoner (dvs ID-FF/SAML, ID-WSF og ID-SIS), (2) er knyttet til brukeriden-
titet545 og (3) er oppdagbare («discoverable»).546

Med hensyn til vurdering av personopplysningsrettslige spørsmål er spesifika-
sjonene knyttet til ID-WSF av størst interesse. I korte trekk håndterer ID-WSF 
sentrale funksjoner knyttet til adressering, sikkerhet og personvern, mens ID-
SIS (Identity Service Interface Specification) definerer syntaks og semantikk for 
brukerprofiler. For den videre fremstilling er det derfor tilstrekkelig å vise til at 
ID-SIS i hovedsak spesifiserer hvordan web service-aktører skal forespørre og 
redigere felter i selvutviklede eller standardiserte profiler som f  eks kalender, 
personlig profil, lokasjon, tilstedeværelse eller lommebok. 

De sentrale elementene i ID-WSF angår for det første hvordan applikasjons- og 
servicemeldinger kan formidles med underliggende transportprotokoller.547 ID-
WSF definerer hvordan «Liberty-meldinger (ID-*)» kan knyttes til underliggen-
de SOAP meldinger. Videre defineres bestemte felter i meldingshodet548 på slike 
SOAP-meldinger som er relevante for identitetsbaserte web services. I denne 
sammenheng er det særlig grunn til å trekke frem «Consent Claims», som gjør 
det mulig for en aktør å uttrykke hvorvidt de har innhentet samtykke fra bruke-
ren for den aktuelle behandlingen. Et annet sentralt felt er «Usage Directives», 
heretter kalt «behandlingsvilkår» som gjør det mulig å angi policyer for adgan-
gen til å utlevere brukeropplysninger (for den som besitter opplysninger), samt 
angivelse av den policy som vil gjelde for opplysninger som forespørres (policy 
for påtenkt behandling). I kapittel 5.6.2 redegjør jeg for hvilke muligheter be-
handlingsvilkår gir brukeren og aktørene til å sikre at opplysninger bare utleve-
res og innsamles på tilsiktet og lovlig måte. For det tredje er det gjennom feltet 
«User Interaction» anledning til å uttrykke nærmere informasjon om hvordan 

545 Se også definisjonen av «Identity Web Services»: «A type of web service whose operations are 
indexed by identity. Such services maintain information about, or on behalf of, Principals – as 
represented by their identities – and/or perform actions on behalf of Principals. They are also 
sometimes referred to as simply identity services. In Liberty ID-WSF, such services are both 
mapped on a per-principal basis and discoverable – meaning that once a Principal autentica-
tes, the authenticating party possesses a reference to the Principal’s Discovery Service instan-
ce, which it may use to discover the Principal’s other identity services.» Se Liberty Alliance, 
Liberty Glossary, Version: 2.0.

546 «Web Services»: «(...) As specifically used in Liberty specifications, usually in terms of WSCs 
and WSPs, it means a web service that’s defined in terms of the ID-*«stack», and thus utilizes 
[LibertySOAPBinding], [LibertySecMech], and is «discoverable» [LibertyDisco]». Se Liberty 
Alliance, Liberty Glossary, Version: 2.0.

547 Se Liberty Alliance, Liberty ID-WSF SOAP Binding Specification, Version: 2.0-13.
548 Såkalte «SOAP header blocks», jf W3C, SOAP Version 1.2 Part 0: Primer (Second Edition), 

2007.
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aktørene og brukeren ønsker å kommunisere. Gjennom en «User Interaction 
Service» er det dessuten lagt til rette for å kontakte brukeren dersom f eks bru-
kersamtykke er nødvendig for å hjemle utlevering av personopplysninger fra en 
aktør til en annen.

For det andre angir ID-WSF spesifikasjoner for å beskrive og finne identitetsba-
serte web services, jf «oppdagbarhetsaspektet» i definisjonene gjengitt over.549 
Nærmere bestemt gjelder dette angivelse av presise adresser for de ulike tjenes-
ter, hvordan aktørene skal finne og sende forespørsler om tjenester, samt hvor-
dan informasjon om såkalte «Discovery Services» kan formidles i SAML-akkre-
ditiver.

For det tredje omfatter ID-WSF spesifikasjoner som angår sikkerhetsmekanis-
mer knyttet til web services. Dette gjelder blant annet spørsmål knyttet til au-
tentisering, single sign-on og bruk av pseudonyme identifikatorer for relatering 
av «brukerkontoer».550 Videre defineres akkreditiver som gjør det mulig for en 
web service å rette forespørsler om bestemte brukere til andre web services. Som 
vi skal se videre defineres også hvilke tjenester og aktører som kan angi hvilke 
vilkår som skal gjelde for autorisering samt hvem som skal håndheve vilkåre-
ne.551 I tillegg at slike vilkår kan angis og håndheves av den enkelte web service, 
vil f eks også «Discovery Service» foreta slike beslutninger med hensyn til om 
det skal gis informasjon om en bruker er registerert eller hvilke andre web ser-
vices som sitter på opplysninger om brukeren. Beslutninger om å gi tilgang eller 
utlevere opplysninger kan blant annet baseres på hvem som spør, autentise-
ringskonteksten, ressursen som forespørres, om det foreligger samtykke fra bru-
keren eller om det er i overensstemmelse med angitte behandlingsvilkår («Usage 
Directives»).552

5.6.1 Nærmere om aktører og tjenester
En oversikt over de ulike komponentene som inngår i Libertys Web Services 
Framework og forholdet til Libertys Identity Federation Framwork (ID-FF/
SAML) fremgår av Figur 17.

Aktørene som er involvert i Identity Web Services er for det første de vi kjenner 
fra «tradisjonell» relasjonsorientert identitetsforvaltning: brukeren, tjenesteyte-

549 Se nærmere Liberty Alliance, Liberty ID-WSF Discovery Service Specification, Version: 2.0. 
550 Liberty Alliance, Liberty ID-WSF Authentication, Single Sign-On, and Identity Mapping Ser-

vices Specification, Version: 2.0-errata-v1.0.
551 Se om «authorization policy decision point (PDP» og «policy enforcement point (PEP)» i Li-

berty Alliance, Liberty ID-WSF Security Mechanisms Core, Version: 2.0-errata-v1.0, s 5. 
552 Se nærmere Liberty Alliance, Liberty ID-WSF Security Mechanisms Core, Version: 2.0-erra-

ta-v1.0, kap 2. 
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re og identitetsforvaltere. I tilegg introduseres ytterligere to aktører, nemlig Web 
Service Consumer (WSC) og Web Service Provider (WSP). 

Web Services Consumers (WSC) er den rollen aktører har når de retter forespørs-
ler til web Services. Av figuren kan man tilsynelatende få inntrykk av at det bare 
er tjenesteytere som vil kunne inneha denne rollen. Det er ikke tilfelle siden 
enhver aktør – det være seg bruker, identitetsforvalter eller tjenesteyter – vil 
være en Web Service Consumer når de retter forespørsler til egne eller andres 
web services.

Web Services Providers (WSPs) er aktører som tilbyr Web Services.553 Dette kan 
være identitetsforvaltere eller tjenesteytere som inngår i et samarbeid om rela-
sjonsorientert identitetsforvaltning eller andre frittstående aktører. 

553 Av og til omtales aktører som tilgjengeliggjør opplysninger gjennom Web Services også bare 
for attributt-tilbydere («attribute providers»).
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Figur 17 Oversikt over Liberty Alliance Web Services Framework
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Som det fremgår av Figur 17 knytter Libertys rammeverk seg til seks forskjellige 
identitetsbaserte web services.554

(1) Discovery Service gjør det mulig for en WSC å finne ut hvilke WSP som sitter 
på relevante opplysninger om bestemte brukere. I tillegg kan en Discovery Ser-
vice tildele en WSC et akkreditiv («identity token») som gjør det mulig å rette 
forespørsler til en WSP om bestemte brukere. En forutsetning for denne funk-
sjonaliteten er at de aktuelle WSP er registrert hos Discovery Service og at slike 
WSP formidler opplysninger til Discovery Service om at de besitter bestemte 
brukeres opplysninger.

(2) Identity Mapping Service er en tjeneste for å koble identifikatorer knyttet til 
brukeridentiteter hos ulike aktører. Tjenesten skal blant annet kunne håndtere 
bruk av «relasjonsorienterte identifikatorer» der slike er blitt benyttet for å hin-
dre aktører i å samkjøre brukeropplysninger, jf kapittel 5.4.2.555 

(3) Interaction Service er en tjeneste som gjør det mulig for en aktør å kontakte 
brukeren dersom det f eks er nødvendig å innhente samtykke eller andre opplys-
ninger direkte fra denne. 

(4) People Service gjør det mulig for brukere å administrere sitt sosiale nettverk 
ved å sette opp grupper og roller for venner og kontakter. 

(5) Authentication Service er en tjeneste som støtter spesielle klienter og bruke-
ragenter (utover vanlig nettleser) slik at de kan benytte Web Services. 

(6) Single Sign On Service er en tjeneste som støtter spesielle klienter slik at de 
kan benytte Single Sign On med en tjenesteyter som om det var en vanlig nett-
leser. 

Det følgende eksemplet viser hvordan Liberty Alliance antar at meldingsutveks-
lingen mellom de ulike tjenestene typisk kan arte seg. Eksemplet viser hvordan 
turoperatøren MyTrips først tillater en bruker å logge inn ved hjelp av Single 
Sign On. Ved hjelp av Discovery Service finner turoperatøren MyCalendar som 
sitter på brukerens kalenderinformasjon. MyCalendar benytter Interaction Ser-
vice for å kontakte brukeren om samtykke til utleveringen av relevante opplys-
ninger fra brukerens kalender. 

554 Fremstillingen bygger på Liberty Alliance, Liberty Alliance Web Services Framework: A Techn-
ical Overview, 2008, s 7.

555 I følge Liberty er dette en generalisering av «Name Identifier Mapping protocol» slik det er 
definert i SAML 2.0». Se Liberty Alliance, Liberty ID-WSF Authentication, Single Sign-On, and 
Identity Mapping Services Specification, Version: 2.0-errata-v1.0, kap 7, på s 32.
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Skritt for skritt kan meldingsutvekslingen beskrives på følgende måte:556

(1) Brukeren benytter Single Sign On fra MyIdee, noe som medfører at MyTrips mottar 
et SAML 2.0-akkreditiv som inkluderer informasjon om brukerens Discovery Service.
(2) MyTrips trenger brukerinformasjon og gjør en forespørsel til Discovery Service om 
å finne brukerens kalender, som i dette tilfellet er MyCalendar.
(3) Discovery Service responderer med opplysninger som gjør MyTrips i stand til å 
sende en forespørsel til MyCalendar. 
(4) MyTrips sender en forespørsel til MyCalendar om brukerens ledige dager rundt det 
aktuelle reisetidspunktet. 
(5) MyCalendar beslutter at den trenger brukerens samtykke for å utlevere de aktuelle 
opplysninger og sender derfor en forespørsel til Discovery Service for å finne bruke-
rens Interaction Service. 

Merk at vi her ser bort fra at MyTrips ved hjelp av «Consent Claims» kunne ha vedlagt 
informasjon om at brukeren har samtykket til innhenting av denne informasjonen. Vi 
ser også bort fra muligheten for at MyTrips kunne ha vedlagt behandlingsvilkår («Usa-
ge Directives», jf over) som er i overensstemmelse med behandlingsvilkårene som bru-

556 Se Liberty Alliance, Liberty Alliance Web Services Framework: A Technical Overview, 2008, s 
14-16.

Figur 18 Eksempel på informasjonsflyt ved identitetsbaserte web services
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keren tidligere har valgt hos MyCalendar og som derfor kunne ha gitt behandlings-
grunnlag for utlevering av opplysningene. Se nærmere om behandlingsvilkår i kapittel 
5.6.2.

(6) Discovery Service responderer med opplysninger som gjør MyCalendar i stand til å 
sende en forespørsel til brukerens Interaction Service.
(7) MyCalendar sender en forespørsel til Interaction Service for å innhente brukerens 
samtykke.
(8) Interaction Service kontakter brukeren (f eks ved hjelp av SMS til mobiltelefon eller 
på andre måter).
(9) Brukeren avgir samtykke.
(10) Interaction Service bekrefter i en melding til MyCalendar at brukeren har samtyk-
ket.
(11) MyCalendar sender en melding til MyTrips med den forespurte kalenderinforma-
sjon.

5.6.2 Nærmere om automatiserbare behandlingsvilkår (Usage Directives)
En viktig forutsetning for å kunne automatisere beslutninger om utveksling av 
personopplysninger mellom web services er at man har standardiserte måter å 
uttrykke regler for slik informasjonshåndtering, og at disse kan tolkes og hånd-
heves av tjenestene. Vi skal her se nærmere på det potensialet som ligger i å be-
nytte behandlingsvilkår (Usage Directives) for å sikre kontrollert og lovlig ut-
veksling av personopplysninger mellom web services. Som nevnt tidligere kan 
behandlingsvilkår for det første angi vilkårene for utlevering av personopplys-
ninger som er lagret hos en web service-aktør. For det andre kan den som fore-
spør brukeropplysninger vedlegge behandlingsvilkår som angir hvordan man 
har til hensikt å behandle personopplysingene. 

I veiledning fra Liberty Alliance har man sett på muligheten for automatisk 
«forhandling» basert på behandlingsvilkår.557 Oversatt til eksemplet over kan 
man tenke seg at brukeren på forhånd har valgt behandlingsvilkår som omfatter 
i hvilke tilfeller MyCalendar kan utlevere brukerens kalenderopplysninger. Der-
som behandlingsvilkårene som følger forespørselen fra MyTrips tilfredsstiller 
disse vilkårene kan opplysningene utleveres.

For å kunne legge til rette for automatisk sammenlikning av behandlingsvilkår 
må aktørene naturligvis ha blitt enige om standardiserte behandlingsvilkår som 
begge aktørers systemer er i stand til å gjenkjenne. I sine anbefalinger tar derfor 
Liberty Alliance til orde for et begrenset antall hierarkiske sett med standard 
behandlingsvilkår som kan angis for den som besitter opplysninger på den ene 

557 Liberty Alliance, Circles of Trust: The Implications of EU Data Protection and Privacy Law for 
Establishing a Legal Framework for Identity Federation, 2005, s 19.
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siden, og for den som forespør opplysninger på den annen.558 Liberty Alliances 
standarder angir ikke hvilket språk som skal benyttes for å uttrykke behand-
lingsvilkår, men W3Cs P3P (Platform for Privacy Preferences) anses som et ak-
tuelt alternativ.559 Som nevnt i kapittel 3.3.3.3 er P3P en XML-basert standard 
som definerer syntaks og semantikk for å uttrykke personvernpolicyer. I tillegg 
definerer standarden et vokabular for relevante aspekter knyttet til behandling 
av personopplysninger, som f eks formål, opplysningstyper, mottakere osv.

Liberty har også skissert noen mulige handlingsregler for å automatisere beslut-
ninger basert på sammenlikning av behandlingsvilkår. Utgangspunktet er at 
matchende behandlingsvilkår innebærer at opplysninger blir utlevert. Dersom 
det i forespørselen er angitt en strengere policy enn det brukeren selv har angitt, 
kan opplysninger også utleveres – likevel slik at mottaker må legge sin egen 
strengere policy til grunn for den videre behandlingen. Dersom derimot bruke-
rens angitte policy er strengere enn den som følger forespørselen skal opplysnin-
ger ikke utleveres. Tjenesteyteren (WSP) som sitter på opplysningene bør da 
svare med hvilken policy som er nødvendig for å få utlevert opplysningene, 
eventuelt påkalle Interaction Service slik at brukeren selv kan ta stilling til om 
opplysningene skal utleveres.560

Anvendelsen av behandlingsvilkår for utlevering og innsamling av personopp-
lysninger reiser en rekke spørsmål av implementasjonsteknisk og ikke minst 
rettslig art. Etter min oppfatning vil enkelte av de synspunktene som er blitt 
gjort gjeldende vedrørende bruk av personvernpolicyer uttrykt ved hjelp av P3P 
mellom nettleser og nettsted også være relevante for anvendelsen av behand-
lingsvilkår innenfor rammene av identitetsbaserte web services. Som nevnt i 
kapittel 3.3.3.3 har P3P i dag størst praktisk betydning i forhold til automatisk 
håndtering av hvilke typer informasjonskapsler som kan lagres og leses på bru-
kerens maskin. Spesifikasjonen regulerer ikke annen utlevering av personopp-
lysninger fra brukeren, dette må brukeren selv aktivt gjennomføre. Videre bi-
drar spesifikasjonen til transparens og gjennomføring av informasjonsplikten 
ved at det legges til rette for tre nivåer av personvernpolicyer: (1) den maskinles-
bare policy som brukerens nettleser kan lese og handle i henhold til, (2) policy i 

558 Liberty Alliance, Liberty architecture framework for supporting Privacy Preference Expression 
Languages (PPELs), 2003, kap 3 «Multi-leveled Policy Approach», på s 4.

559 W3C, The Platform for Privacy Preferences 1.0 (P3P1.0) Specification, 2002. Se nærmere om 
forholdet til andre standarder for å uttrykke informasjonspolicyer på nettstedet til W3Cs Po-
licy Languages Interest Group (PLING): http://www.w3.org/Policy/pling/wiki/Main_Page, 
sist nedlastet 4. april 2009.

560 Liberty Alliance, Liberty architecture framework for supporting Privacy Preference Expression 
Languages (PPELs), 2003, kap 5.1 «Processing rules», på s 12.
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kortformat med et standardisert oppsett som er ment å gi brukeren en rask inn-
føring i nettstedets personvernpolicy og (3) full policy med alle relevante detaljer.

Likheten mellom de to tilnærmingene går på at det vil kunne være opp til bru-
keren å på forhånd velge policy som skal gjelde for senere foreløpig ukjente 
transaksjoner. Det er imidlertid viktig å understreke at det er forskjell på å be-
nytte P3P for å uttrykke policyer mellom nettleser og nettsted, og anvendelsen 
av brukerdirektiver for å uttrykke brukerens vilkår for at opplysninger på én 
tjenesteyters hånd kan utleveres til en annen tjenesteyter. En vesensforskjell er 
blant annet at brukeren i sistnevnt tilfelle ikke selv er direkte delaktig i transak-
sjonen og derfor ikke har den samme mulighet til å gripe inn for å avbryte trans-
aksjonen eller fortløpende endre preferanser på grunnlag av hvem man sam-
handler med.

For å lykkes med bruk av behandlingsvilkår vil det etter min oppfatning være 
relevant å ta hensyn til deler av den kritikken som gjelder troverdighet, tillitt og 
brukervennlighet knyttet til bruk av P3P i nettleser-nettsted samhandling. Rei-
denberg og Cranor hevder f  eks at «the technological mediation designed to 
make it easier for users to understand the privacy practices of web sites risks 
adding ambiguity, confusion and legal uncertainty». Videre fremhever de faren 
for feil implementering: «the validity of automated actions or agreements betwe-
en web sites and user for the use of personal information is jeopardized by inac-
curate implementations.»561 Selv om aktørene lykkes i å uttrykke sin policy på 
korrekt måte er det dessuten ingen garanti for at opplysningene faktisk vil bli 
behandlet i henhold til policyen. De samme innvendingene kan rettes mot ut-
veksling av opplysninger basert på behandlingsvilkår. Riktig nok kan det skje en 
automatisk håndheving av utlevering av opplysningene, men når disse er utle-
vert har brukeren og den som utleverte opplysningene ingen kontroll på den 
videre bruken. En mulig teknisk løsning for å hindre behandling i strid med ut-
talt policy er såkalte «sticky policyes» som baserer seg på at opplysningene følges 
av en policy som håndheves av mottaker.562 Slike løsninger faller imidlertid fore-

561 Reidenberg og Cranor, Can User Agents Accurately Represent Privacy Policies?, 2002, http://
ssrn.com/abstract=328860, sist nedlastet 27. januar 2009.

562 Se nærmere om sticky policies og teknisk håndheving av personvernpolicyer i Cassasa Mont 
m fl., Towards Accountable Management of Identity and Privacy: Sticky Policies and Enforcea-
ble Tracing Services, Proceedings of the 14ht International Workshop on Database and Expert 
Systems Applications (DEXA ‘03) 2003 og Cassasa Mont og Thyne, «Privacy policy enforce-
ment in enterprises with identity management solutions», Journal of Computer Security, 16, 
2008, s 133-163.
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løpig utenfor Liberty Alliances standarder for identitetsbaserte web services.563 I 
tillegg til teknisk håndhevingsmekanismer, vil naturligvis avtaler mellom aktø-
rene som knytter krav og sanksjoner til behandlingsvilkår samt den bakenfor-
liggende personopplysningsretten kunne bidra til å heve tilliten til behandlings-
vilkår.

Det er også grunn til å nevne at P3P anvendt i samhandlingen mellom nettleser 
og nettsted stiller forholdsvis store krav til brukerens innsats og innsikt. Dette 
innebærer at standardinnstillingene bør være satt til et forsvarlig vernenivå, si-
den mange brukere enten ikke vil ta seg bryet med å endre innstillingene eller 
ikke har kunnskap nok til å gjøre informerte valg med hensyn til slike innstil-
linger. Det tilsvarende vil antakeligvis gjelde angående standardvalg for be-
handlingsvilkår.

Hovedinnvendingen fra Art 29-gruppen og andre interesseorganisasjoner angå-
ende bruk av P3P mellom nettleser og nettsted gjelder imidlertid forhandlings-
tilnærmingen til utlevering og videre behandling av personopplysninger. Art 
29-gruppen argumenter blant annet for at «[m]achine-readable policies must be 
applied within a framework of enforceable data protection rules, which provide 
a minimum and non-negotiable level of privacy protection for all individual-
s».564 Den toneangivende rettighetsorganisasjonen EPIC har liknende karakte-
ristikk: «[t]he P3P specification builds on the weak «notice and choice» privacy 
approach.»565 EPIC peker på at P3P isolert sett bygger på en sårbar modell hvor 
den enkelte bruker i stor grad selv må ta stilling til informasjonsutvekslingen. 
Sårbarheten ligger særlig i det faktum at samtykket, som potensielt vil kunne 
avgis på mer eller mindre informert og uttrykkelig måte, vil kunne benyttes som 
rettslig grunnlag for å legitimere den videre behandling. Etter min oppfatning 
har Art 29-gruppens og EPICs kritikk mye for seg og det vil være uheldig om 
behandlingsvilkår benyttes på en måte som setter brukerens rettigheter til side 
og svekker den enkeltes personvern. Vi kommer i kapittel 7 tilbake til noen av de 
sentrale rettslige spørsmålene som behandlingsvilkår reiser. Dette gjelder blant 
annet hvorvidt det er adgang til å samtykke eller avtale at personopplysningslo-
vens krav settes til side. Videre gjelder dette hvordan lovens krav til formålsbe-
stemthet, behandlingsgrunnlag og informasjon kommer til anvendelse når utle-

563 Se nærmere om standarder for å uttrykke personvernpolicyer, samt om forhandlinger med og 
håndheving av personvernpolicyer i Madsen Paul m fl., A Privacy Policy Framework – A posi-
tion paper for the W3C Workshop of Privacy Policy Negotiation, 2006, http://www.w3.
org/2006/07/privacy-ws/papers/28-madsen-framework/, sist nedlastet 4. april 2009.

564 Artikkel 29-gruppen, Platform for Privacy Preferences (P3P) and the Open Profiling Standard 
(OPS), (1998), s 2.

565 Electronic Privacy Information Center (EPIC), Pretty Poor Privacy: An assessment of P3P and 
Internet Privacy, 2000, http://www.privacy08.com/reports/prettypoorprivacy.html, sist ned-
lastet 27. januar 2009, under overskriften «Failure to Establish Privacy Standards».
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vering og videre behandling av personopplysninger skjer på bakgrunn av 
automatiserte rutiner som er angitt i maskinlesbare behandlingsvilkår.

5.7 Norske identitetsforvaltningsløsninger

Avslutningsvis i dette kapitlet skal vi se nærmere på identitetsforvaltningsløs-
ninger knyttet til Minside/MinID, Altinn og Feide. Et fellestrekk ved disse løs-
ningene er at de bygger på SAML, og de er derfor alle eksempler på relasjonsori-
entert identitetsforvaltning. Som vi skal er det likevel visse forskjeller med 
hensyn til hvordan spesifikasjonene er implementert, og hvilken betydning 
selve identitetsforvaltningen har for å realisere formålet med de overordnede 
tjenestene.

Beskrivelsene bygger i hovedsak på aktørenes egen dokumentasjon, og fokuse-
rer på personvernaspektene ved tjenestenes tekniske arkitektur og underliggen-
de avtaleverk. Stor vekt er også blitt lagt på Datatilsynets synspunkter i forbin-
delse med kontroll med Minside/MinID og Altinn. Bredden i de 
personopplysningsrettslige spørsmål tjenestene reiser blir illustrert ved å gi en 
kort oversikt over Datatilsynets synspunkter. Datatilsynets vurderinger vil også 
bli aktivt trukket inn i de senere rettslige analyser i kapittel 6 og 7.

5.7.1 Minside og identitetsforvaltningsløsningen MinID (senere IDporten)
Minside ble lansert i desember 2006 og var en portal som skulle gi privatperso-
ner én felles inngang til offentlige tjenester.566 Formålet var blant annet å gi til-
gang til persontilpasset informasjon og å tilrettelegge for visse former for kom-
munikasjon med forvaltningen.567 Til tross for at Minside ble faset ut i 2012568, er 
det verdifullt å redegjøre for Datatilsynets synspunkter i forbindelse med tilsyn 
med tjenesten i 2007. Synspunktene har overføringsverdi til andre identitetsfor-
valtningstjenester, og spesielt ID-porten som ble etablert i 2009 som i det alt 
vesentlige er en videreføring av identitetsforvaltningskomponenten i Minside/
MinID. 

Minside sondret mellom fire ulike typer tjenester:569 

566 Opprinnelig lansering var planlagt til juli 2005, deretter desember 2005 og til slutt lykktes det 
med lansering 18. desember 2006. Se Riksrevisjonen, Riksrevisjonens undersøkelse av elektro-
nisk informasjonsutveksling og tjenesteutvikling i offentlig sektor, dokument 3:12 (2007–2008), 
Oslo, 2008, s 55.

567 Se http://www.norge.no/minside/, sist nedlastet 10. september 2009.
568 Se http://www.difi.no/artikkel/2012/01/difi-legger-om-satsingen-paa-innbyggerrettede-tje-

nester, sist nedlastet 6. august 2013.
569 Oversikten bygger på Norge.no, Minside – det offentlige servicekontoret på Internett, Oslo, 

2006, s 10.

http://www.difi.no/artikkel/2012/01/difi-legger-om-satsingen-paa-innbyggerrettede-tjenester
http://www.difi.no/artikkel/2012/01/difi-legger-om-satsingen-paa-innbyggerrettede-tjenester
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Transaksjonstjenester var «fullelektroniske tjenester» som f eks barnehagesøk-
nader eller søknader om betalingsutsettelse på studielån. Tjenestene var tilgjen-
gelige fra Minside, men ble utført på den aktuelle statlige, fylkeskommunale el-
ler kommunale etats nettsted. 

Registertjenester ga brukerne innsyn i egen informasjon i offentlige registre som 
f eks oversikt over søknader eller opptjente pensjonspoeng. Registertjenester var 
implementert slik at det gikk et oppslag fra Minside til registrene, mens selve 
presentasjonen av opplysningene skjedde i Minside. 

Meldingstjenester var meldingsutveksling med offentlige etater via Minside. 
Hensikten med meldingstjenester var å legge til rette for sikker kommunikasjon 
med forvaltning med samme funksjonalitet som vanlig e-post. Eksempler på 
slike meldinger var bekreftelser på at søknader er mottatt, eller at Statens vegve-
sen sender varsel om at førerkortklasse snart er utgått. Den enkelte etat kunne 
velge om det skulle være mulig for innbyggeren å svare elektronisk på meldin-
gen. 

Kalendertjenester skulle gjøre det mulig for ulike etater å benytte én felles kalen-
derfunksjon på Minside. Kalendertjenesten skulle gi brukerne oversikt over 
viktige personlige og offentlige datoer og hendelser. På Minside kunne kalen-
dertjenestene kobles med innleverte søknader, slik at f eks frister for ettersen-
ding av dokumentasjon og varsel om relevante frister markeres i brukerens ka-
lender.

Alle de ovennevnte tjenestene var brukerorienterte og forutsatte derfor bruke-
rautentisering. Autentisering til Minside og tilknyttede tjenester skjedde gjen-
nom MinID, som ble ansett som en foreløpig autentiseringsløsning som skulle 
gjelde inntil en ny offentlig sikkerhetsløsning var etablert.570 Den initielle au-
tentiseringen ved innrullering til MinID bygget på brukerens fødselsnummer og 
PIN-koder fra kodekort sendt fra Skattedirektoratet til den enkeltes folkeregis-
trerte adresse. I forbindelse med innrulleringen var det en forutsetning at bru-
keren oppga et selvvalgt passord samt mobiltelefonnummer og/eller e-postad-
resse. Ved senere løpende autentisering ble det benyttet fødselsnummer og 
selvvalgt passord i tillegg til enten engangskode sendt pr sms til mobiltelefon 
eller PIN-kode fra Skattedirektoratet.

Samhandlingen mellom identitetsforvalteren MinID og tilknyttede offentlige 
etater (tjenesteytere) bygget på SAML 2.0. Minside var en av tjenesteyterne som 

570 Norge.no, Samarbeidsdokument – Ansvar og roller knyttet til Minside-arbeidet, 2006, punkt 
3.1, på s 3. Se nærmere om arbeidet med å etablere ID-porten (det som tidligere ble omtalt som 
«offentlig samtrafikknav») i kap 3.5.1.3.
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mottar identitetsforvaltningstjenester fra MinID. MinID støttet både identitets-
forvalter- og tjenesteyterinitiert single sign-on, samt single log-out.571 Ved vel-
lykket autentisering hos MinID, utstedte MinID et SAML-akkreditiv til den 
aktuelle tjenesteyter med attributtene572 fødselsnummer, språk og autentise-
ringsnivå.573 Fødselsnummeret ble benyttet for automatisk relatering av bruke-
rens brukerkonto hos MinID og brukerens brukerkonto hos tjenesteyteren.574 
Fødselsnummeret gjorde det altså mulig for tjenesteyteren å identifisere bruke-
ren og å hente opp vedkommendes brukerkonto i tjenesteyterens system.

Når det gjelder fordeling av roller og ansvar etter personopplysningsloven, var 
det uttalt at Norge.no, som senere ble underlagt Direktoratet for forvaltning og 
IKT (Difi), var behandlingsansvarlig for personopplysningene som ble lagret i 
Minside. Dette omfattet i hovedsak et brukerregister med følgende informa-
sjon:575

• Fødselsnummer, navn, hjemstedskommune.
• Innbyggernes egne preferanser.
• E-postadresse og mobiltelefonnummer (som brukeren kan velge å lagre 

dersom vedkommende ønsker å motta varsel om innkommet melding).

Av MinIDs personvernerklæring fremgikk det at Difi var behandlingsansvarlig 
for behandling av personopplysninger i MinID.576

For registerinformasjon som var tilgjengelig via Minside var Norge.no/Difi da-
tabehandler. Behandlingsansvarlige som leverte registertjenester til Minside 

571 Se Norge.no, Implementasjonsguide for transaksjonstjenester på Minside, punkt 1, på s 1.
572 Se Software Innovation, Implementation guide for federation – MinID v0.7, 2006, punkt 2.8 om 

attributtene «uid» (fødselsnummer), «Culture» (språk) og «Security Level» (sikkerhetsnivå). 
Se om muligheten for å formidle attributter i SAML-akkreditiver i kap 5.4.4.

573 Software Innovation, Implementation guide for federation – MinID v0.7, 2006, punkt 2.8. Au-
tentiseringsnivå for MinID er nivå 3. Se om risiko- og sikkerhetsnivå for autentiseringstje-
nester i kap 3.5.2.

574 Se Software Innovation, Implementation guide for federation – MinID v0.7, 2006, punkt 2.8 
«Assertion contents»: «MinID autofederates using the uid (social security number). This me-
ans that the social security number is automatically used to link accounts on MinID to acco-
unts at the service provider. Uid must always be present in the assertion.»

575 Jf Norge.no, Samarbeidsdokument – Ansvar og roller knyttet til Minside-arbeidet, 2006, s 3.
576 http://www.norge.no/minid/InfoOmSikkerhet/, sist nedlastet 29. april 2009. Ved etableringen 

av ID-porten i Difi både behandlingsansvarlig for personopplysninger i forbindelse med bruk 
av eID-en MinID og identitetsforvaltningsløsningen ID-porten. Se http://www.difi.no/elek-
tronisk-id/sikkerhet-og-personvern, sist nedlastet 6. august 2013.

http://www.difi.no/elektronisk-id/sikkerhet-og-personvern
http://www.difi.no/elektronisk-id/sikkerhet-og-personvern


221

måtte etablere en databehandleravtale om behandling av personopplysninger 
med Norge.no/Difi.577

Forøvrig het det i veiledning fra Norge.no at «[d]en enkelte tjenesteleverandør 
har behandlingsansvar knyttet til sine respektive tjenester».578 Dette må formo-
dentlig også gjelde behandling av personopplysninger knyttet til transaksjons-
tjenester, som utføres på den enkelte etats nettsted. Tjenesteytere som tilbydde 
transaksjonstjenester via Minside måtte inngå en avtale med Norge.no/Difi om 
bruk av MinID som felles autentiseringstjeneste. Dette var en standardavtale 
som er etablert i samarbeid med de opprinnelige seks tjenesteleverandørene til 
Minside.579

Datatilsynet gjennomførte i 2007 tilsyn hos Norge.no og Minside.580 På bak-
grunn av tilsynet fattet Datatilsynets vedtak om at tjenesten ikke må legge til 
rette for vasking av fødselsnummer ved at tjenesten ved innrullering responde-
rer på gyldige fødselsnumre.581 I realiteten knytter pålegget seg til autentise-
ringsløsningen MinID, ikke Minside. Ved lanseringen av Minside og ved tids-
punktet for Datatilsynets kontroll var MinID fremstilt som en integrert del av 
Minside. Noe tid etter lansering ble det i informasjon på nettstedene og i doku-
mentasjon fra Difi etablert et skarpere skille mellom Minside og MinID. Etter 
min oppfatning var dette hensiktsmessig siden Minside bare var én av flere tje-
nesteytere som benyttet eID-en og identitetsforvaltningstjenesten MinID. Vide-
re kan det argumenteres for at det fra et brukersynspunkt var pedagogisk å gjø-
re et tydelig skille mellom eID-en og identitetsforvaltningstjenesten MinID, 
tjenesteyteren Minside og andre tjenesteytere hvor brukeren kunne gjennomfø-
re såkalte transaksjonstjenester.

Videre påla Datatilsynet Norge.no å endre praksis med ugyldiggjøring av eksis-
terende PIN-koder og bestilling av nye, slik at risiko for uvedkommende kunne 
tilegne seg kontroll over personlig konto reduseres, jf pol § 13.582 Også dette ved-
taket rettet seg i realiteten mot MinID. Vedtaket er begrunnet i at uautoriserte 
personer kunne sperre aktive engangskoder gjennom kjennskap til et fødsels-

577 Norge.no, Samarbeidsdokument – Ansvar og roller knyttet til Minside-arbeidet, 2006, punkt 
3.2 «Personvern», på s 3-4. 

578 Norge.no, Samarbeidsdokument – Ansvar og roller knyttet til Minside-arbeidet, 2006, punkt 
3.2.

579 Norge.no, Implementasjonsguide for transaksjonstjenester på Minside, punkt 7.
580 Se Datatilsynet, Kontrollrapport 07/1384: Norge.no, Datatilsynet.no, 2007.
581 Datatilsynet, Vedtak Norge.no, Datatilsynet.no, 2007, vedtak 1. Datatilsynet viser i denne for-

bindelse til at en offentlig portal, i følge tilsynet, var sentral i forbindelse med omfattende 
«innhøsting» av personopplysninger hos sentrale teleselskaper i 2007. Se nærmere om denne 
problemstillingen i kap 7.8.2.3.

582 Datatilsynet, Vedtak Norge.no, Datatilsynet.no, 2007, vedtak 2.
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nummer, bestille nye koder, for siden å hente nye koder i offerets postkasse etter 
få dager.583 Tilsvarende pålegg ble rettet mot Skatteetaten, jf kapittel 5.7.2.3, som 
var behandlingsansvarlige for denne delen av tjenesten.

Datatilsynet vurderte for øvrig ikke aktørenes roller og oppgaver utover å påpe-
ke at pol § 15 krever at det skal foreligge en databehandleravtale mellom den 
behandlingsansvarlige og databehandler. Tilsynet viste videre til personopplys-
ningsforskriften § 2-15 om at leverandører som gjennomfører sikkerhetstiltak 
på vegne av behandlingsansvarlig plikter å overholde bestemmelsene i pof ka-
pittel 2.584

5.7.2 Altinn
Altinn ble lansert i 2003 av Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet og SSB, 
og er en portal for innrapportering til forvaltningen. Siktemålet er at Altinn skal 
omfatte alle tjenester fra det offentlige til næringslivet, og at næringslivet bare 
skal behøve å forholde seg til én nettportal for all rapportering og kommunika-
sjon med forvaltningen.585

Ved etablering var fokuset primært rettet mot utfylling og innsending av skje-
maer i selve portalen, men senere har portalen også omfattet tjenestegrensesnitt 
for rapportering direkte fra avgivers IKT-systemer, som f eks fra regnskapssys-
tem.

Den første versjonen av Altinn, «Altinn I», var basert på at hver offentlig virk-
somhet la ut sine egne skjemaer, og at innrapportering skjedde separat til hver 
enkelt offentlig virksomhet. I den første versjonen av Altinn var det altså ikke 
lagt til rette for gjenbruk av data på tvers av offentlige virksomheter, verken 
gjennom preutfylling (bare tilgjengelig for hver enkelt offentlig virksomhet), el-
ler gjennom felles skjemaer der data blir innrapportert én gang og så sendt til 
flere offentlige virksomheter. I den neste generasjonen Altinn («Altinn II»), som 
kom på plass i 2009/2010, var fokuset derimot rettet mot tjenester som i større 
grad går på tvers av etatsgrensene.586 

583 Se nærmere Datatilsynet, Kontrollrapport 07/1384: Norge.no, Datatilsynet.no, 2007, punkt 5.2.
584 Datatilsynet, Kontrollrapport 07/1384: Norge.no, Datatilsynet.no, 2007, punkt 5.1 «Krav om 

databehandleravtale».
585 Brønnøysundregistrene, Altinn for offentlig sektor – verktøykasse for offenlig samhandling, Al-

tinn.no, 2010.
586 Brønnøysundregistrene, Anskaffelsesprosessen for ny Altinn-løsning fortsetter, Pressemelding, 

2008.



223

I Altinn II sondres det mellom seks ulike tjenester:587 

Innsendingstjeneste kalles tjenesten hvor bruker kan signere og sende inn skje-
maer som er utviklet og presentert i portalen eller fra brukerens eget fagsystem. 
Påbegynte og innsendte skjemaer kan oppbevares på brukerens område i Al-
tinn. Det er lagt til rette for distribusjon av ulike deler av opplysningene fra ett 
skjema til ulike etater.

Meldingstjeneste innebærer at offentlige virksomheter kan sende informasjon/
melding til registrerte brukeres «postkasse» i Altinn. Brukeren kan varsles med 
e-post eller sms om at informasjon er gjort tilgjengelig for innsyn eller behand-
ling. Tjenesteier, dvs. den ansvarlig offenlige etat, kan få informasjon om hvilke 
utsendte meldinger som er åpnet og kan eventuelt kreve at brukeren bekrefter 
mottaket innen en fastsatt frist.

Innsynstjeneste gir offentlige etater mulighet til å gjøre informasjon i egne regis-
tre, f eks saksbehandlingsløsninger eller elektroniske saksarkiv/saksmapper, til-
gjengelig for den enkelte brukeren eller dennes representant. Det er også lagt til 
rette for at brukerne skal kunne videreformidle informasjon de har tilgang til, 
og tjenesteeierne kan velge å legge til rette for at brukerne kan hente ut signerte 
versjoner av dokumenter.

Lenketjeneste gjelder innlogging via Altinn for skjema og tjenester på andre 
nettsteder. Brukeren kan nå tjenesten fra virksomhetens egne nettsider og fra 
Altinn, men blir sendt innom Altinn for autentisering og eventuelt autorisasjon.

Formidlingstjeneste innebærer at Altinn kan benyttes som formidlingssentral 
mellom offentlige virksomheter og mellom offentlige og private virksomheter 
når store datavolumer skal formidles fra maskin til maskin.

Samhandlingstjeneste gjør det mulig å knytte flere tjenester sammen til en hel-
hetlig prosess mellom en eller flere sluttbrukere og en eller flere offentlige virk-
somheter. Prosessen kan gå over tid og ulike aktører kan utføre sin steg én eller 
flere ganger. 

5.7.2.1 Datatilsynets tilsyn med Altinn
Datatilsynet gjennomførte i 2008 tilsyn mot Altinn sentralforvaltning (ASF)588 
og Skattedirektoratet (SKD)589 vedrørende deres respektive ansvar for behand-

587 Brønnøysundregistrene, Altinn for offentlig sektor – verktøykasse for offenlig samhandling, Al-
tinn.no, 2010.

588 Se Datatilsynet, Kontrollrapport 08/00291: Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008.
589 Se Datatilsynet, Kontrollrapport 08/00297: Skattedirektoratet og Altinn, Datatilsynet.no, 2008
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ling av personopplysninger i Altinn. ASF, som er etablert som en seksjon ved 
Brønnøysundregistrene, er ansvarlig for drift og forvaltning av Altinn-portalen 
på vegne av alle deltakende etater. At Datatilsynet også valgte å gjennomføre 
tilsyn angående SKDs rolle i Altinn kan forklares med at SKD er en av de «tyng-
ste» etatene i Altinn i forhold transaksjons- og opplysningsmengde, samt at SKD 
også har lang fartstid i og med at etaten var en av initiativtakerne til Altinn-sam-
arbeidet. I tillegg har SKD en sentral rolle når det gjelder utsending av PIN-ko-
der som anvendes i autentiseringsløsningen til Altinn (og MinID, jf over).

Selv om Altinn siden gjennomføringen av tilsynet i 2008 er blitt videreutviklet 
på enkelte områder i forbindelse med Altinn II, er de fleste av Datatilsynets 
synspunkter fremdeles relevante. Dette skyldes at viktig funksjonalitet i Altinn 
er videreført til ny plattform, men også fordi synspunktene har overføringsverdi 
til andre identitetsforvaltningsløsninger. 

Datatilsynets vedtak knyttet til ASF og Skattedirektoratet er redegjort for i de 
påfølgende kapitler, og gjelder naturligvis Altinn slik den var på tidspunktet for 
tilsynet. I tillegg til ny funksjonalitet i Altinn II, jf. over, er det også viktig å være 
oppmerksom på at Altinn i 2012 tok i bruk ID-porten for innlogging.590 Inntil 
videre har man imidlertid opprettholdt Altinns innloggingsside slik at denne er 
tilgjengelig fra ID-porten (via lenke nederst på siden: «Gå videre til flere innlog-
gingsmetoder»).

I 2008, før ID-porten ble tatt i bruk i 2012, var innlogging i portalen utelukken-
de basert på Altinns identitetsforvaltningskomponent «videreformidling av 
identitet og autorisasjon» som bygger på SAML 2.0.591 Løsningen støtter både 
identitetsforvalter- og tjenesteyterinitiert single sign-on. Dersom brukeren går 
direkte til en av de tilknyttede etaters nettsted (tjenesteytere), sendes en fore-
spørsel til Altinn (identitetsforvalter) om hvorvidt bruker er autentisert. Der-
som dette ikke er tilfellet, formidles bruker til Altinn for autentisering. Allerede 
i 2008 aksepterte Altinn autentisering gjennom flere eksterne autentiseringsløs-
ninger med sikkerhetsnivå fra én til fire. Dersom brukeren valgte MinID, ble 
brukeren overført til MinID for autentisering. Hvis en allerede autentisert bru-
ker ønsket å ta i bruk en tjeneste som forutsetter høyere sikkerhetsnivå, ble bru-
keren sendt tilbake til Altinns autentiseringsløsning for autentisering på til-
fredsstillende nivå.

Autoriseringstjenesten i Altinn er basert på roller i Enhetsregisteret, og gir auto-
matisk rettigheter til nøkkelpersoner på vegne av virksomheter. I tillegg er det 

590 Se Brønnøysundregistrene, ID-porten førstevalg for innlogging i Altinn, Altinn.no, 2012.
591 Se nærmere Nærings- og handelsdepartementet, Handlingsplan – Elektroniske tjenester til næ-

ringslivet, Oslo, 2007, s 21.
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mulig å foreta manuell delegering av funksjoner, f eks til egne ansatte eller ek-
sterne revisorer etc.592

5.7.2.2 Datatilsynets vedtak vedrørende Altinn sentralforvaltning
Med hensyn til behandlingsansvar var det enighet mellom Datatilsynet og par-
tene om at hver etat som deltar i Altinn-samarbeidet, herunder SKD, er behand-
lingsansvarlig for de personopplysninger de selv behandler. ASF ble derimot 
vurdert som behandlingsansvarlig for Altinns løsning for «videreformidling av 
identitet og autorisasjon»,593 dog slik at SKD ble ansett som behandlingsansvar-
lig for utsendingen av kodekortene som kan anvendes for autentisering mot Al-
tinn.

Når det gjaldt andre funksjoner som f eks «servicearkiv» og «arbeidsarkiv» var 
imidlertid rollefordelingen mer usikker. «Servicearkivet» inneholder blant an-
net de dokumenter som er sendt inn til de ulike etatene. ASFs standpunkt var at 
den enkelte etat er behandlingsansvarlig for opplysningene i dette registeret. 
Ytterligere usikkerhet var knyttet til «arbeidsarkivet» hvor kladdede dokumen-
ter lagres inntil brukeren velger å sende de slik at dokumentene gjøres tilgjenge-
lig for den aktuelle etat gjennom «servicearkivet». Med hensyn til arbeidsarkivet 
var det usikkert om ASF skulle anses som behandlingsansvarlig eller databe-
handler. Etter Datatilsynets oppfatning hadde ikke ASF «fullt ut avklart og do-
kumentert sin rolle som henholdsvis databehandler eller behandlingsansvarlig i 
forhold til de behandlinger og prosesser som skjer i virksomheten.»594 Datatilsy-
net fattet på denne bakgrunn vedtak om at ASF må «foreta en gjennomgang av 
hvilke behandlinger som skjer i virksomheten og avklare behandlingsansvaret i 
forhold til disse».595

Datatilsynet fattet også vedtak om at ASF må godtgjøre at det foreligger lovlig 
behandlingsgrunnlag for de to arkivene. Vedtak ble dessuten fattet om at ASF må 
implementere en tilfredsstillende logisk eller fysisk segmentering av informa-
sjonssystemet slik at krav til tilfredsstillende informasjonssikkerhet og ulike be-
hov mht sletting mellom ulike behandlingsansvarlige kan ivaretas. Vedtaket ble 
knyttet til neste versjon av Altinn – «Altinn II».596

592 Se Brønnøysundregistrene, Altinn for offentlig sektor – enklere dialog med næringslivet, Altinn.
no, 2008, i avsnittet «Altinn-funksjonalitet (oversikt)».

593 Datatilsynet, Kontrollrapport 08/00291: Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008, 
punkt 5.5.1.

594 Datatilsynet, Kontrollrapport 08/00291: Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008, 
punkt 5.5.1, på s 5.

595 Datatilsynet, Vedtak Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008, vedtak 1.
596 Datatilsynet, Vedtak Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008, vedtak 4, 5 og 7.
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Fra Datatilsynets side ble det dessuten stilt spørsmål ved behandlingsgrunnlaget 
for uoppfordret opprettelse av brukerkontoer i Altinn uten borgernes med-
virkning og viten. Av denne grunn ble det fattet vedtak om at ASF må fremskaf-
fe lovlig behandlingsgrunnlag for den behandling av personopplysninger som 
opprettelse av brukerkontoer innebærer.597 Problemstillingen og Datatilsynets 
synspunkter vil bli nærmere drøftet i kapittel 7.8.2.5.

Av sikkerhetsmessige grunner hadde Altinn en rutine for å logge IP-nummer og 
oppgitt fødselsnummer i forbindelse med innlogging til Altinn. Datatilsynet på-
pekte i sin kontrollrapport at pof §§ 2-8 og 2-14 pålegger behandlingsansvarlige 
å registrere henholdsvis autorisert og uautorisert bruk av informasjonssystemet. 
Loggene skal i følge pof § 2-16 lagres i minst 3 måneder, men sletting skal skje 
når opplysningene ikke lenger er nødvendig for formålet med behandlingen, jf 
pol § 28. Etter Datatilsynets oppfatning krever sammenstillingen av IP-nummer 
og fødselsnummer behandlingsgrunnlag, og dessuten må grunnkravene i pol § 
11 være oppfylt. Datatilsynet kunne ikke se at disse kravene var oppfylt og ga 
derfor pålegg om at ASF må avslutte logging av fødselsnummer og tilhørende 
IP-nummer.598 Denne delen av vedtaket ble klaget inn til Personvernnemnda, 
som fant at sammenstillingen hadde hjemmel i personopplysningsloven § 8 f).599

Datatilsynet var i sin kontrollrapport kritisk til at samtlige autentiseringsmeto-
der, med unntak av Buypass, benyttet fødselsnummer som identifikator i forbin-
delse med innlogging. Datatilsynet erkjenner dog at fødselsnummer ikke benyt-
tes til autentisering og at etatene tilknyttet Altinn i stor grad har behov for å 
identifisere brukere med fødselsnummer for utføring av sine oppgaver. Etter 
tilsynets oppfatning er slik bruk av fødselsnummer likevel uheldig, blant annet 
på grunn av muligheten for vasking av fødselsnumre, identitetstyveri og at of-
fentlige myndigheter gjennom sin praksis legitimerer bruk av fødselsnummer 
til innlogging. Tilsynet viser imidlertid til at tidligere praksis svekker mulighe-
ten for å forby bruk av fødselsnummer og valgte derfor å frafalle varslet vedtak 
om at bruk av fødselsnummer i forbindelse med innlogging må opphøre.600 Se 
nærmere om Datatilsynets synspunkter i kapittel 7.8.2.3 «Adgangen til å benyt-
te fødselsnummer til identifisering og autentisering».

597 Datatilsynet, Vedtak Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008, vedtak 2, med henvis-
ning til kontrollrapporten punkt 5.1.2.1.

598 Datatilsynet, Vedtak Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008, vedtak 3, med henvis-
ning til kontrollrapporten punkt 5.1.2.2.

599 Se PVN- 2009-14 «Altinn».
600 Se Datatilsynet, Vedtak Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008, «Ad. Punkt 3», på s 2 

og 3. Se også kontrollrapporten punkt 5.1.2.1.
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Avslutningsvis må det nevnes at Datatilsynet fattet vedtak om at ASF må utar-
beide internkontroll etter pol § 14 som sikrer at personopplysningslovens krav 
etterleves, og dessuten – med hensyn til ASFs rolle som databehandler – gjøre 
seg kjent med relevante rutiner stadfestet av behandlingsansvarlige etater i hen-
hold til pol § 15.601

5.7.2.3 Datatilsynets vedtak vedrørende Skattedirektoratet
Vi ser først på SKDs rolle som tilrettelegger for Altinns autentiseringsløsning 
ved å være behandlingsansvarlig for utsendelse av PIN-koder som benyttes i 
Altinns (og MinIDs) autentiseringsløsning. På tidspunktet for Datatilsynets 
kontroll hadde SKD rutine for å sende ut PIN-koder sammen med skattekort og 
selvangivelse. Datatilsynet var i sin kontrollrapport kritisk til praksisen med å 
sende ut identifikator (fødselsnummer) og autentiseringsmekanisme (PIN-ko-
der) i samme postforsendelse. Tilsynet så problemstillingen i sammenhengen 
med at nye PIN-koder enkelt kunne bestilles kun ved hjelp av fødselsnummer og 
at forsendelsen til folkeregistrert adresse skjer med vanlig A-post. Kritikken 
fikk SKD til å endre rutinene for utsendelse av PIN-koder, slik at PIN-kodene 
sendes i egen separat forsendelse.602 Etter Datatilsynets oppfatning ga dette 
fremdeles for svak autentisering, blant annet begrunnet i «at det er nødvendig 
for direktoratet å forsikre seg om at riktig mottaker har mottatt forsendelsen 
med brukernavn og passord for tilgang til Altinn-portalen».603 Datatilsynet ga 
derfor pålegg om at SKD må etablere en løsning for utsendelse av autentiserings-
mekanismer som ivaretar krav til konfidensialitet etter pol § 13 og pof 2-11.604

Når det gjelder SKDs rolle som bruker av Altinn-portalen, stilte Datatilsynet 
spørsmål ved behandlingsgrunnlaget for uoppfordret tilgjengeliggjøring av elek-
tronisk selvangivelse til samtlige skatteytere. Problemstillingen har sammen-
heng med ASFs uoppfordrede opprettelse av brukerkontoer, jf over, og etter Da-
tatilsynets vurdering utgjør dette samlet en «uoppfordret eksponering av risiko 
for spredning av personopplysinger om borgeren.» Av denne grunn fattet Data-
tilsynet vedtak om at SKD må godtgjøre at behandlingen har tilstrekkelig be-

601 Datatilsynet, Vedtak Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008, vedtak 6, med henvis-
ning til kontrollrapporten punkt 5.1.3.

602 Skattedirektoratet, Tilsvar – foreløpig kontrollrapport for Datatilsynets kontroll av Skattedirek-
toratet og Altinn Sentralforvaltning, 2008, s 4-6.

603 Datatilsynet, Vedtak Skattedirektoratet og Altinn, Datatilsynet.no, 2008, «Ad. Punkt 2.3», på s 
5.

604 Datatilsynet, Vedtak Skattedirektoratet og Altinn, Datatilsynet.no, 2008, vedtak 3, med henvis-
ning til kontrollrapporten punkt 5.1.4. Skattedirektoratet redegjorde i brev 2. juli 2009 om 
tiltak for å ivareta konfidensialitet i forbindelse med utsendelse, bl a med henvisning til arbei-
det med å etablere bestillingstjeneste for PIN-koder til MinID. Se Skattedirektoratet, Datatil-
synets vedtak – oppfølgning, 2. juli 2009. 
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handlingsgrunnlag.605 Vi kommer nærmere inn på problemstillingen og Data-
tilsynets synspunkter i kapittel 7.8.2.5.

Datatilsynet var også kritisk til at skjemaer som rapporteres til skatteetaten blir 
lagret i Altinns «servicearkiv», for deretter å være tilgjengelig for brukeren og 
for skatteetatens saksbehandling. Datatilsynet delte ikke SKDs oppfatning om 
at brukerne ønsker å ha en historikk tilgjengelig i selve Altinn-portalen, og fattet 
derfor vedtak om at SKD må avslutte lagring i «servicearkivet».606 I Altinn II er 
det lagt opp til et tredelt arkivsystem: ett for sluttbruker, ett som dokumenterer 
utførte tjenester i Altinn og ett for tjenesteeier.607 

Etter Datatilsynets oppfatning reiste dessuten Altinns tilgangsstyring person-
vernmessige utfordringer ved virksomhetsrapportering. Det ble poengtertat 
den enkelte virksomhet selv må kunne vurdere hvem som skal rapportere på 
vegne av virksomheten. Tilsynet påpekte imidlertid at de som på vegne av virk-
somheten er autorisert til å rapportere ikke må få tilgang til informasjon som 
allerede er innrapport utover det som er nødvendig for vedkommendes tjenstli-
ge behov. Datatilsynet fattet på denne bakgrunn vedtak om at SKD må sørge for 
tilgangsstyring som kan «harmoniseres med rapporterende virksomhets behov 
for intern delegasjon og tilgang til informasjon basert på tjenstlig behov».608

Datatilsynet var også kritisk til at virksomhetsrapportering er basert på den 
innrapporterendes fødselsnummer. Etter Datatilsynets oppfatning er dette en 
uheldig sammenblanding av den enkeltes roller som henholdsvis arbeidstaker 
og privatperson. Tilsynet pekte av denne grunn på behovet for at elektroniske 
ID-er kan skille mellom slike roller. SKD viser til at det på enkelte områder, slik 
som for merverdiavgiftsoppgaver609 og likningsoppgaver610, fremgår eksplisitt av 

605 Datatilsynet, Vedtak Skattedirektoratet og Altinn, Datatilsynet.no, 2008, vedtak 1, med henvis-
ning til kontrollrapporten punkt 5.1.2.1. Datatilsynet opphevet senere denne delen av vedta-
ket, bl a med henvisning til at Skattedirektoratet satte i gang en prosess med sikte på å presise-
re hjemmelsgrunnlaget for elektronisk tilgjengeliggjøring i ligningsloven. Se Datatilsynet, 
Klage på vedtak av 14. november 2008 – omgjøring, 8. juni 2009, s 2 og 3.

606 Datatilsynet, Vedtak Skattedirektoratet og Altinn, Datatilsynet.no, 2008, vedtak 5, med henvis-
ning til kontrollrapporten punkt 5.1.7. Vedtaket ble senere opphevet, bl a med henvisning til at 
Skattedirektoratet har anledning til å la ASF som databehandler forestå lagringen. Se Datatil-
synet, Klage på vedtak av 14. november 2008 – omgjøring, 8. juni 2009, s 4. 

607 Skattedirektoratet, Tilsvar – foreløpig kontrollrapport for Datatilsynets kontroll av Skattedirek-
toratet og Altinn Sentralforvaltning, 2008, s 8.

608 Datatilsynet, Vedtak Skattedirektoratet og Altinn, Datatilsynet.no, 2008, vedtak 4, med hen-
visning til kontrollrapporten punkt 5.1.5.

609 Skattedirektoratet viser her til forskrift av 18. oktober 2002 nr 1201, fastsatt med hjemmel i 
merverdiavgiftsloven § 29 (6) og § 75. 

610 Skattedirektoratet viser her til forskrift av 2. februar 2001 nr 103, fastsatt med hjemmel i lig-
ningsloven § 4-2 og 4-3. 
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lov og forskrift at den som skal innrapportere på egne vegne, eller på vegne av en 
virksomhet, skal benytte fødselsnummer ved innrapportering og signering.611 
Datatilsynet tok dette til etterretning, men opprettholdt sitt prinsipielle stand-
punkt om at ansattes fødselsnummer ikke skal benyttes ved virksomhetsrap-
port vedrørende andre innrapporteringer med mindre det foreligger klar hjem-
mel.612

Datatilsynet ga dessuten pålegg om at SKD må oppdatere og supplere sitt intern-
kontrollsystem i henhold til pol § 14 med hensyn til de ovennevnte punkter.613

5.7.3 Feide
Feide, som er akronymet for «felles elektronisk identitetsforvaltning», er en 
ikke-kommersiell identitetsforvaltningsløsning for utdanningssektoren som 
administreres og driftes av UNINETT og Senter for IKT i utdanningen.614 Feide 
ble først tatt i bruk innenfor høyere utdanning av universiteter og høyskoler, 
men er etter beslutning av Kunnskapsdepartementet i 2007 også blitt implemen-
tert i den videregående skolen og i store deler av grunnskolen.615

Feide bygger på at utdanningsinstitusjonene selv bekrefter identitet og attribut-
ter knyttet til egne brukere for tilgang til «lokale» (interne) og «felles» (eksterne) 
Feide-tjenester. Brukere er i denne sammenheng ansatte, studenter og elever 
som er tilknyttet en Feide-organisasjon hvor vedkommende har fått tildelt et 
Feide-navn med tilhørende autentiseringsmekanisme (vanligvis passord).

Informasjonsflyten ved innlogging i Feide er illustrert i Figur 19 og kan kort 
skisseres på følgende måte:616

1. Brukeren kontakter tjenesteyter.
2. Tjenesteyter sender en autentiseringsforespørsel til Feides innloggingstje-

neste («Moria»), som åpner et innloggingsskjema for brukeren. (Merk at 
dersom brukeren allerede er autentisert kan Moria bekrefte dette, og det 
vil ikke være nødvendig med ytterligere autentisering.)

611 Skattedirektoratet, Tilsvar – foreløpig kontrollrapport for Datatilsynets kontroll av Skattedirek-
toratet og Altinn Sentralforvaltning, 2008, s 7.

612 Datatilsynet, Vedtak Skattedirektoratet og Altinn, Datatilsynet.no, 2008, «Ad. Punkt 2.5», på s 
6-7.

613 Datatilsynet, Vedtak Skattedirektoratet og Altinn, Datatilsynet.no, 2008, vedtak 2, med hen-
visning til kontrollrapporten punkt 5.1.3.

614 Tidligere sto Feide for «felles elektronisk identitet», men i 2013 ble dette endret til «felles elek-
tronisk identitetsforvaltning» som gir en mer dekkende beskrivelse av tjenesten.

615 Se https://www.feide.no/utrulling, sist nedlastet 3. september 2013.
616 Se https://www.feide.no/virkemate, sist nedlastet 3. september 2013.

https://www.feide.no/virkemate
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3. Brukeren angir sin vertsorganisasjon samt Feide-navn og passord til Mo-
ria, som sender opplysningene til vertsorganisasjonen for kontroll. 

4. Ved vellykket autentisering innhenter Feide de relevante brukerattributter 
fra vertsorganisasjonen og sender disse til tjenesteyter.

Informasjonsutvekslingen mellom Feide og tjenesteytere bygger på SAML 2.0 
og standarder fra Liberty Alliance. Informasjonsutvekslingen mellom Feide og 
vertsorganisasjoner bygger på LDAP-protokollen,617 som regulerer autentisering 
og innhenting av brukerattributter fra vertsorganisasjonens LDAP-katalog. 
LDAP-katalogen består av et standardisert sett med brukerattributter og utgjør 
vertsorganisasjonens grensesnitt mot Feide.618 Opplysningene i LDAP-katalo-
gen bygger på vertsorganisasjonens brukeradministrative system (BAS), som 
igjen bygger på autoritative kildesystemer, se Figur 20.619

Feides informasjonsmodell gjør det unødvendig for tjenesteytere å kjenne bru-
kerens Feide-navn. Feide-navnet er tildelt av vertsorganisasjonen og benyttes 
sammen med passordet til å autentisere brukeren mot den samme vertsorgani-
sasjonen. Feide-navnet består av brukerens brukernavn og et domenenavn valgt 
av vertsorganisasjonen. Feide benytter pseudonyme relasjonsorienterte identifi-
katorer, jf kapittel 5.4.2, til å relatere brukerens brukerkonto hos vertsorganisa-

617 LDAP – Light Directory Access Protocol.
618 Feides LDAP-skjema «norEdu» er en nordisk tilpasning av de internasjonale standardskjema-

ene «eduPerson» og «eduOrg» som er utviklet innen rammene av EDUCAUSE. Se http://www.
educause.edu/ og http://middleware.internet2.edu/eduperson/, sist nedlastet 28. april 2009. Se 
også UNINETT, Feide systemarkitektur, Versjon 2.0, kap 3 «Feides informasjonsmodell», på s 
10-11.

619 Figuren er hentet fra UNINETT, Feide systemarkitektur, Versjon 2.0, s 10.

Figur 19 Informasjonsflyt ved innlogging via Feide
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sjonen og ulike brukerkontoer hos tjenesteytere. Hvis det ikke er nødvendig å 
kjenne brukeren fra én sesjon til en annen, kan det benyttes midlertidige rela-
sjonsorienterte identifikatorer som bare gjelder for den enkelte sesjon.620

I Feide er det også mulig å forhåndsoverføre informasjon til en tjeneste om en gruppe 
brukere. I slike tilfeller vil Feide overføre tilstrekkelig informasjon ved brukerens før-
ste innlogging til at tjenesten kan identifisere den riktige forhåndsopprettede kontoen 
og relatere denne med brukeren. I følge Feide er slik «fellesregistrering» særlig aktuelt 
der vertsorganisasjonen og tjenesteyter er samme organisasjon og tjenesten har behov 
for informasjon som ikke er omfattet av brukerattributtene i Feides LDAP-skjema. 

620 Se UNINETT, Feide systemarkitektur, Versjon 2.0, kap 2.4 «Kobling av Feide-brukere og tje-
nester», på s 6.
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Figur 20 Brukeradministrativt system og LDAP-katalog
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Fellesregistreringen gjøres utenfor Feides system, og er angitt i Figur 20 som «XML-ek-
sport i lokal Feideløsning».621

Når en bruker autentiseres, henter Feide opplysninger fra vertsorganisasjonens 
LDAP-katalog. I følge Feide formidles tjenesteytere bare de attributter som er 
nødvendige for tjenesten og som følger av avtalen med den aktuelle tjenestey-
ter.622 På denne måten er tjenesteyter sikret oppdaterte opplysninger, og tjenes-
teyters behov for å lagre brukeropplysninger reduseres. Dersom tjenesteytere 
har behov for å lagre informasjon om brukeren, bør dette fortrinnsvis være opp-
lysninger utover de som kan hentes fra LDAP-katalogen. I noen tilfeller er det 
heller ikke nødvendig for tjenesteyter å kjenne brukerens alminnelige identitet, 
det kan det f eks være tilstrekkelig at Feide formidler opplysninger om at bruke-
ren er en student som er tatt opp på et bestemt emne.

Feide bygger på en distribuert arkitektur, hvor personopplysninger i all hoved-
sak forvaltes og lagres hos brukerens vertsorganisasjon samt i en viss grad hos 
tjenesteytere. Feide lagrer ikke brukerattributter ut over mellomlagring knyttet 
til én og samme sesjon. Feides innloggingstjeneste lagrer imidlertid oversikt 
over brukernes relasjonsorienterte identifikatorer.623

I tillegg til de nevnte tekniske standardene, er Feide også tuftet på avtaler som 
regulerer aktørenes rettigheter og forpliktelser i identitetssamvirket.624 For å 
unngå mange bilaterale avtaler er det inngått «standardavtaler» mellom vertso-
rganisasjoner og UNINETT på den ene siden, og tjenesteytere og UNINETT på 
den annen.625 En vertsorganisasjon vil i mange tilfeller også være tjenesteyter for 
en eller flere tjenester, og må da følge begge sett med avtalevilkår.

I avtalene er det lagt til grunn at UNINETT er databehandler for behandling av 
personopplysninger i Feide, mens vertsorganisasjoner anses som behandlings-
ansvarlige for sine behandlinger.626 Det er derimot ikke sagt noe uttrykkelig om 
hvem som er behandlingsansvarlig for tjenester som benytter seg av Feide-inn-
logging. Etter min oppfatning vil dette normalt være tjenester med selvstendige 

621 Se UNINETT, Feide systemarkitektur, Versjon 2.0, s 6. Slik eksport avtales og gjennomføres 
direkte mellom vertsorganisasjon og tjenesteyter. Siden eksporten gjøres utenfor Feides sys-
tem, anses ikke Feide som databehandler for overføringen av personopplysninger.

622 UNINETT, Feide systemarkitektur, Versjon 2.0, s 7.
623 Se UNINETT, Feide systemarkitektur, Versjon 2.0, kap 2.6 «Informasjon formidlet 

av Feide vs. lokal informasjon», på s 7.
624 Vertsorganisasjoner, tjenesteytere/tjenesteleverandører og Feide utgjør til sammen et «identi-

tetssamvirke», jf UNINETT, Feide systemarkitektur, Versjon 2.0, s 5.
625 Avtalene er tilgjengelig på https://www.feide.no/avtaler-vertsorganisasjoner, sist nedlastet 3. 

september 2013.
626 Se UNINETT, Feide tilknytningskontrakt Del 1, punkt 9 «Personopplysninger».

https://www.feide.no/avtaler-vertsorganisasjoner
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formål for behandlingen av personopplysninger, og det må da angis hvem som 
er behandlingsansvarlig.627 Som vi skal se i kapittel 6 er den behandlingsansvar-
lige etter personopplysningsloven den som bestemmer formål og hjelpemidler 
for behandlingen. Kravet til å definere en, eller flere, behandlingsansvarlig(e) 
gjelder uavhengig av om det gjelder en lokal tjeneste som benyttes av vertsorga-
nisasjonens egne Feide-brukere, eller om det er en fellestjeneste som også er til-
gjengelig for andre vertsorganisasjoners Feide-brukere.

I avtalen mellom vertsorganisasjoner og UNINETT forplikter vertsorganisasjo-
nene seg til å vedlikeholde en LDAP-katalog i henhold til de kvalitetskrav, syn-
taks og semantikk som er angitt av Feide. I den forbindelse stilles det også krav 
til vertsorganisasjonenes tildeling av Feide-navn, forvaltning av brukeradmi-
nistrativt system (BAS), samt oppfølgning av brukere med hensyn til vertsorga-
nisasjonens IT-reglement og eventuelle handlinger i strid med denne.628 Det er 
som hovedregel vertsorganisasjonen, og ikke brukerne eller UNINETT, som 
bestemmer hvilke tjenester brukerne skal ha tilgang til.629

Som databehandler forplikter UNINETT seg til bare å behandle personopplys-
ninger i henhold til avtalen og til å ivareta informasjonssikkerheten ved slik 
behandling.630 Dette er de sentrale kravene til en databehandleravtale etter pol § 
15, jf redegjørelsen i kapittel 6.3.1. Mer overraskende er det at avtalen også slår 
fast at UNINETT når som helst kan kreve å få skriftlig dokumentert at vertsor-
ganisasjon etterlever personopplysningsloven for de opplysninger som er inklu-
dert i Feide-skjema og som organisasjonen har utstedt Feide-navn for. Slike av-
talevilkår legger personopplysningslovens systematikk på strekk, da det her er 
UNINETT som databehandler, og ikke de behandlingsansvarlige vertsorgani-
sasjoner, som bestemmer rammene for Feides innloggingstjeneste, og som gjen-
nom avtalen påser at de behandlingsansvarlige behandler personopplysninger i 
henhold til lovens krav.631

I avtalene er det lagt til grunn at brukerens samtykke vil være behandlings-
grunnlaget for vertsorganisasjoners utlevering av personopplysninger. Videre er 
tjenesteytere pålagt å ha en personvernerklæring:

«Det skal fremgå ved innlogging til hver enkelt tjeneste hvilke personopplysninger 
Organisasjonen vil avgi til tjenesten. Brukeren må deretter avgi sitt eksplisitte og infor-
merte samtykke til avgivelse av slike personopplysninger til tjenesten.

627 Se kap 6.5.
628 UNINETT, Feide tilknytningskontrakt Del 2 (krav til vertsorganisasjoner), punkt 1. 
629 UNINETT, Feide tilknytningskontrakt Del 2 (krav til vertsorganisasjoner), punkt 2.3.
630 UNINETT, Feide tilknytningskontrakt Del 1, punkt 9.
631 Se nærmere om forholdet mellom behandlingsansvarlige og databehandlere i kap 6.
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Hver tjeneste som benytter Feide-innlogging skal gjøre tjenestens personvernerklæ-
ring lett tilgjengelig for Feide-brukerne.»632

Avtalens forutsetning om at brukerens samtykke vil være behandlingsgrunnlag 
for vertsorganisasjonens utlevering av personopplysninger synes etter min opp-
fatning å være hensiktsmessig, jf bokens kapittel 7.4 om valg av behandlings-
grunnlag. Imidlertid sier ikke kontraktene noe eksplisitt om hva som skal være 
behandlingsgrunnlaget for tjenesteyters korresponderende innsamling og videre 
behandling av personopplysninger. Etter min oppfatning vil brukerens pålog-
gingshandlinger kunne anses som et samtykke til tjenesteyterens innsamling og 
videre behandling av personopplysninger. Dette forutsetter dog at brukeren er 
informert om hva det samtykkes til. Antakeligvis er dette også bakgrunnen for 
avtalenes krav om at «hver tjeneste som benytter Feide-innlogging skal gjøre 
tjenestens personvernerklæring lett tilgjengelig for Feide-brukerne.»

Noen enkle undersøkelser viser imidlertid at disse viktige avtalevilkårene som 
skal sikre behandlingsgrunnlag for henholdsvis utlevering og innsamling av 
personopplysninger ikke er gjennomført fullt ut i praksis. Som det fremgår 
nedenfor gir Feide brukeren riktig nok god oversikt og kontroll over hvilke opp-
lysninger som overføres til den enkelte tjenestyter. Men siden flere tjenesteytere 
ikke har på plass personvernerklæring som blant annet redegjør for hvem som 
er behandlingsansvarlig og hva som er formålet med innsamlingen, må bruke-
ren samtykke uten å få nærmere informasjon om hva opplysningene skal benyt-
tes til.633 Selv om det i enkelte tilfeller kan fremgå av konteksten hva tjenesteyter 
skal benytte opplysningene til, oppfyller ikke tjenesteyterne personopplysnings-
lovens krav til opplysningsplikt fullt ut, og man kan stille spørsmål ved om sam-
tykke gis på informert grunnlag.

Når det gjelder den praktiske gjennomføringen av samtykke til utlevering, skjer 
dette ved at brukeren ved første gangs innlogging får en oversikt over hvilke 
personopplysninger som vil bli overført fra vertsorganisasjonen til den aktuelle 
tjeneste, se Figur 21 og Figur 22 under. Brukeren kan velge å krysse av for at 
Feide skal huske samtykket til tjenesten, slik at brukeren ikke trenger å samtyk-
ke ved fremtidige innlogginger. 

632 Se likelydende klausuler i UNINETT, Feide tilknytningskontrakt Del 2 (krav til vertsorganisa-
sjoner), punkt 2.4 og UNINETT, Feide tilknytningskontrakt Del 2 (krav til tjenesteleverandø-
rer), punkt 1.4.

633 Fra innloggingsvinduet er det lenke til beskrivelse av Feides behandling av personopplysnin-
ger, se https://www.feide.no/personvern-og-samtykke, sist nedlastet 9. september 2013. Deri-
mot var det i september 2013 ikke mulig å finne noen personvernpolicy hos tjenesteytere som 
for eksempel Bibsys eller Fronter. 

https://www.feide.no/personvern-og-samtykke
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Feide har dessuten en Min-side-tjeneste hvor brukeren kan få oversikt over hvil-
ke opplysninger vertsorganisasjonen har om vedkommende («Mine data»).634 
Videre gir Min-side brukeren oversikt over hvilke tjenester han har logget på og 
avgitt samtykke til overføring av opplysninger til. Her kan brukeren velge å 
trekke samtykke tilbake, dvs at brukeren i så tilfelle må oppgi samtykke ved 
neste gangs innlogging til tjenesten. 

I veiledningen om Feides tillitsstruktur og bakenforliggende avtaleverk fremhe-
ves det at avtalen mellom tjenesteytere og UNINETT angir hvilke brukerattri-
butter de enkelte tjenester kan forespørre. Feide tilbyr et sett predefinerte alter-
nativer: en anonym profil, et lite antall begrensede profiler og en full profil, men 
i praksis er det vanlig at tjenesteyterne velger hvilke attributter de trenger fra en 
liste over aktuelle opplysninger.635 Selv om det ikke er sagt uttrykkelig i avtalene, 
forutsettes det at tjenesteytere skal avstå fra å lagre brukerattributter innsamlet 
gjennom Feide utover det som er spesifisert i avtalen og nødvendig for å utføre 
tjenesten.636

I Feide ligger det også et potensiale for å krysskoble med andre identitetssamvir-
ker i Norge eller i utlandet,637 og i tilknytningskontrakten til Feide forutsatt at 
UNINETT kan inngå avtaler om samarbeid med andre identitetssamvirker.638 

634 Se https://www.feide.no/min-feide-side, sist nedlastet 9. september 2013.
635 Se UNINETT, Feide systemarkitektur, Versjon 2.0, punkt 4.2 «Kontrakt mellom Feide og en 

tjenesteleverandør», på s 14-15.
636 Se UNINETT, Feide systemarkitektur, Versjon 2.0, kap 4.2.
637 UNINETT, Feide systemarkitektur, Versjon 2.0, kap 4 «Kryssføderering», på s 9
638 Se UNINETT, Feide tilknytningskontrakt Del 1, punkt 1.1 «Avtalens bakgrunn og formål» og 

punkt 5 «Krav til Organisasjonens bruk av Feide».

Figur 21 Pålogging gjennom Feide

https://www.feide.no/min-feide-side
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Sentrale aspekter i slike avtaler er blant annet hvilke brukere – Feide eller ek-
sterne – som skal ha tilgang til hvilke tjenester og hvilke retningslinjer som skal 
gjelde for utlevering av attributter. I tillegg forutsetter slikt samarbeid enighet 
om hvilke tekniske standarder krysskoblingen skal baseres på. I følge veiledning 
fra Feide vil det kun foretas kobling med andre identitetssamvirker som sikrer 
autentisering på tilsvarende nivå som i Feide.639

639 Se UNINETT, Feide systemarkitektur, Versjon 2.0, kap 4.3 «Krysskobling», på s 15. 

Figur 22 Samtykke i Feide
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6 Identitetsforvaltning og roller etter person
opplysningsretten

6.1 Innledning 

I kapittel 5 ble det redegjort for løsninger og standarder for identitetsforvalt-
ning. Oppmerksomheten var der rettet mot underliggende teknologi og eksem-
pler på identitetsforvaltningsløsninger. I dette kapitlet bygges det videre på 
 redegjørelsen i forrige kapittel, idet oppmerksomheten rettes mot identitetsfor-
valteres og tjenesteyteres roller og ansvar etter personopplysningsretten. 

Avklaring av aktørenes roller er grunnleggende for å sikre etterlevelse av per-
sonopplysningsrettens forpliktelser. Den behandlingsansvarlige er den hovedan-
svarlige etter personopplysningsloven, og den som de fleste plikter og sanksjo-
ner er rettet mot. Den behandlingsansvarlige plikter å ha en skriftlig avtale med 
eventuelle databehandlere som trekker opp rammene for databehandlerens rå-
dighet over opplysningene. Utgangspunktet er at den behandlingsansvarlige 
også er ansvarlig for databehandlerens behandling av personopplysninger.

Det overordnede siktemålet for analysen er å finne frem til hvilke momenter 
som er relevante i vurderingen av om identitetsforvaltere og tjenesteytere er be-
handlingsansvarlige eller databehandlere.

Analysen skjer i to ledd. Først drøfter jeg personopplysningsrettens roller og de 
generelle momenter som vil være av betydning for å vurdere aktørers roller. Der-
etter drøfter jeg hvordan personopplysningsrettens roller kommer til anvendel-
se på identitetsforvaltning. I den forbindelse gjøres det en analyse av hvilke 
 særlige momenter som vil være relevante ved vurderingen av identitetsforvalt-
ningsaktørers roller etter personopplysningsretten.

Utgangspunktet for den første del av analysen er som nevnt personopplysnings-
rettens roller. Personopplysningslovens slår fast at den behandlingsansvarlige er 
den som «bestemmer formål og hjelpemidler» for behandlingen, mens en data-
behandler behandler personopplysninger «på vegne av» den behandlingsan-
svarlige. Som analysen vil vise, er kriteriene lite raffinerte, noe som gjør at det i 
mange tilfeller vil være behov for veiledning i hvilke momenter det er relevant å 
ta i betraktning. 
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Som ledd i å finne frem til momenter for å avklare aktørenes roller, analyserer 
jeg den behandlingsansvarliges og databehandlerens rettslige status og ansvar 
etter personopplysningsloven. Ved å belyse rollenes rettslige status, samt forhol-
det mellom dem, klargjøres hva som karakteriserer den enkelte rolle og hvilket 
ansvar de innebærer. Et av hovedfunnene er at flere sider ved den behandlings-
ansvarliges forhold er uklare etter personopplysningsloven. Det som særlig 
 synes uklart er bruken av begrepet behandlingsansvarlig om personer eller stil-
linger internt i juridiske personer som er behandlingsansvarlige, og i hvilken 
grad den interne arbeidsfordelingen har betydning for de sanksjoner som kan 
gjøres gjeldende etter personopplysningsloven. Analysen gir en klargjøring av 
disse forholdene ved å se nærmere på personopplysningslovens krav til represen-
tasjon, intern organisering, samt de sanksjoner som kan rettes mot den behand-
lingsansvarlige som sådan og enkeltpersoner tilknyttet denne. 

For å klargjøre identitetsforvaltningsaktørers roller etter personopplysningsret-
ten er det også nødvendig å se nærmere på de særlige roller og tilknyttede krav 
som følger av ekomloven. Forholdet mellom ekomloven og personopplysnings-
loven, samt ekomlovens krav til vern av personopplysninger, har til nå blitt viet 
lite oppmerksomhet. Ekomloven angir sentrale regler om vern av personopplys-
ninger for tilbydere av henholdsvis elektronisk kommunikasjonsnett og -tjenes-
ter. Ekomloven har dessuten relevante bestemmelser om bruk av informasjons-
kapsler og liknende teknologier som retter seg mot alle Internett-tjenesteytere, 
ikke bare tilbydere i ekomlovens forstand. Redegjørelsen viser at tilbydere gjen-
nom sin etablerte relasjon til kunden og kundens brukerutstyr kan ha et godt 
utgangspunkt for å tilby ulike identitetsforvaltningstjenester. 

I tillegg til analysen av personopplysningsrettens sentrale roller, redegjør jeg for 
personopplysningslovens behandlingsbegrep. Siden personopplysningsretten 
legger til grunn at det skal være en behandlingsansvarlig knyttet til hver be-
handling av personopplysninger, må det først avgjøres hva som utgjør selvsten-
dige behandlinger. Det argumenteres for at formålet vil være det viktigste krite-
riet for å vurdere hvilke enkeltoperasjoner foretatt på personopplysninger som 
samlet utgjør én behandling, samt hvilke enkeltoperasjoner som utgjør selvsten-
dige behandlinger som kan ha forskjellige behandlingsansvarlige.

Klargjøring av hva som utgjør én behandling danner utgangspunktet for å iden-
tifisere aktøren som skal anses som behandlingsansvarlig. Personopplysnings-
loven utelukker imidlertid ikke at det er mer enn én behandlingsansvarlig knyt-
tet til hver behandling. Jeg redegjør derfor for såkalt vertikalt og horisontalt delt 
behandlingsansvar, samt rettslige konsekvenser knyttet til delt behandlings-
ansvar.
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Den andre del av analysen gjelder hvordan personopplysningsrettens roller 
kommer til anvendelse på identitetsforvaltning. Identitetsforvaltning vil her bli 
eksemplifisert med Microsoft .NET Passport og relasjonsbasert identitetsfor-
valtning basert på standarder fra Liberty Alliance. Utgangspunktet for analysen 
er hvordan Art 29-gruppen har vurdert rollefordelingen i de to eksemplene. Vi-
dere tas det hensyn til den veiledning Liberty Alliance selv har utarbeidet om 
implementasjon av standardene og forholdet til personverndirektivet. I veiled-
ningen slås det fast at det ikke er noen sammenheng mellom rollene etter stan-
dardene og rollene etter personopplysningsretten. Dette betyr at hvert enkelt 
tilfelle må vurderes konkret. Analysen vil vise at det særlig vil kunne knytte seg 
utfordringer til å avgjøre om identitetsforvaltere er behandlingsansvarlige eller 
databehandlere for konkrete transaksjoner. Når det gjelder tjenesteytere, er den 
klare hovedregel at de vil være behandlingsansvarlige for den behandling av 
personopplysninger som skjer som ledd i yting av egne tjenester.

For å avgjøre hvilken rolle identitetsforvalteren har i konkrete tilfeller, må man 
for det første avklare hvilke behandlinger som er involvert. Utgangspunktet for 
å identifisere den behandlingsansvarlige for de aktuelle behandlinger er hvem 
som «bestemmer formål og hjelpemidler». Ytterligere et moment er å se på hvil-
ke personopplysninger som er involvert. I den forbindelse vil det være relevant å 
se på hvem som er behandlingsansvarlig og har behandlingsgrunnlag for be-
handling av personopplysningene. Dersom identitetsforvalteren ikke har et 
selvstendig rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene, vil dette 
tale for at vedkommende må anses som databehandler. Aktørenes organisering, 
herunder avtaleforhold, vil også være et relevant moment. Med utgangspunkt i 
Liberty Alliances anbefalinger drøftes sammenhengen mellom tre ulike organi-
sasjonsmodeller og aktørenes roller etter personopplysningsretten. Avslutnings-
vis analyserer jeg betydningen av brukerstyring og valgfrihet. Det argumenteres 
for at stor grad av valgfrihet med hensyn til aktører og tjenester potensielt vil 
føre til utveksling av personopplysninger mellom aktører som ikke har et klart 
etablert samarbeidsforhold. Dette taler for at aktørene må anses som selvstendig 
behandlingsansvarlige.

Analysen av personopplysningsrettens roller – dvs behandlingsansvarlig, data-
behandler og tilbyder etter ekomloven – gis i kapittel 6.2-6.4. Drøftelsen av hva 
som utgjør én behandling, samt muligheten for at det for én og samme behand-
ling er flere behandlingsansvarlige, foretas i kapittel 6.5 og 6.6. Anvendelsen av 
personopplysningsrettens roller på eksempler på identitetsforvaltning skjer i 
kapittel 6.7 og 6.8.
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6.2 Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige er hovedpersonen i personopplysningsloven og den 
som de fleste av bestemmelsene retter seg mot. Med hensyn til spørsmålet om 
hvordan personopplysningsrettens roller kommer til anvendelse på identitets-
forvaltning, er det derfor viktigst å identifisere hvem som er behandlingsansvar-
lig. Vi ser først på kriteriene som angir den behandlingsansvarlige, deretter på 
hvilke krav og sanksjoner som er knyttet til denne rollen.

6.2.1 Om kriteriene for å vurdere hvem som er behandlingsansvarlig
I personopplysningsloven § 2 (1) 4) er behandlingsansvarlig definert som: 

«den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke 
hjelpemidler som skal brukes.» 

Definisjonen bygger på den tilsvarende definisjonen i personverndirektivet art 
2 d):

««den behandlingsansvarlige»: den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, 
byrå eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet 
med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.»

Hovedkriteriet for å vurdere hvem som er behandlingsansvarlig er hvem som 
«bestemmer» formål og hjelpemidler. Et av grunnprinsippene i personopplys-
ningsretten er at behandlingen av personopplysninger skal være formålsbe-
stemt. I personopplysningsloven kommer prinsippet til uttrykk i § 11 (1) b) og 
c).640 I utgangspunktet skal altså formålet være «bestemt» før behandlingen fin-
ner sted. I praksis vil det imidlertid være sjelden at man kan identifisere den 
behandlingsansvarlige ved å ta utgangpunkt i konkrete beslutninger om formål 
og hjelpemidler for behandlingen. Dersom behandlingen allerede har startet vil 
utgangspunktet for vurderingen være hvem som faktisk bestemmer eller har be-
stemt formål og hjelpemidler. Det at vilkårene for behandlingen av opplysninge-
ne ikke er oppfylt hindrer naturligvis ikke at en aktør blir vurdert til å være den 
behandlingsansvarlige.641 I enkelte tilfeller vil vurdering av hvem som tar initia-
tiv til en ny behandling indikere hvem som bestemmer formål og virkemidler.

Når man vurderer hvem som beslutter eller tar initiativ til en behandling vil det 
være viktig å skille mellom beslutninger og initiativ som kan knyttes til en be-
stemt virksomhet, og selvstendige beslutninger/initiativ fra andre fysiske og ju-

640 Se om formålsbestemthetsprinsippet i kap 2.5.3.
641 Tilsvarende tolkning er lagt til grunn i svensk rett, jf Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 

3. uppl., Stockholm 2007, s 78.
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ridiske personer. Denne sondringen kommer på spissen i tilfeller hvor beslut-
ningene/initiativene fattes av noen som også er medarbeidere eller data behandlere 
for virksomheten i forhold til andre behandlinger.

Den behandlingsansvarlige bestemmer «formålet med behandlingen». Som 
nevnt over bygger personopplysningsloven og direktivet på at behandling av 
personopplysninger skal være formålsbestemt. Formålet vil være det overordne-
de siktemålet med å behandle personopplysningene. I kapittel 6.5 vil det bli 
rede gjort for betydningen formålet har for å kunne knytte enkeltoperasjoner 
som gjøres på personopplysninger sammen til selvstendige behandlinger. 

Kriteriet «hjelpemidler» har blitt viet lite oppmerksomhet i juridisk teori og prak-
sis. I den engelske versjonen av direktivet benyttes begrepet «means». Dette tyder 
på at hjelpemidler skal tolkes vidt og ikke bare skal omfatte konkrete systemer eller 
teknologier. Også beslutninger om organiseringen av behandling av personopplys-
ninger og valg av databehandler omfattes. Personverndirektivet art 17 (2) gir støtte 
for en slik utvidende tolkning. Bestemmelsen slår fast at den behandlingsansvarli-
ge, dersom behandlingen utføres for dennes regning, «må velge en databehandler 
som gir de nødvendige garantier med hensyn til tekniske sikkerhetstiltak og orga-
nisatoriske tiltak under behandlingen, og må påse at disse tiltakene overholdes.»

Det at den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet og hjelpemid-
ler betyr ikke nødvendigvis at den behandlingsansvarlige selv besitter opplysnin-
gene. Det må imidlertid kreves at vedkommende har en rettslig og faktisk mulig-
het til å råde over opplysningene. Öman og Lindblom nevner eksempler fra 
Datainspektionen og svenske forarbeider som etter min oppfatning også er dek-
kende for hvordan personopplysningsloven skal forstås. Problemstillingen tar 
utgangspunkt i om den som søker opplysninger i en database over et nettverk eller 
kjøper en DVD med personopplysninger kan anses som behandlingsansvarlig:

«Det karakteristiska är här att någon har rätt att komma åt uppgifterna och t.ex. söka 
bland dem, men inte rätt att självständigt ändra, komplettera eller radera uppgiftarna. 
Den som bara har sådan begränsad tillgång til uppgifterna kan inte anses ha sådan 
bestämmanderätt över ändamålen med og medlen för behandlingen att han eller hon 
kan anses som personupptgiftsansvarig.[...] Om den aktuella personen – med eller 
utan rättslig befogenhet – faktisk börjar bestämma över ändamålen med och medlen 
för behandlingen, t.ex. genom att ändra, komplettera eller radera bland uppgiferna, får 
han eller hon däremot anses som personuppgiftsansvarig för sin behandling.»642 

642 Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007, s 81, med henvisninger til 
Datainspektionens informationsblad og SOU 2001:32 s 105 flg. Se nærmere om praksis fra 
Datainspektionen, blant annet om ansvar etter personupplysningslagen for linking til nettsi-
der med personopplysninger, Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 
2007, s 82.
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I tilfeller hvor det er et tett samarbeid mellom flere aktører, f eks ved samarbeid 
om identitetsforvaltning, vil det kunne være komplisert å vurdere hvem som 
bestemmer formål og hjelpemidler for behandlingen. Som vi skal se i kapittel 6.5 
kan det i mange tilfeller være hensiktsmessig å forsøke å identifisere de ulike 
behandlinger, for deretter å vurdere hvem som er behandlingsansvarlig. I den 
prosessen må man ta høyde for at det kan, eller bør, foreligge delt behandlings-
ansvar, dvs at flere aktører sammen bestemmer formål og hjelpemidler for sam-
me behandling (kapittel 6.6). Denne tilnærmingen ligger til grunn for de 
 momentene som antas å være særlig relevante for å vurdere identitetsforvalt-
ningsaktørers roller etter personopplysningsretten i kapittel 6.8. Der analyseres 
i tillegg betydningen av de aktuelle opplysningene og behandlingsgrunnlag, or-
ganisering og avtaleforhold, samt grad av brukerstyring og valgfrihet for vurde-
ringen av aktørenes roller.

6.2.2 Behandlingsansvarlig – begrepsbruk og systematikk
Den behandlingsansvarlige kan være en juridisk eller en fysisk person. Dette 
fremgår av forarbeidene,643 og av direktivets definisjon i art 2 d): 

««den behandlingsansvarlige»: den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighet, 
byrå eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestemmer formålet 
med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.»

Med formuleringen «ethvert annet organ», er det klart at direktivet potensielt 
åpner opp for at de fleste juridiske personer kan være behandlingsansvarlig. For 
norsk retts vedkommende forutsettes det imidlertid i forarbeidene at rettssub-
jektet har partsevne, dvs at det kan opptre som saksøkt i en tvist for domstole-
ne.644 Kravet til partsevne blir drøftet nærmere i kapittel 6.2.3.

Av direktivets ordlyd følger det at det er den fysiske eller juridiske personen som 
sådan som er den behandlingsansvarlige. En slik fortolkning er også lagt til 
grunn av Artikkel 29-gruppen:

«In the strategic perspective of allocating responsibilities, and in order to provide data 
subjects with a more stable and reliable reference entity for the exercise of their rights 
under the Directive, preference should be given to consider as controller the company 
or body as such rather than a specific person within the company or the body. It is the 
company or the body which shall be considered ultimately responsible for data proces-
sing and the obligations stemming from data protection legislation, unless there are 
clear elements indicating that a natural person shall be responsible. In general, it 

643 Ot prp nr 92 (1998-99), s 102-103 og NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 132-133.
644 Se Ot prp nr 92 (1998-99), s 102 og NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 133. 
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should be assumed that a company or public body is responsible as such for the proces-
sing activities taking place within its realm of activities and risks.»645

Det er også denne forståelse som kommer til uttrykk i forarbeidene til person-
opplysningsloven, dog med stor oppmerksomhet rettet mot den interne arbeids-
fordelingen hos den behandlingsansvarlige: 

«Der den behandlingsansvarlige er en juridisk person, vil den juridiske personen re-
presentert ved dens ledelse være behandlingsansvarlig. Ledelsen må sørge for at loven 
etterleves, og som ledd i dette foreta en intern arbeidsfordeling slik at det er klart hvil-
ken stilling det ligger til å sørge for at loven etterleves i praksis, jf § 18 første ledd bok-
stav b i lovforslaget. Funksjonen bør knyttes til en lederstilling slik at stillingsinneha-
veren har reell daglig innflytelse på behandlingen som foretas»646 

Også Personvernnemnda har i sak PVN–2012-06 «Teletopia» presisert at det 
som hovedregel er den juridiske enheten som sådan som anses som behand-
lingsansvarlig:

«Det er den juridiske enheten som er pliktsubjektet etter personopplysningsloven. Det 
er riktig at direktøren representerer selskapet og at han deltok under tilsynet, men 
pålegg, og eventuelt kritikk for at pålegg ikke er fulgt, må rette seg mot den juridiske 
enheten idet det er selskapet som er behandlingsansvarlig. Personvernnemnda finner 
det derfor noe upresist når Datatilsynet skriver i den foreløpige rapporten blant annet 
«ble [adm dir] pålagt å demontere kameraene», «Datatilsynet kan ikke se at [adm dir] 
her har behandlingsgrunnlag».647

I norsk juridisk teori og i Datatilsynets praksis, jf sitatet ovenfor, har det fore-
kommet at den behandlingsansvarlig også benyttes om den eller de personer 
som er «ansvarlige» for den behandlingsansvarliges etterlevelse av lovgivnin-
gen. Et eksempel på dette er tidligere utgave av Schartum og Bygrave (2004), 
hvor det uttales: «Når behandlingen av personopplysinger skjer i regi av en be-
drift eller annen juridisk person, vil vedkommende ledelse være behandlingsan-
svarlig.»648 En liknende begrepsbruk har vi når de samme forfatterne drøfter 

645 Se Artikkel 29-gruppen, Opinion 1/2010 on the concepts of «controller» and «processor», (2010), 
s 15. Se tilsvarende synspunkter i juridisk teori vedrørende tolkning av direktivet, f eks Kot-
schy i Poullet m fl. (red), Concise European IT law, Alphen aan den Rijn 2006, s 33.

646 Ot prp nr 92 (1998-99), s 102. Se også NOU 1997: 19 Et bedre personverns 132. 
647 PVN–2012-06 «Teletopia», punkt 6.
648 Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopp-

lysninger, Bergen 2004, s 124. I Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en 
innføring i vern av personopplysninger, Bergen 2011, s 149 er det imidlertid presisert at der det 
er en juridisk person som bestemmer over behandlingen, må loven forstås slik at det er den 
juridiske personen som alltid behandlingsansvaret. 
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«hvem som skal utøve behandlingsansvaret».649 Uten nærmere henvisning utta-
les det i denne forbindelse at «[o]ppfatningen har vært at det er den øverste lede-
ren i den juridiske virksomheten som utøver behandlingsansvaret».650 Også i 
andre deler av teorien er behandlingsansvarlig blitt benyttet om bestemte perso-
ner/stillinger hos den behandlingsansvarlige, f  eks Engelschiøn, Ulrichsen og 
Nilsen om «behandlingsansvaret for informasjonssikkerhet».651

Etter min oppfatning kan det stilles spørsmål om hensiktsmessigheten ved å 
benytte «behandlingsansvarlig» eller «behandlingsansvaret» om personer eller 
stillinger i den behandlingsansvarlige virksomhet. Når språkbruken på denne 
måten glir mellom «behandlingsansvarlig» som betegnelse på virksomheten 
som sådan og enkeltperson(er)/stilling(er) i virksomheten kan det for det første 
ikke utelukkes at det kan oppstå unødvendige misforståelser. I denne sammen-
heng kan det påpekes at den engelske versjonen av direktivet benyttes begrepet 
«controller» – som i motsetning til «behandlingsansvarlig» ikke gir så direkte 
assosiasjoner til en bestemt person. For det andre kan det være usikkert hva som 
nærmere skal ligge i det å være behandlingsansvarlig, eller å ha behandlingsan-
svaret i den behandlingsansvarlige virksomhet. «Ansvar» kan her gi assosiasjo-
ner om at det er enkeltpersonen som vil bli holdt ansvarlig og som det kan rettes 
sanksjoner mot. 

Når det gjelder behovet for å knytte ansvar til bestemte stillinger eller personer 
hos den behandlingsansvarlige virksomhet, tror jeg det er hensiktsmessig å son-
dre mellom tre forhold. For det første er det et spørsmål om hvilken person eller 
stilling som skal representere den behandlingsansvarlige virksomhet utad. 
Spørsmålet drøftes nærmere i kapittel 6.2.3. For det andre er det et spørsmål om 
hvilke krav personopplysningsretten stiller til den behandlingsansvarliges orga-
nisering, herunder interne roller med bestemte oppgaver. En gjennomgang av 
disse kravene gis i kapittel 6.2.5. For det tredje er det et spørsmål om hvilke 
sanksjoner som kan rettes mot den behandlingsansvarlige virksomhet som så-
dan, og evt enkeltpersoner som handler på vegne av den behandlingsansvarlige, 
jf kapittel 6.2.6.

I det følgende vil altså behandlingsansvarlig bli brukt om rettsubjektet – den 
fysiske eller juridiske personen – som etter personopplysningsretten er pålagt å 
etterleve bestemte krav i forbindelse med dens behandling av personopplysnin-
ger.

649 Se Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, s 31.
650 Se Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, s 

30-31.
651 Engelschiøn m fl., Helseregisterloven, Oslo 2002, s 105.
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6.2.3 Krav til partsevne
Personopplysningslovens og personverndirektivets utgangspunkt er at alle 
rettssubjekter kan være behandlingsansvarlig. I forarbeidene forutsettes det 
imidlertid at rettssubjektet har partsevne, dvs kan opptre som saksøkt i en tvist 
for domstolene.652 Kravet er begrunnet med at det skal være mulig å bruke retts-
apparatet for å gjennomføre krav mot den behandlingsansvarlige. I praksis har 
dette først og fremst betydning for organisasjoner som har en så løs organisa-
sjonsstruktur at det må stilles spørsmål om søksmål må rettes mot en eller flere 
av organisasjonens enkeltdeltakere, eller mot organisasjonen som sådan. Spørs-
målet om partsevne reguleres av tvisteloven § 2-1.653 Bestemmelsens første ledd 
omhandler partsevne for alminnelige rettsubjekter («alminnelig partsevne»), 
mens andre ledd regulerer når andre «løsere» sammenslutninger kan ha part-
sevne.654 I følge andre ledd beror dette på en helhetsvurdering hvor det særlig 
skal legges vekt på organisasjonsform, representasjon utad gjennom et styre e l, 
om det foreligger en formalisert medlemskapsordning, om det disponeres egne 
midler, sammenslutningens formål og hva søksmålet gjelder. 

En fysisk person har partsevne, jf tvisteloven § 2-1 (1), og kan være behandlings-
ansvarlig etter personopplysningsloven. Som vi skal se under, vil det da bare 
være en person som kan utfylle de roller som tilligger den behandlingsansvarli-
ge (daglig leder, daglig ansvarlig etc). Dersom en fysisk person driver et enkelt-
mannsforetak, vil plassering av behandlingsansvaret avhenge av om behandlin-
gen av personopplysninger skjer i regi av den fysiske personen eller 
enkeltmannsforetaket. Skjer behandlingen i regi av enkeltmannsforetaket vil 
den juridiske personen – enkeltmannsforetaket som sådan – være behandlings-
ansvarlig. 

Først når man har identifisert rettsubjektet som skal anses som behandlingsan-
svarlig gir det mening å stille spørsmål ved hvem som representerer den be-
handlingsansvarlige utad, jf kapittel 6.2.4. Identifisering av den behandlingsan-
svarlige er også, som vi skal se, en forutsetning for å ta stilling til hvilke 
sanksjoner som kan gjøres gjeldende overfor den behandlingsansvarlige virk-
somhet og andre som handler på dennes vegne, jf kapittel 6.2.6.

6.2.4 Representasjon
Dersom den behandlingsansvarlige er en juridisk person må det tas stilling til 
hvem som skal representere den behandlingsansvarlige utad. Dette er et spørs-
mål om hvem som er rette mottaker av henvendelser angående lovens etterlevel-
se hos den behandlingsansvarlige. Primært har dette relevans for Datatilsynet 

652 Se Ot prp nr 92 (1998-99), s 102 og NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 133.
653 Jf lov 17. juni 2005 nr 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) 
654 Jf Ot prp nr 51 (2004–2005), s 368-369.
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og evt politi og påtalemyndigheten i forbindelse med henvendelser til den be-
handlingsansvarlige. Redegjørelsen vil vise at direktivet og personopplysnings-
loven i liten grad presiserer hvem som skal representere den behandlingsansvar-
lige overfor den registrerte.

Dersom den behandlingsansvarlige er etablert utenfor EØS-området, men be-
nytter hjelpemidler i Norge, plikter den behandlingsansvarlige etter pol § 4 (2) 
og (3) å ha en stedlig representant i Norge. I kapittel 6.2.4.2 behandles vilkårene 
for at den behandlingsansvarlige omfattes av personopplysningsloven, og hvilke 
krav som i så fall stilles til den behandlingsansvarlige. Drøftelsen vil vise at be-
stemmelsen er svært relevant for identitetsforvaltningsaktører som er etablert 
utenfor EØS. Samtidig kan man stille store spørsmålstegn ved hvor realistisk det 
er å kunne sikre effektiv etterlevelse og håndheving av bestemmelsene.

6.2.4.1 Generelt om representasjon 
I teorien har det blitt lagt til grunn at den behandlingsansvarlige representeres 
utad ved dens øverste ledelse.655 Datatilsynets praksis har vært å rette henvendel-
ser til den behandlingsansvarlige ved dens øverste administrative leder. Hvis 
den behandlingsansvarlige f eks er et selskap, har praksis vært å rette henvendel-
ser til administrerende direktør. Er den behandlingsansvarlige en kommune 
har praksis vært å rette henvendelser til rådmannen.

I forbindelse med evalueringen av personopplysningsloven ble det foreslått å følge 
systemet i tvisteloven og domstolsloven vedrørende «stedfortreder for upersonlige 
rettsubjekter».656 Av sammenhengen var det umidlertid noe uklart om forslaget gjaldt 
representasjon, eller om forslaget også gjelder hvilke stillinger i bestemte virksomheter 
som skal ha særskilt ansvar for å sørge for at lovens bestemmelser etterleves, og som det 
evt kan rettes sanksjoner mot ved manglende etterlevelse. De konkrete bestemmelsene 
i tvisteloven og domstolloven omhandler representasjon – eller det tvisteloven omtaler 
som stedfortreder for upersonlig rettsubjekt. Bestemmelsen angir hvem som mottar 
forkynnelser og meddelelser for offentlige og private virksomheter i forbindelse med 
rettssaker. 

Spørsmålet om hvem som representerer den behandlingsansvarlige utad om-
handler først og fremt den behandlingsansvarliges forhold til Datatilsynet og 
andre offentlige myndigheter. Det som ellers er hovedfokuset i direktivet og per-
sonopplysningsloven – forholdet og kontakten mellom den behandlingsansvar-
lige og den registrerte – ivaretas gjennom andre regler. Det kan i denne forbin-

655 Se Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av person-
opplysninger, Bergen 2004, s 124 og Coll og Lenth, Personopplysningsloven – en håndbok, Oslo 
2000, s 31. Tilsvarende angående representasjon utad for databehandlingsansvarlig i helsere-
gisterloven, Engelschiøn m fl., Helseregisterloven, Oslo 2002, s 54.

656 Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, s 31.
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delse nevnes at direktivets og personopplysningslovens regler om plikt til å gi 
informasjon til den registrerte ikke stiller krav til at den behandlingsansvarlige 
angir hvem som representerer den behandlingsansvarlige utad, jf direktivet art 
10 og 11 og pol §§ 19 og 20. En viss konkretisering av enkeltpersoner følger dog 
av pol § 18 om retten til innsyn og pol § 32 om meldingers innhold, som begge 
stiller krav til angivelse av «daglig ansvarlig». Den daglig ansvarlige vil vanligvis 
ikke være den som representerer den behandlingsansvarlige med hensyn til den 
behandlingsansvarliges rettigheter og plikter overfor tilsynsmyndigheten og 
andre offentlige myndigheter. Som vi skal se i kapittel 6.2.5.2 er daglig ansvarlig 
den som har den daglige operative oppgaven med å sørge for at lovens forpliktel-
ser gjennomføres. Tilsvarende gjelder for informasjonssikkerhet, der «daglige 
leder» er pålagt å sørge for den praktiske gjennomføringen av informasjonssik-
kerhetsbestemmelsene, jf kapittel 6.2.5.3.

6.2.4.2 Krav til stedlig representant for behandlingsansvarlige etablert 
utenfor EØS
En særlig form for representasjon følger av kravet til stedlig representant i tilfel-
ler den behandlingsansvarlige er etablert utenfor EØS-området, men likevel 
omfattes av personopplysningslovens bestemmelser. Vilkårene for at en slik be-
handlingsansvarlig omfattes av loven er at det benyttes «hjelpemidler» i Norge, 
jf pol § 4 (2) og (3). Unntak gjelder likevel dersom hjelpemidlene bare brukes til 
å «overføre» personopplysinger via Norge. Reglene om personopplysningslo-
vens geografiske anvendelsesområde i § 4 gjennomfører de tilsvarende bestem-
melsene i personverndirektivet art 4 (1) c) og (2). Når det gjelder direktivets be-
stemmelser har Art  29-gruppen inntatt det standpunktet at hjelpemidler 
(«equipment») også kan omfatte Internett-teknologi som f eks bruk av informa-
sjonskapsler, javascipt og spyware dersom slike hjelpemidler benyttes av den 
behandlingsansvarlige i den hensikt å behandle personopplysninger.657 En slik 
tolkning åpner opp for at nasjonal gjennomføringslovgivning av direktivet, her-
under personopplysningsloven, potensielt kommer til anvendelse overfor man-
ge behandlingsansvarlige som er etablert utenfor EØS og som benytter standard 
Internett-teknologi for å tilby tjenester til brukere i EØS-land. Det er grunn til å 
reflektere over konsekvensene av å la personverndirektivet og nasjonal gjen-
nomføringslovgivning få en så vid anvendelse. Bygrave utrykker det slik at per-
sonverndirektivet åpner opp for «regulatory overreaching», det vil si en situa-
sjon «in which rules are expressed so generally and non-discriminatingly that 

657 Se Artikkel 29-gruppen, Working document on determining the international application of 
EU data protection law to personal data processing on the Internet by non-EU based web sites, 
(2002), s 9-12. 
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they apply prima facie to a large range of activities without having much of a 
realistic chance of being enforced».658 

Utfordringene knytter seg for det første til det å la regelverket favne aktører som 
vil kunne være ukjent med at EØS-landenes personopplysningsrett får anven-
delse pga tekniske forhold knyttet til deres Internett-tjenester. Bygrave stiller i 
denne forbindelse spørsmål ved hvem som skal gjøre slike aktører oppmerk-
somme på EØS-retten, og påpeker at den behandlingsansvarlige risikerer å måt-
te forholde seg til både EØS-landets og etableringslandets personopplysnings-
rett.659 Det er interessant å se at Art 29-gruppen knytter forhåpninger til at 
teknologi og brukerutstyr skal kunne løse noen av disse utfordringene:

«A good level of compliance would require in the first instance to make aware both 
European and international organisations of the requirements of the directive as re-
gards collection of data in the European Union. The widest distrbution of this re-
commendation can only be the first step. It would involve as well technological soluti-
ons, providing a pre-established structure for the collection of personal data, which 
would incorporate the requirements described into the software tools used for the col-
lection of personal data. The Working Party has already made reference to the possibi-
lity to devise product authorisation procedures, which would include a check of the 
respect of legal requirements for the protection of personal data. A European system of 
labels/web seal, open also to non-EU web sites, could be the cornerstone of such acti-
on.»660 

Antakelig referer Art 29-gruppen her til funksjonalitet som kan bygges inn i 
standard nettlesere, og som blant annet kan sørge for bedre transparens og bru-
kerkontroll i forbindelse med bruk av informasjonskapsler.661 Se oversikt over 
slike hjelpemidler i kapittel 3.3.3.

For det andre vil det kunne være problematisk for den registrerte og datatilsyns-
myndigheter å håndheve reglene når den behandlingsansvarlige er etablert 

658 Bygrave, «Determining Applicable Law Pursuant to European Data Protection Legislation», 
Computer Law & Security Report, 4, 2000, s 252-257, på s 255.

659 Bygrave, «Determining Applicable Law Pursuant to European Data Protection Legislation», 
Computer Law & Security Report, 4, 2000, s 252-257, på s 255.

660 Artikkel 29-gruppen, Working document on determining the international application of EU 
data protection law to personal data processing on the Internet by non-EU based web sites, 
(2002), s 15.

661 Art 29-gruppen viser her til sine tidligere dokumenter vedrørende informasjonsutveksling på 
Internett, se Artikkel 29-gruppen, Invisible and Automatic Processing of Personal Data on the 
Internet performed by Software and Hardware, (1997) og Artikkel 29-gruppen, Working Docu-
ment: Privacy on the Internet – An Integrated EU Approach to On-line Data Protection (WP 37), 
(2000). 
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utenfor EØS.662 Art 29-gruppen påpeker her at mange saker kan løses ved at 
datatilsynsmyndighetene tar kontakt med den behandlingsansvarlige, men vi-
ser også til de særlige spørsmål knyttet til jurisdiksjon og fullbyrdelse av dom-
stolsavgjørelser som oppstår dersom det skal reises sak mot den behandlingsan-
svarlige.663

Dersom vilkårene for at personopplysningsloven får anvendelse overfor be-
handlingsansvarlige som er etablert i tredjeland, jf over, er oppfylt, følger det 
altså av pol § 4 (3) at den behandlingsansvarlige skal ha en representant som er 
etablert i Norge. I det følgende skal vi se nærmere på representantens oppgaver 
og ansvar. 

For de bestemmelsene i personopplysningsloven som krever angivelse av hvem 
som er behandlingsansvarlig(e), skal det også angis hvem som er den behand-
lingsansvarliges representant, se f eks pol §§ 18, 19, 20 og 32. I forhold til disse 
bestemmelsene har representanten først og fremst en funksjon som alternativt 
kontaktpunkt for henvendelser angående den behandlingsansvarliges behand-
linger.

Det kan videre stilles spørsmål om representanten har et selvstendig ansvar for 
behandling av personopplysninger som skjer i regi av den behandlingsansvarli-
ge. Dette synes å være utgangspunktet i personopplysningsloven som i pol § 
4  (3) andre punktum som slår fast at bestemmelsene som gjelder for den be-
handlingsansvarlige «gjelder også for representanten».

Personopplysingsloven går her lenger enn personverndirektivet i å pålegge re-
presentantens ansvar. Direktivets art 4 (2) retter seg kun mot den behandlings-
ansvarlige og presiserer at plikten til å utneve en representant ikke «berører 
eventuelle rettslige skritt mot den behandlingsansvarlige selv». Det kan her nev-
nes at Art 29-gruppen kun omtaler plikten til å utnevne en representant som et 
prosessuelt krav. Gruppen nevner f eks at det vil være enkelt for berørte behand-
lingsansvarlige å endre sine personvernpolicyer slik at også representanten nev-
nes.664 Videre anbefales behandlingsansvarlige «to use widely the possibility 
that one representative could act on behalf of several controllers or to envisage 

662 Se nærmere om dette i Bygrave, «Determining Applicable Law Pursuant to European Data 
Protection Legislation», Computer Law & Security Report, 4, 2000, s 252-257, kap 4. 

663 Se nærmere Artikkel 29-gruppen, Working document on determining the international appli-
cation of EU data protection law to personal data processing on the Internet by non-EU based 
web sites, (2002), s 15.

664 Artikkel 29-gruppen, Working document on determining the international application of EU 
data protection law to personal data processing on the Internet by non-EU based web sites, 
(2002), s 14.
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other pragmatic solutions.»665 Det er også betegnende at representantens rolle 
ikke nevnes når det gjelder spørsmålet om håndheving av rettigheter etter na-
sjonal personopplysningsrett i tilfeller der den behandlingsansvarlige er etablert 
i tredjeland.666

Man kan på bakgrunn av dette stille spørsmål om lovgiver har ment å gå lenger 
enn direktivet hva gjelder representantens oppgaver og ansvar. Av forarbeidene 
bekreftes for det første direktivets klare hovedregel, nemlig at oppnevnelse av en 
representant som er etablert i Norge «ikke fritar den behandlingsansvarlige for 
ansvar.»667 Forarbeidene går imidlertid lenger, idet det uttales at «tilsynsmyn-
digheten og den registrerte kan forholde seg til den behandlingsansvarlige i til-
legg til representanten.»668 Forarbeidene bekrefter altså regelen i pol § 4 (3) andre 
punktum om at reglene som retter seg mot den behandlingsansvarlige i person-
opplysningsloven også gjelder for representanten. I utgangspunktet gjelder dette 
også evt sanksjoner som kan gjøres gjeldene. Her må imidlertid den enkelte 
sanksjonsbestemmelse tolkes i lys av legalitetsprinsippet og kravet til klar lov-
hjemmel. Det fremstår som uklart om f eks straffebestemmelser som retter seg 
mot den behandlingsansvarlige uten videre også skal gjelde for representanten. 
Se nærmere om straff og andre sanksjoner i kapittel 6.2.6.

Det fremgår av drøftelsene over at personopplysningslovens regler for behand-
lingsansvarlige etablert i tredjeland fremstår som uklare og vanskelig realiser-
bare. Dette gjelder både vilkårene for at reglene kommer til anvendelse og kon-
sekvensene for den utnevnte stedlige representantens nærmere oppgaver og 
ansvar. Etter min oppfatning vil det være fordelaktig om personopplysningslo-
vens regler og praktisering av disse knyttes tett opp til hva som følger av direk-
tivets bestemmelser.

En side ved dette er om de norske reglene lar seg forene med personverndirekti-
vets krav til harmonisering. Særlig problematisk er det at personopplysningslo-
ven synes å gå vesentlig lenger enn direktivet i å pålegge representanten et selv-
stendig ansvar. Det kan i denne forbindelse nevnes at det i tilknytning til 
evalueringen av personopplysningsloven er fremmet forslag om at stedlig repre-
sentant skal ivareta rollene som «daglig leder» og «driftsansvarlig» for de deler 

665 Artikkel 29-gruppen, Working document on determining the international application of EU 
data protection law to personal data processing on the Internet by non-EU based web sites, 
(2002), under overskriften «Procedural aspects» på s 14.

666 Se Artikkel 29-gruppen, Working document on determining the international application of 
EU data protection law to personal data processing on the Internet by non-EU based web sites, 
(2002), under overskriften «Enforcement», på s 14.

667 Ot prp nr 92 (1998-99), s 106.
668 Ot prp nr 92 (1998-99), s 106.
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av behandlingen som skjer i Norge.669 Etter forslaget skal «daglig leder» ha det 
«øverste daglige ansvaret for etterlevelsen av bestemmelsen [sic] i denne loven 
med forskrifter».670 «Driftsansvarlig person», derimot, «skal ivareta behand-
lingsansvaret i tråd med daglig leders bestemmelser, og være kontaktperson for 
registrerte personer og andre som henvender seg til virksomheten om vedkom-
mende behandling av personopplysninger.»671 Forslaget innebærer en klargjø-
ring av representantens oppgaver, men går samtidig langt i å pålegge represen-
tanten et operativt ansvar for etterlevelse av loven som det ikke er lett å utlede av 
direktivet.

Et annet, og selvstendig poeng, er at særnorske regler ytterligere forsterker ut-
fordringene med sikre etterlevelse og håndhevelse overfor behandlingsansvarli-
ge etablert i tredjeland. Dette undergraver fordelene med å ha ensartede regler 
innen EØS-området som gjør at man kan ha realistiske forventninger om at 
behandlingsansvarlige etablert i tredjeland klarer å overholde personopplys-
ningsrettslige krav knyttet til det å tilby Internett-tjenester til brukere i EØS-
land.

6.2.5 Krav til intern organisering
Når den behandlingsansvarlige virksomhet er identifisert, og denne er en juri-
disk person som involverer flere enn én stilling, må den behandlingsansvarlige 
innrette sin virksomhet etter personopplysningslovens krav til intern organise-
ring.

I det følgende redegjør jeg for personopplysningslovens krav til internkontroll, 
krav til «daglig ansvarlig», samt de oppgaver som er pålagt «daglig leder» i for-
hold til etterlevelse av lovens og forskriftens informasjonssikkerhetsbestemmel-
ser.

6.2.5.1 Internkontroll forutsetter organisering
Reglene om internkontroll, jf pol § 14 og pof kapittel 3, stiller krav til at den be-
handlingsansvarlige etablerer og vedlikeholder planlagte og systematiske tiltak 
som er nødvendig for å oppfylle kravene i loven og forskriften. I følge pof § 3-1 
(1) skal de systematiske tiltakene tilpasses virksomhetens art, aktiviteter og 
 størrelse, særlig med sikte på å etterleve lovens og forskriftens krav til informa-
sjonssikkerhet. Kravet til internkontroll innebærer blant annet at den behand-

669 Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, radi-
kalt forslag til ny § 7, på s 194.

670 Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, radi-
kalt forslag til ny § 7a, på s 194.

671 Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, radi-
kalt forslag til ny § 7a, på s 194.



252

lingsansvarlige skal sørge for å ha kjennskap til gjeldende personopplysnings-
vernregelverk og å utarbeide dokumenterte rutiner for oppfyllelse av gjeldende 
forpliktelser, jf pof § 3-1 (2) og (3). Dokumentasjonen av rutinene som skal sikre 
etterlevelse skal være tilgjengelig for alle som har befatning med behandling av 
personopplysninger hos den behandlingsansvarlig og hos eventuelle databe-
handlere, samt for Datatilsynet og Personvernnemnda.672 Kravet til internkon-
troll stiller som vi ser krav til organiseringen av arbeidet med å etterleve lovens 
og forskriftens krav hos den behandlingsansvarlige virksomhet. Internkontrol-
len synes klart å forutsette forankring av arbeidet med etterlevelsen på ledelse-
snivå. Dette stemmer også med Datatilsynets veiledning og praksis på området. 
I tilsynets veiledning om internkontroll sondres det mellom styrende, gjennom-
førende og kontrollerende aktiviteter og dokumenter.673 De styrende dokumenter 
legger de overordnede prioriteringer på området og skal utarbeides av øverste 
administrative ledelse. De gjennomførende dokumenter angir gjeldende rutiner 
for behandling av personopplysninger og ivaretakelse av informasjonssikkerhet. 
De kontrollerende aktiviteter skal fange opp eventuelle avvik mellom dokumen-
terte rutiner og faktisk behandling.

6.2.5.2 Krav til «daglig ansvarlig»
I tillegg til de krav til intern organisering som forutsetningsvis følger av reglene 
om internkontroll, er det også enkelte interne roller hos den behandlingsansvar-
lige som er uttrykkelig angitt i personopplysningsloven og -forskriften. I person-
opplysningsloven gjelder dette bestemmelser som stiller krav til angivelse av 
hvem som er daglig ansvarlig for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter. 
Den daglige ansvarlige skal oppgis ved begjæring om innsyn (§ 18 (1)), samt i 
meldinger (§ 32 c)) og konsesjoner674 til Datatilsynet. Det er ikke krav om å angi 
den daglig ansvarlig i forbindelse med informasjonsplikten etter pol §§ 20 og 21. 
Rollen er heller ikke nevnt i personopplysningsforskriften. Som vi skal se under, 
knytter personopplysningsforskriften oppgaver til daglig leder, som er en annen 
intern rolle hos den behandlingsansvarlige.

Det kan stilles spørsmål ved hvilke oppgaver og ansvar som er ment å hvile på 
den daglige ansvarlige. Som nevnt over gir personopplysningsloven lite veiled-
ning om rollens nærmere innhold. Noe tilsvarende krav følger ikke av direkti-
vet. Forarbeidene viser at hensikten var å forankre etterlevelsen av loven til en 
bestemt stilling i tilfeller der den behandlingsansvarlige er en juridisk person:

672 Jf pol § 14 samt pof § 3-1 (2) og (4).
673 Datatilsynet, Internkontoll og informasjonssikkerhet – veileder 07/01, Datatilsynet.no, 2007, s 

12-14 og vedlegg 2 «Oversikt over maler».
674 Se meldeskjemaet felt C.
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«Det formelle ansvaret for at pliktene som den behandlingsansvarlige pålegges oppfyl-
les ligger hos ledelsen i den aktuelle virksomheten. Virksomheten skal imidlertid 
 knytte gjennomføringen av pliktene som den behandlingsansvarlige pålegges til en 
stilling eller en fysisk person i virksomheten, jf forutsetningsvis lovforslaget § 16 nr 2. 
Funksjonen bør være knyttet til en bestemt stilling innen virksomheten slik at an-
svarsforholdet er klart selv om enkeltpersoner i virksomheten skifter jobb, slutter etc. 
Funksjonen bør legges til en lederstilling knyttet til behandlingen av personopplysnin-
ger slik at stillingsinnehaveren har reell daglig innflytelse på de behandlingene som 
foretas (f eks daglig leder, eventuelt daglig leder i administrasjonsavdelingen).»675

Av forarbeidene følger det forutsetningsvis at plikten til å utpeke en daglig an-
svarlig må gjelde uavhengig av om den behandlingsansvarlige har melde- eller 
konsesjonsplikt. Tilsvarende følger av kravet til at den daglige ansvarlige skal 
angis ved begjæring om innsyn fra den registrerte, jf pol § 18 (1).

I praksis kan det synes som at Datatilsynets i sitt virke ikke har lagt nevneverdig 
vekt på rollen daglig ansvarlig. Eksempelvis er daglig ansvarlig ikke nevnt i Da-
tatilsynets veiledning om internkontroll og informasjonssikkerhet, der hoved-
formålet jo er å gi den behandlingsansvarlige veiledning i intern organisering 
for å sikre etterlevelse av loven.676 En undersøkelse av offentlig sektors arbeid 
med å etterleve personopplysningsloven foretatt sommeren 2008 viser også at 
det generelt er lav bevissthet om plikten til å utpeke en daglig ansvarlig.677 Tatt i 
betraktning at daglig ansvarlig kun er nevnt i forhold til innsyns-, melde- og 
konsesjonsbestemmelsene, fremstår rollen etter min oppfatning primært som 
en kontaktperson for Datatilsynet og de registrerte i forhold til den behandlings-
ansvarliges enkelte behandling(er).678

Man kan på bakgrunn av dette trekke den slutning at rollen som daglig ansvar-
lig ikke er blitt realisert på den måten som synes å ha vært hensikten i forarbei-
dene. Grunnene til dette kan blant annet være den skjulte plassering i loven, og 
at Datatilsynet i liten grad har rettet fokus på denne, etter min mening, praktisk 
viktige siden av loven. I forbindelse med evaluering av personopplysningsloven 

675 NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 132. Se tilsvarende Ot prp nr 92 (1998-99), s 102, sitert i 
bokens kap 6.2.2.

676 Datatilsynet, Internkontoll og informasjonssikkerhet – veileder 07/01, Datatilsynet.no, 2007.
677 Schartum, Personvern i sentralforvaltningen, Forvaltningsinformatisk notatserie 2/08, 2008.
678 I forhold til en slik kontaktfunksjon ville det etter min mening være hensiktsmessig om mel-

debasen også la til rette for elektronisk kommunikasjon (e-post eller nettsted) med den be-
handlingsansvarlige og den daglige ansvarlige for den konkrete behandlingen. I dag er det 
bare den behandlingsansvarliges navn og adresse, samt stillingstittel for den daglige ansvarli-
ge som er offentlig tilgjengelig. 
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er det foreslått en ny bestemmelse som i større grad synliggjør og konkretiserer 
rollen som daglig ansvarlig.679

Det kan videre stilles spørsmål om det knytter seg noen sanksjoner til det å ikke 
ha utpekt en daglig ansvarlig. Når det gjelder meldepliktige behandlinger vil det 
å ikke oppnevne en daglig ansvarlig først og fremst være brudd på et formkrav 
knyttet til meldeplikten. Siden personopplysningsloven er såpass vag med hen-
syn til hvilke særlige forpliktelser som ligger til den daglig ansvarlig, er det høy-
st usikkert om vedkommende kan holdes personlig ansvarlig i forhold til evt 
sanksjoner som kan rettes mot den behandlingsansvarlige for overtredelse av 
loven. Det vil være uheldig om den behandlingsansvarlige kunne delegere vekk 
ansvaret for etterlevelse av loven på denne måten. Vi kommer tilbake til hvilke 
sanksjoner som kan rettes mot den behandlingsansvarlige som sådan og/eller 
mot enkeltpersoner tilknyttet den behandlingsansvarlige i kapittel 6.2.6.

6.2.5.3 Krav til organisering og roller etter reglene om informasjonssik
kerhet
Også informasjonssikkerhetsbestemmelsene, jf pol § 13 og pof kapittel 2, angir 
interne roller med bestemte oppgaver. I følge pof § 2-3 stilles det krav til sikker-
hetsledelse, nærmere bestemt at «[d]en som har den daglige ledelsen av virk-
somheten» har ansvaret for at bestemmelsene i kapitlet følges. I likhet med per-
sonopplysningslovens krav til angivelse av «daglig ansvarlig», jf overfor, er 
utgangspunktet at «daglig leder» skal være én bestemt person. Imidlertid er det 
en forskjell i at daglig ansvarlig er utpekt spesielt med hensyn til virksomhetens 
behandling(er) av personopplysninger, mens daglige leder er en rolle som knyt-
ter seg til virksomhetens generelle aktivitet og ikke bare etterlevelse av loven og 
forskriften. Loven og forskriften utelukker ikke at daglig ansvarlig og daglig le-
der er en og samme person. Imidlertid er det ingen holdepunkter for at dette har 
vært tilsiktet.

Det fremgår av pof § 2-3 at sikkerhetsledelsen, som altså påligger den som har 
den daglige ledelsen, innebærer utarbeidelse av overordnede sikkerhetsmål og 
sikkerhetsstrategi. Sikkerhetsmålene beskriver formålet med behandling av per-
sonopplysninger og overordnede føringer for bruk av informasjonsteknologi. 
Sikkerhetsstrategien beskriver valg og prioriteringer i sikkerhetsarbeidet. Av pof 
§ 2-3 (4) og (5) stilles det krav til jevnlig gjennomgang av om bruken av informa-
sjonssystemet er hensiktsmessig i forhold til virksomhetens behov. Gjennom-
gangen danner grunnlag for evt endring av sikkerhetsmål og -strategi. 

679 Se Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, 
radikalt forslag til ny § 7a.
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Den daglige leder er også uttrykkelig pålagt andre oppgaver etter forskriftens 
regler om informasjonssikkerhet. Pof § 2-7 stiller krav til organisering i form av 
klare ansvars- og myndighetsforhold for bruk av informasjonssystemet. Orga-
niseringen skal dokumenteres og ikke endres uten autorisasjon fra daglig leder. 
Bestemmelsen kan sees i sammenheng med pof § 2-8, som blant annet slår fast 
at medarbeidere hos den behandlingsansvarlige bare skal bruke informasjons-
systemet for å utføre pålagte oppgaver, og skal være autorisert for slik bruk.

Det er også grunn til å nevne at forskriftens § 2-15 oppstiller særskilte krav til 
informasjonssikkerhet i tilfeller hvor den behandlingsansvarlige samarbeider 
med, eller utveksler informasjon med andre virksomheter. Bestemmelsen stiller 
dels krav til de samarbeidende virksomheter, og dels krav til tiltak på den be-
handlingsansvarliges side. Pof § 2-15 (1) krever at elektronisk overføring av per-
sonopplysninger bare skjer i den grad mottaker også overholder personopplys-
ningsforskriften. Når det gjelder leverandører som gjennomfører sikkerhetstiltak, 
eller gjør annen bruk av informasjonssystemet på den behandlingsansvarliges 
vegne, krever pof § 2-15 (3) at kravene i kapittel 2 overholdes. 

Den behandlingsansvarlige selv pålegges etter pof § 2-15 (4) å etablere klare an-
svars- og myndighetsforhold overfor kommunikasjonspartnere og leverandører 
som skal beskrives i «særskilt avtale». Etter min oppfatning må man legge til 
grunn at «kommunikasjonspartnere» her enten er andre behandlingsansvarlige 
eller (egne eller andre behandlingsansvarliges) databehandlere. Det kan her 
nevnes at personverndirektivet ikke har særskilte regler for «kommunikasjons-
partnere og leverandører». Foruten behandlingsansvarlig og databehandler, an-
gir direktivet en gruppe personer og aktører som «tredjemenn». Etter person-
verndirektivet art 2 f) er dette enhver annen fysisk eller juridisk person «enn 
den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehandleren og de personer 
som under den behandlingsansvarliges eller databehandlerens direkte myndig-
het har fullmakt til å behandle opplysningene.»680

Informasjonssikkerhetsbestemmelsene i forskriften kapittel 2 gjennomfører 
personverndirektivet art 17. Direktivbestemmelsen er generelt utformet og gir 
medlemsstatene et stort spillerom i forhold til å «iverksette hensiktsmessige tek-
niske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger...». Til tross for 
denne handlefriheten er det grunn til å tilstrebe en helhetlig systematikk i for-
skriften etter direktivets og lovens system. Kravet til «særskilt avtale» i pof 
§ 2-15 (4) er etter min mening hensiktsmessig å se i sammenheng med pol § 15, 

680 Se nærmere om avgrensningen mot tredjemann i kap 6.3.2. Se om denne avgrensningens 
 betydning for regler om informasjonsplikt og behandlingsgrunnlag i kap 6.8.2.
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som stiller krav til at databehandlers rådighet over personopplysninger skal 
være skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige.

6.2.6 Sanksjoner som kan rettes mot den behandlingsansvarlige
Personopplysningslovens sanksjoner omfatter overtredelsesgebyr, pålegg, 
tvangsmulkt, straff og erstatning, jf pol §§ 46-49. Hensikten med fremstillingen 
er ikke å gå gjennom alle vilkårene for at de enkelte sanksjonene skal kunne 
gjøres gjeldende. Hensikten er derimot å redegjøre for hvem sanksjonene kan 
gjøres gjeldende overfor. Spørsmålet kommer særlig på spissen i tilfeller der den 
behandlingsansvarlige er en juridisk person: skal sanksjonene da rettes mot 
foretaket som sådan eller er det grunnlag for å rette sanksjoner direkte mot en-
keltpersoner som handler på vegne av den behandlingsansvarlige? Det må antas 
at kunnskap om hvilke sanksjoner som kan gjøres gjeldende, og hvem de retter 
seg mot, er grunnleggende for å sikre forutberegnelighet for enhver aktør som 
behandler personopplysninger som ledd i sine tjenester.

Personverndirektivet stiller i kapittel III krav til klageadgang, ansvar og sank-
sjoner i nasjonal gjennomføringslovgivning. Når det gjelder valg av sanksjoner 
gir direktivet nasjonal lovgiver stor grad av slingringsmonn. Etter art 24 skal 
medlemsstatene «treffe nødvendige tiltak» for å sikre at bestemmelsene i direk-
tivet gjennomføres i fullt omfang, og skal «særlig fastsette de sanksjoner som får 
anvendelse» ved overtredelse av lovgivningen. Ansvarsregelen i art 23 er imid-
lertid mer detaljert utformet, noe som gir mindre handlingsrom for tolkningen 
av den tilsvarende erstatningsregelen i pol § 49.

Analysen vil vise at personopplysningslovens sanksjoner primært retter seg mot 
den behandlingsansvarlige som sådan. De aller fleste av lovens bestemmelser 
stiller krav til den behandlingsansvarlige uten nærmere krav til hvem hos den 
behandlingsansvarlige som sørger for gjennomføringen. Unntak fra dette gjel-
der krav til internkontroll som forutsetter intern organisering av arbeidet med 
gjennomføringen av lovens bestemmelser, samt informsjonssikkerhetsbestem-
melsene som stiller krav til daglig leder. Det må bero på en tolkning av de enkel-
te sanksjonsbestemmelser om man kan fravike utgangspunktet om at sanksjo-
nene må rettes mot den behandlingsansvarlige som sådan.

6.2.6.1 Overtredelsesgebyr, pålegg og tvangsmulkt
Personopplysningsloven § 46 (1) gir Datatilsynet hjemmel til å pålegge den som 
har brutt personopplysningsloven eller forskrifter gitt i medhold av den, å beta-
le et overtredelsesgebyr til statskassen på inntil ti ganger grunnbeløpet i folke-
trygden. Hvorvidt Datatilsynet skal ilegge overtredelsesgebyr og selve utmålin-
gen beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering der tilsynet særlig skal legge 
vekt på momenter opplistet i bestemmelsens andre ledd a) til h).
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Datatilsynets adgang til å ilegge overtredelsesgebyr er en ny sanksjonsmulighet som 
først trådte i kraft 9. januar 2009.681 Bakgrunnen for bestemmelsen var at eksisterende 
sanksjonsmuligheter ikke ble ansett som tilstrekkelige virkemidler for en effektiv 
håndhevelse av loven. Betraktningene bygger på at pålegg og tvangsmulkt ikke er eg-
net for enkeltovertredelser av loven, og at de overtredelsene som det i praksis har vist 
seg å være størst behov for å kunne ilegge overtredelsesgebyr mot – §§ 8, 9 og 11 – ikke 
er straffesanksjonert.682 Overtredelsesgebyr er en administrativ sanksjon og anses ikke 
som straff i internrettslig forstand. I forarbeidene understrekes det imidlertid at sank-
sjonen vil kunne bli vurdert som straff etter EMK art 6. For ikke å krenke forbudet mot 
gjentatt straffeforfølgning i EMKs tilleggsprotokoll nr 7 art 4, bør Datatilsynet derfor 
bevisst velge om det enten skal anmelde forholdet eller selv reagere med overtredelses-
gebyr.683

Spørsmålet om hvem som kan ilegges overtredelsesbot reiser mange av de sam-
me prinsipiellle spørsmålene som gjelder for personopplysningslovens straffe-
bestemmelse i § 48. Både bestemmelsen om overtredelsesgebyr og straff angir 
ansvarssubjektet som «den som» handler i strid med nærmere angitte regler. 
Siden pliktsubjektet etter personopplysningslovens og -forskriftens regler i all 
hovedsak er den behandlingsansvarlige, må det for overtredelse av disse be-
stemmelser også være den behandlingsansvarlige som kan ilegges overtredel-
sesgebyr eller straff. Kun et fåtall av lovens og forskriftens bestemmelser er rettet 
mot databehandler, jf f eks § 13 om informasjonssikkerhet. I tilfeller hvor data-
behandleren overtrer bestemmelser som retter seg mot denne må sanksjonene 
naturligvis rettes mot databehandleren. 

Dersom den behandlingsansvarlige (eller databehandleren) er en fysisk person, 
må sanksjonene rettes mot vedkommende person. Som vi kommer tilbake til i 
kapittel 6.2.6.2 angående straffansvaret etter § 48, kommer spørsmålet om hvem 
sanksjonene skal rettes mot på spissen i tilfeller hvor den behandlingsansvarlige 
(eller databehandleren) er en juridisk person. Slik jeg ser det må spørsmålet om 
hvem sanksjonene skal rettes mot prinsipielt sett løses likt for ileggelse av over-
tredelsesgebyr og straff. Drøftelsen av dette spørsmålet hva gjelder idømmelse 
av straff, viser at når den behandlingsansvarlige er en juridisk person, må hoved-
regelen være at sanksjonene rettes mot foretaket som sådan. 

681 Bestemmelsen ble innført ved lov 1. september 2009 nr 3 om endringer i personopplysnings-
loven mv (forskriftshjemmel, overtredelsesgebyr og innkreving av tvangsmulkt).

682 Se Ot prp nr 71 (2007–2008), s 9. Departementet vurderte forøvrig om ikke pol §§ 8, 9 og 11 
burde belegges med straff i stedet for å gi hjemmel for Datatilsynet til å ilegge overtredelsesge-
byr. Med henvisning til bestemmelsenes skjønnsmessige karakter og de kriminaliseringsprin-
sipper som er lagt til grunn i arbeidet med straffeloven 2005, jf Ot prp nr 90 (2003–2004), s 82 
flg, kom departementet til at overtredelsesgebyr bør foretrekkes som sanksjon for bestemmel-
sene, jf Ot prp nr 71 (2007–2008), s 9.

683 Se Ot prp nr 71 (2007–2008), s 10, med henvisning til NOU 2003: 15 Fra bot til bedring, s 160 
flg.
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Det fremgår riktig nok av § 46 (2) g) at Datatilsynet i vurderingen av om over-
tredelsesgebyr skal ilegges, og ved utmålingen, særlig skal legge vekt på «om 
andre reaksjoner som følge av overtredelsen blir ilagt overtrederen eller noen 
som har handlet på vegne av denne, blant annet om noen enkeltperson blir ilagt 
straff» (min utheving). Bestemmelsen gir tilsynelatende uttrykk for at det er 
mulig å ilegge et foretak som er behandlingsansvarlig overtredelsesgebyr, sam-
tidig som enkeltpersoner som har handlet på vegne av den behandlingsansvar-
lige idømmes straff. I forarbeidene nevnes som eksempel at en ansatt hos den 
behandlingsansvarlige ilegges straff for den samme handlingen, eller at eieren 
selv, i et enkeltmannsforetak, ilegges en slik reaksjon.684 Vi kommer tilbake til 
spørsmålet om straffebestemmelsen i § 48 hjemler straff for ansatte eller andre 
som har handlet på vegne av et behandlingsansvarlig foretak i kapittel 6.2.6.2.

Etter § 46 (2) er skyldkravet for å kunne ilegge fysiske personer overtredelsesgebyr 
forsett eller uaktsomhet. Til sammenlikning er skyldkravet for å idømme straff etter 
§ 48 forsett eller grov uaktsomhet. I pol § 46 (3) slås det fast at et foretak ikke kan ilegges 
overtredelsesgebyr dersom overtredelsen skyldes forhold «utenfor foretakets kontroll». 
Det må antas at skyldkravet for foretak ved ileggelse av overtredelsesgebyr ikke skal 
være mildere enn hva gjelder foretaksstraff etter pol § 48, jf straffeloven § 48 (1), noe 
som innebærer at foretaket vil hefte for anonyme og kumulative feil, men at det må 
trekkes en grense mot force majeure og forhold som er utenfor den behandlingsansvar-
liges rimelige påvirkningsmulighet. I følge rettspraksis kreves det noe mer enn ordinær 
sannsynlighetsovervekt for at forvaltningen kan ilegge sanksjoner av pønal karakter.685 

Datatilsynets hjemmel til å gi pålegg om opphør eller endringer av behandlinger 
som er i strid med bestemmelser i eller medhold av loven følger av § 46 (4). På-
leggskompetansen er etter ordlyden ikke begrenset til behandlingsansvarlige. I 
praksis har det forekommet at tilsynet har pålagt samarbeidende aktører å klar-
gjøre ansvarsforholdene dersom det er uklart hvem som er behandlingsansvar-
lig(e)/databehandler(e) for de ulike behandlingene.686 Det fremgår av bestem-
melsen at Datatilsynets kompetanse til å pålegge opphør eller vilkår for 
behandlingen ikke går lenger enn det som «må oppfylles for at behandlingen 
skal være i samsvar med loven.»687

684 Se Ot prp nr 71 (2007–2008), s 12.
685 I Ot prp nr 71 (2007–2008), s 13 vises det til Rt 2007 s 1217 hvor Høyesterett slår fast at bevis-

kravets styrke er relativ til hvor inngripende reaksjonen er. Se nærmere om beviskrav i forvalt-
ningsretten i Stub, «Er forvaltningen kjent med beviskravene i forvaltningsretten?» Lov og 
Rett, 10, 2006, s 628-632.

686 Se f eks tilsynsrapporter og vedtak knyttet til Altinn, Skattedirektoratet og Minside/MinID 
omtalt i bokens kap 5.7.

687 Jf Ot prp nr 92 (1998-99), s 134, hvor det bemerkes: «Siden flere av behandlingsreglene i lovfor-
slaget inneholder skjønnsmessige begreper, vil Datatilsynet i praksis kunne gi pålegg og sette 
vilkår som presiserer lovtekstens nærmere innhold innenfor rammen av ordlyden i de ulike 
bestemmelsene.» 
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Dersom pålegg etter §§ 12, 27, 28 og 46 ikke er oppfylt innen tidsfristen kan 
Datatilsynet fastsette en tvangsmulkt som løper inntil pålegget er oppfylt, jf § 47. 
De aktuelle bestemmelsene gjelder pålegg som normalt vil være rettet mot den 
behandlingsansvarlige. I tilfeller hvor den praktiske gjennomføringen av be-
handlingen av personopplysninger er delegert til en databehandler, forutsetter 
reglene om pålegg og tvangsmulkt at den behandlingsansvarlige har kompetan-
se til å instruere databehandleren å gjennomføre påleggene. Gjelder det en stor 
og «tung» databehandler som benyttes av mange behandlingsansvarlige, kan 
det muligens være praktisk at pålegg og tvangsmulkt rettes mot databehandle-
ren fremfor alle behandlingsansvarlige.

6.2.6.2 Straff
Hjemmel for å idømme straff for overtredelse av personopplysningsloven og 
-forskriften er gitt i pol § 48 og pof § 10-3, jf pol § 48 (4). Straffebestemmelsene 
hjemler bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler for den som forsettlig 
eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser angitt i pol § 48 (1) a) til f) og pof § 
10-3. Dersom det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter er strafferam-
men økt til inntil tre års fengsel, jf § 48 (2). Den skjerpede strafferammen gjelder 
imidlertid bare for overtredelse av lovens, og ikke forskriftens, straffebud.

Karakteristisk for gjerningsbeskrivelsene er at de gjelder unnlatelse av å følge 
prosessuelle krav knyttet til behandling av personopplysninger. Det er ikke krav 
om at de straffbare handlinger eller unnlatelser har medført skade eller ulempe. 
Dette fremgår blant annet av § 48 (2) som angir «faren for stor skade eller ulem-
pe for den registerte» (min utheving) som et av flere straffskjerpende vurde-
ringsmomenter. Straff er primært ment å ha preventiv effekt. Slik sett skiller 
straffesanksjonen seg fra erstatningsansvaret, jf pol § 49, hvor formålet er å gjen-
opprette skade som har oppstått som følge av ulovlig behandling av personopp-
lysninger.

Gjerningsbeskrivelsene gjelder overtredelse av bestemmelser som i all hovedsak 
retter seg mot den behandlingsansvarlige. Dette fremgår også av § 48 (2) som i 
forhold til vurdering av skjerpet straff angir at det skal legges vekt på om den 
behandlingsansvarlige tidligere er straffet for å overtrådt tilsvarende bestemmel-
ser. 

Den behandlingsansvarliges overordnede ansvar for databehandleres behand-
ling av personopplysninger gjenspeiles i at overtredelse av pol § 15 er gjort 
straffbar, jf § 48 (1) e). Bestemmelsen begrenser databehandlerens rådighet til 
det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige. Antakelig må be-
stemmelsene tolkes slik at det vil være straffbart av den behandlingsansvarlige 
ikke å inngå en slik avtale, og straffbart av databehandleren å behandle opplys-
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ninger i strid med en eksisterende avtale. I sistnevnte tilfelle vil databehandleren 
særlig være å bebreide dersom (den straffesanksjonerte) bestemmelsen ikke vil-
le ha blitt brutt om databehandleren hadde holdt seg til avtalen.

Enkelte av bestemmelsene retter seg dog også mot databehandlere, jf f eks pol 
§ 13 om informasjonssikkerhet. Det fremgår klart av forarbeidene at dette har 
vært intensjonen: «I § 13 pålegges databehandleren et selvstendig ansvar for at 
informasjonssikkerheten er tilfredsstillende».688

Når det gjelder identitetsforvaltning vil adgangen til å benytte fødselsnummer 
etter § 12 (1) være relevant for både behandlingsansvarlige og databehandlere. 
En aktuell problemstilling er f eks databehandlers adgang til å benytte fødsels-
nummer i forbindelse med identifisering og autentisering av brukere på vegne 
av den behandlingsansvarlige.689 Etter sin ordlyd kan Datatilsynet bare pålegge 
den behandlingsansvarlige å gjøre bruk av fødselsnummer etter spesialbestem-
melsen i § 12 (2). Etter min oppfatning må imidlertid den generelle påleggskom-
petansen etter pol § 46 gi Datatilsynet anledning til å rette pålegg både mot den 
behandlingsansvarlige og databehandleren som går ut på å opphøre med å be-
nytte fødselsnummer og å påby bruk dersom behandlingen ellers ville være i 
strid med pol § 12 (1). Unnlatelse av å følge et slikt pålegg vil være straffbart etter 
pol § 48 (1) d).

Når den behandlingsansvarlige er identifisert og det er konstatert at gjernings-
beskrivelsen er overtrådt, er spørsmålet hvem straffeansvaret kan gjøres gjel-
dende overfor. Av forarbeidene følger det klart at pol § 48 hjemler personlig 
straffeansvar og at foretaksstraff kan idømmes etter straffeloven §§ 48 a og b.690

I tilfeller hvor den behandlingsansvarlige er en fysisk person må sanksjonen 
naturlig nok rettes mot vedkommende person. Som nevnt tidligere, vedrørende 
ileggelse av overtredelsesgebyr i kapittel 6.2.6.1, kommer spørmålet på spissen 
når den behandlingsansvarlige er en juridisk person. Kan, og bør, straffeansva-
ret da rettes mot foretaket som sådan eller mot enkeltpersoner som handler på 
vegne av foretaket?

Når det gjelder personlig straffeansvar slår forarbeidene fast at straffebudet om-
fatter «både ansatte hos den behandlingsansvarlige og andre hjelpere som denne 
benytter (f eks databehandlere).»691 Selv om det er snakk om et personlig straffe-
ansvar forutsetter med andre ord forarbeidene at personen som foretar den 

688 Jf Ot prp nr 92 (1998-99), s 103, venstre spalte. 
689 Se nærmere om adgangen til å behandle fødselsnummer i kap 7.8.2.3.
690 Jf Ot prp nr 92 (1998-99), s 135.
691 Jf Ot prp nr 92 (1998-99), s 135.
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straffbare handling eller unnlatelse har en viss tilknytning til den behandlings-
ansvarliges virksomhet og at den behandlingsansvarlige har en viss instruk-
sjonsmyndighet over vedkommende person. I tilfeller hvor den handlende ikke 
kan sies å ha noen tilknytning til den behandlingsansvarlige er det ikke anled-
ning til å straffe etter bestemmelsen. Man må da vurdere om vedkommende har 
brutt andre straffebud, f eks straffelovens regler om «datakriminalitet».692 

Et særlig spørsmål er om straffeansvaret etter personopplysningsloven og -for-
skriften er spesielt rettet mot de personer som innehar de interne roller det gis 
anvisning på. Overfor, i kapittel 6.2.5, er det redegjort for lovens og forskriftens 
krav til organisering og særskilte interne roller i den behandlingsansvarliges 
virksomhet. I denne sammenheng kan det påpekes at det ikke er holdepunkter 
for at brudd på de straffesanksjonerte bestemmelser medfører at den daglige an-
svarlige eller daglig leder bør straffes fremfor noen andre i virksomheten. Straf-
febudene retter seg som nevnt mot den behandlingsansvarlige som sådan, og det 
vil kunne være tilfeldig og uheldig om enkeltpersoner skal holdes ansvarlig. Det 
er heller ikke knyttet straffeansvar direkte til det å unnlate å oppnevne en daglig 
ansvarlig, jf forutsetningene om denne rollen i pol §§ 18 (1) b) og 32 (1) c). Når 
det gjelder kravene til internkontroll – som forutsetter krav til rolle- og ansvars-
fordeling hos den behandlingsansvarlige – er lovens krav etter § 14 ikke straffe-
sanksjonert. Det er derimot de mer detaljerte reglene om internkontroll i for-
skriftens kapittel 3, jf pof § 10-3.

I forbindelse med evalueringen av personopplysningsloven er det rettet særlig 
oppmerksomhet mot den øverste ledelses straffeansvar. Som nevnt tidligere, jf 
kapittel 6.2, kan det synes som om Schartum og Bygrave legger til grunn at det 
er den øverste ledelse i virksomheten som er den behandlingsansvarlige, og at 
det derfor er den øverste ledelse som kan idømmes straff. Under drøftelsen av 
den behandlingsansvarliges straffeansvar stiller derfor forfatterne spørsmål om 
hvem som skal «representere» den behandlingsansvarlige der denne er en juri-
diske person.693 Denne tilnærmingen legger naturlig nok føringer for den videre 
drøftelsen:

«Spørsmålet er om [ansatte som f eks har fått i oppgave å være «daglig ansvarlig»] skal 
være hjemfallen til straff, eller om straffeansvaret skal ligge på den person som er den 
øverste lederen for den behandlingsansvarlige virksomheten. Det kan etter vår mening 
oppfattes som for tilfeldig og urettferdig om den øverste ledelsen kan fordele straffean-
svaret gjennom sin arbeidsorganisering. Det er derfor nærliggende å rette straffesank-

692 I Ot prp nr 92 (1998-99), s 135 vises det særlig til strl §§ 145 (2), 151 b, 261, 291, 292, 391, 270 (1) 
nr 2 og 391a.

693 Se Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, s 
40.
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sjonen mot den personen som er den behandlingsansvarliges og (eventuelt) databe-
handlerens øverste leder.»694

Som de tidligere analyser viser, er oppgavene knyttet til personopplysningslo-
vens og -forskriftens interne roller i dag forholdsvis vagt formulert, og det er 
f eks ingen direkte sammenheng mellom hvem som i virksomheten er utpekt 
som «daglig ansvarlig» og det straffeansvaret som kan gjøres gjeldende. 

Jeg er derfor enig med forfatterne om at det vil være uheldig og alt for tilfeldig 
om den behandlingsansvarlige kunne oppnevne en enkeltperson som skulle ha 
det strafferettslige ansvaret. I høringsnotatet utarbeidet av Justisdepartementet i 
forbindelse med etterkontroll av personopplysningsloven understreker også de-
partementet at § 48 ikke åpner for noen «delegering» eller «fordeling» av straffe-
ansvar:

«Ansvarssubjektet etter personopplysningsloven § 48 må (...) ses i sammenheng med 
hvem som er pliktsubjekt etter bestemmelsene det er knyttet straffeansvar til. (...) Per-
soner som kun utfører oppgaver på vegne av den som etter personopplysningsloven er 
angitt som pliktsubjekt, vil ikke kunne straffes etter personopplysningslovens § 48.»695

Departementets uttalelser harmonerer imidlertid dårlig med nylig vedtatte re-
gler om overtredelsesgebyr, spesielt vurderingsmomentet i § 46 (2) g) om at Da-
tatilsynet skal legge vekt på «om andre reaksjoner som følge av overtredelsen 
blir ilagt overtrederen eller noen som har handlet på vegne av denne, blant an-
net om noen enkeltperson blir ilagt straff» (min utheving). Som nevnt i kapittel 
6.2.6.1 gir bestemmelsen og kommentarene i forarbeidene uttrykk for at det er 
mulig å ilegge et foretak som er behandlingsansvarlig (eller databehandler) 
overtredelsesgebyr, samtidig som enkeltpersoner som har handlet på vegne av 
denne, f eks ansatte, idømmes straff.

Selv om man legger til grunn departementets uttalelser om at personer som kun 
utfører oppgaver på vegne av den behandlingsansvarlige ikke kan straffes etter 
§ 48, gjenstår spørsmålet om straffeansvaret skal rettes mot den behandlingsan-
svarliges øverste ledelse, slik det hevdes i Schartum og Bygraves evalueringsrap-
port, og/eller om det skal rettes mot foretaket som sådan.

Slik jeg ser det burde hovedregelen være å rette straffesanksjoner mot virksom-
heten som sådan etter reglene om foretaksstraff. Prinsipielt sett bør også hoved-

694 Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, s 40-
41.

695 Justis- og politidepartementet, Høringsnotat – etterkontroll av personopplysningsloven, juni 
2009, s 88.
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regelen for overtredelsesgebyr være å rette sanksjonen mot foretaket som sådan. 
Foretaksstraff for overtredelse av personopplysningsloven har til nå blitt viet lite 
oppmerksomhet i teori og praksis, men kan, som vi skal se videre, være et hen-
siktsmessig alternativ til personlig straffeansvar.

Foretakstraff reguleres av straffeloven §§ 48a og 48b.696 Bestemmelsene ble inn-
ført ved lovendring i 1991 og medførte at ca 60 hjemler i spesiallovgivningen, 
herunder den tidligere regelen om foretaksstraff i personregisterloven § 39697, ble 
erstattet med en generell hjemmel for foretaksstraff i straffeloven.698 Bakgrun-
nen for utviklingen av regler om foretaksstraff var en samfunnsutvikling som 
medførte nye typer lovbrudd som i mange tilfeller var motivert ut fra foretaks 
økonomiske interesse.699 De klassiske områdene hvor dette tidlig gjorde seg gjel-
dende var ulovlig prissamarbeid, uforsvarlig arbeidsmiljø og ulovlig forurens-
ning, hvor tradisjonell, individuell straffeforfølgning ikke sjelden viste seg util-
strekkelig. Ved innføringen av foretaksstraff var derfor hensikten å kunne «gi 
straffebestemmelsene en økt preventiv virkning».700 

Bakgrunnen for regelen om foretaksstraff i personregisterloven § 39, og videre-
føringen av den i straffeloven, er diskutert av Skauge-utvalget:

«Inntil 1991 inneholdt personregisterloven § 39 regler om straff for juridiske personer. 
Regelen var begrunnet med at det i et foretak med flere ansatte lett kan oppstå uklare 
ansvarsforhold, og at det da kan virke urimelig å legge skylden på en enkeltperson. Det 
ble også lagt vekt på at en regel om foretaksansvar gir et bedre grunnlag for utmåling 
av bot enn om ansvaret skulle ligge på en enkelt ansatt (...) Personregisterloven § 39 ble 
opphevet fordi bestemmelsen ville være overflødig etter at det ble innført en generell 
regel om foretaksstraff i straffeloven (...) kapittel 3a.»701

Med vedtakelsen av personopplysingsloven har hensikten vært å videreføre re-
gelen om foretaksstraff. Vilkårene for å idømme juridiske personer straff for 
overtredelse av personopplysningsloven følger av strl § 48a, som lyder:

«Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan 
foretaket straffes. Dette gjelder selv om ingen enkeltperson kan straffes for overtredel-
sen.»

696 Jf lov 22. mai 1902 nr 10 Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven).
697 Se nærmere NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 121-122.
698 Jf lov 20. juli 1991 nr 66 om endringer i straffeloven m.m. (straffansvar for foretak).
699 Jf Jensen, «Når er foretaksstraff hensiktsmessig?» Lov og Rett, nr 4 (1999), 1999, s 216-230, på s 

217.
700 Se Ot prp nr 27 (1990–1991), s 6 og NOU 1989: 11 Straffansvar for foretak, s 9.
701 NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 121-122.
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Foretak defineres vidt og er nærmere angitt i strl § 48a (2). Straffen er bot, men 
også restriksjoner på utøvelse av virksomhet og inndragning kan idømmes, jf 
strl § 48a (3).

Av ordlyden fremgår det at ansvaret er valgfritt (fakultativt). Dette innebærer at 
påtalemyndighetens behandling av saken «ikke trenger å være innrettet mot 
foretakstraff i andre tilfelle enn hvor dette anses hensiktsmessig».702 For domsto-
lene betyr dette at foretaket kan frifinnes selv om vilkårene for straff foreligger.703 
Straffeloven § 48b a) til f) angir momenter som særlig skal hensyntas i vurderin-
gen av om det skal ilegges straff, og i den nærmere utmålingen av straffen. Når 
det gjelder foretaksstraff for overtredelse av personopplysningsloven er det sær-
lig verdt å merke at bokstav d) slår fast at det skal legges vekt på «om foretaket 
ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha 
forebygget overtredelsen.» Videre skal det, i likhet med pol § 48 (2), legges vekt 
på om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser, jf strl § 48b d).

Foretaksstraff forutsetter at et straffebud er overtrådt av noen som handlet på 
vegne av et foretak. Siden gjerningsbeskrivelsene i pol § 48 i all hovedsak retter 
seg mot den behandlingsansvarlige, blir det et spørsmål om handlingen eller 
unnlatelsen er foretatt av noen som handlet «på vegne» av den behandlingsan-
svarlige. Med hensyn til den behandlingsansvarliges egne ansatte og andre inn-
leide medarbeidere må utgangspunktet være at handlinger skjer på den behand-
lingsansvarliges vegne. Ved bruk av databehandlere er personopplysningslovens 
utgangspunktet at slike behandler personopplysninger på vegne av den behand-
lingsansvarlige etter skriftlig avtale. Utgangspunktet må derfor være at den be-
handlingsansvarlige også vil kunne straffes for databehandlerens handlinger. 
Det som kan tale for at en person/aktør ikke har handlet på vegne av den be-
handlingansvarlige kan f eks være tilfeller som bærer klart preg av illojalitet mot 
foretaket704 eller instruksoverskridelse705. Prinsipielt sett utelukker ikke fore-
taksstraff at handlinger kan anses å ha blitt begått på vegne av flere foretak, jf 
muligheten for delt behandlingsansvar.706

Når det gjelder skyldkravet for foretaksstraff, følger det av strl § 48a (1) andre 
punktum at straff kan ilegges «selv om ingen enkeltperson kan straffes for over-
tredelsen». I den nye straffeloven § 27 707 er skyldkravet gjort enda klarere: «[fore-

702 Ot prp nr 27 (1990–1991), s 22. 
703 Se f eks Rt 1998 s 652 «Østlandets Blad», hvor Østlandets Blad AS ble frikjent av Høyesterett 

for en journalists ulovlige bruk av politiradio.
704 Se Ot prp nr 27 (1990–1991), s 18 og 20. 
705 Se Rt 2001 s 1379.
706 Se Ot prp nr 27 (1990–1991), s 25 og 27.
707 Jf lov 20. juni 2005 nr 28 om straff (straffeloven 2005), i kraft 1. oktober 2015. 
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tak kan straffes] … selv om ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfylt 
vilkåret om tilregnelighet, jf § 20». I forarbeidene er det uttalt at tilføyelsen er 
«ment å gi uttrykk for at det ikke skal være et vilkår for å straffe et foretak at en 
eller flere personer har oppfylt de subjektive straffbarhetsvilkårene. Formålet er 
å utvide området for foretaksstraffen i forhold til etter gjeldende rett i tilfeller 
hvor ingen enkeltperson har utvist skyld.̈ 708

Skyldkravet som gjelder for foretak innebærer at man ikke er avhengig av å på-
vise skyld hos noen bestemt gjerningsperson, og at også anonyme og kumulative 
feil omfattes. Med anonyme feil menes tilfeller hvor gjerningspersonen ikke kan 
utpekes, mens kumulative feil omfatter tilfeller hvor ingen enkeltperson alene 
har utvist tilstrekkelig skyld til at man kan statuere uaktsomhet. Med hensyn til 
å ilegge straffeansvar for overtredelse av personopplysningsloven vil dette være 
praktisk, i og med at det i mange tilfeller er vanskelig å påvise at enkeltpersoner 
«forsettlig eller grovt uaktsomt» har overtrådt de aktuelle bestemmelser, jf pol § 
48 (1). I slike tilfeller vil det i praksis være nok å påvise at de aktuelle handlinger 
eller unnlatelser kan knyttes til en eller flere ukjente personer som har handlet, 
eller skulle ha handlet, på vegne av det behandlingsansvarlige foretak. Av forar-
beidene kommer det imidlertid frem at det ikke er meningen at foretaket skal 
straffes for feil som skyldes hendelige uhell eller force majeure-tilfeller.709

Foretaksstraff har til nå blitt viet lite oppmerksomhet i teori710 og praksis, noe 
som er oppsiktsvekkende all den tid den hovedpliktsubjektet etter loven – den 
behandlingsansvarlige – i flertallet av tilfeller er foretak. En forklaring på at det 
foreløpig er lite praksis knyttet til straffeansvaret kan ligge i Datatilsynets stra-
tegi om dialog fremfor anmeldelser. Johansen, Kaspersen og Skullerud, alle med 
erfaring fra Datatilsynet, formulerer det slik at: «det er gjennom den konstruk-
tive dialog at Datatilsynet har høstet de beste resultat i personvernets navn.»711 
Jeg skal ikke gå nærmere inn på om Datatilsynets strategi i det lange løp er den 
mest fruktbare for å sørge for effektiv etterlevelse av personopplysningsregelver-
ket. Mitt hovedpoeng med å rette oppmerksomhet mot foretaksansvaret er at 
den behandlingsansvarliges oppgaver og ansvar vanskelig kan forstås uten å se 
nærmere på de sanksjoner – herunder straffeansvaret – som kan gjøres gjelden-
de mot den behandlingsansvarlige. Etter min mening vil det i mange tilfeller 
være mer naturlig å ta utgangspunkt i foretaksstraff, fremfor personlig ansvar, i 

708 Ot prp nr 90 (2003–2004), s 431.
709 Jf Ot prp nr 27 (1990–1991), s 17.
710 Foretaksstraff er f eks ikke nevnt i den sentrale norske litteraturen om vern av personopplys-

ninger som Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av 
personopplysninger, Bergen 2004 og Johansen m fl., Personopplysningsloven: kommentarutga-
ve, Oslo 2001. 

711 Johansen m fl., Personopplysningsloven: kommentarutgave, Oslo 2001, s 302.
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tilfeller hvor den behandlingsansvarlige er et foretak. Dette gjør også at man 
unngår å presse et ansvar på bestemte personer som den «behandlingsansvarli-
ge», jf sondringen i kapittel 6.2 mellom representasjon, oppgaver og sanksjoner/
ansvar.

Med dette som utgangspunkt, ønsker jeg imidlertid ikke å undergrave behovet 
for organisering og etablering av klare ansvarsforhold internt for effektiv etter-
levelse av regelverket. Tvert imot, anser jeg dette som nødvendig og som en klar 
forutsetning etter blant annet reglene om internkontroll. Det jeg tar avstand fra 
er tenkningen om at bestemte personer får tildelt ansvar som gjør de direkte 
hovedansvarlig for overtredelser etter personopplysningsretten. 

Med økt bevissthet om muligheten for å ilegge foretaksstraff vil Datatilsynet (i 
samarbeid med politi/påtalemyndighet) ha et mer nyansert sanksjonsapparat 
som kan tilpasses den enkelte situasjon. I tilfeller hvor det behandlingsansvarli-
ge foretak gjør seg skyldig i klare og grove overtredelser av personopplysnings-
lovens bestemmelser, og dette skyldes manglende prioritering eller bevisst hand-
ling fra foretakets side, vil foretaksstraff være en høyst aktuell sanksjonsmulighet. 
Personlig straffeansvar vil fremdeles være aktuelt i tilfeller hvor enkeltpersoner, 
og da særlig personer høyt oppe i foretaket, gjør seg skyldige i klare overtredelser 
av personopplysningsloven. Særlig praktisk er dette kanskje i tilfeller hvor det 
gjelder behandling av opplysninger om egne ansatte, jf f eks Datatilsynets an-
meldelser av Vinmonopolet og Redningsselskapene ved henholdsvis administ-
rerende direktør og generalsekretær for innsyn i ansattes e-post.712 Videre kan 
personlig straffeansvar være effektivt dersom f eks ledelsen i virksomheten be-
visst unnlater å følge opp pålegg fra Datatilsynet, jf pol § 48 (1) d).

6.2.6.3 Erstatning
Personopplysningsloven § 49 (1) innfører et særlig ansvargrunnlag for skade 
som skyldes den behandlingsansvarliges ulovlige behandling av personopplys-
ninger. 

Bestemmelsen gjennomfører personverndirektivet art 23 og lyder som følger:

«Den behandlingsansvarlige skal erstatte skade som er oppstått som følge av at person-
opplysninger er behandlet i strid med bestemmelser i eller i medhold av loven, med 

712 Sakene ble henlagt av politiet. Riksadvokaten opprettholdt senere avgjørelsene med den be-
grunnelsen at overtredelse av pol §§ 19 og 20 om informasjonsplikt i lys av klarhetsprinsippet 
ikke gir grunnlag for straffeansvar i forbindelse med innsyn av e-post. Se Riksadvokatens av-
gjørelse av 26. og 27. mars 2007, tilgjengelig på Datatilsynets nettsted http://www.datatilsynet.
no/templates/Page____1776.aspx, sist nedlastet 20. september 2009.
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mindre det godtgjøres at skaden ikke skyldes feil eller forsømmelse på den behand-
lingsansvarliges side.» 

Bestemmelsen statuerer et såkalt uaktsomhetsansvar med omvendt bevisbyrde 
for den behandlingsansvarlige.713 Skauge-utvalget beskriver ansvarsgrunnlaget 
slik:

«Den behandlingsansvarlige er i utgangspunktet ansvarlig, men kan fritas for ansvar 
dersom han eller hun godtgjør at vedkommende ikke har opptrådt uaktsomt. Det opp-
stilles med andre ord ikke et objektivt ansvar, men et culpaansvar hvor det er pre-
sumpsjon for at uaktsomhet er utvist.»714 

For å kreve erstatning etter pol § 49 er utgangspunktet, som ellers i erstatnings-
retten, at det er den krenkede som må bevise at vilkårene for erstatning fore-
ligger.715 Ansvarsgrunnlag etter bestemmelsen foreligger dersom den krenkede 
kan påvise at den behandlingsansvarlige har behandlet personopplysninger på 
ulovlig måte. Videre må den krenkede påvise årsakssammenheng mellom den 
ulovlige behandlingen og et lidt tap. Dersom den krenkede kan påvise slik ulov-
lig behandling og et påført tap, foreligger det en presumpsjon for ansvar for den 
behandlingsansvarlige.716 Erstatningsbestemmelsens såkalte omvendte bevisbyr-
de knytter seg kun til den behandlingsansvarliges mulighet til å gå fri fra ansvar 
dersom det sannsynliggjøres at vedkommende ikke har vært uaktsom.

Etter ordlyden er det et vilkår at skaden skyldes behandling av personopplysnin-
ger i strid med «bestemmelser i eller i medhold av loven». Det må være klart at 
personopplysningsforskriften og andre forskriftsbestemmelser med hjemmel i 
loven omfattes. Mer usikkert er det om § 49 også omfatter tap som følge av be-
handling i strid med konsesjonsvilkår vedtatt av Datatilsynet etter personopp-
lysningsloven § 33 og personopplysningsforskriften kapittel 7. Det kan her nev-

713 Se drøftelse i NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 123, kap 19.3.4.2.2 «Objektivt eller subjek-
tivt ansvarsgrunnlag?». Forslaget om en generell erstatningsregel som bygget på skyldansvar 
med omvendt bevisbyrde fikk tilslutning av departementet, jf Ot prp nr 92 (1998-99), s 97, 
samt merknader til bestemmelsen på s 135.

714 NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 162.
715 Se Lødrup, Lærebok i erstatningsrett, 6. utg., Oslo 2009, s 181-182.
716 Tilsvarende forståelse er lagt til grunn i en avgjørelse vedrørende pol § 49 (2) for Oslo tingrett 

(TOSLO–2007-6818) «Importsalg-saken»: «Innledningsvis bemerkes at personopplysningslo-
ven § 49 ikke medfører andre og særskilte regler om bevisbyrde og tvilsrisiko for det økono-
miske taps størrelse og den adekvate årsakssammenheng. Både lovteksten og lovforarbeidene 
til § 49 finnes bare å omhandle spørsmålet om ansvarsgrunnlag (som her er culpa med om-
vendt bevisbyrde etter første ledd, men et rent objektivt ansvar etter annet ledd for kredittopp-
lysningsfirma slik som Lindorff); ikke også tapsberegning og kravet om adekvat årsakssam-
menheng. Som i erstatningsretten forøvrig, er det derfor Importsalg og ikke Lindorff som må 
sannsynliggjøre Importsalgs angivelige tap».
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nes at Skauge-utvalgets forslag til erstatningsbestemmelse også omfattet tilfeller 
hvor «tilsynsmyndighetens vedtak ikke overholdes og dette påfører noen ska-
de».717 Formuleringen ble imidlertid ikke videreført i odelstingsproposisjonen.

Et særlig spørsmål er om pol § 49 også gir rett til å kreve erstatning for tap som følge av 
at personopplysninger er behandlet i strid med bestemmelser i ekomloven og ekomfor-
skriften som gjennomfører kommunikasjonsverndirektivet. Bakgrunnen for problem-
stillingen er kommunikasjonsverndirektivet art 15 (2), som slår fast at personverndi-
rektivets kapittel III om sanksjoner også skal gjelde for nasjonale bestemmelser etter 
kommunikasjonsverndirektivet:718 Som nevnt innledningsvis i kapittel 6.2.6 er det 
naturlig å tolke personverndirektivet slik at det gir medlemsstatene et visst slingrings-
monn med hensyn til hvilke sanksjoner som skal gjelde for overtredelse av gjennom-
føringslovgivningen. Et unntak er retten til erstatning for ulovlig behandling av per-
sonopplysninger, som fremstår som en ubetinget plikt etter direktivet.719 Siden det ikke 
foreligger noen egen erstatningsbestemmelse i ekomloven eller -forskriften, og det 
heller ikke foreligger noen henvisning til pol § 49, synes det som om plikten etter kom-
munikasjonsverndirektivet art 15 (2) har blitt «oversett» ved implementeringen i norsk 
rett.720 Tetting av slike hull i lovgivningen er naturlig nok en oppgave for lovgiver.

Manglende gjennomføring innebærer ikke nødvendigvis at skadelidte er avskåret fra å 
påberope seg ansvarsgrunnlaget i pol § 49 for behandling av personopplysninger i strid 
med ekomloven og -forskriften. Som vi skal se i kapittel 6.4 vil tilbydere i ekomlovens 
forstand anses som behandlingsansvarlige etter personopplysningsloven for behand-
ling av personopplysninger om brukere/sluttbrukere og om disses bruk av elektronisk 
kommunikasjon. I egenskap av behandlingsansvarlig vil behandling av personopplys-
ninger i strid med bestemmelser i og i medhold av personopplysningsloven kunne 
medføre ansvar etter pol § 49 på vanlig måte. I forlengelsen av dette kan det argumen-
teres med at formålet med kommunikasjonsverndirektivet er å supplere og presisere 
personverndirektivet innenfor elektronisk kommunikasjon. I de aller fleste tilfeller vil 
derfor krenkelse av spesialreglene som gjennomfører kommunikasjonsverndirektivet 
formodentlig også være en krenkelse av personopplysningslovens bestemmelser. Der-

717 Se NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 123, og forslaget til erstatningsbestemmelse i § 43 som 
lød: «Har den behandlingsansvarlige eller dennes databehandler behandlet personopplysnin-
ger i strid med denne loven eller vedtak gitt i medhold av den, skal den behandlingsansvarlige 
erstatte det økonomiske tapet som skaden påfører den registrerte» (min uthevning). 

718 Art 15 (2) lyder: «The provisions of Chapter III on judicial remedies, liability and sanctions of 
Directive 95/46/EC shall apply with regard to national provisions adopted pursuant to this 
Directive and with regard to the individual rights derived from this Directive». Se også kom-
munikasjonsverndirektivets fortale premiss 47: «Where the rights of the users and subscribers 
are not respected, national legislation should provide for judicial remedies. Penalties should 
be imposed on any person, whether governed by private or public law, who fails to comply with 
the national measures taken under this Directive.»

719 Se tilsvarende Millard og Church i Poullet m fl. (red), Concise European IT law, Alphen aan 
den Rijn 2006,  s 99 og Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007, s 
435-436.

720 Spørsmålet er ikke drøftet i forarbeidene til ekomloven. Se Ot prp nr 58 (2002–2003) og Innst 
O nr 121 (2002–2003).
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som personvernbestemmelsene i ekomloven og -forskriften er overtrådt vil det derfor 
etter min oppfatning kunne betraktes som en krenkelse av grunnleggende person-
vernprinsipper slik de generelt er utformet og forankret i personopplysningsloven. I 
tillegg er tilbyderne også underlagt konsesjonsplikt etter personopplysningsloven, noe 
som taler for at overtredelse av personvernbestemmelser i ekomloven og -forskriften 
samtidig også vil være en krenkelse av konsesjonsvilkår gitt i medhold av personopp-
lysningsforskriften.721 Konsesjonsplikten sikrer også til en viss grad klare rammebe-
tingelser og forutberegnelighet for tilbyderne ved at de gjøres kjent med personopplys-
ningsregelverket.

For å gå fri fra ansvar må den behandlingsansvarlige godtgjøre at skaden ikke 
skyldes «feil eller forsømmelse på den behandlingsansvarliges side». Det må 
være klart at ansvaret omfatter feil eller forsømmelser som kan knyttes til den 
behandlingsansvarliges egne medarbeideres utførelse av oppgaver for den be-
handlingsansvarlige, jf arbeidsgiveransvaret i skadeserstatningsloven § 2-1.722 
Spørsmålet er i hvilken grad den behandlingsansvarliges ansvar også omfatter 
oppdragstakeres, dvs databehandleres, feil eller forsømmelser. Formuleringen 
«på den behandlingsansvarliges side» er i følge forarbeidene ment som en hen-
visning til alminnelige erstatningsrettslige regler om kontraktsmedhjelperan-
svar.723 Henvisningen er imidlertid noe misvisende da kontraktsmedhjelperan-
svaret bygger på at det foreligger en kontrakt mellom den skadelidte og 
skadevolder.724 Personopplysningsloven § 49 etablerer et særskilt ansvarsgrunn-
lag som ikke forutsetter at det foreligger kontrakt mellom den registrerte og den 
behandlingsansvarlige. Ordlyden «feil eller forsømmelse på den behandlingsan-
svarliges side» må innebære at den behandlingsansvarlige som hovedregel også 
vil være ansvarlig for databehandleres behandling. En slik regel harmonerer 
godt med personverndirektivets krav til forsvarlig valg og oppfølgning av data-
behandler i art 17. Bestemmelsen slår fast at den behandlingsansvarlige, dersom 
behandlingen utføres for dennes regning, «må velge en databehandler som gir 
de nødvendige garantier med hensyn til tekniske sikkerhetstiltak og organisato-

721 Konsesjonsplikten følger av personopplysningsforskriften § 7-1 «Konsesjonsplikt for behand-
ling av personopplysninger i telesektoren». 

722 Jf lov 13. juni 1969 nr 26 om skadeserstatning (skadeserstatningsloven).
723 Se Ot prp nr 92 (1998-99), s 135 og NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 162.
724 Se f eks Nygaard som beskriver kontraktsmedhjelperansvaret slik at «debitor hefter – uavhen-

gig av eiga skyld – for hjelparens handling som om det var debitors eiga handling». Se Ny-
gaard, Skade og ansvar, 6. utg., Bergen Oslo 2007, s 252. Tilsvarende Hagstrøm og Aarbakke 
som uttaler om kontraktsmedhjelperansvaret at «[u]tgangspunktet i kontraktsforhold er at 
debitors kontraktsmessige forpliktelse forblir uendret, selv om han bruker hjelpere til å opp-
fylle.». Se Hagstrøm og Aarbakke, Obligasjonsrett, Oslo 2003, s 470.
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riske tiltak under behandlingen, og må påse at disse tiltakene overholdes.»725 Av 
personverndirektivets fortale premiss 55 fremgår det at den behandlingsansvar-
lige derimot ikke er ansvarlig dersom det påvises feil hos den registrerte eller 
force majeure. Jeg går ikke nærmere inn på hvilke krav til aktsomhet som må 
stilles til den behandlingsansvarliges valg og oppfølgning av databehandlere et-
ter pol § 49 da dette faller utenfor rammene av boken.726

Identitetsforvalterens ansvar etter § 49 vil i stor grad avhenge av i hvilken grad 
ansvarsgrunnlaget omfatter tap/krenkelser som skyldes feil ved de digitale akk-
reditiver som formidles til tjenesteytere. Det er ikke anledning til å forfølge 
spørsmålet i detalj her, men enkelte hovedregler kan imidlertid kort skisseres 
ved peke på Riisnæs’ grunnleggende sondring mellom forveksling og villedning.

Identitetsforvalterens oppgaver har mange likhetstrekk med de som gjelder for utste-
dere av digitale sertifikater. Formålet med en sertifikattjeneste vil, i likhet med akkre-
ditiver formidlet fra en identitetsforvalter, typisk være å bekrefte et faktisk forhold 
angående en bruker. Eksempelvis bekrefter det digitale sertifikatet koblingen mellom 
en offentlig-nøkkel og en identitet, eller andre relevante forhold om sertifikatinnehave-
ren.727 På bakgrunn av den funksjonelle likheten mellom digitale akkreditiver og nøk-
kelsertifikater argumenterer Riisnæs for at en rekke av de rettslige vurderinger som 
gjelder sertifikatutstederens ansvar også vil være relevante når det gjelder identitets-
forvalterens formidling av akkreditiver.728 Riisnæs har i sin analyse av ansvar knyttet 
til sertifikattjenester vist at tap eller ulempe som følge av feil ved slike tjenester i all 
hovedsak kan relateres til det han omtaler som tilfeller av forveksling eller villed-
ning.729 

Med forveksling mener jeg tilfeller hvor brukere av identitetsforvaltningstje-
nester blir forvekslet med andre brukere. Dette omfatter tilfeller av identitets-
misbruk, dvs at noen bevisst har ønsket å tilsnike seg en annens brukerkonto. 
Personvernkrenkelsen og det økonomiske tapet vil da i første rekke ramme den 

725 Se nærmere om den behandlingsansvarliges plikt til å følge opp databehandlere i kap 6.3. I 
forarbeidene til direktivet nevnes også at den behandlingsvarlige skal være fri for ansvar der-
som det er foretatt «appropriate measures» angående informasjonssikkerhetstiltak og valg av 
databehandler. Se Europakommisjonen, COM(90) 314 final – SYN 287 13. september, 1990, 
forslag til art 21. 

726 I juridisk teori er det lagt til grunn at et sentralt spørsmål vedrørende den behandlingsansvar-
liges generelle aktsomhet vil være om det er etablert tilstrekkelig internkontrollsystem og in-
formasjonssikkerhetstiltak som er i henhold til vanlig og anerkjent praksis. Se Schartum og 
Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopplysninger, Ber-
gen 2004, s 180.

727 Se nærmere om PKI og sertifikattjenester kap 3.5.1.1. 
728 Se Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, 

kap 3.7 «Sertifikater og andre digitale akkreditiver», på s 93 og 96.
729 Se Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, 

kap 5.2 «Feil, skader og tap».
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som får sin konto misbrukt. Forveksling omfatter også utilsiktede feil fra iden-
titetsforvalteren side, slik at en brukerkonto f eks er knyttet til feil person. Tapet 
kan her knyttes til at rette bruker selv blir nektet tilgang til tjenester hos en tje-
nesteyter. Videre kan den uskyldig og uvitende personen som brukeren feilaktig 
er assosiert med oppleve forvekslingen som personvernkrenkende.730 

Når det gjelder identitetsforvalterens ansvar for forveksling, er jeg enig med Ri-
isnæs i at feilen som regel vil innebære behandling av personopplysninger i strid 
med personopplysningsloven fra den fra den behandlingsansvarliges side.731 
Dette gjelder både tilfeller hvor noen bevisst har klart å tilsnike seg en annens 
identitet, og tilfeller hvor forvekslingen skyldes utilsiktet feil på identitetsforval-
terens side. Behandlingen skjer ikke på grunnlag av samtykke eller annet gyldig 
rettslig grunnlag, og heller ikke kravene til datakvalitet vil være oppfylt. Bruke-
re av identitetsforvaltningstjenester som lider tap eller som blir krenket som 
følge av forveksling vil altså som hovedregel kunne kreve erstatning etter pol § 
49 for identitetsforvalterens uaktsomme behandling av personopplysinger i 
strid med lovens bestemmelser.

Det er mer tvilsomt om identitetsforvalterens ansvar etter § 49 omfatter tap eller 
ulempe som følge av villedning. Riisnæs karakteriserer villedning på følgende 
måte:

«Typisk for villedningsansvaret er at noen lider tap etter å ha disponert i tillit til en 
opplysning som senere viser seg ikke å være korrekt. I en slik situasjon vil det være den 
tapslidende selv som har foretatt den tapsbringende disposisjon, og for så vidt påført 
seg selv en skade. Den ukorrekte opplysning kan i større eller mindre grad ha virket 
motiverende, og derved medvirket til at den tapslidende handlet som han gjorde (så-
kalt psykisk kausalitet), men opplysningen vil normalt ikke volde skade i seg selv.»732 

I forhold til identitetsforvalterens oppgaver er det mest nærliggende å legge til 
grunn at det er en tjenesteyter som er blitt villedet. Tjenesteyter har f eks stolt på 
en identitetsforvalters erklæring om en brukers identitet, og gitt tilgang til visse 
tjenester eller ressurser. Dersom opplysningene viser seg å være feil vil tjeneste-
yteren kunne bli påført tap som følge av at den forvekslede/misbrukeren får ad-
gang til å gjennomføre tapsbringende transaksjoner, eller ellers får tilgang til 
konfidensielle eller sensitive opplysninger. Tjenesteyterens tap vil i all hovedsak 

730 Se nærmere om forveksling i Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, opp-
gaver og ansvar, Bergen 2007, kap 5.2 «Feil, skader og tap». 

731 Jf Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 
453.

732 Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 
156.
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være økonomiske, og skyldes egne disposisjoner foretatt på grunnlag av urikte 
opplysninger fra identitetsforvalteren.

Spørsmålet blir da om tjenesteyteren kan påberope seg pol § 49 for å kreve erstat-
ning for lidt tap som følge av uaktsom feil fra identitetsforvalteren side. Etter 
ordlyden omfatter erstatningsansvaret alle «skadelidte» som er påført tap som 
følge av ulovlig behandling, jf pol § 49 (3). Dette er for så vidt i tråd med direkti-
vet art 23, hvor det heter at «enhver som har lidt skade» har rett til erstatning. 
Etter Riisnæs sin oppfatning bør imidlertid bestemmelsen, tross ordlyden, tol-
kes innskrenkende:

«[B]estemmelsen må antakelig tolkes innskrenkende, slik at den for andre enn den 
opplysningene direkte gjelder, bare kan påberopes når de krenkede interesser som le-
der til tapet, er av en slik art som personopplysningsloven har til formål å verne, og den 
tapslidende har tilstrekkelig tilknytning til den krenkede interesse. 

Det bør med andre ord ikke være tilstrekkelig for å kreve erstatning etter personopp-
lysningsloven at noen lider tap ved å stole på et sertifikat som ved utaktsomhet er ut-
stedt til feil person. Det må i tillegg kreves at sertifikatmottakeren selv har tilknytning 
til den krenkede interesse (personverninteressen).»733

Riisnæs bygger sitt standpunkt på at personregisterloven erstatningsbestem-
melse bare omfattet den registrerte, og at Skauge-utvalgets lovforslag etter sin 
ordlyd også bare omfattet den registrerte. Ordlyden ble endret til «skadelidte» av 
departementet med henvisning til direktivets art 23, uten å presisere at det drei-
de seg om en endring i forhold til utvalgets forslag og høringsuttalelsene.734 I 
følge Riisnæs vil endringen «kunne ha til dels store konsekvenser på området for 
informasjonsansvaret»:

«Det er ingenting som tyder på at bestemmelsen er ment å være en bestemmelse om 
villedningsansvar. Det vil være mer i overensstemmelse med personopplysningslovens 
system og formål å kompensere personvernkrenkelsene, ikke det rent økonomiske tap 
som oppstår hos en person uavhengig av slik krenkelse. Dersom bestemmelsen var 
ment å være en generell regel om villedningsansvar for tap som er en følge av ulovlig 
behandling av personopplysninger, burde det kommet klarere til syne i forarbeidene til 
loven.»735 

733 Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 
182.

734 Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 
181-182.

735 Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 
182.
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Etter min oppfatning er synspunktet godt fundert. Jeg er enig at det bør ha be-
tydning for adgangen til å påberope pol § 49 at feil fra identitetsforvalteren i li-
ten grad kan anses som en personvernkrenkelse overfor tjenesteyteren. Som 
hovedregel vil altså tjenesteyteren ikke kunne påberope seg pol § 49 ved tap som 
følge av at identitetsforvalteren uaktsomt har formidlet feilaktige opplysninger i 
strid med lovens bestemmelser.

6.3 Databehandler

Personopplysningsloven § 2 (1) 5) definerer databehandleren som den som be-
handler personopplysninger «på vegne» av den behandlingsansvarlige. Databe-
handleren er i likhet med den behandlingsansvarlige en nøkkelaktør etter per-
sonverndirektivet, og med mindre man har klare holdepunkter for at lovgiver 
har ment å fravike direktivet må personopplysningsloven tolkes i lys av direkti-
vet. Av direktivet art 2 e) fremgår det at databehandleren (i likhet med den be-
handlingsansvarlige) kan være en fysisk eller juridisk person. I praksis er data-
behandleren i flertallet av tilfeller en juridisk person. 

Etter personopplysningslovens system er det den behandlingsansvarlige som 
har ansvar for at lovens krav til behandlingsgrunnlag, datakvalitet osv er opp-
fylt, mens databehandleren er en oppdragstaker som behandler personopplys-
ninger i henhold til skriftlig avtale og nærmere instrukser fra den behandlings-
ansvarlige. Mens den behandlingsansvarlige typisk selv tar initiativ og er den 
som bestemmer formål og virkemidler for behandlingen, er databehandleren 
den som får i oppdrag av den behandlingsansvarlige å stå for bestemte deler av 
behandlingen.

I utgangspunktet har den behandlingsansvarlige stor grad av frihet til å velge å 
sette bort hele eller deler av behandlingen til databehandlere. Forutsetningen 
må imidlertid være at den behandlingsansvarlige fremdeles er den som faktisk 
«bestemmer formål og hjelpemidler». «Hjelpemidler» omfatter også det å kunne 
velge hvem som skal være databehandler, jf om kriteriene for å bestemme hvem 
som er behandlingsansvarlig i kapittel 6.2.1. 

Personopplysningsloven § 15 stiller krav til at den behandlingsansvarlige inngår 
en skriftlig avtale med databehandlere. Avtalen har til formål å angi databe-
handlerens rådighet over opplysningene, og skal dessuten gjøre oppmerksom på 
databehandlerens selvstendige ansvar for informasjonssikkerhet. I den videre 
fremstilling drøftes kravene til databehandleravtalens innhold, adgangen for 
databehandleren til å benytte underleverandører samt formkrav til databehand-
leravtalen
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Avslutningsvis i kapitlet drøftes også den prinsipielle sondringen mellom den 
behandlingsansvarlige og tilknyttede databehandlere, samt deres medarbeide-
re, og «andre» – i direktivet omtalt som «tredjemann». Avgrensningen mot tred-
jemann er ikke synliggjort i personopplysningsloven eller forarbeidene, men 
angir den krets av aktører og personer den behandlingsansvarlige qua behand-
lingsansvarlig har kompetanse til å styre og instruere. Sondringen har derfor 
betydning for den behandlingsansvarliges rådighet over personopplysninger, 
siden tilgjengeliggjøring overfor tredjemann vil regnes som en utlevering som 
blant annet stiller krav til behandlingsgrunnlag og informasjonsplikt.

6.3.1 Krav til databehandleravtale
For at den registrerte ikke skal bli skadelidende av at den behandlingsansvarlige 
setter ut behandlingen, bygger direktivet og loven på at den behandlingsansvar-
lige også er ansvarlig for databehandlerens behandling av personopplysninger. 
Dette innebærer at den behandlingsansvarliges bare kan velge databehandlere 
som vil kunne tilfredsstille lovens krav, og at den behandlingsansvarlige har en 
kontinuerlig oppfølgningsplikt for sine databehandlere. Kravene til den behand-
lingsansvarliges valg og oppfølgning av databehandlere fremgår klart av per-
sonverndirektivets art 17 (2) om informasjonssikkerhet:

«Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser om at den behandlingsansvarlige, der-
som behandlingen utføres for dennes regning, må velge en databehandler som gir de 
nødvendige garantier med hensyn til de tekniske sikkerhetstiltak og organisatoriske 
tiltak under behandlingen, om må påse at disse tiltakene overholdes.» 

I direktivet og loven er oppfølgningsplikten av databehandleren søkt gjennom-
ført ved at den behandlingsansvarlige er pliktig til å ha på plass en avtale med 
databehandleren. Kravene til databehandleravtale følger av pol § 15, som lyder:

«§ 15 Databehandlerens rådighet over personopplysninger
En databehandler kan ikke behandle personopplysninger på annen måte enn det som 
er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige. Opplysningene kan heller ikke uten 
slik avtale overlates til noen andre for lagring eller bearbeidelse.

I avtalen med den behandlingsansvarlige skal det også gå frem at databehandleren 
plikter å gjennomføre slike sikringstiltak som følger av § 13.»

I det følgende ser vi nærmere på bestemmelsens krav til rådighetsbegrensning 
og sikringstiltak. Videre hvilke krav som stilles til organisering av databehand-
lerens eventuelle underleverandører. Tilslutt drøftes hvilke formkrav som gjel-
der for databehandleravtaler etter bestemmelsen.



275

6.3.1.1 Databehandlerens rådighet og ansvar for sikringstiltak
En databehandleravtale skal for det første begrense databehandlerens rådighet 
over opplysningene, jf pol § 15 (1) som slår fast at databehandleren ikke kan 
behandle personopplysninger «på annen måte» enn det som er skriftlig avtalt 
med den behandlingsansvarlige. Dette innebærer naturlig nok at databehandle-
ren ikke kan behandle opplysninger til andre formål enn det som er avtalt.736 I 
tillegg må avtalen sikre at databehandleren forplikter seg til å handle etter den 
behandlingsansvarliges nærmere instrukser, jf personverndirektivet art 17 (3) 
første alternativ, om at avtalen særlig skal fastsette at «databehandleren skal 
handle utelukkende etter instruks fra den behandlingsansvarlige». Personopp-
lysningsloven § 15 kan altså ikke leses slik at databehandleravtalen uttømmende 
må angi hvordan databehandleren skal gjennomføre behandlingen av opplys-
ningene.737 Databehandleravtalen danner det rettslige grunnlaget – og dermed 
også rammene – for databehandlerens adgang til å behandle personopplysnin-
gene. Utover dette skal avtalen sikre at databehandleren forplikter seg til å følge 
den behandlingsansvarliges nærmere instrukser og rutiner for behandlingen, 
slik blant annet reglene om internkontroll stiller krav til, jf pol § 14 og pof kapit-
tel 3.

I tillegg til å angi databehandlerens rådighet over opplysningene, skal avtalen i 
følge § 15 (3) presisere databehandlerens selvstendige plikt til sikringstiltak etter 
§ 13 (2) og (3). Som nevnt i kapittel 6.2.6.2 om straff, er det antatt at også databe-
handleren kan straffes for brudd på personopplysningslovens informasjonssik-
kerhetsregler, jf pol § 48 (1) e). Når det gjelder erstatningsansvaret etter pol § 49, 
er det i kapittel 6.2.6.3 lagt til grunn at ansvarsgrunnlaget bare kan gjøres gjel-
dende overfor den behandlingsansvarlige, ikke databehandleren. Den som kre-
ver erstatning etter pol § 49 for lidt tap pga ulovlig behandling av personopplys-
ninger må altså rette kravet mot den behandlingsansvarlige, som også hefter for 
databehandleres uaktsomme overtredelser av lovens bestemmelser. Dette for-

736 Sml med NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 143 hvor det i stedet for «rådighet» er lagt vekt 
på at databehandleren ikke skal benytte opplysningene til andre formål enn det oppdraget 
gjelder.

737 Etter min mening er det derfor ikke holdepunkter for følgende uttalelser i Datatilsynets års-
melding for 2008 som tilsynelatende gir uttrykk for krav til detaljerte databehandleravtaler: 
«Avtalen må (...) inneholde et minimum av bestemmelser som ivaretar de registrertes rettig-
heter etter personopplysningsloven. All bruk av personopplysninger mellom start- og sluttids-
punkt må reguleres i avtalen.» Se Datatilsynet, Datatilsynets årsmelding for 2008, Datatilsy-
net.no, 2008, s 23. Kravene til detaljering er tilsynelatende dempet noe i Datatilsynets 
veiledning om databehandleravtaler hvor det fremheves at det klart skal fremgå hva som er 
formålet med behandlingen og hva databehandler skal gjøre med personopplysningene. Se 
Datatilsynet, Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven, Data-
tilsynet.no, 2009, s 8 «Minimumskrav».
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hindrer imidlertid ikke at den behandlingsansvarlige kan søke regress av data-
behandleren etter avtale eller etter alminnelige erstatningsregler.

I Datatilsynets tilsynssak vedrørende Narvik kommunes bruk av skytjenesten 
Google Apps ble det gitt prinsipielle avklaringer angående ytterligere forhold 
som må reguleres i databehandleravtale. For det første ble det avklart at i de 
tilfeller databehandleren lagrer personopplysninger i utlandet, er det tilstrekke-
lig å angi hvilke land dette gjelder slik at den behandlingsansvarlige kan vurde-
re sikkerheten og om reglene for overføring til tredjeland er oppfylt. Det er ikke 
et krav at den eksakte lokasjonen for datasentre angis, da dette kan innebære økt 
sikkerhetsrisiko. For det andre kan krav til revisjon i henhold til personopplys-
ningsforskriften § 2-5 oppfylles ved at en uavhengig tredjepart gjennomfører 
revisjon etter anerkjente standarder og den behandlingsansvarlige får tilgang til 
revisjonsrapportene. Det er med andre ord ikke et krav at den behandlingsvar-
lige egenhendig gjennomfører revisjon hos databehandler.738

6.3.1.2 Avtale med «andre» – herunder databehandlerens underlever
andører
I pol § 15 (1) andre punktum er det presisert at den behandlingsansvarlig plikter 
å ha slik avtale som nevnt i første punktum for at opplysningene skal kunne 
overlates til «noen andre» for lagring eller bearbeidelse. «Andre» omfatter for 
det første aktører som ikke anses som databehandler fordi oppdraget ikke pri-
mært angår behandling av personopplysninger, men f eks i henhold til § 13 (3) 
«utfører oppdrag i tilknytning til informasjonssystemet.» I forarbeidene er det 
lagt til grunn at det ikke sjelden er behov for at andre enn databehandleren får 
tilgang til opplysningene, f  eks servicepersonell som utfører vedlikehold eller 
reparasjon på datamaskinutstyr. Disse har, i følge forarbeidene, ikke befatning 
med opplysningene på en slik måte at de er å anse som databehandlere. Om den 
behandlingsansvarliges plikt til etablere avtale ved utlevering av opplysninger 
til andre enn databehandlere sies det: 

«For disse gjelder ikke sikkerhetskravene i loven direkte, men den behandlingsansvar-
lige har som følge av [§ 13 (3)] ansvar for å sikre at også disse gruppene sikrer person-
opplysninger på minst like god måte som loven og forskriften krever – f eks ved å ned-
felle krav til sikkerhet i kontrakten mellom den behandlingsansvarlige og dennes 
partnere eller leverandører»739

Selv om § 15 (1) etter ordlyden bare gjelder databehandleravtaler, må bestem-
melsen i lys av pol § 13 (3) og forarbeidene forstås slik at den behandlingsansvar-

738 Se nærmere om Narvik-saken i Tønseth og Olsen «Narvik kommune og Google Apps», Lov&-
Data, nr 4 2012, s 18–20.

739 Ot prp nr 92 (1998-99), spesialmotivene til § 13, på s 116.
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lige også plikter å ha på plass avtaler med «andre» som får tilgang til opplysnin-
ger, og gjennom avtalen påse at disse oppfyller kravene til informasjonssikkerhet 
etter § 13. 

For det andre regulerer § 15 (1) andre punktum databehandleres adgang til å 
benytte underleverandører. Slike underleverandører vil, til tross for at de får 
oppdraget gjennom en annen databehandler, også anses som databehandlere i 
forhold til den opprinnelige behandlingsansvarlige.740 Den behandlingsansvar-
lige må i så fall enten inngå avtale direkte med hver underleverandør av databe-
handleren, eller avtale bruk av underleverandører med databehandleren som 
ønsker å sette bort deler av oppdraget.741 

En forutsetning for bruk av underleverandører må imidlertid være at den be-
handlingsansvarlige ikke forsømmer sin plikt til å forsvarlig velge og kontinuer-
lig følge opp databehandlere, jf over. Kravet til forsvarlig valg taler for databe-
handleravtalen klart angir hvilke underleverandører som benyttes, og/eller at 
den behandlingsansvarlige betinger seg retten til å godkjenne nye underleve-
randører. Oppfølgningsplikten kan oppfylles ved at databehandler pålegges å 
innta i sine avtaler med underleverandører at behandlingen bare skal skje i hen-
hold til de regler og restriksjoner som gjelder for databehandler selv, og at un-
derleverandører i kraft av å være databehandlere har selvstendig plikt til å over-
holde personopplysningslovens informasjonssikkerhetsbestemmelser. Videre 
forutsettes det at den behandlingsansvarlige gjennom avtalene, eller gjennom 
annet rettslig grunnlag, effektivt kan instruere underleverandører om behand-
lingen av personopplysninger. 

Siden loven gir aktørene en viss handlefrihet, kan det være grunn til å peke på 
noen av de momentene som vil være av betydning for valg av avtale- og organi-
sasjonsmodell. For den behandlingsansvarlige vil direkte avtaler med alle data-
behandlere (medregnet underleverandører) presumptivt gi best kontroll over 
utføring av oppdraget. Det er grunn til å tro at dette vil være et tungtveiende 
hensyn, tatt i betraktning at den behandlingsansvarlige som hovedregel vil være 
straffe- og erstatningsrettslig ansvarlig for databehandleres overtredelser av 
personopplysningsloven. På den annen side vil denne løsningen være mer res-
surskrevende i tilfeller hvor det er mange underleverandører. I slike tilfeller vil 

740 Se tilsvarende NOU 1997: 19 Et bedre personvern, spesialmotivene til § 13, s 143: «Annet 
punktum innebærer at databehandlere ikke kan samarbeide med andre databehandlere om å 
utføre oppdraget uten at dette avtales med oppdragsgiver» (min utheving).

741 I Datatilsynets veiledning om databehandleravtaler er det lagt til grunn at bruk av underleve-
randører skal avtales mellom den behandlingsansvarlige og databehandler. Se Datatilsynet, 
Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helseregisterloven, Datatilsynet.no, 
2009, s 8.
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det kunne være enklere for den behandlingsansvarlige å forholde seg til én data-
behandler som koordinerer underleverandørenes oppgaver.

Databehandleren sin rådighet over personopplysningene følger av avtalen med 
den behandlingsansvarlige. Databehandlerens kompetanse til å sette bort deler 
av oppdraget må derfor bero på en tolkning av avtalegrunnlaget, og underleve-
randører kan klart ikke få overført større rådighet over opplysningene enn det 
databehandleren selv har. Som nevnt over vil også underleverandører være da-
tabehandlere i lovens forstand, slik at disse også vil ha et selvstendig ansvar for 
å overholde lovens og forskriftens informasjonssikkerhetsbestemmelser. Utover 
dette er det grunn til å tro at en avtalemodell hvor én databehandler utad frem-
står som ansvarlig for hele oppdraget, vil kunne ha betydning for risikofordelin-
gen mellom den behandlingsansvarlige, databehandleren og underleverandøre-
ne. Dette til forskjell fra tilfeller hvor den behandlingsansvarlige selv har større 
innflytelse på valg og koordinering av databehandlerens underleverandører og 
selv har direkte avtale med hver aktør.

6.3.1.3 Formkrav til databehandleravtale
Etter personopplysningsloven § 15 er det krav til skriftlig avtale mellom den be-
handlingsansvarlige og databehandlere. Bestemmelsen gjennomfører person-
verndirektivet art 17, hvor det fremgår at «et annet juridisk bindende dokument» 
vil være likestilt med avtale mellom aktørene.742 I juridisk teori er det antatt at 
flere avtaleformer vil oppfylle direktivets krav. Terstegge bemerker om dette:

«This obligation need not take the form of a single contract, but can be any legally 
binding instrument. One such example would be a Service Level Agreement, as is 
common between two organizations belonging to the same group, and another would 
be, in the case of a series of contracts such as a Master og Umbrella Agreement (stipu-
lating the relationship between two organizations), a Framework Service Agreement 
(stipulating the service to be supplied and the general conditions of the service) plus it 
[sic] exhibits or annexes (stipulating the details of the service). In the case of an inter-
national data transfer where the data controller is the data exporter and the data 
processor is the data importer, it can also take the form of a Data Transfer Agreement 
as used under art. 26(2).»743

Etter personopplysningsloven og dens forarbeider har jeg ikke funnet holde-
punkter for at også «andre juridisk bindende dokumenter» vil kunne erstatte 
skriftlig avtale. Imidlertid kan jeg ikke se noen hindre for at også databehand-
leravtaler med f eks flere avtaleparter, eller de avtaleformer som Terstegge nev-
ner eksempler på, vil kunne oppfylle personopplysningslovens krav. I følge Da-

742 I den engelske versjonen av direktivet art 17 (3) benyttes «contract or legal act binding the 
processor to the controller and stipulating ...» (min utheving).

743 Terstegge i Poullet m fl. (red), Concise European IT law, Alphen aan den Rijn 2006, s 78-79.
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tatilsynets praksis er det ikke noe i veien for at databehandleravtaler inngår som 
et eget kapittel i egne tjenesteavtaler (driftsavtaler) mellom partene.744

Personoppplysningslovens krav til skriftlighet er i tråd med personverndirekti-
vet art  17 (4) som begrunner kravet til skriftlighet eller «annen tilsvarende 
form» med bevishensyn. Når annet ikke følger av forarbeidene til personopplys-
ningsloven, bør også avtaler som foreligger elektronisk oppfylle kravet til skrift-
lighet. I forarbeidene er det ikke stilt krav til at avtalen må være undertegnet, 
men dette vil selvsagt være fordelaktig av bevishensyn dersom det etter omsten-
dighetene skulle være tvil om det foreligger avtale mellom partene.745 Datatilsy-
net og Personvernnemnda kan i henhold til § 41 (1) kreve databehandleravtaler 
fremlagt, og den behandlingsansvarlige kan straffes for å unnlate å etablere de 
nødvendige avtaler, jf § 48 (1) e).

6.3.2 Nærmere om «medarbeidere» og forholdet til «tredjemann» 
I utgangspunktet stiller personopplysningsloven ingen bestemte krav til hvem 
som kan være databehandler. Av direktivets og personopplysningslovens system 
følger det imidlertid at det må sondres mellom databehandlere og den behand-
lingsansvarliges medarbeidere.

Den klare hovedregel er at en databehandler er en fysisk eller juridisk person 
utenfor den behandlingsansvarliges organisasjon. Hvis databehandleren er en 
juridisk person, er det den juridiske personen som sådan som er databehandler. 
Medarbeidere er i følge personopplysningsloven ansatte og andre som er under-
ordnet den behandlingsansvarliges instruksjonsmyndighet. Til databehandle-
rens organisasjon kan det også være tilknyttet medarbeidere, som da behandler 
personopplysninger i henhold til databehandlerens instrukser. 

I følge personverndirektivet art 2 f) vil alle andre enn den registrerte og de roller 
som er nevnt over – den behandlingsansvarlige, databehandlere samt disses 
medarbeidere – anses som tredjemenn: 

««tredjemann»: enhver annen fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå 
eller ethvert annet organ enn den registrerte, den behandlingsansvarlige, databehand-
leren og de personer som under den behandlingsansvarliges eller databehandlerens 
direkte myndighet har fullmakt til å behandle opplysningene.»

744 Se Datatilsynet, Datatilsynets årsmelding for 2008, Datatilsynet.no, 2008, s 23. I veiledningen 
om databehandleravtaler påpekes det at en databehandleravtale kan være en integrert del av 
annet avtaleverk. Se Datatilsynet, Databehandleravtaler etter personopplysningsloven og helse-
registerloven, Datatilsynet.no, 2009, s 7.

745 Se tilsvarende i forhold til personupplysningslagen, Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 
3. uppl., Stockholm 2007, s 365. 
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Definisjonen av tredjemann er ikke inntatt i personopplysningsloven, og er for-
øvrig ikke nevnt i forarbeidene eller i norsk juridisk teori. Etter min oppfatning 
fortjener den oppmerksomhet siden avgrensningen mot tredjemann belyser for-
holdet mellom direktivets roller og regelverkets underliggende systematikk. Av-
grensningen kan illustreres på følgende måte:

Avgrensningen mot tredjemann angir grensene for den behandling som skjer i 
henhold til den behandlingsansvarliges styrings- og instruksjonsmyndighet. 
Med hensyn til databehandlere følger denne instruksjonsretten av databehand-
leravtalen. Når det gjelder medarbeidere slår personverndirektivet art 16 fast et 
prinsipp om at slike bare skal behandle personopplysninger etter instruks fra 
den behandlingsansvarlige, riktignok med mulighet for unntak som følger av 
nasjonal lovgivning. Dette sentrale prinsippet er i liten grad synliggjort i per-
sonopplysningsloven, men følger forutsetningsvis av reglene om informasjons-
sikkerhet og internkontroll, jf pol §§ 13 14, og forskriften § 2-8 om at medarbei-
dere «bare skal benytte informasjonssystemet for å utføre pålagte oppgaver, og 
selv være autorisert for slik bruk.» 

Når det gjelder den «interne» behandlingen av personopplysninger i regi av den 
behandlingsansvarlige gjelder også lovens krav til behandlingsgrunnlag og 
grunnkravene for behandling. Men innenfor disse rammene har den behand-
lingsansvarlige stor grad av frihet til å bestemme hvordan behandlingen av per-

Den registrerte

Behandlingsansvarlig
- medarbeidere

Databehandlere
- medarbeidere

Databehandlere
- medarbeidere

Tredjemann: 
”alle andre”
personer og 
virksomheter

Figur 23 Avgrensning mot «tredjemann»
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sonopplysninger skal gjennomføres gjennom bruk av egne medarbeidere og ek-
sterne databehandlere. Skal opplysninger utleveres til tredjemann – og dermed 
til noen utenfor den krets av personer og organisasjoner som den behandlings-
ansvarlige kan instruere – forutsetter dette behandlingsgrunnlag og at lovens 
grunnkrav til behandlingen er oppfylt. I direktivet anvendes begrepet tredje-
mann blant annet i forbindelse med reglene om informasjonsplikt og retten til å 
stanse videre behandling, jf persondirektivet art 11 og 14 (1) b). Selv om videre-
formidling til tredjemann skulle være berettiget, vil dette som hovedregel utløse 
informasjonsplikt overfor den registrerte. 

Betraktningene om styrings- og instruksjonsmyndighet, slik systematikken 
knyttet til tredjemann foranlediger, vil kunne være av betydning for å avklare 
om en aktør skal regnes som en medarbeider hos den behandlingsansvarlige 
eller som en databehandler. Som nevnt over er den klare hovedregel at medar-
beidere er ansatte hos den behandlingsansvarlige. Mer usikkert er det om en-
keltmannsforetak, juridiske personer eller offentlig myndigheter skal anses som 
medarbeidere eller databehandlere.

Forutsetningen for at en juridisk person kan være medarbeider synes å være at 
den behandlingsansvarlige har instruksjonsmyndighet over vedkommende – 
slik det typisk er ved et ansettelsesforhold. Dersom den behandlingsansvarlige 
ikke har instruksjonsmyndighet gjennom f eks en arbeidsavtale, må utgangs-
punktet være at aktøren må anses som databehandler og at kompetansen og 
rådigheten over opplysningene som behandles på den behandlingsansvarliges 
vegne gis gjennom en databehandleravtale. Unntak fra dette gjelder forholdet 
mellom overordnede og underordnede forvaltningsorganer der det overordnede 
forvaltningsorganet i kraft av sin organisasjons- og instruksjonsmyndighet kan 
delegere kompetanse til behandle personopplysninger til det underordnede or-
ganet, jf kapittel 6.6.1 om vertikal plassering av behandlingsansvaret i offentlig 
sektor. Tilsvarende er det antatt at f eks filialer som ikke er selvstendige rettsub-
jekter vil anses som medarbeidere til enten den behandlingsansvarlige, eller 
eventuelle databehandlere dersom databehandlerne er selvstendige rettssubjek-
ter, jf kapittel 6.6.2 om behandlingsansvaret i konsernforhold.746

Som nevnt i kapittel 6.3.1.2 er det i personopplysingsloven også introdusert «an-
dre» aktører som tilsynelatende verken er behandlingsansvarlige, databehand-
lere eller medarbeidere hos noen av disse. Eksempler på dette er § 13 (3) vedrø-
rende «andre som utfører oppdrag i tilknytning til informasjonssystemet» og § 
15 (1) andre punktum som krever avtale dersom behandlingsansvarlige overla-

746 Se Kotschy i Poullet m fl. (red), Concise European IT law, Alphen aan den Rijn 2006, s 34 «[A]
ffiliates of private controllers or processors without legal personality are not «third parties», 
but part of the controller or processor».
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ter personopplysninger for lagring eller bearbeidelse til «noen andre». Når det 
gjelder disse bestemmelsene blir det altså ikke tvingende nødvendig å definere 
slike «andre» som enten medarbeider eller databehandler. Etter min oppfatning 
kan man imidlertid stille spørsmål ved nødvendigheten og hensiktsmessigheten 
av å introdusere aktører utover det som følger av personverndirektivet.

6.4 Tilbyder(e) av elektronisk kommunikasjonsnett og tjeneste

Relevante personopplysningsrettslige krav til identitetsforvaltning og elektro-
nisk samhandling følger også av ekomloven og ekomforskriften. Regelverket 
gjennomfører viktige regler om vern av personopplysninger som følger av kom-
munikasjonsverndirektivet 2002/58/EF (sist endret ved direktiv 136/2009/EF). 

Ekomloven innfører to roller som har særlige oppgaver etter loven: tilbydere av 
henholdsvis elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjons-
tjeneste.

Elektronisk kommunikasjonsnett omfatter «system for signaltransport som 
muliggjør overføring av lyd, tekst, bilder eller andre data ved hjelp av elektro-
magnetiske signaler i fritt rom eller kabel (…)», jf ekoml § 1-5 nr 2. I utgangs-
punktet gjelder dette all nødvendig infrastruktur uavhengig av hva slags tekno-
logi som benyttes for å overføre elektroniske elektronisk kommunikasjon. En 
tilbyder av elektronisk kommunikasjonsnett tilbyr andre tilgang til slikt nett.

Elektronisk kommunikasjonstjeneste er definert i ekoml § 1-5 nr 3 som «tjenes-
te som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av signaler i elektronisk 
kommunikasjonsnett og som normalt ytes mot vederlag.» I mange tilfeller vil en 
og samme tilbyder både gi tilgang til nett og formidle elektronisk kommunika-
sjon. 

Mange av lovens bestemmelser gjelder bare for offentlig elektronisk kommuni-
kasjonstjeneste, dvs elektronisk kommunikasjonstjeneste som er tilgjengelig for 
allmennheten eller beregnet til bruk for allmennheten, jf ekoml § 1-5 nr 4. Disse 
bestemmelsene gjelder altså ikke for tjenester som bare er tilgjengelig for en 
lukket krets, f eks intranett på arbeidsplasser.747 Anvendelsesområdet for kom-
munikasjonsverndirektivet er «behandling av personopplysninger i forbindelse 
med at offentlig tilgjengelige elektroniske kommunikasjonstjenester tilbys i 
offent lige kommunikasjonsnett i Felleskapet», jf art 3. 

747 Se særlige bestemmelser om private elektroniske kommunikasjonsnett i ekomforskriften kap 
9.
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Med hensyn til å avklare roller og oppgaver knyttet til identitetsforvaltning vil 
tilbydere av elektronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste primært ha ansvar for 
å formidle elektronisk kommunikasjon. Tilbyderne gjør det mulig for andre 
 aktører å tilby andre tjenester, herunder identitetsforvaltningstjenester, og for 
brukere å nyttiggjøre seg slike tjenester. Tilbydere etter lov om elektronisk kom-
munikasjon vil derfor normalt ikke være behandlingsansvarlige eller data-
behandlere for tjenester som andre aktører tilbyr ved hjelp av deres tjenester 
med å formidle elektronisk kommunikasjon.

Når det gjelder behandling av opplysninger om egne sluttbrukere vil imidlertid 
tilbyderne anses som behandlingsansvarlige etter personopplysningsloven. Det-
te er kanskje ikke så lett å utlede av ekomloven og -forskriften, der bestemmel-
sene som skal gjennomføre kommunikasjonsverndirektivet ikke så tydelig 
fremstår som bestemmelser som skal ivareta personvernhensyn.748 Personvern-
direktivets fortale premiss 47 kaster lys over forholdet mellom direktivene og 
dets aktører: 

«Dersom en melding som inneholder personopplysninger, oversendes ved hjelp av en 
telekommunikasjonstjeneste eller en elektronisk posttjeneste som har som eneste for-
mål å oversende slike meldinger, er det den person meldingen opprinnelig kom fra, og 
ikke den person som tilbyr tjenesten, som normalt vil bli ansett som behandlingsan-
svarlig for utfyllende personopplysninger. De personer som tilbyr disse tjenestene, vil 
likevel normalt bli ansett som behandlingsansvarlige for utfyllende personopplysnin-
ger som er nødvendige for å utføre tjenesten.» 

En slik tolkning følger dessuten forutsetningsvis av kommunikasjonsverndirek-
tivet art 1 nr 2 som slår fast at bestemmelsene i direktivet presiserer og utfyller 
personverndirektivet, og art 2 om at definisjonene i personverndirektivet får 
anvendelse med mindre annet er angitt. Den nære sammenhengen mellom 
 regelsettene fremgår også av art 15 nr 2 som slår fast at personverndirektivets 
kapittel III om sanksjoner også skal gjelde for nasjonale bestemmelser etter 
kommunikasjonsverndirektivet,749 og art 15 nr 3 om at Art 29-gruppens tilsyns-
oppgaver også gjelder kommunikasjonsverndirektivets bestemmelser.750 Av 
kommunikasjonsverndirektivets fortale premiss 32 følger det at personvern-

748 Under høringen av forslaget til ekomloven var det flere av høringsinstansene som var kritisk 
til plassering av bestemmelsene som gjennomfører kommunikasjonsverndirektivet, blant an-
net av hensyn til tilsyn med regelverket og fordeling av oppgaver mellom Post- og teletilsynet 
og Datatilsynet. Se Ot prp nr 58 (2002–2003), s 71. 

749 I kap 6.2.6.3 om ansvarsgrunnlaget i pol § 49 påpeker jeg at det synes som om lovgiver har 
glemt å gjennomføre en erstatningsbestemmelse for overtredelse av bestemmelser som gjen-
nomfører kommunikasjonsverndirektivets regler. 

750 Se også kommunikasjonsverndirektivets fortale, blant annet premiss 10, 12, 17, 20, 23, 25, 41 
og 46. 
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direktivets regler om forholdet mellom behandlingsansvarlige og bruk av data-
behandlere også gjelder for tilbydere som benytter underleverandører i forbin-
delse med behandling av personopplysninger knyttet til sine tjenester.

Tilbydere etter ekomloven vil i mange tilfeller være i en gunstig situasjon med 
tanke på å yte identitetsforvaltningstjenester. Tilbydere vil gjerne ha kunnskap 
om brukernes (og enkelte tjenesteyteres) identitet, som f eks på brukerens ønske 
kan formidles til andre tjenesteytere. I mange tilfeller vil det riktignok kunne 
være usikkerhet knyttet hvem som faktisk benytter en tjeneste. Et viktig skille er 
her mellom sluttbruker (den fysiske eller juridiske abonnenten, f eks en husstand 
eller en bedrift), og bruker (den fysiske eller juridiske personen som faktisk bru-
ker tjenesten), jf ekomloven § 1-5 (1) nr 15 og nr 14. Tilbydere vil også kunne 
sitte på tilleggsinformasjon om brukere og sluttbrukere som potensielt kan be-
nyttes til å yte ulike tjenester. Dette gjelder blant annet informasjon om bruk av 
elektronisk kommunikasjon (trafikkdata) samt informasjon om geografisk 
loka sjon. 

Når det gjelder telefoni, utgjør dessuten besittelse av simkort og håndsett en 
hendig autentiseringsmekanisme (noe en «har») som legger til rette for ulike 
løsninger som krever autentisering av brukeren. Dette gjelder for eksempel løs-
ninger for to-faktor autentisering der engangskode sendes på sms (i stedet for 
passordkalkulator), inntasting av kode i sikker applikasjon på smartelefon751 
 eller betalingstjenester på smarttelefon. 

Nedenfor gjennomgås de sentrale reglene som regulerer tilbydernes adgang til å 
benytte informasjon om selve sluttbruker/bruker samt informasjon om slutt-
brukers/brukers bruk av elektronisk kommunikasjon i forbindelse med tjeneste-
yting.

Det faktum at tilbydere av elektronisk kommunikasjon kjenner koblingen mel-
lom en IP-adresse (eller annen kommunikasjonsadresse, f eks telefonnummer) 
og brukeren av IP-adressen, gjør også at andre aktører vil være interessert i å få 
utlevert slik informasjon i forbindelse med etterforskning av kriminalitet eller 
sivile tvister. Sentrale spørsmål er derfor i hvilken grad tilbydere er pålagt å 
identifisere og/eller autentisere egne sluttbrukere. Dessuten er det et spørsmål 
om hvilke opplysninger tilbyderen er pålagt å lagre, evt om det er plikt til å slet-
te eller anonymisere slik informasjon. Videre blir det et spørsmål om hvilke 
vilkår som må foreligge for at tilbyderen skal ha adgang, evt plikt til å utlevere 
informasjon om sluttbrukere og dennes bruk av elektronisk kommunikasjon.

751 Se for eksempel BankID på mobil: https://www.bankid.no/Dette-er-BankID/BankID-pa-mo-
bil/.
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Når det gjelder offentlig telefontjenester752 er tilbydere pålagt å føre oversikt over 
sluttbrukere som blant annet muliggjør entydig identifisering, jf ekomforskrif-
ten § 6-2. Av registreringsplikten følger det forutsetningsvis også en plikt til å 
foreta en forholdsmessig identifisering og autentisering av sluttbrukere.753 

Registreringsplikten etter ekomforskriften § 6-2 gjelder etter ordlyden bare for 
«telefontjenester». Bestemmelsen hjemler med andre ord ikke registreringsplikt 
i forhold til Internettabonnenter. En eventuell plikt for tilbydere til å føre over-
sikt over Internettabonnenter kan muligens følge av ekoml § 2-8 som pålegger 
tilbyderne å tilrettelegge for «lovbestemt tilgang til informasjon». I følge forar-
beidene gjelder bestemmelsen tilrettelegging av nett og tjeneste for kommuni-
kasjonskontroll som gjennomføres av politiet etter straffeprosessloven kapittel 
16a og oppfylling av utleveringspålegg etter straffeprosessloven § 210 når utleve-
ringspålegget gjelder informasjon om sluttbruker og elektronisk kommunika-
sjon.754 Selv om straffeprosesslovens regler klart forutsetter at politiet kan 
 innhente opplysninger om abonnenter og abonnenters bruk av elektronisk 
kom munikasjon, er det ikke angitt noen bestemte krav til tilbydernes identifise-
ring- og autentisering av abonnenter. I mangel av klar hjemmel må utgangs-
punktet være at det ikke foreligger noen plikt for tilbydere til å føre oversikt over 
abonnenter. I praksis vil imidlertid tilbyderne ha en egeninteresse i å ha oversikt 
over hvem abonnenten er i forhold til f eks fakturering og tekniske oppkobling 
og vedlikehold. 

Hovedregelen for behandling av trafikkdata755 er at de skal slettes eller anony-
miseres så snart de ikke lenger er nødvendige for kommunikasjonsformål eller 
faktureringsformål, jf ekoml § 2-7 (2). Foreløpig er det ikke gitt forskrifter, slik 
det åpnes for i ekoml § 2-7 (3) og 2-8 (3), som gjør innhugg i hovedregelen. Den 
nærmere lagringstiden følger i dag av konsesjoner gitt av Datatilsynet som 
hjemler 3 og 5 måneders lagringstid avhengig av om det er månedsvis eller kvar-
talsvis fakturering.756

Dersom trafikkdata skal benyttes til andre formål enn kommunikasjons- eller 
faktureringsformål, er hovedregelen etter ekoml § 2-7 (2) andre punktum at 

752 Se definisjon av telefontjeneste i ekoml § 1-5 nr 5. 
753 Se nærmere om bakgrunnen for bestemmelsen og de praktiske utfordringene knyttet til etter-

levelse i Olsen, «Lovgivningsprosessen bak registreringsplikt for kontantkort til mobiltele-
fon», Lov & Data, 85, 2006, s 1-6. 

754 Jf Ot prp nr 58 (2002–2003), s 93. Se nærmere om tilretteleggingsplikten i Dahlgren, Elektro-
niske spor fra mobiltelefoner, Complex 4/2004, s 17.

755 Trafikkdata er definert i ekomforskriften § 7-1 (1) andre punktum som «data som er nødven-
dig for å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett eller for fakturering 
av slik overføring.» Se nærmere beskrivelse i Ot prp nr 58 (2002–2003), s 92.

756 Jf Dahlgren, Elektroniske spor fra mobiltelefoner, Complex 4/2004, s 13-16.
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 dette krever samtykke fra brukeren. Hovedregelen om samtykke bekreftes i spe-
sialbestemmelsene om trafikkdata og lokasjonsdata/signaleringsdata i ekomfor-
skriften §§ 7-1 (4) og 7-2 (1). I følge ekomforskriften § 7-4 er det person opplys-
ningslovens krav til samtykke som skal legges til grunn i de to bestemmelsene, 
dog med den presisering at samtykke etter § 7-2 (lokasjonsdata) skal kunne 
trekkes tilbake midlertidig for hver enkelt oppkobling til det elektroniske kom-
munikasjonsnett eller ved hver enkelt bruk av tjenesten. 

Adgangen for tilbyder til å utlevere opplysninger til andre reguleres av taushets-
pliktsbestemmelsen i ekoml § 2-9. Hovedregelen er taushetsplikt for tilbyder og 
enhver som utfører tjenester for tilbyder. Vilkårene for å kunne utlevere opplys-
ninger til påtalemyndigheten og politiet, samt i forbindelse med vitnemål for 
retten, følger av tredje og fjerde ledd. 

I reguleringen av elektronisk kommunikasjon finnes også bestemmelser som 
ikke primært retter seg mot tilbydere i ekomlovens forstand. Av særlig interesse 
er ekomloven § 2-7b som regulerer adgang til å lagre opplysninger i brukers 
kommunikasjonsutstyr eller til å skaffe seg adgang til slike. Av bestemmelsens 
tittel følger det at den særlig er ment å regulere bruk av informasjonskapsler/
cookies. Som vi har sett i kapittel 3.3.3.2 er informasjonskapsler og liknende 
teknologier viktige for å kunne realisere enkelte identitetsforvaltningstjenester. 
Bruk av informasjonskapsler vil typisk innebære at en og samme tjenesteyter 
lagrer én eller flere tekstfiler som tjenesteyteren skriver eller leser fra i forbindel-
se med samme eller senere Internett-sesjon(er). Såkalte «web bugs» eller «web 
beacons», som tvinger nettleseren til å sende fra seg informasjon som kan bru-
kes til sporing, vil nok også omfattes av ordlyden. I følge Datatilsynet vil også 
såkalt «Browser fingerprinting», hvor nettsiden analyserer individuelle egenska-
per ved nettleseren og datamaskinen, samt IP-adresser, for å gjenkjenne bruke-
ren, likestilles med informasjonskapsler.757

Utgangspunktet for bestemmelsen er at det er forbudt å benytte informasjons-
kapsler «uten at brukeren er informert om hvilke opplysnigner som behandles, 
formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har sam-
tykket til dette.» Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at kravet til sam-
tykke er oppfylt ved at brukeren har anledning til å benytte en teknisk innstil-
ling i nettleser for å avslå bruken av informasjonskapsler og dermed trekke 
samtykke tilbake.758 Det er imidlertid avgjørende at det er gitt informasjon om 
hva slags teknikker som benyttes, slik at brukerne har forutsetning for å hindre 
den aktuelle informasjonsinnhentingen ved å endre innstillingene i nettleseren. 

757 Datatilsynet «Big Data – personvernprinsipper under press», september 2013, s 13. 
758 Prop. 69 L (2012–2013) Endringer i ekomloven, merknader til ny § 2-7b.
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I følge veiledning fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er det den 
som er ansvarlig for nettsiden som plikter å gi informasjonen, og det må infor-
meres både om egne og eventuelt tredjeparts cookies.759 I følge Nkom skal den 
ansvarlige liste opp og identifisere hver enkelt cookie som benyttes. Et slikt krav 
kan man imidleritid ikke lese ut av verken loven eller forarbeidene. Informasjo-
nen må videre være lett synlig og fremkomme umiddelbart når brukeren besø-
ker nettsiden. I praksis vil dette si at det må finnes en lenke til informasjon på et 
lett synlig sted eller som et «pop-up»-vindu. I følge veiledning fra Nkom vil den 
aktuelle tredjeparten være ansvarlig for å informere om innformasjonsinnsam-
lingen på sin side. 

Unntak fra kravet om samtykke og informasjon gjelder der teknisk lagring eller 
adgang til opplysninger (1) «utelukkende for det formål å overføre kommunika-
sjon i et elektronisk kommunikasjonsnett», eller (2) «som er nødvendig for å le-
vere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige fore-
spørsel.»760 I følge forarbeidene må hva som anses nødvendig måtte vurderes 
konkret og ses i tråd med den teknologiske utviklingen.761 

6.5 Hver enkelt «behandling» forutsetter en behandlingsansvarlig

Personopplysningsloven bygger på prinsippet om at enhver behandling av per-
sonopplysninger som omfattes av lovens virkeområde skal ha en behandlings-
ansvarlig.762 Den behandlingsansvarlige er etter pol § 2 (1) 4) «den som bestem-
mer formålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal brukes». 
Definisjonen angir hvilke kriterier som skal vektlegges for å finne frem til hvem 
som er behandlingsansvarlig. Det definisjonen ikke angir, er hva som utgjør 
«behandlingen». Definisjonen forutsetter med andre ord at man står overfor en 
klart definert behandling og deretter vurderer hvem som bestemmer formål og 
virkemidler. I tilfeller hvor det skjer flere typer av behandlinger som involverer 
flere aktører blir det av denne grunn nødvendig først å identifisere hva som ut-
gjør selvstendige «behandlinger» i pol § 2 (1) 4) sin forstand. Dernest kan man ta 
stilling til hvem som skal anses som behandlingsansvarlig for de enkelte be-
handlinger. 

759 http://www.nkom.no/teknisk/internett/cookies/informasjonskapsler-cookies.
760 Hva som menes med «informasjonssamfunnstjeneste» er definert i Europaparlaments- og 

rådsdirektiv 98/48/EF om informasjonsprosedyre på området for tekniske standarder og re-
gulering av informasjonssamfunnstjenster, sist endret 20. november 2006, art 1 nr 2: Informa-
tion society service: «any service normally provided for remuneration, at a distance, by electro-
nic means and at the individual request of a recipient of services.»

761 Prop. 69 L (2012–2013) Endringer i ekomloven, merknader til ny § 2-7b.
762 Se tilsvarende NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 132.
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Behandling av personopplysninger benyttes på forskjellige måter i personopp-
lysningsloven. Behandling av personopplysninger er for det første bestemmende 
for lovens virkeområde. Personopplysningsloven gjelder i følge § 3 (1) for be-
handling av personopplysninger som helt eller delvis skjer med «elektroniske 
hjelpemidler» og annen behandling av personopplysinger når disse «inngår eller 
skal inngå i et personregister».763 For det andre har loven særlig regulering av 
bestemte former for behandling, jf f eks reglene om innsamling, innsyn, retting 
og sletting. Her er det altså typen behandling som det rettes oppmerksomhet 
mot, ikke om det skjer med elektroniske hjelpemidler, jf over. For det tredje 
fremgår det av reglene om melding og konsesjon at disse pliktene gjelder «be-
handlingen», og altså ikke enhver enkeltoperasjon og gjentakelsen av disse. Her 
forutsettes det med andre ord at den behandlingsansvarlige identifiserer selv-
stendige behandlinger og deretter tar stilling til om de er melde- eller konse-
sjonspliktige. Når det gjelder disse reglene omtales «behandlingen» i bestemt 
form, og utgangspunktet må være at begrepet gis samme betydning som i defi-
nisjonen av behandlingsansvarlig i pol § 2 (1) 4) slik den er gjengitt over.

Hva som menes med «behandling av personopplysninger» er definert i pol § 2 
(1) 2):

««behandling av personopplysninger»: enhver bruk av personopplysninger, som f eks 
innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon 
av slike bruksmåter».

Av definisjonen angis hvilke enkeltoperasjoner som omfattes av behandlingsbe-
grepet. Det som ikke fremgår, er hvordan man avgrenser hva som etter loven 
skal anses som én behandling i forhold til behandlingsansvaret og melde/konse-
sjonsplikten. Av forarbeidene følger det at hensikten har vært å legge den tilsva-
rende definisjonen i personverndirektivet til grunn, men at man av regelteknis-
ke hensyn har utelatt å gjengi hele direktivets eksemplifisering.764 Jeg velger her 
å gjengi den engelske versjonen av direktivet art 2 (b), som benytter «proces-
sing» for det man på norsk har valgt å kalle behandling:

««processing of personal data» («processing») shall mean any operation or set of ope-
rations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means, 
such as collection, recording, organization, storage, adaptation or alteration, retrieval, 
consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making av-
ailable, alignment or combination, blocking, erasure or destruction.»

763 Se nærmere om personverndirektivets og personopplysningslovens anvendelsesområde i kap 
2.4.4.

764 Se NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 56 og 132, Ot prp nr 92 (1998-99), s 102 og Innst O nr 
51 (1999–2000), s 6.
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Rent språklig skiller personopplysningsloven seg fra direktivet ved at direktivets 
definisjon tar utgangpunkt i operasjoner («enhver operasjon eller et sett av ope-
rasjoner») som kan utføres på personopplysninger, og ikke bruksmåter og kom-
binasjoner av slike. Direktivets definisjon gir heller ikke veiledning i hva som 
utgjør én behandling. Det fremgår imidlertid at det i noen tilfeller vil være na-
turlig å se enkeltoperasjoner i sammenheng.

I lovforslaget som ble fremmet i odelstingsproposisjonen var definisjonen for-
mulert som «enhver formålsbestemt bruk av personopplysninger (...)»765. I 
 justiskomiteens innstilling ble imidlertid «formålsbestemt» fjernet under hen-
visning til at dette kunne gi opphav til uklarhet, og at dette ikke var i overens-
stemmelse med Skaugeutvalgets lovutkast eller personverndirektivet.766 Etter 
min mening var det god grunn til å fjerne «formålsbestemt» fra definisjonen, 
ellers ville bestemmelsen jo gi inntrykk av at loven ikke gjelder for behandling 
av personopplysninger hvor man har unnlatt å ta stilling til formålet. Bortsett 
fra dette kan supplementet fremstå som velbegrunnet. Formålet med behand-
lingen ligger til grunn for flere av lovens grunnprinsipper, jf blant annet 
 formålsbestemthetsprinsippet og dets betydning for datakvalitet og mini-
malitets prinsippet slik det er fremstilt i kapittel 2.4.6. I definisjonen av behand-
lings ansvarlig er dessuten formålet, ved siden av hjelpemidler, det avgjørende 
kriterium for å vurdere hvem som er behandlingsansvarlig. Av denne grunn kan 
odelstingsproposisjonen, og dens vektlegging av formålet, kaste lys over hva 
som utgjør én behandling:

«Det som kjennetegner en behandling er at den er formålsbestemt – den utføres for å 
oppnå et bestemt resultat. Behandlingen vil gjerne bestå av flere former for bruk, som 
f eks innsamling, bearbeiding og lagring. I slike tilfeller er det formålet med behand-
lingen som binder de ulike bruksmåtene sammen til en behandling.» 

Formålet er også benyttet som avgrensningsfaktor i forhold til å avgjøre hva som 
utgjør selvstendige behandlinger i forhold til meldeplikt, jf personverndirektivet 
art 18 (1) som slår fast meldeplikt i forbindelse med «behandling som helt eller 
delvis utføres elektronisk, eller en rekke slike behandlinger med samme eller 
innbyrdes relaterte formål».

På bakgrunn av dette kan det slås fast at formålet bør være utgangspunktet for å 
avgjøre hva som utgjør én behandling. Formålsbetraktninger vil gjøre det mulig 
å se hvilke enkeltoperasjoner som fører til et bestemt resultat – eller som realise-
rer et nærmere bestemt formål. Dersom man kan identifisere flere enkeltopera-

765 Jf Ot prp nr 92 (1998-99), s 138.
766 Jf Innst O nr 51 (1999–2000), s 6.
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sjoner, må det undersøkes nærmere om operasjonene i realiteten knytter seg til 
samme formål og dermed skal anses som én og samme behandling, eller om de 
utgjør selvstendige behandlinger som potensielt kan ha forskjellige behand-
lingsansvarlige. I kapittel 6.8.1 vil formålet bli anvendt for å avklare hvilke be-
handlinger som typisk vil være aktuelle i forbindelse med identitetsforvaltning.

I forarbeidene nevnes videre at en behandling typisk vil bestå av at opplysninger 
samles inn, lagres/registreres, og deretter bearbeides inntil det fremkommer et 
resultat, f eks i form av en kredittvurdering. Deretter gjentas operasjonen med 
opplysninger med B, så C osv. I følge forarbeidene er dette én og samme behand-
ling, «og det er behandlingen – fremgangsmåten, eller systemet om en vil – som 
skal meldes til Datatilsynet.»767

Det fremgår av sammenhengen at det ikke er informasjonssystemet man her 
referer til, men heller de enkeltoperasjoner som utføres for å oppnå et bestemt 
resultat. I enkelte tilfeller kan det tenkes at hva som utgjør ett system – f eks in-
formasjonssystem, e-postsystem, personalsystem – relaterer seg til én behand-
ling med én behandlingsansvarlig. Hva som utgjør ett system kan derfor gi en 
indikasjon på hva som utgjør en behandling.768 Fra dette utgangspunktet kan 
det imidlertid tenkes mange unntak og modifikasjoner, og man skal dessuten 
huske på at innføringen av personopplysningsloven var et bevisst valg vekk fra 
«registertilnærming» til «behandlingstilnærming».769 Ett system kan ha mange 
funksjoner og realisere mange formål, og da vil ikke lenger systemtilnærmingen 
være noen naturlig avgrensning av hva som utgjør en behandling. Dette vil 
 særlig være tilfellet der en databehandler benytter ett og samme «system» for å 
behandle personopplysninger på vegne av flere behandlingsansvarlige. I slike 
tilfeller må det undersøkes om behandlingen skjer på vegne av flere behand-
lingsansvarlige samlet, såkalt delt behandlingsansvar, eller om behandlingen 
skjer på hver enkelt behandlingsansvarliges vegne.

6.6 Nærmere om behandlingsansvar i offentlig sektor og i konsern
forhold – herunder muligheten for delt behandlingsansvar

Av personverndirektivets definisjon i art 2 d) fremgår det at den behandlingsan-
svarlige er den fysiske eller juridiske person som «alene eller sammen med an-

767 Jf Ot prp nr 92 (1998-99), s 102.
768 I forbindelse med evaluering av personopplysningsloven har fokus på hva som utgjør ett sys-

tem blitt nevnt som en måte å forene personopplysningslovens systematikk med «annen kjent 
systematikk vedrørende informasjonsbehandling», se Schartum og Bygrave, Utredning av be-
hov for endringer i personopplysningsloven, 2006, s 27-28.

769 Se redegjørelse i NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 54-57.
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dre» bestemmer formålet og hjelpemidlene for behandlingen. Direktivet åpner 
altså for at flere aktører sammen bestemmer formål og virkemidler. I person-
opplysningslovens definisjon i § 2 (1) 4) har man unnlatt å ta med denne presi-
seringen. Det er imidlertid klart at delt behandlingsansvar også vil kunne være 
forenlig med personopplysningsloven. Dette bekreftes av forarbeidene som med 
henvisning til direktivets ordlyd nevner muligheten for at «en og samme be-
handling kan ha flere behandlingsansvarlige».770 Datatilsynets praksis viser også 
at tilsynsmyndigheten anerkjenner muligheten for delt behandlingsansvar. 771

Det at to eller flere aktører er behandlingsansvarlig for en og samme behand-
ling, kan omtales som om at de er «behandlingsansvarlige sammen», eller at det 
forligger «felles» eller «delt» behandlingsansvar. Jeg velger her å benytte begre-
pet delt behandlingsansvar siden dette allerede synes å ha fått en viss oppslut-
ning.772 Som nevnt i kapittel 6.2.2 mener jeg imidlertid at man skal vokte seg for 
de assosiasjonene som ligger i «ansvar». Med delt behandlingsansvar mener jeg 
her det forhold at to eller flere aktører er behandlingsansvarlige for samme 
 behandling fordi de sammen bestemmer formål og virkemidler for denne be-
handlingen. Det å være behandlingsansvarlig gir ikke noen rett til å behandle 
personopplysninger. Først etter å ha avklart hvem som, alene eller sammen med 
andre, skal anses som behandlingsansvarlig(e), kan man ta stilling til om ved-
kommende også har behandlingsgrunnlag som gir rett til å behandle person-
opplysningene. På engelsk har delt behandlingsansvar blitt omtalt som «joint 
controllers» – et begrep som bedre får frem at det handler om flere behandlings-
ansvarlige for samme behandling, ikke nødvendigvis delte oppgaver eller an-
svar.773

Hvor omfattende og «nært» samarbeid det foreligger mellom ulike behand-
lingsansvarlige kan variere. Delt behandlingsansvar foreligger bare der to eller 
flere behandlingsansvarlige sammen bestemmer formål og hjelpemidler for be-
handlingen, og kan gjelde enkelte behandlinger, eller – i mer sjeldne tilfeller – all 
behandling som de involverte foretar. På et konseptuelt plan kan det sondres 

770 Se Ot prp nr 92 (1998-99), s 103.
771 Se PVN–2005-11 «Bompengering-saken», særlig pkt 6.6, der Datatilsynets i sitt underliggende 

vedtak har lagt til grunn delt behandlingsansvar mellom Statens vegvesen og det enkelte bom-
pengeselskap. Spørsmålet om delt behandlingsansvar var ikke del av nemndas avgjørelse, men 
saken viser at Datatilsynet anerkjenner delt behandlingsansvar.

772 Blant annet har begrepet blitt benyttet i Coll og Lenth, Personopplysningsloven – en håndbok, 
Oslo 2000, s 33-40 og Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplys-
ningsloven, 2006, s 31-34.

773 Se Olsen og Mahler, Privacy & Identity Management, Complex 4/07, s 52-62 og Olsen og 
Mahler, «Identity management and data protection law: Risk, responsibility and compliance 
in `Circles of Trust’», Computer Law & Security Review, 4 & 5, 2007, s 342-351 & 415-426, på s 
419-421.
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mellom fire typetilfeller av samarbeid mellom behandlingsansvarlige, jf Figur 
24.774

I modellen sondres det mellom selvstendig og delt behandlingsansvar. Med selv-
stendig menes for det første de tilfeller hvor det er én behandlingsansvarlig som 
alene bestemmer formål og virkemidler for en konkret behandling. For det an-
dre kan det være at to behandlingsansvarlige samarbeider og utveksler person-
opplysninger seg i mellom, men at de hver for seg bestemmer formålet og virke-
midlene for behandlingen. Her foreligger det med andre ord ikke delt 
behandlingsansvar. 

Når det gjelder delt behandlingsansvar skilles det i modellen mellom delvis delt 
behandlingsansvar og fullt ut delt behandlingsansvar. Delvis delt behandlings-
ansvar foreligger når det er flere aktører som sammen bestemmer formål og 
virkemidler for de(n) samme behandling(er), men hvor disse også hver for seg 
anses som selvstendig behandlingsansvarlig for «egne» behandlinger. Eksem-
pelvis kan flere aktører sammen bestemme formål og virkemidler for en felles 
tjeneste, f eks autentisering av felles kunder, mens den videre tjenesteyting skjer 
i hver enkelt aktørs regi. Samarbeidet – det delte behandlingsansvaret – er da 
avgrenset til en eller flere bestemte behandlinger. Med fullt ut delt behandlings-
ansvar menes en situasjon hvor to eller flere aktører sammen bestemmer formål 

774 Figuren er også benyttet i Olsen og Mahler, Privacy & Identity Management, Complex 4/07 og 
Olsen og Mahler, «Identity management and data protection law: Risk, responsibility and 
compliance in `Circles of Trust’», Computer Law & Security Review, 4 & 5, 2007, s 342-351 & 
415-426.
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Figur 24 Konseptuell modell for horisontalt delt behandlingsansvar
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og virkemidler for all behandling av personopplysninger som aktørene foretar. 
Dersom aktørene ikke opptrer som selvstendige rettsubjekter, men lar samar-
beidet skje i regi av et felles selskap, vil utgangspunktet være at dette blir å anse 
som behandlingsansvarlige alene, jf modellens første typetilfelle.

Lest fra venstre mot høyere gir modellen uttrykk for – i hvert fall på et konsep-
tuelt plan – økende grad av samarbeid. Selvstendig behandlingsansvar alene re-
presenterer da minst samarbeid, mens fullt ut delt behandlingsansvar innebærer 
at samarbeidet omfatter alle behandlinger aktørene er involvert i. I alle situasjo-
nene kan de behandlingsansvarlige inngå oppdragsforhold med en eller flere 
databehandlere. Ved delt behandlingsansvar vil databehandlerens oppdragsfor-
hold gjelde konkrete behandling(er) som har flere behandlingsansvarlige, og 
som sammen bestemmer formål og virkemidler. 

I forarbeidene er delt behandlingsansvar eksemplifisert ved at det foreligger et 
hierarkisk forhold mellom to offentlige organer, der begge anses som behand-
lingsansvarlige for den samme behandlingen. Dette er blitt omtalt som vertikalt 
delt behandlingsansvar.775 Delt behandlingsansvar mellom virksomheter som 
ikke står i et slikt under- eller overordningsforhold, er blitt omtalt som horison-
talt delt behandlingsansvar.776 Etter min oppfatning er det liten grunn til å legge 
for mye i denne sondringen. I noen tilfeller vil riktignok et hierarkisk forhold, 
f eks mellom to offentlige organer, kunne ha betydning for partenes roller ved et 
delt behandlingsansvar. Men det kan også foreligge delt behandlingsansvar 
mellom to offentlige organer, eller mellom et hoved- og datterselskap, uten at det 
hierarkiske forholdet er direkte avgjørende for aktørenes kompetanse og hand-
lefrihet i samarbeidet. Oppmerksomheten bør med andre ord flyttes fra sondring 
vertikalt og horisontalt delt behandlingsansvar til det særlige rettsgrunnlaget 
som kan ha betydning for plassering av behandlingsansvaret.

I det følgende skal vi først se nærmere på hvilken betydning reglene om organi-
sasjons- og instruksjonsmyndighet som gjelder mellom over- og underordnede 
organer i offentlig sektor har for plassering av behandlingsansvaret (kapittel 
6.6.1). Deretter rettes oppmerksomheten mot hvordan reglene om behandlings-
ansvar kommer til anvendelse når behandlingen av personopplysninger skjer i 
regi av selskaper som er tilknyttet samme konsern (kapittel 6.6.2). Til slutt drøf-
tes hvilke særlige krav og konsekvenser som gjelder, eller bør gjelde, for delt 
behandlingsansvar (kapittel 6.6.3).

775 Se Coll og Lenth, Personopplysningsloven – en håndbok, Oslo 2000, s 34 og Schartum og Bygra-
ve, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, s 31-32.

776 Se Coll og Lenth, Personopplysningsloven – en håndbok, Oslo 2000, s 37-39 og Schartum og 
Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, s 33-34.
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6.6.1 Vertikal plassering av behandlingsansvaret i offentlig sektor
Forarbeidene eksemplifiserer som nevnt (vertikalt delt) behandlingsansvar med 
at et overordnet organ, f eks et departement, fastsetter de overordnede formåle-
ne for behandlingen, og underordnede organer, f eks direktorater, detaljerer for-
målene og velger praktiske hjelpemidler. I slike tilfeller, vil ifølge forarbeidene, 
begge organer kunne være behandlingsansvarlig og ha en selvstendig plikt til å 
oppfylle lovens krav.777 Dog heter det «at man bør tilstrebe å plassere behand-
lingsansvaret i ett og samme organ».778 Videre uttales at det i forbindelse med 
eksemplet at det vil være «naturlig å plassere behandlingsansvaret der man har 
den daglige og mest omfattende befatningen med personopplysningene.»779 For-
arbeidene åpner med andre ord for vertikalt delt behandlingsansvar, men gir 
samtidig uttrykk for en restriktiv holdning. 

Skepsis mot denne form for delt behandlingsansvar er også kommet til uttrykk 
i forbindelse med evalueringen av personopplysningsloven. Etter Schartum og 
Bygrave sin oppfatning er slik vertikal deling av behandlingsansvar som forar-
beidene åpner for «uheldig og unødvendig.» Det hevdes at dersom det foreligger 
et overordningsforhold som innebærer kompetanse til å fastsette formål og hjel-
pemidler vedrørende den behandling av personopplysninger som underordne-
de organer foretar, bør den behandlingsansvarlige alltid være denne overordne-
de organisasjonen. I følge forfatterne utelukker dette ikke delegasjon av 
behandlingsansvaret «til det nivået som har de beste forutsetninger for en effek-
tiv utøvelse av ansvar». I den forbindelse tas det til orde for at det daglige ansva-
ret knyttes til særskilte roller lenger ned i hierarkiet i den behandlingsansvarli-
ges organisasjon eller til en underordnet organisasjon. Det påpekes videre at 
«[D]ersom det ikke foreligger et overordningsforhold som gjør delegasjon og 
instruksjon vedrørende behandlingsansvaret mulig, kan heller ikke behand-
lingsansvaret plasseres i den overordnede organisatoriske enheten.»780 I slike 
tilfeller må med andre ord det underordnede organet anses som behandlingsan-
svarlig.

I likhet med forarbeidene og Schartum og Bygrave, stiller jeg spørsmål ved hen-
siktsmessigheten med delt behandlingsansvar mellom over- og underordnede 
forvaltningsorganer slik forarbeidene nevner eksempel på. Forslaget om å plas-
sere behandlingsansvaret i det overordnede organet i tilfeller hvor denne har 
kompetanse til å bestemme formål og hjelpemidler for den behandling som un-
derordnede organer foretar vil kunne skape klarhet i tvilstilfeller. Slik jeg ser 

777 Ot prp nr 92 (1998-99). s 103.
778 Ot prp nr 92 (1998-99), s 103.
779 Ot prp nr 92 (1998-99), s 103.
780 Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, s 32-

33.
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det, harmonerer en slik løsning godt med lovens og direktivets kriterier om at 
den behandlingsansvarlige er den som «bestemmer formål og hjelpemidler» for 
behandlingen. Riktignok går løsningen på tvers av uttalelsene i forarbeidene, 
der det i forhold til det konkrete eksemplet kommer frem at man anser at daglig 
og omfattende befatning bør veie tyngre enn hensynet til det overordnede organ 
som bestemmer de overordnede formålene med behandlingen. Som forarbeide-
ne er inne på, er det klart at faren for personvernkrenkelser er størst der behand-
lingen av opplysningene faktisk finner sted, og det er derfor her man må sikre 
effektiv etterlevelse av blant annet kravene til informasjonssikkerhet og intern-
kontroll. Det er grunn til å tro at forarbeidene har lagt vekt på at den som be-
finner seg nært den faktiske behandlingen er best stilt til å sikre effektiv etterle-
velse av lovens forpliktelser. Dette synspunktet kan til en viss grad imøtekommes 
ved å følge Schartum og Bygraves forslag om at det daglige ansvaret knyttes til 
roller lenger ned i hierarkiet i den behandlingsansvarliges organisasjon, eller til 
en underordnet organisasjon. Dette fordrer imidlertid en klargjøring av opp-
gavene og ansvaret knyttet til rollen som daglig ansvarlig, jf kapittel 6.2.5.2, hvor 
det slås fast at rollen så langt har hatt en marginal betydning.

Etter min oppfatning er det hensiktsmessig om lovgiver tar stilling til hvilket 
organ som skal være behandlingsansvarlig for de ulike behandlinger.781 I tilfeller 
hvor dette ikke er blitt gjort, vil Schartum og Bygraves forslag innebære at man 
måtte ta stilling til om det overordnede organet har kompetanse til å bestemme 
formål og hjelpemidler for behandlingen. I praksis kan dette bli et spørsmål om 
hvilket organ som har behandlingsgrunnlag for behandlingen. Dersom be-
handlingen av personopplysningene er direkte knyttet til utøvelse av offentlig 
myndighet som er underlagt det overordnede organs instruksjonsmyndighet, 
vil det etter min mening være en presumpsjon for at det overordnede organet 
også har kompetanse til å bestemme formål og hjelpemidler for behandlingen. 
Motsatt dersom behandlingen gjelder opplysninger om medarbeidere i det un-
derordnede organet, eller det gjelder en tjeneste som dette organet har behand-
lingsgrunnlag for og dermed fullt og helt bestemmer formålet og hjelpemidler 
for. Når det gjelder felles infrastrukturtjenester for offentlig forvaltning, slik 
identitetsforvaltning vil være et eksempel på, er det grunn til å tro at det er be-
hov for en viss koordinering på overordnet nivå, f  eks på departementsnivå, 
mens den faktiske gjennomføring, herunder behandlingen av personopplysnin-
ger og etterlevelse av lovens forpliktelser, vil skje i andre underordnede statlige 
organer eller andre offentlige etater. 

781 Se oversikt over lover som angir hvilken aktør som skal anses som behandlingsansvarlig i 
Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, kap 
2.5.6 «Tildeling av behandlingsansvar i lov mv».
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Et overordnet organs anledning til å «delegere behandlingsansvar» til et under-
ordnet organ i medhold av den alminnelige organisasjonsmyndighet synes å 
være i overensstemmelse med gjengs oppfatning i juridisk teori. Coll og Lenth 
uttrykker det slik: 

«Personopplysningsloven må forstås slik at den behandlingsansvarlige innenfor stat-
lig, kommunal og -fylkeskommunal forvaltning kan delegere kompetansen til å be-
stemme over behandlingen til andre offentlige etater og organer som ikke har sivilpro-
sessuell partsevne, i medhold av den alminnelige organisasjonsmyndighet. Denne 
adgangen til å delegere forutsetter at det behandlingsansvarlige organ eller etat har 
instruksjonsmyndighet overfor det underliggende organ eller etat det gir behandlings-
ansvaret til. Det organ eller etat som får delegert det «daglige behandlingsansvaret» til 
seg, får et selvstendig ansvar for at personopplysningslovens regler blir fulgt. Den be-
handlingsansvarlige kan imidlertid ikke fraskrive seg sitt «rettslige» behandlingsan-
svar ved delegeringen. Det er bare kompetansen som delegeres, ikke ansvaret.»782

Adgangen til å delegere, slik det er fremstilt av Schartum/Bygrave og Coll/
Lenth, aktualiserer etter min oppfatning skillet mellom «utøvelsen av behand-
lingsansvaret» – den operative etterlevelsen av lovens forpliktelser – og «be-
handlingsansvarlig» som angivelse av aktøren med det formelle ansvaret, jf om 
begrepsbruk og systematikk i kapittel 6.2.2. Etter min oppfatning vil det være 
mer treffende å se det slik at det underordnede organet kan få delegert nærmere 
bestemt kompetanse til å behandle personopplysninger, og innenfor mandatets 
rammer har kompetanse til å bestemme formål og hjelpemidler. Det overordne-
de organet vil fremdeles være behandlingsansvarlig, og det er ikke snakk om 
delt behandlingsansvar i egentlig forstand.

Når det gjelder adgangen til å delegere er det også grunn til å være oppmerksom 
på skillet mellom den behandlingsansvarliges egen organisasjon og underord-
nede organer. Slik jeg ser det vil den behandlingsansvarliges egne ansatte anses 
som medarbeidere i personopplysningslovens forstand, som den behandlings-
ansvarlige alltid vil ha adgang til å instruere, og som vil kunne ha befatning med 
personopplysninger uten hinder av de regler som direktivet oppstiller for tredje-
mann. Underordnede organisasjoner derimot, anses ikke som den behandlings-
ansvarliges medarbeidere, men kan etter den alminnelige organisasjons- og in-
struksjonsmyndighet delegeres nærmere bestemt kompetanse til å behandle 
personopplysninger, herunder å sikre at personopplysningslovens bestemmelser 
etterleves ved behandlingen. Forutsetningen må blant annet være at det over-
ordnede organet selv har behandlingsgrunnlag for behandlingen, og at delege-
ring heller ikke anses uforenlig med det opprinnelige formålet med behandlin-
gen, jf formålsbegrensningsprinsippet slik det kommer til uttrykk i pol § 11. 

782 Coll og Lenth, Personopplysningsloven – en håndbok, Oslo 2000, s 37.
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Antakeligvis vil delegering av kompetanse til å behandle personopplysninger til 
underordnet organ medføre at opplysninger kan utveksles mellom organene 
uten hinder av de forpliktelser som direktivet oppstiller for utlevering til tredje-
mann.783 Som det fremgår av det siterte avsnitt fra Coll og Lenth over, er det også 
adgang til å delegere kompetanse til å behandle personopplysninger til under-
ordnede organer som selv ikke har partsevne.784

Delegering av kompetanse til å behandle personopplysninger i kraft av den al-
minnelige organisasjons- og instruksjonsmyndighet må ikke forveksles med 
oppdragsforhold knyttet til bruk av databehandler. Dersom det overordnede 
organet ikke har instruksjonsmyndighet overfor det underordnede organet, 
hindrer dette ikke at det underordnede organet behandler personopplysninger 
på det overordnede organets vegne etter reglene om databehandlere. Slik data-
behandleravtale kan naturligvis også inngås mellom sideordnede offentlige or-
ganer.

6.6.2 Nærmere om behandlingsansvar i konsernforhold
Personopplysningsloven og dens forarbeider gir liten veiledning om hvordan 
reglene om behandlingsansvar kommer til anvendelse på selskaper som er til-
knyttet ett og samme konsern. Problemstillingen er etter det jeg kjenner til hel-
ler ikke berørt i norsk juridisk teori. De eneste direkte uttalelsene i personvern-
direktivet fremkommer av fortalens premiss 19, som gir uttrykk for at én 
behandlingsansvarlig kan være etablert på flere medlemsstaters territorium 
gjennom filialer eller datterforetak.785 Uttalelsene knytter seg primært til hva 
som menes med etablering, noe som gjør at man bør vokte seg for å trekke bas-
tante konklusjoner angående spørsmålet om behandlingsansvar. Selv om ut-
talelsene presiserer at den rettslige strukturen, det være seg filialer som ikke har 
status som juridisk person eller datterselskaper som har slik status, ikke har be-

783 Tilsvarende Kotschy i Poullet m fl. (red), Concise European IT law, Alphen aan den Rijn 2006, 
s 34: «Organs and employees («persons who, under the direct authority of the controller or 
processor, are authorised to process data») are not «third parties», but part (elements) of the 
controller or processor».

784 Se nærmere om særlige spørsmål knyttet til plassering av behandlingsansvaret i statlig, kom-
munal og fylkeskommunal sektor i Coll og Lenth, Personopplysningsloven – en håndbok, Oslo 
2000, s 33-40.

785 Personverndirektivet premiss 19: «(…) En behandlingsansvarlig som er etablert på flere med-
lemsstaters territorium, særlig gjennom datterforetak, må særlig for å unngå omgåelse av na-
sjonale regler, sørge for at hver enkelt struktur oppfyller de krav i den gjeldende nasjonale 
lovgivning som får anvendelse på virksomheten.»
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tydning for spørsmålet om etablering, kan den rettslige strukturen likevel ha 
betydning for hvem som skal anses som behandlingsansvarlig.786 

I mangel av andre holdepunkter må utgangspunktet være at selvstendige 
rettsubjekter i konsernforhold må likebehandles med andre rettsubjekter uten-
for konsernforhold. Dette betyr at hvert datterselskap som selv bestemmer for-
mål og hjelpemidler som hovedregel vil regnes som behandlingsansvarlig for 
denne behandlingen. Filialer som selv ikke har status som juridisk person, og 
dermed heller ikke partsevne, vil måtte anses som en del av selskapet som anses 
som behandlingsansvarlig, eller eventuelt databehandler, for behandlingen. Fi-
lialen, og personene som er tilknyttet denne, vil altså anses som medarbeidere 
som behandler personopplysninger etter den behandlingsansvarliges eller data-
behandlerens instruksjoner, jf om personverndirektivets systematikk i kapittel 
6.3.2.

I de aller fleste tilfeller vil selskaper som hører til samme gruppe ha behov for å 
utveksle personopplysninger seg i mellom. Det kan f eks være at selskapene har 
et felles kunderegister, og at de har etablert et felles identitetsforvaltningssystem 
for identifisering og autentisering av selskapenes ansatte og deres kunder. Sel-
skapenes roller som henholdsvis behandlingsansvarlige eller databehandlere for 
disse behandlingene vil kunne ha betydning for adgangen til å uveksle eller be-
nytte felles opplysninger. Öman og Lindblom har skissert alternative modeller 
for plassering av behandlingsansvaret etter svensk rett, og disse modellene kan 
også danne et hensiktsmessig utgangspunkt for drøftelse av spørsmålet etter 
norsk rett.787

Det første alternativet går ut på at morselskapet bestemmer over behandlingen, 
slik at dette selskapet alene er behandlingsansvarlig. Datterselskapene er da da-
tabehandlere når de behandler personopplysningene. Etter min oppfatning vil 
denne løsningen kunne være tvilsom dersom datterselskapene i realiteten «står 
på egne ben» og oppretter og vedlikeholder egne kundeforhold. Det blir da una-
turlig å se det slik at selskapet handler «på vegne av» og utelukkende etter mor-
selskapets instrukser. 

Det andre alternativet går ut på å la hvert datterselskap være behandlingsan-
svarlig angående sine kunder, ansatte, osv, og å anse morselskapet som databe-
handler når det står for driften av et felles register. Slik jeg ser det, vil en slik 

786 Om den rettslige strukturen heter det i personverndirektivet premiss 19: «Etablering på en 
medlemsstats territorium forutsetter at det faktisk utøves en virksomhet innenfor en fast 
struktur. En slik strukturs rettslige form, enten det dreier seg om bare en filial eller et datter-
foretak med status som juridisk person, er ikke av avgjørende betydning i denne forbindelse.»

787 Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007, s 86.
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løsning være naturlig i tilfeller hvor morselskapet selv ikke benytter opplysnin-
gene som ledd i sine tjenester, men bare drifter tjenesten for de andre selskapene. 
I følge Öman og Lindblom vil dette imidlertid innebære at datterselskapene an-
ses som tredjemann overfor hverandre, noe som kan lede til problem ved utleve-
ring av personopplysinger mellom selskapene. Tilsvarende tolkning vedrørende 
personverndirektivet er lagt til grunn av Kotschy:

«Companies possessing legal personality are, on the other hand, «third parties», even 
if they should belong to the same group. Hence, the Data Protection Directive does not 
provide for a «company privilege», which would allow a group of companies (one eco-
nomic unit consisting of a «mother» and its «daughter» companies) to be considered as 
one and the same controller or processor. Therefore, data flows between group mem-
bers fall under arts. 7 and 8 and thus need (in every single case) a legal basis (ground) 
according to these two provisions.»788

Dersom alle datterselskapene er med å bestemme formål og hjelpemidler for 
felles behandlinger, vil det etter min oppfatning være relevant å vurdere om 
man kan legge til grunn delt behandlingsansvar for disse behandlingene. Ved 
delt behandlingsansvar må det antas at selskapene kan utveksle opplysninger 
seg i mellom uten hinder av de regler som gjelder for utveksling til tredjemann. 

Öman og Lindbloms tredje alternativ bygger nettopp på slikt delt behandlings-
ansvar der alle selskapene, også morselskapet, anses som behandlingsansvarlige 
for den samme behandlingen. En slik løsning kan fremstå som fordelaktig for 
selskapene, men fordrer etter min oppfatning at det er en realitet i at alle selska-
pene bestemmer formål og hjelpemidler for behandlingen, og at opplysningene 
som omfattes i all hovedsak er saklig relevant for samtlige selskaper. Hvilke 
nærmere krav som må gjelde for delt behandlingsansvar blir behandlet i neste 
kapittel.

6.6.3 Krav og konsekvenser knyttet til delt behandlingsansvar
Personverndirektivet og personopplysningsloven gir ikke anvisning på særlige 
regler ved delt behandlingsansvar. Utgangspunktet må derfor være at de grunn-
leggende kravene etter loven også gjelder når det er flere behandlingsansvarlige 
for én og samme behandling. Dette innebærer blant annet at hver behandlings-
ansvarlig må ha selvstendig behandlingsgrunnlag, jf pol §§ 8 og 9, og at lovens 
grunnkrav til behandlingen etter pol § 11 er oppfylt. Dersom behandlings-
grunnlaget f eks er samtykke, vil samtykket måtte omfatte alle behandlingsan-
svarlige. Et «informert samtykke» må da gis på bakgrunn av klar informasjon 
om hvilke behandlingsansvarlige som står for behandlingen. 

788 Kotschy i Poullet m fl. (red), Concise European IT law, Alphen aan den Rijn 2006, s 34.
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Etter direktivet og personopplysningsloven stilles det ingen særlige krav til for-
malisering av forholdet mellom aktører som er behandlingsansvarlige for den 
samme behandling. Det bør imidlertid bemerkes at Art 29-gruppen anbefaler 
samarbeidende (men selvstendige) behandlingsansvarlige å ha klare kontrakter 
seg i mellom hvor hver aktørs forpliktelser gjøres eksplisitt.789 Synspunktet gjør 
seg etter min mening enda sterkere gjeldende i tilfeller hvor det foreligger delt 
behandlingsansvar. I forbindelse med evaluering av personopplysningsloven er 
det pekt på aktørenes behov for en felles beslutningsmekanisme, samt tydelig å 
angi samarbeidspartnerne og gjenstanden for samarbeidet. På denne bakgrunn 
er det foreslått å innføre krav om avtaleregulering av hvorledes «ansvaret skal 
fordeles og ivaretas».790 Forslaget bør, slik jeg ser det, forstås slik at aktørene må 
avtale hvordan pliktene og oppgavene som følger av det å være behandlingsan-
svarlig skal koordineres og gjennomføres i praksis. Personopplysningsloven gir 
ikke anledning til å «fordele» det erstatnings- og strafferettslige ansvaret som 
følger av det å være behandlingsansvarlig. Det er grunn til å tro at en viss koor-
dinering vil være nødvendig for å sikre etterlevelse av loven. Som vi skal se rett 
under vil dessuten alle behandlingsansvarlige hefte for enhver ulovlig behand-
ling, slik at aktørene normalt vil ha en egeninteresse i finne frem til klare ram-
mer for samarbeidet. Selv om kravet om avtale altså synes velbegrunnet, er det 
imidlertid usikkert om et slikt prosessuelt krav vil være problematisk i forhold 
til direktivet og dets formål om å sikre fri flyt av personopplysninger innen EU/
EØS.

Når det gjelder ansvarsforholdet ved delt behandlingsansvar slår forarbeidene 
fast at alle behandlingsansvarlige vil ha en «selvstendig plikt til å oppfylle lovens 
krav.»791 Når det gjelder svensk rett har Öman og Lindblom lagt til grunn at alle 
behandlingsansvarlige vil hefte dersom én av de behandlingsansvarlige behand-
ler personopplysninger på en erstatningsbetingende måte.792 På denne bakgrunn 
peker de på at det kan være viktig å regulere det interne ansvarsforholdet og 
forutsetningene for å avslutte behandlingen, f eks ved å slette eller avidentifisere 
opplysningene, når flere sammen har samlet inn personopplysninger.793 Dette 
må etter min oppfatning også gjelde etter personopplysningsloven. Den som li-
der tap pga ulovlig behandling av personopplysninger kan antakelig velge hvem 
av de behandlingsansvarlige han vil rette erstatningskravet mot, og de behand-
lingsansvarlige vil i utgangspunktet anses som solidarisk ansvarlige. Ved å legge 

789 Se Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 15. Se 
nærmere omtale i kap 6.7.1. 

790 Se Schartum og Bygrave, Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, 
radikalt forslag § 7, med kommentarer på s 34. 

791 Se Ot prp nr 92 (1998-99), s 103, venstre spalte.
792 Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007, s 83.
793 Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007, s 83.
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til grunn et selvstendig ansvar for hver av de behandlingsansvarlige vil man 
kunne unngå at delt behandlingsansvar fører til en pulverisering av ansvar på 
den registrertes bekostning. Hver enkelt behandlingsansvarlig vil også hefte for 
eventuelle databehandlere, noe som innebærer at de behandlingsansvarlige også 
bør ha en «beslutningsmekanisme» for avtaleinngåelse og instruksjon av felles 
databehandlere.

Ytterligere et spørsmål er hvordan personopplysningslovens krav til intern orga-
nisering kommer til anvendelse ved delt behandlingsansvar, jf kapittel 6.2.5.3. I 
«bompengeringsaken» kan det synes som om Datatilsynets vedtak om delt be-
handlingsansvar mellom Statens vegvesen og det enkelte bompengeringselskap 
nettopp var begrunnet i hensiktsmessig internkontroll, og at internkontrollen 
omfattet begge aktører samlet.794 Datatilsynets vedtak bygget på at Statens veg-
vesen spesifiserer det system som et bomselskap etablerer, og påtar seg et ansvar 
for å gi retningslinjer for behandling av personopplysninger. Av nemndas avgjø-
relse fremgår det at Datatilsynet har ansett dette dekkende for de styrende ele-
mentene i et internkontrollsystem etter personopplysningsloven § 14, og at 
bompengeselskapet vil være ansvarlig for den såkalte gjennomførende delen av 
internkontrollen pga sin daglige behandling av personopplysninger. Etter min 
oppfatning er det vanskelig å finne noen grunn til å insistere på et delt behand-
lingsansvar i dette tilfellet, der den statlige aktøren Statens vegvesen normalt 
ikke behandler personopplysninger, og hvor bompengeselskapene primært vil 
være private aktører. Det burde være tilstrekkelig at Statens vegvesen på andre 
måter angir rammene for bompengeselskapenes virksomhet, og at bompenge-
selskapene er selvstendig behandlingsansvarlig og tilpasser sitt internkontroll-
system til personopplysningsloven og nærmere retningslinjer fra Datatilsynet 
og Statens vegvesen. 

Hvor omfattende et slikt internkontrollsystem må være, og om det nødvendig-
vis må være én helhetlig internkontroll som omfatter alle behandlingsansvarlige 
vil variere fra tilfelle til tilfelle. Alle behandlingsansvarlige har en selvstendig 
plikt til å sørge for at det foreligger et internkontrollsystem, og dette vil være et 
av de sentrale spørsmålene som bør avtales mellom partene, jf over. Det nærme-
re omfang av internkontrollsystemet må blant annet sees i lys av om den faktiske 
behandlingen utføres av databehandlere eller én eller flere av de behandlingsan-
svarlige.

Et annet sentralt spørsmål er hvilken informasjon som skal gis utad i tilfeller 
med delt behandlingsansvar. Dette gjelder blant annet spørsmålet om hvem som 

794 Se PVN–2005-11 «Bompengering-saken», pkt 6.6. Spørsmålet om delt behandlingsansvar var 
ikke del av nemndas avgjørelse. Kommentarene knytter seg derfor til Datatilsynets underlig-
gende vedtak.
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skal representere de felles behandlingsansvarlige, og hvordan man skal oppfylle 
melde- og konsesjonsplikt samt informasjonsplikter. Antakelig må alle behand-
lingsansvarlige nevnes i de tilfeller det er krav om den behandlingsansvarlige 
angis. Delt behandlingsansvar må heller ikke være til hinder for den registrertes 
rettigheter. Dette vil antakelig skjerpe kravene til at den registrerte gis god in-
formasjon om hvordan, og ikke minst hos hvem, han kan få realisert sine rettig-
heter til f eks innsyn, retting og eventuelt sletting av egne opplysninger.

Etter personverndirektivet anses ulike behandlingsansvarlige som tredjemenn i 
forhold til hverandre, slik at utveksling av informasjon som hovedregel vil utlø-
se krav til behandlingsgrunnlag og informasjon til den registrerte. Delt behand-
lingsansvar utgjør et unntak fra denne regelen, slik at opplysninger kan tilflyte 
de involverte behandlingsansvarlige og deres felles databehandlere, samt med-
arbeidere hos disse, uten hinder av de regler som gjelder for tredjemenn. Dette 
betyr imidlertid ikke at de behandlingsansvarlige står helt fritt til å råde over 
opplysningene. Blant annet vil kravet til behandlingsgrunnlag og formålsbe-
grensningsprinsippet sette begrensninger for rådigheten over opplysningene. 
Dette innebærer at de behandlingsansvarlige ikke kan benytte opplysningene til 
formål som er uforenlig med det opprinnelig felles angitte formålet. Tatt i be-
traktning at hver enkelt behandlingsansvarlig har selvstendig plikt til å sørge for 
personopplysningslovens etterlevelse, burde dette innebære at aktørene har en 
særlig oppfordring til klart å angi formålet og rammene for behandlingen som 
er felles.

Oppsummeringsvis synes det å være grunn til å fraråde delt behandlingsansvar 
mellom over- og underordne organer i offentlig forvaltning basert på den al-
minnelige organisasjons- og instruksjonsmyndighet. Videre er det grunn til å 
fraråde delt behandlingsansvar i andre tilfeller dersom motivasjonen først og 
fremst er å sikre «uhindret» flyt av personopplysninger mellom samarbeids-
partnerne. Delt behandlingsansvar kan derimot være hensiktsmessig i tilfeller 
hvor det er naturlig at hver aktør er med å bestemme formål og hjelpemidler, og 
da for en klart avgrenset behandling med opplysninger som er relevante for alle 
involverte. Slik jeg ser det er det altså delvis delt behandlingsansvar som i prak-
sis vil være den mest anbefalelsesverdige form for delt behandlingsansvar. Vide-
re bør man bare velge delt behandlingsansvar dersom aktørene er villig til å av-
sette de ekstra ressurser til koordinering og avtalehåndtering som vellykket delt 
behandlingsansvar synes å forutsette. Dersom det er snakk om et langvarig og 
nært samarbeid bør aktørene etter min oppfatning vurdere ytterligere formali-
sering. En nærliggende mulighet er f  eks å knytte behandlingsansvaret til ett 
felles selskap, eller en annen juridisk person, der alle aktørene er representert og 
hvor beslutningskompetanse vedrørende behandlingen følger eksplisitt av sel-
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skapets vedtekter og andre avtaler mellom deltakerne. Se nærmere om mulige 
organiserings- og avtalemodeller i kapittel 6.8.3.

6.7 Anvendelse av personopplysningsrettens roller på identitetsfor
valtning

6.7.1 Art 29gruppen om Microsoft .NET Passport
I forhold til å avklare roller og oppgaver til aktørene involvert i identitetsforvalt-
ning kan det være hensiktsmessig i å ta utgangspunkt i Art 29-gruppens analyse 
av Microsoft .NET Passport. Som nevnt i kapittel 5.3 var uklare ansvarsforhold 
vedrørende etterlevelse av personverndirektivet ett av flere grunnleggende svak-
heter ved tjenesten. 

Når det gjelder behandlingsansvar la arbeidsgruppen til grunn at hver tjeneste-
yter er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysinger i forbindelse 
med sine egne tjenester. Identitetsforvalteren (Microsoft .NET Passport) ble an-
sett som behandlingsansvarlig for personopplysninger som ble behandlet i for-
bindelse med identitetsforvaltningstjenesten.795

Det skal her nevnes at Art 29-gruppen ikke redegjør for hvordan den kom frem 
til denne ansvarsfordelingen. Utgangspunktet for arbeidsgruppens undersøkel-
se synes å være hvilket ansvar Passport har for tilknyttede tjenesteyteres per-
sonopplysningsbehandling. Dette fremkommer av tittelen «The data protection 
rules applied by the websites affilitated to .NET Passport», og problemformule-
ringen «Another concern of the Working Party related to the lack of clarity con-
cerning the level of protection ensured by the participating sites».796 Det frem-
kommer også at arbeidsgruppen særlig var opptatt av hvilken informasjon som 
gis til brukerne om aktørenes roller og ansvar. I denne forbindelse kan det nev-
nes at det først var gjennom den nærmere dialogen med Microsoft at det ble 
klargjort at Microsoft ikke kontrollerte eller hadde ansvar for behandlingen av 
opplysninger som skjer hos tjenesteyterne. Microsoft hadde dog gjennom kon-
trakter med tjenesteyteren pålagt tjenesteyterne en rekke forpliktelser, blant 
annet å ha en personvernpolicy som er i overensstemmelse med «industry 
practices», å overholde gjeldende lovgivning og ikke behandle opplysninger ut-
over det som er nødvendig for spesifikke tjenester uten å innhente brukerens 
samtykke.797 

795 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 9.
796 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 9.
797 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 9.
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På bakgrunn av dialogen med Art 29-gruppen forpliktet Microsoft seg blant 
annet til å revidere egen personvernpolicy slik at det klart fremgikk at Microsoft 
ikke hadde ansvar for tjenesteyternes behandling av personopplysninger. Vide-
re ble deltakende tjenesteytere gitt anledning til å gi informasjon til brukerne, 
både på Microsofts nettsider for registrering av informasjon om brukerne, og 
ved å lenke til en nettside med ytterligere informasjon.798 

Til tross for at Art 29-gruppen primært har rettet oppmerksomheten mot Mi-
crosofts ansvar for personvern, herunder for tjenesteyteres behandling av per-
sonopplysninger, understrekes det at tjenesteyterne som behandlingsansvarlige 
for egne behandlinger har et selvstendig ansvar for å etterleve personopplys-
ningslovgivningen.799

Det er grunn til å reflektere over om Art 29-gruppens fokus på Microsofts rolle 
har preget gruppens analyse av ansvarsforholdene. En annen tilnærming kunne 
være å se identitetsforvaltningstjenesten fra tjenesteyternes perspektiv. Behand-
ling av personopplysninger vil da primært være knyttet til ytelse av selve kjer-
netjenesten som tjenesteyteren står for. Behandling av personopplysninger i 
forbindelse med autentisering vil kunne betraktes mer som en støttefunksjon 
for å kunne realisere selve kjernetjenesten. I et slikt perspektiv ville det ikke 
være unaturlig å betrakte det slik at tjenesteyteren selv bestemmer å delegere 
autentisering til Microsoft, og at Microsoft behandler personopplysninger «på 
vegne» av tjenesteyteren. Med hensyn til autentiseringstjenesten vil da tjeneste-
yteren kunne anses som den behandlingsansvarlige som bestemmer formål og 
hjelpemidler, mens identitetsforvalteren (Microsoft .NET Passport) er å anse 
som databehandler.

Det som kan tale mot en slik tolkning er blant annet at identitetsforvalteren her 
er en stor og tung aktør som så godt som fullt ut bestemmer det nærmere inn-
holdet av tjenesten. Personverndirektivets og personopplysningslovens system 
hvor den behandlingsansvarlige er den som «bestemmer formål og hjelpemid-
ler» blir lagt på strekk når tjenesteyteren så og si ikke har noen innflytelse på 
hvordan tjenesten blir utført. Også personopplysningslovens krav til avtale mel-
lom den behandlingsansvarlige og databehandleren og rådighetsbegrensninge-
ne som følger av pol § 15 passer her dårlig. Av denne grunn kan Art 29-gruppens 
konklusjon om ansvarsforholdene være forsvarlig. Dette utelukker imidlertid 
ikke at ansvarsforholdet kan bli annerledes dersom f eks tjenesteyteren har stør-
re innflytelse på identitetsforvalterens tjenester. 

798 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 9.
799 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 9.
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På bakgrunn av sine to case-studier (Passport og Liberty Alliance) går Art 
29-gruppen langt i å uttale seg generelt om hvordan liknende tjenester vil bli 
vurdert: «The Working Party would like to emphasise that the conclusions re-
ached through the two case-studies should be considered as being of general 
application to any on-line authentication system when dealing with similar is-
sues.»800 I forbindelse med avklaring av aktørenes roller er det særlig grunn til å 
merke seg anbefalingen om at aktørene bør ha klare kontrakter seg i mellom 
hvor hver aktørs forpliktelser gjøres eksplisitt.801 Det kan som tidligere nevnt 
ikke utledes noe krav til avtale mellom behandlingsansvarlige, mens den be-
handlingsansvarlige er pålagt å ha på plass en avtale med evt databehandlere. 
Art 29-gruppens anbefaling må tolkes slik at det også ved nært samarbeid mel-
lom selvstendige behandlingsansvarlige vil være viktig å fastlegge de nærmere 
oppgaver og forpliktelser knyttet til etterlevelse av personopplysningsretten 
gjennom avtale mellom partene. Se nærmere om avtaler mellom identitetsfor-
valtningsaktører i kapittel 6.8.3.

6.7.2 Art 29gruppen om Liberty Alliance
I forbindelse med undersøkelsen av Microsoft .NET Passport, foretok Art 
29-gruppen også det de kaller en «casestudie» av Liberty Alliances spesifikasjo-
ner for relasjonsorientert identitetsforvaltning. Art 29-gruppens begrunnelse 
for å fokusere på disse to løsningene bygger på «the present development of the 
on-line authentication market». Arbeidsgruppens analyse ble riktignok foretatt 
på et tidlig stadium, og arbeidsgruppens vurderinger bygger derfor først og 
fremst på hvordan man antar at spesifikasjonene kan bli implementert, og ikke 
på faktiske implementeringer.802 Til tross for disse forbeholdene mener jeg ar-
beidsgruppens uttalelser om Liberty Alliances spesifikasjoner gir verdifull vei-
ledning i hvordan Art 29-gruppen og andre tilsynsmyndigheter vil vurdere an-
svarsforholdene knyttet til løsninger basert på dagens spesifikasjoner, herunder 
SAML 2.0, for relasjonsorientert identitetsforvaltning.803

Innledningsvis kan det nevnes at Art 29-gruppen også uttaler seg om Liberty 
Alliances rolle og ansvar i forbindelse med utviklingen av standardene. Det på-
pekes at Liberty Alliance Project ikke er et selvstendig rettsubjekt, men et ad hoc 
prosjekt hvor samarbeidet følger av avtale mellom partene.804 Prosjektet skal, 
ifølge arbeidsgruppen, sørge for at spesifikasjonene og protokollene de designer, 

800 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 14.
801 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 15.
802 Se Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 12.
803 Jeg minner her om at SAML 2.0 bygger på innspill fra Liberty Alliances ID-FF-spesifikasjon, 

og at SAML 2.0 i dag ligger til grunn for Liberty Alliances egne standarder om relasjonsorien-
tert identitetsforvaltning og identitetsbaserte web services. Se kap 5.4 og 5.6.

804 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003)
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tillater dem som anvender dem å etterleve personverndirektivet. Arbeidsgrup-
pen vurderer standardene og prosjektets ansvar på følgende måte:

»-The Liberty Alliance protocol is neutral regarding data protection. It allows compli-
ance with the Directive but certainly does not require it and no measures are taken 
regarding enforcement. The Working Party wishes to encourage the Liberty Alliance 
to develop recommendation and guidelines that motivate companies to use the speci-
fications in a privacy-compliant or even enhancing way.»805

Uttalelsen sier for det første noe om hvordan arbeidsgruppen vurderer standar-
denes potensiale for å sikre etterlevelse av personopplysningslovgivningen. I ut-
gangspunktet er standardene nøytrale, men med god veiledning kan standarde-
ne bli implementert på en måte som er i henhold til lovgivningen, eller til og 
med på en måte som fremmer eller øker personvernet. Det fremgår ikke ekspli-
sitt av avsnittet hvilke faktorer som kan bidra til å gjøre en implementasjon per-
sonvernøkende, men ved å se på de faktorer som arbeidsgruppen ser som særlig 
truende fremgår det at arbeidsgruppen blant annet tenker på:806 (1) muligheten 
for anonym og pseudonym bruk av identitetsforvaltningløsninger; (2) unngå 
anvendelse av unike identifikatorer; (3) unngå anvendelse av sentraliserte arki-
tekturer som medfører lagring av store mengder personopplysninger hos enkel-
taktører og (4) løsninger som gir god informasjon og kontroll over bruken av 
personopplysninger til den enkelte bruker.

For det andre må uttalelsen sees i lys av at personverndirektivet og nasjonale 
implementeringer i hovedsak retter seg mot behandlingsansvarlige. Standardi-
seringsorganer som Liberty Alliance vil ikke anses som behandlingsansvarlig 
og vil ikke omfattes av lovgivningen. Imidlertid kommer det klart frem at de 
tekniske standardene vil ha stor betydning for hvordan de som implementerer 
dem i praksis skal kunne etterleve lovgivningen. Art 29-gruppen kan altså ikke 
gå lenger enn å oppfordre prosjektet til å ta personvernhensyn ved utiklingen av 
standardene og ellers gi veiledning i hvordan spesifikasjonene kan implemente-
res på en lovlig – og helst – personvernøkende måte.

Når det gjelder roller og ansvar for aktører som implementerer spesifikasjonen, 
er Art 29-gruppens uttalelser først og fremst knyttet til tjenesteytere. Det nokså 
selvfølgelige utgangspunktet er her at enhver tjenesteyter vil være behandlings-
ansvarlig for behandling av personopplysninger knyttet til egne tjenester. Dette 
følger blant annet av uttalelsene «each of the participating companies are data 

805 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 12.
806 Se konklusjoner i Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, 

(2003), kap 5, s 15.
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controllers when they operate a Liberty-enabled site»,807 og «[s]ervice providers 
within a circle of trust become data controllers at the time users visit their si-
tes.»808 Det synes av uttalelsene som om arbeidsgruppen kun har fokusert på 
kommersielle tjenesteyteres rolle der autentiseringen av brukere skjer ved hjelp 
av en ekstern identitetsforvalter. Det arbeidsgruppen ikke har uttalt seg om er 
hvilken rolle identitetsforvalteren har. Ytterligere komplisert blir bildet hvis tje-
nesteytere også opererer som identitetsforvalter (for andre tjenesteytere). På det-
te punktet gir altså uttalelsene ingen veiledning. Hovedfokuset i den videre 
fremstilling vil derfor være rettet mot identitetsforvalterens rolle etter person-
opplysningsretten.

6.7.3 Liberty Alliances veiledning om personopplysningsrett
Liberty Alliance har også selv utarbeidet veiledning om personvern og informa-
sjonssikkerhet vedrørende implementering av standardene. Det første doku-
mentet fra 2003 tok for seg personvern og informasjonssikkerhet mer generelt 
uten nærmere henvisning til konkret personopplysningslovgivning.809 I 2005 ble 
det derimot utgitt en rapport som retter oppmerksomhet mot EUs personvern-
direktiver og behovet for etablering av avtaleverk mellom aktører som samar-
beider om relasjonsorientert identitetsforvaltning.810

Utgangspunktet for Libertys vurdering er at det ikke er noen direkte sammen-
heng mellom rollene som er angitt i standardene (herunder tjenesteyter og iden-
titetsforvalter), og rollene angitt i personvern- og kommunikasjonsverndirekti-
vet. Veiledning som gis er derfor en beskrivelse av de viktigste rollene i 
personopplysningsretten, og hvordan de «likely» kan knyttes til rollene i stan-
dardene. Videre påpekes det at «it must be recognised that the actual characte-
risation of different roles is fact specific and there is no predefined mapping 
between a Liberty role and the nature of a relationship or obligation under the 
Directives».811

Libertys uttalelser bekrefter at man må vurdere hver enkelt tilfelle konkret og se 
nærmere på de enkelte aktørenes funksjon i samarbeidet. Liberty slår også fast 
at det sentrale er å avgjøre hvem som er behandlingsansvarlig for behandlingen 
av personopplysinger. Med hensyn til å avgjøre hvem som skal anses som be-
handlingsansvarlig, pekes det på flere forhold som vil kunne være karakteristisk 

807 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 12.
808 Artikkel 29-gruppen, Working Document on on-line authentication services, (2003), s 14.
809 Liberty Alliance, Privacy and Security Best Practices, 2003.
810 Liberty Alliance, Circles of Trust: The Implications of EU Data Protection and Privacy Law for 

Establishing a Legal Framework for Identity Federation, 2005.
811 Liberty Alliance, Circles of Trust: The Implications of EU Data Protection and Privacy Law for 

Establishing a Legal Framework for Identity Federation, 2005, s 14.
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for deltakere i en «Circle of Trust» (CoT).812 Særlig interessant er det at det anses 
som fullt mulig at det kan være flere enn én aktør som kan være behandlingsan-
svarlig for én og samme transaksjon (delt behandlingsansvar). Videre pekes det 
på at aktører i en CoT kan ha forskjellige roller i ulike transaksjoner. Veilednin-
gen fra Liberty vil bli trukket veksler på i den videre fremstillingen av hvilke 
momenter som er relevante for å vurdere identitetsforvalterens roller.

6.8 Momenter for å vurdere identitetsforvalterens roller etter 
personopplysningsretten

Vurderingen av identitetsforvalterens rolle må vurderes konkret i det enkelte 
tilfelle. Utgangspunktet for vurderingen kan variere. Personopplysningsretten 
forutsetter at rollefordelingen er klarlagt før behandling av personopplysninger 
finner sted. Rettslig sett skal altså aktørene ta stilling til hvorvidt de er behand-
lingsansvarlig eller databehandler, samt forsikre seg om behandlingsgrunnlag 
og grunnvilkår er oppfylt, før behandlingen finner sted. I praksis hender det nok 
imidlertid at aktørene først etablerer de ønskede løsninger, og muligens også 
starter behandlingen, før de tar stilling til de personopplysningsrettslige spørs-
mål. Fra Datatilsynets ståsted vil begge situasjonene være aktuelle, i det tilsynet 
kan få forespørsler om rollefordelingen forut for reell drift, eller ved at det etter 
igangsettelse vurderer rollefordelingen i forbindelse med tilsyn med aktørene.

Hvorvidt man står overfor den ene eller andre situasjonen vil kunne ha betyd-
ning for vurderingen av aktørenes roller. Ved vurderingen av spørsmålet før be-
handlingen har startet vil aktørene kunne ha en større grad av frihet til å orga-
nisere seg på en måte som de finner hensiktsmessig. Vurderingen av rollefordeling 
forutsetter imidlertid at aktørene har klart for seg hvilke behandlinger som vil 
finne sted og hvilke oppgaver og relasjoner behandlingene vil innebære. For å 
kunne foreta en vurdering av aktørenes roller kreves det med andre ord en viss 
konkretisering i form av operative beskrivelser av behandlingen. Beskrivelsene 
bør bygge på alle involvertes synspunkter og interesser siden rollefordelingen 
har direkte konsekvenser for partenes ansvar for behandlingen og også vil kun-
ne forutsette databehandleravtaler.

Dersom behandlingen av personopplysninger allerede har startet, vil vurderin-
gen av aktørenes roller ta utgangspunkt i de faktiske forhold. Et relevant vurde-
ringsmoment vil da være partenes organisering og eksisterende avtaleforhold. 
Selv om organiseringen og avtalene ikke bygger på personopplysingslovens rol-

812 Se Liberty Alliance, Circles of Trust: The Implications of EU Data Protection and Privacy Law 
for Establishing a Legal Framework for Identity Federation, 2005, s 15.
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leinndeling, kan disse likevel gjenspeile «hvem som bestemmer formål og hjel-
pemidler» for de aktuelle behandlinger. Aktørenes organisering og eksisterende 
avtaler vil altså i denne situasjonen ha betydning som vurderingsmoment i 
spørsmålet om aktørenes roller. Dette til forskjell fra situasjoner hvor behand-
lingen ennå ikke har startet og aktørene tar personopplysningsrettens roller i 
betraktning for finne frem til en hensiktsmessig organisering, samt et avtaleverk 
som blant annet oppfyller krav til databehandleravtaler.

I det følgende vil det bli redegjort for de sentrale momentene som vil være rele-
vante i vurderingen av aktørenes roller etter personopplysningsretten. For det 
første kan det være nødvendig å analysere hvilke behandlinger som finner sted 
(kapittel 6.8.1). For det andre vil det være relevant å analysere hvilke opplysnin-
ger som behandles (kapittel 6.8.2). For det tredje vil organisering og avtalefor-
hold ha betydning, både for å vurdere roller i forbindelse med eksisterende be-
handlinger, og for å legge til rette for samarbeid som reflekterer og sikrer 
gjennomføring av aktørenes roller og ansvar (kapittel 6.8.3). For det fjerde skal 
vi se nærmere på hvilken betydning brukerstyring og valgfrihet med hensyn til 
valg av aktører har for spørsmålet om identitetsforvalteres roller etter person-
opplysningsretten (kapittel 6.8.4).

Momentene er ikke uttømmende, men antas å være de forhold som i de fleste 
tilfeller vil være særlig relevant å ta i betraktning. I enkelte tilfeller vil det anta-
keligvis være en viss valgfrihet med hensyn til hvilke roller aktørene kan innta. 
Det kan med andre ord tenkes at det er flere alternative rollerfordelinger som er 
rettslig holdbare. Valg av rollefordeling blir da først og fremst et spørsmål om 
hva aktørene finner hensiktsmessig sett i forhold til samarbeidets art og aktøre-
nes interesser.

6.8.1 Identifisering av behandlinger og relasjoner
Som nevnt i kapittel 6.5 forutsetter personopplysningsloven at det til hver be-
handling kan knyttes én eller flere behandlingsansvarlige. Første skritt i vurde-
ringen av aktørenes roller er derfor å klarlegge hvilke behandlinger som finner 
sted. Først etter å ha kartlagt hva som utgjør selvstendige behandlinger, kan 
man stille spørsmål om hvem som er behandlingsansvarlig, dvs som bestemmer 
formål og hjelpemidler for behandlingen.

I det følgende skal vi først se nærmere på hvilke enkeltoperasjoner innenfor 
identitetsforvaltning som typisk vil utgjør én behandling i personopplysnings-
lovens forstand. Dernest skal vi analysere om gjennomføringen av de samme 
enkeltoperasjonene må anses som forskjellig behandlinger for identitetsforval-
terens ulike relasjoner, dvs med hensyn til hver mottaker av opplysningene.
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Det første spørsmålet – skillet mellom enkeltoperasjoner og selvstendige be-
handlinger – må som nevnt i kapittel 6.5 avgjøres på bakgrunn av formålet med 
behandlingen. Når det gjelder identitetsforvaltningsvirksomhet er det naturlig 
å ta utgangspunkt i to overordnede formål. For det første gjelder det lagring og 
formidling av identitetsinformasjon eller annen relevant informasjon vedrøren-
de brukere. Denne behandlingen kan skje på egne eller andre tjenesteyteres veg-
ne av en identitetsforvalter. For det andre gjelder det yting av andre tjenester enn 
identitetsforvaltning, altså rollen som tjenesteyter.

Når det gjelder det første hovedformålet, selve identitetsforvaltningen, må det 
vurderes konkret om de enkeltoperasjoner som gjelder håndtering av person-
opplysninger skal anses som én samlet behandling. Som nevnt i kapittel 3.4.2 vil 
identitetsforvaltning gjerne innebære behandling av personopplysninger i for-
bindelse med fasene innrullering, løpende autentisering og i visse tilfeller autori-
sering. Spørsmålet er om behandlingen av personopplysninger som skjer som 
ledd i disse oppgavene skal anses som oppfyllelsen av ett og samme formål. Der-
som en og samme aktør står for gjennomføringen av alle disse oppgavene, vil 
dette tale for at de skal anses som én og samme behandling. Dette har sammen-
heng med at de behandlinger av personopplysninger som oppgavene innebærer 
har samme eller innbyrdes relaterte formål, og samlet sett har operasjonene til 
formål å realisere en identitetsforvaltningstjeneste.

Det kan imidlertid tenkes at det er andre aktører som står for enkelte av fasene. 
Det kan f eks tenkes at innrulleringen eller deler av den, eksempelvis de opplys-
ningene som ligger til grunn for den initielle autentiseringen, foretas av en an-
nen aktør. Et eksempel på dette er identitetsforvaltningsløsningen MiniID,813 
som per i dag benytter PIN-koder fra et eget kodekort fra Skattedirektoratet som 
initiell autentisering av brukeren. Det er Skattedirektoratet som er behandlings-
ansvarlig for folkeregisteret og for utsendelsen av kodekortene.814 

Det også vanlig at autoriseringen skjer av andre enn identitetsforvalteren. Auto-
risering av brukeren vil som regel bli foretatt av mottaker, basert på opplysnin-
ger om f eks brukerens identitet. 

Vi har nå sett på hvilke enkeltoperasjoner som samlet sett bør sees som én be-
handling. Som nevnt innledningsvis kan man videre stille spørsmål om gjen-
nomføringen av de samme enkeltoperasjonene kan sees på som forskjellige be-
handlinger avhengig av hvem som er mottaker av opplysningene. 

813 Se om MinID i kap 5.7.1.
814 Se om Datatilsynets kritikk av Skattedirektoratets utsendelse av PIN-koder i kap 5.7.2.3.
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Et eksempel på dette er at de samme operasjonene i forbindelse med innrulle-
ring og løpende autentisering skjer på egne eller andres vegne. Selv om operasjo-
nene er de samme, tjener de forskjellige formål: autentisering av egne brukere og 
autentisering av andre tjenesteyteres brukere.

For å illustrere dette poenget kan vi ta utgangspunkt i en aktør som er tjeneste-
yter, men samtidig også identitetsforvalter for egne og andre tjenesteyteres bru-
kere. Et spørsmål er om man da kan se behandlingene som skjer som ledd i tje-
nesteytingen og identitetsforvaltning vedrørende egne brukere som én og 
samme behandling. Mye taler for at dette er tilfellet, siden identitetsforvaltnin-
gen ikke er et mål i seg selv, men først og fremst har til formål å realisere tjenes-
tene. Aktøren vil være behandlingsansvarlig for personopplysningene som be-
handles som ledd i tjenesteyting og identitetsforvaltning rettet mot egne 
brukere. Med hensyn til f  eks meldeplikt kan det videre argumenteres for at 
tjenesteyting og identitetsforvaltning utgjør én behandling med ett felles for-
mål.

Spørsmålet er så hvilken betydning det har at aktøren også driver identitetsfor-
valtning rettet mot andre tjenesteyteres brukere. Mye taler for at dette er et selv-
stendig formål som er vesensforskjellig fra identitetsforvaltning som har til hen-
sikt å autentisere brukere for egne tjenester. Denne utadrettede virksomheten 
kan altså anses som en selvstendig behandling av personopplysinger, med to 
alternative løsninger for fordelingen av behandlingsansvaret: enten er identi-
tetsforvalteren behandlingsansvarlig, eller så er mottaker behandlingsansvarlig 
og identitetsforvalteren databehandler. 

Eksemplet viser at hver enkelt mottaker av identitetsforvaltningstjenester vil 
kunne være behandlingsansvarlig for identitetsforvalterens behandling av per-
sonopplysninger knyttet til «egne» brukere. 

Spørsmålet om hvem som er behandlingsansvarlig vil kunne få betydning for 
meldeplikten. Dersom identitetsforvalteren regnes som behandlingsansvarlig, 
blir det et spørsmål om denne delen av identitetsforvaltningsaktiviteten utgjør 
en slik selvstendig behandling at det utløser krav om egen melding. Dersom 
mottakeren regnes som behandlingsansvarlig, vil antakeligvis behandlingen 
kunne anses som et ledd i denne ordinære tjenesteytingen og ikke utløse krav 
om egen melding. 

6.8.2 Opplysninger og behandlingsgrunnlag
Ytterligere et moment i vurderingen av aktørenes roller er hvilke opplysninger 
som behandles. I den forbindelse vil det være relevant å se på hvem som har 
behandlingsgrunnlag for opplysningene.
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Personopplysningslovens og direktivets system bygger på at det er den behand-
lingsansvarlige som skal ha behandlingsgrunnlag for å behandle personopplys-
ninger. Databehandlerens adgang til å behandle personopplysninger følger av, 
og begrenses av, avtalen med den behandlingsansvarlige. Utlevering av opplys-
ninger mellom den behandlingsansvarlige og databehandleren vil, såfremt det 
ikke strider med formålet med behandlingen, ikke utgjøre en behandling som 
krever eget behandlingsgrunnlag. Utlevering til «tredjemann» derimot, jf rede-
gjørelsen i kapittel 6.3.2, vil utgjøre en behandling som krever behandlings-
grunnlag. 

Et typetilfelle er når en tjenesteyter allerede har samlet inn opplysninger om 
egne brukere og er behandlingsansvarlig for disse. Dersom tjenesteyteren sene-
re skulle ønske å finne en ekstern aktør til å stå for identitetsforvaltningen, her-
under autentiseringen av brukerne, ville dette innebære at visse opplysninger 
måtte utleveres til denne aktøren.815 Rettslig sett vil adgangen til å utlevere opp-
lysninger være avhengig av identitetsforvalterens rolle. Dersom identitetsforval-
teren er behandlingsansvarlig krever utleveringen behandlingsgrunnlag, siden 
denne ville være å anse som tredjemann i forhold til tjenesteyter. Dersom iden-
titetsforvalteren er databehandler, derimot, kreves ikke behandlingsgrunnlag 
såfremt utleveringen ikke strider mot det opprinnelige formålet med innsam-
lingen av opplysningene.

Et annet typetilfelle er hvis det er identitetsforvalteren som allerede har samlet 
inn opplysninger om brukere. Det forutsettes videre at identitetsforvalteren an-
ses som behandlingsansvarlig for disse opplysingene. Spørsmålet er i hvilken 
grad opplysningene kan utleveres til andre aktører og hvilken rolle identitets-
forvalteren kan ha. Forutsetningen for at opplysninger om brukerne kan utleve-
res er for det første at identitetsforvalteren har behandlingsgrunnlag for slik 
utlevering. Dersom det foreligger behandlingsgrunnlag, f  eks samtykke, er 
spørsmålet hvilken rolle identitetsforvalteren skal ha. Utgangspunktet må være 
at identitetsforvalteren er behandlingsansvarlig, siden aktøren hadde denne rol-
len ved innsamling av opplysningene. Et eksempel på dette er Microsoft .NET 
Passport, der autentiseringsløsningen som ble tilbudt tjenesteytere baserte seg 
på en kundemasse som i all hovedsak allerede var etablert som Passport-bruke-
re. Selv om det ikke ble uttrykkelig uttalt, er det grunn til å tro at Art 29-grup-
pen tok dette momentet i betraktning når den konkluderte med at Microsoft .
NET Passport var behandlingsansvarlig for tjenesten.

815 Denne problemstillingen var aktuell i Microsoft .NET Passport i forbindelse med at tjenestil-
bydere kunne velge å konverterere eksisterende brukerkontoer i egen autentiseringsløsning til 
Passport. Se nærmere i kap 5.3.1.
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Betyr dette at det er utelukket at identitetsforvalteren kan innta rollen som da-
tabehandler? Svaret er etter min mening usikkert. Forutsetningen må i hvertfall 
være at en slik utlevering fra identitetsforvalterens side ikke er uforenlig med 
det opprinnelige formålet med behandlingen. Videre forutsetter løsningen at 
den som opplysningene utleveres til, den behandlingsansvarlige tjenesteyter, 
selv har behandlingsgrunnlag for å behandle opplysningene. Antakeligvis er en 
slik rollefordeling mest sannsynlig innenfor offentlig sektor, f eks der behand-
lingsgrunnlaget følger av lovgivning og hvor flere etater har behandlingsgrunn-
lag for å behandle de samme opplysningstypene. 

6.8.3 Organisering og avtaleforhold
Aktørenes organisering og avtaleforhold vil som nevnt innledningsvis i kapittel 
6.8 kunne ha betydning på to måter. I tilfeller hvor aktørene allerede har orga-
nisert seg og satt i gang behandlingen av personopplysninger, vil organiseringen 
og eksisterende avtaler utgjøre det viktigste grunnlaget for vurdere den faktiske 
rollefordelingen blant aktørene. Organiseringen kan ha skjedd med henblikk på 
å etterleve personopplysingsrettens roller og ansvar, men det kan også være til-
feller hvor aktørene ikke har tatt hensyn til dette. I planleggingsfasen derimot, 
før behandlingen har startet, vil organisering og avtaleforhold utgjøre viktige 
virkemidler for å sikre gjennomføring av en valgt rollefordeling, herunder krav 
til databehandleravtaler.

Det synes å være en klar forutsetning fra Liberty at det bør foreligge avtaler 
mellom aktører som samarbeider om relasjonsorientert identitetsforvaltning. 
Slike avtaler danner sammen med operative rutiner og felles tekniske standar-
der rammene for samarbeidet. I Liberty omtales dette som «Circle of Trust» 
(CoT):

«The Liberty Alliance defines a Circle of Trust (CoT) as a federation of service provi-
ders and identity providers that have business relationships based on Liberty archite-
cture and operational agreements and with whom users can transact business in a se-
cure and apparently seamless environment.»816

I den grad det foreligger et behandlingsansvarlig – databehandlerforhold vil 
også personopplysningsloven kreve at det foreligger avtaler mellom partene. I 
prinsippet er det imidlertid ikke utelukket at løsninger for relasjonsorientert 
identitetsforvaltning tas i bruk mellom aktører som ikke allerede har et etablert 
avtaleforhold. Riisnæs uttaler om dette:

816 Liberty Alliance, Circles of Trust: The Implications of EU Data Protection and Privacy Law for 
Establishing a Legal Framework for Identity Federation, 2005, s 5.
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«Løsninger for relasjonsorientert identitetsforvaltning bygger i utgangspunktet på 
gjensidig anerkjennelse mellom deltakerne. Men man kan meget vel tenke seg at 
«øyer» av slike løsninger gradvis vokser sammen, og tas i bruk på tvers av opprinnelige 
grenselinjer, basert på deltakernes alminnelige troverdighet i markedet. Så lenge akk-
reditivene er basert på åpne standarder, og i den grad de foreligger i form av signerte 
erklæringer som kan benyttes utenfor rammen av en bestemt transaksjon, kan det lig-
ge til rette for samvirke på tvers av identitetsforvaltere uten at det er basert på avtale 
mellom deltakerne.817 Autentisering av identiteter og roller er tross alt et spørsmål om 
gjenkjennbarhet og troverdighet, altså et rent faktisk spørsmål, og krever i prinsippet 
ingen avtalerelasjon for å fungere. Og i mange sammenhenger kan nok en slik bekref-
telse, som sannsynliggjør tilhørighet til en gruppe eller et bestemt samhandlingsmiljø, 
være tilstrekkelig grunnlag for videre disposisjoner.»818 

Jeg er enig med Riisnæs’ synspunkter om at standarder for relasjonsorientert 
identitetsforvaltning potensielt kan bli anvendt uten avtaler mellom deltakerne. 
Vi skal se nærmere på hvilke konsekvenser dette har for aktørenes roller etter 
personopplysningsloven i kapittel 6.8.4. I dette kapitlet ser vi på det som forelø-
pig er hovedregelen, nemlig at det foreligger avtaler mellom aktørene.

Analysen tar utgangspunkt i Liberty Alliance sine egne anbefalinger vedrøren-
de avtaleforhold, som bygger på tre avtalemodeller: samarbeidsmodellen, kon-
sortiumsmodellen og en sentralisert modell. Siktemålet er å presentere organisa-
sjonsmodellene med vekt på å belyse i hvilke tilfeller de anses hensiktsmessige, 
samt deres fordeler og ulemper. Videre drøfter jeg hvorvidt det ut fra organisa-
sjonsmodellene er mulig å utlede noe om aktørenes roller, og om avtalene som 
organisasjonsmodellene forutsetter tilfredsstiller personopplysningslovens krav 
til databehandleravtaler. 

Liberty Alliance anbefaler at aktører som implementerer spesifikasjonene eta-
blerer et avtalerettslig rammeverk. Formålet med avtalene er blant annet å klar-
gjøre rettigheter forpliktelser i forholdet mellom aktørene, men også forholdet 
mellom brukerne av aktørenes tjenester og andre aktører i samarbeidet. Videre 
bør avtaleverket også omfatte regler for behandling av personopplysninger, ad-
ministrasjon av samarbeidet samt støtte opp om de operative rutinene og imple-
menteringen av de tekniske spesifikasjonene.

Ved utforming av slikt avtaleverk bør aktørene, ifølge Liberty, blant annet legge 
vekt på hvilken terminologi som skal legges til grunn for å beskrive samarbei-
det. Partene bør blant annet ta stilling til om de vil legge til grunn terminologi-

817 Riisnæs viser her til at det synes forutsatt at det ikke foreligger avtaler i Liberty Alliance, Li-
berty Trust Models Guidelines, Version: 1.0, kap 5 «Community Trust Model Examples».

818 Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 
140.
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en som er utarbeidet og publisert av Liberty selv.819 Videre bør man ta sikte på å 
avklare aktørenes roller og hvilke rettigheter og forpliktelser som knytter seg til 
rollene. Mest sannsynlig siktes det her til roller i Liberty forstand, f eks tjeneste-
yter og identitetsforvalter. Også når det gjelder rollene bør aktørene finne frem 
til en felles forankring og forståelse, f eks med henvisning til Libertys dokumen-
tasjon og veiledning. Personvern, informasjonssikkerhet og taushetsplikt er 
også av de sentrale temaene som det anbefales å ta stilling til i avtaleverket. Blant 
annet må aktørene ta stilling til hvilket regelverk som kommer til anvendelse.

Et fellestrekk ved de tre organisasjonsmodellene vi nå skal se nærmere på, er at 
de bygger på forutsetningen om at det vil være forskjellige regler, policyer og 
veiledninger som utvikles og håndheves av initiativtakerne («Founders») til 
samarbeidet, med sikte på å regulere forholdet mellom samarbeidets medlem-
mer («Members»). 

6.8.3.1 Samarbeidsmodellen
Den første modellen omtales som «collaborative model», eller «samarbeidsmo-
dellen». Modellen bygger på at initiativtakerne etablerer en styringsenhet som 
utvikler reglene for aktiviteten og styringen av samarbeidet, og også står for den 
daglige driften av samarbeidet. 

Modellen anses for å være kompleks, men samtidig den som gir mest fleksibilitet 
for et samarbeid med mange initiativtakere og skiftende medlemsmasse. Det 
som særlig fremheves som en fordel med samarbeidsmodellen er kontrakthånd-
teringen; så snart styringsenheten er etablert vil medlemmene ha én kon-
traktspart å forholde seg til.

Liberty antar at modellen er hensiktsmessig for et samarbeid med mange med-
lemmer der det forventes å være en viss utskiftning i medlemsmassen og initia-
tivtakerne er villig til å ta arbeidet med å etablere en styringsenhet. Videre vil 

819 Liberty Alliance, Liberty Glossary, Version: 2.0. Se også OASIS, Glossary for the OASIS Security 
Assertion Markup Language (SAML) V2.0, 2005.
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Figur 25 Samarbeidsmodellen
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den være et aktuelt alternativ dersom ingen av enkeltmedlemmene vil ta på seg 
å organisere og styre samarbeidet. Modellene antas å være mindre hensiktsmes-
sig for mindre og mer stabile samarbeid.

Modellen forutsetter at det inngås flere typer avtaler. For det første en etable-
ringsavtale mellom initiativtakerne om opprettelse av styringsenheten. Avtalen 
bør fastlegge de overordnede reglene og prinsippene for samarbeidet, f eks ad-
gangen for aktører til å slutte seg til eller å avslutte samarbeidet. Etableringsav-
talen bør videre gi styringsenheten kompetanse til å utstede nærmere regler, 
policyer og rutiner for medlemmer som slutter seg til samarbeidet. 

Det forutsettes videre at hvert medlem inngår en deltakelsesavtale med sty-
ringsenheten, der medlemmet forplikter seg til å følge de reglene som er utarbei-
det av styringsenheten.

Liberty antar dessuten at det vil kunne være hensiktsmessig med tilleggsavtaler 
som baserer seg på medlemmenes roller og som gjelder medlemmene imellom. 
Hovedformålet med slike tilleggsavtaler skal være å sikre direkte ansvarsforhold 
mellom medlemmene (utenfor etableringsavtalen), slik at medlemmene har av-
taleforpliktelser som kan håndheves, blant annet hva gjelder sikkerhet og utle-
vering av opplysninger.

For spørsmålet om deltakernes roller etter personopplysningsloven, gir samar-
beidsmodellen i seg selv ingen veiledning. Imidlertid følger det av anbefalingene 
om tilleggsavtaler at partenes forpliktelser bør knyttes til de respektive rollene 
de har i samarbeidet. Med hensyn til etterlevelse av personopplysningsretten 
bør avtalene her ikke bare knytte seg til hvilke roller aktørene har i Libertys 
forstand, men også knytte seg til personopplysningslovens roller. Etter min opp-
fatning vil det være mest hensiktsmessig å adressere kravet til databehandlerav-
taler i slike tilleggsavtaler. Etableringsavtalen og deltakelsesavtalen derimot sy-
nes lite egnet til å gjennomføre krav til databehandleravtaler. Etableringsavtalen 
retter oppmerksomheten primært mot opprettelsen av samarbeidet, og ikke den 
enkeltes forpliktelser etter personopplysningsretten. Det er videre vanskelig å se 
for seg hvordan deltakelsesavtalen, som utarbeides av styringsenheten, kan til-
passes slik at den også oppfyller kravet til databehandleravtaler mellom enkel-
taktører. Forutsetning må i såfall være at rollene er helt standardiserte, slik at 
f eks alle identitetsforvaltere anses som databehandlere overfor alle tjenesteyte-
re.
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6.8.3.2 Konsortiummodellen
Konsortium-modellen tar utgangspunkt i et lite antall initiativtakere som gir 
sin tilslutning til en felles avtale som etablerer konsortiet som slår fast reglene og 
styringen av samarbeidet.

Karakteristisk for denne modellen er at den gir stor grad av direkte kontroll til 
hver av initiativtakerne. I følge Liberty er den ikke å anbefale hvis det ventes 
endringer i medlemsmassen, siden tilslutning og frafall av medlemmer sann-
synligvis vil kreve endringer av avtalen. Det forutsettes at avtalen etablerer en 
styringskomite som utarbeider regler, policyer og veiledninger, og som står for 
styringen av samarbeidet. Videre antas det at avtalen bør ta hensyn til partenes 
roller (i Liberty forstand) og deres respektive rettigheter og forpliktelser.

I likhet med samarbeidsmodellen gir det faktum at det er blitt benyttet en kon-
sortium-modell ingen indikasjoner på partenes roller etter personopplysnings-
retten. Dersom antallet aktører ikke er for stort, og tjeneste-spekteret ikke er for 
vidt, vil det antakelig være mulig å gjennomføre klausuler i konsortiumsavtalen 
som oppfyller personopplysningslovens krav til databehandleravtale(r). Dersom 
dette etter omstendighetene ikke er mulig eller hensiktsmessig, kan jeg ikke se 
annen mulighet enn at behandlingsansvarlige aktører selv tar initiativ til å få på 
plass databehandleravtaler. Databehandleravtalene kan betraktes som tilleggs-
avtaler som inngås direkte mellom de relevante parter, jf overfor vedrørende 
samarbeidsmodellen.

Felles avtale

Figur 26 Konsortium-modellen
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6.8.3.3 Sentralisert modell
Den sentraliserte modellen tar utgangspunkt i at det er én initiativtaker som 
bestemmer reglene for samarbeidet, og som kontrakterer individuelt med alle 
deltakerne. 

Det som karakteriserer denne modellen er at initiativtakeren har stor grad av 
innflytelse og kontroll over samarbeidet, noe som gjør at deltakernes innflytelse 
er desto mindre. Organisasjonsmodellen i Figur 27 skal, ifølge Liberty, illustrere 
hvordan initiativtakeren kan benytte modellen til å etablere to-parts, n-parts og 
forhold der initiativtakeren opptrer som et mellomledd mellom flere andre ak-
tører. 

Modellen anses mindre hensiktsmessig når det er ønskelig at flere aktører skal 
ha innflytelse og kontroll på samarbeidet. Det forutsettes at initiativtakeren 
oppstiller de nærmere reglene og policyene for samarbeidet. Slik sett får initia-
tivtakeren, i likhet med styringsenheten i samarbeidsmodellen, en koordineren-
de og styrende rolle. Avtalene initiativtakeren inngår med enkeltaktørene kan 
sammenliknes med deltakelsesvtalen i samarbeidsmodellen. Det er videre mu-
lighet for tilleggsavtaler mellom enkeltaktørene som tar utgangspunkt i aktøre-
nes roller, og som gjelder sikkerhet og informasjonsutveksling og fordeling av 
risiko og ansvar. 

Den sentraliserte modellen gir klare antydninger om aktørenes roller etter per-
sonopplysningsloven. Siden initiativtakerene har så stor innflytelse og kontroll i 
samarbeidet, må det klare utgangspunktet må være at denne også bestemmer 
formålet og hjelpemidlene for de behandlingene som skjer i dennes regi. Der-
som de andre medlemmene bare behandler personopplysninger på vegne av in-
itiativtakeren, vil disse følgelig være databehandlere. Dersom medlemmene til-
byr selvstendige tjenester der de selv bestemmer formål og hjelpemidler for 

Initiativtaker

Figur 27 Sentralisert modell
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behandlingen, vil de – til tross for tilsynelatende liten innflytelse under den sen-
traliserte modellen – være behandlingsansvarlige. 

Den sentraliserte modellen synes godt egnet til å gjennomføre kravet til databe-
handleravtaler mellom inititivtakeren og enkeldeltakerne gjennom de enkelte 
deltakelsesavtaler. I den grad det foreligger behandlingsansvarlig – databehand-
lerforhold mellom de øvrige deltakerne, vil det etter min oppfatning være mest 
hensiktsmessig å gjennomføre dette ved tilleggsavtaler mellom de aktuelle aktø-
rene.

6.8.4 Brukerstyring og valgfrihet
Det siste momentet som særlig vil kunne ha betydning for aktørenes roller, gjel-
der det jeg har kalt brukerstyring og valgfrihet. SAML og Libertys spesifikasjo-
ner bygger på ideen om å legge til rette for flere alternative identitetsforvaltere 
samt brukerstyrt informasjonsutveksling mellom ulike aktører. Denne valgfri-
heten kan muligens medføre at relasjonsorienterte identitetsforvaltningstje-
nester blir benyttet mellom aktører som på forhånd ikke har etablert et fast sam-
arbeid med en klar rollefordeling.

En slik situasjon kan for det første skje innenfor allerede etablerte samarbeid 
(CoT), hvor det er et større antall tjenesteytere og mulighet for at tjenestene be-
nyttes ut over det som opprinnelig var forespeilet. Som nevnt i kapittel 6.8.3 er 
det også mulig å tenke seg identitetsforvaltningstjenester som utveksles på tvers 
av slike grenselinjer, og at det oppstår relasjoner mellom aktører som på forhånd 
ikke har noe fast avtaleforhold. Forutsetningen må imidlertid være at aktørene 
bygger på de samme tekniske standardene, og at det finnes andre mekanismer 
som aktørene kan bygge sine vurderinger på med hensyn til om de f eks skal 
anerkjenne en autentisering foretatt av en annen identitetsforvalter.820 

I SAML og Libertys spesifikasjoner for identitetsbaserte web services er det flere 
funksjoner og tilleggstjenester som kan understøtte en effektiv utbredelse av ak-
tørenes tjenester.821 Det som er karakteristisk for disse funksjonene er at det er 
brukeren selv som forutsettes å samtykke eller sette vilkårene for senere utveks-
ling av opplysningene til andre aktører. I Libertys scenarier tas det f eks utgangs-
punkt i at brukeren selv velger hvilke brukerkontoer hos forskjellige aktører som 
skal relateres, slik at det senere skal være mulig å benytte single sign-on mellom 
disse. En forutsetning for at dette skal fungere er at brukeren gjøres oppmerk-
som på at den aktuelle brukerkontoen kan relateres med brukerens brukerkon-
toer hos andre aktører. Dette skjer ved at brukeren kan velge å fortløpende mot-

820 Se nærmere om muligheten for f eks å angi forutsetninger og vilkår for bruk i digitale akkre-
ditiv i kap 5.4.5.

821 Se nærmere om slike funksjoner og tilleggstjenester i kap 5.4 og 5.6.
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ta invitasjoner («Invitations») med informasjon om brukerkontoer som kan 
relateres. En liknende funksjonalitet ligger i det at tjenesteytere kan presentere 
brukeren en oversikt over de identitetsforvaltere som brukeren og tjenesteyteren 
«har til felles» i forbindelse med innlogging eller informasjonsutveksling til tje-
nesteyteren. En annen tjeneste som muliggjør utbredelse er såkalte oppdagelses-
tjenester («Discovery Services»), som etter brukerens ønske kan undersøke om 
det finnes tjenester som vil være relevante for brukerens kontekst eller aktuelle 
behov. 

Det er også verdt å nevne funksjonen behandlingsvilkår («Usage Directives»), 
som gjør det mulig for brukeren gjennom standardiserte policyer å angi hvilke 
regler og vilkår som skal gjelde for utlevering av opplysninger som er lagret hos 
en identitetforvalter eller tilbyder av identitetsbaserte web services. Dersom 
brukeren senere ønsker å benytte seg av en annen tjenesteyters tjenester, kan 
tjenesteyteren sende en forespørsel til identitetsforvalteren sammen med en po-
licy som angir det tilsiktede formålet med opplysningene. Dersom policy om 
tilsiktet behandling er i henhold til brukerens policy, vil identitetsforvalteren 
kunne utlevere opplysningene.822

Muligheten for at det som følge av brukerens valg oppstår nye relasjoner mellom 
identitetsforvaltningsaktører som ikke har et fast og etablert samarbeid, vil 
kunne ha betydning for aktørenes roller etter personopplysningsretten. Når det 
gjelder spørsmålet om hvem som «bestemmer formål og hjelpemidler» for be-
handlingen, er det flere aspekter som fortjener oppmerksomhet. For det første 
kjennetegnes situasjonen av at det er brukeren selv som tar initiativ og velger 
hvilke tjenester han vil benytte seg av. Etter personopplysningslovens system 
kan imidlertid ikke brukeren være behandlingsansvarlig.823 Når det gjelder for-
holdet mellom aktørene, er det grunn til å peke på at mottaker av opplysningene 
normalt ikke har hatt anledning til å instruere identitetsforvalteren om hvordan 
denne skal utføre sine oppgaver. Videre vil den som utleverer opplysninger, 
identitetsforvalteren, ikke nødvendigvis vite noe om hva mottaker vil anvende 
opplysningene til. Fra aktørenes perspektiv blir dette et spørsmål om de stoler på 
identitetsforvalteren som brukeren benytter. 

Dette er også tilnærmingen til Riisnæs, som i spørsmålet om aktørenes erstat-
ningsansvar, argumenterer for at det i slike tilfeller «må stilles krav til mottakers 

822 Se nærmere beskrivelse av behandlingsvilkår (Usage Directives) i kap 5.6.2, og om personopp-
lysningsrettslige krav til utveksling av personopplysninger ved hjelp av behandlingsvilkår i 
kap 7.8.4.5.

823 Se drøftelse av dette spørsmålet i kap 7.5.3.2. 



321

aktsomhet for at denne med rimelighet skal kunne ta utsteders [identitetsforval-
terens] erklæringer til inntekt for et bestemt forhold.»824 

De aspektene som det her er pekt på viser at aktørene med stor sannsynlighet vil 
ha stor grad av selvstendighet når det gjelder utøvelse av egne tjenester, og mini-
malt med innflytelse på andres tjenester. Den klare hovedregel må derfor være 
at aktørene er selvstendige behandlingsansvarlige.

Selv om jeg her fremhever brukerstyring og valgfrihet som et moment som taler 
for at identitetsforvalteren bør anses som behandlingsansvarlig, innebærer ikke 
mangel på valgfrihet nødvendigvis at identitetsforvalteren bør betraktes som 
databehandler. Mangel på valgfrihet vil være tilfelle når en eller flere tjenestey-
tere på forhånd har valgt én (eller et lite antall klart definerte) identitetsforval-
ter(e).825 Antakeligvis vil aktørene her ha en viss valgfrihet med hensyn til om 
identitetsforvalteren skal være databehandler eller behandlingsansvarlig. I av-
gjørelsen av hvilken rolle identitetsforvalteren skal ha, må man blant annet ta 
hensyn til behandlingsgrunnlaget for de opplysningene som skal behandles og 
utleveres. Dersom identitetsforvalteren skal være selvstendig behandlingsan-
svarlig, vil både identitetsforvalters utlevering og tjenesteyters innsamling være 
behandlinger som krever behandlingsgrunnlag. Dersom identitetsforvalteren 
skal være databehandler, kan det være aktuelt for tjenesteyterne å være delt be-
handlingsansvarlige for identitetsforvalterens behandling som skjer på tjeneste-
yternes vegne.

824 Riisnæs, Digitale sertifikater og sertifikattjenester – roller, oppgaver og ansvar, Bergen 2007, s 
140.

825 Et eksempel er Minside som benytter MinID som identitetsforvalter, jf kap 5.7.1.
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7 Brukermedvirkning og kontroll i forbindelse med 
innsamling og utlevering av personopplysninger

7.1 Innledning

Hensikten med identitetsforvaltningstjenester er å tilrettelegge for hensiktmes-
sige og sikre måter å autentisere påstander om brukeres identitet eller andre 
forhold. Utgangspunktet for relasjonsorientert identitetsforvaltning er at en 
identitetsforvalter utsteder erklæringer angående brukeren til tjenesteytere som 
legger erklæringen til grunn for sine beslutninger vedrørende brukeren. For å 
sikre lovlig behandling innebærer dette at identitetsforvaltere og tjenesteytere 
må rette særlig oppmerksomhet mot personopplysningsrettens regler for inn-
samling og utlevering av personopplysninger. Som vi skal se vil reglene om for-
målsbestemthet, behandlingsgrunnlag og informasjon være sentrale når det 
gjelder å sikre lovlig utveksling av personopplysninger mellom brukeren, iden-
titetsforvaltere og tjenesteytere.

I mange sammenhenger er det blitt fremhevet at man i utviklingen av standar-
der for relasjonsorientert identitetsforvaltning har hatt til hensikt å legge til ret-
te for at den enkelte bruker selv skal ha kontroll på egne opplysninger. Med 
 begreper som «user-centric identity management» eller «brukerorientert identi-
tetsforvaltning» menes at man setter brukeren i sentrum og at denne på infor-
mert grunnlag samtykker til utveksling av egne opplysninger.826 Denne vekt-
leggingen av brukermedvirkning og kontroll gjør det naturlig å vie stor 
oppmerksomhet til personopplysningslovens krav til samtykke og informasjon. 

Drøftelsene vil vise at identitetsforvaltere og tjenesteytere i mange tilfeller bør 
koordinere angivelse av formål, innhenting av behandlingsgrunnlag og formid-
ling av informasjon. Brukerens samtykke vil være et sentralt behandlings-
grunnlag for brukerinitierte transaksjoner mellom identitetsforvaltere og tjenes-
teytere. Det antas også at opplysninger kan utveksles på grunnlag av avtale, eller 
i forbindelse med inngåelse av avtale.

I det følgende ser vi først på personopplysningslovens hovedregler med hensyn 
til innsamling og utlevering av personopplysninger (kapittel 7.2 og 7.3). Deretter 

826 Se om «user centric identity management» og «brukerorientert identitetsforvaltning» i kap 
5.2, og videre henvisninger i fotnote 473.
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rettes oppmerksomheten mot forholdet mellom behandlingsgrunnlagene, etter-
fulgt av en nærmere behandling av samtykke og nødvendig behandling knyttet 
til avtale (kapittel 7.4-7.6). I kapittel 7.7 behandles lovens krav til transparens og 
informasjon med særlig fokus på praktisk gjennomføring av informasjonsplik-
ten. Til slutt, i kapittel 7.8, analyseres hvordan de ovennevnte reglene om inn-
samling og utlevering kommer til anvendelse på behandling av personopplys-
ninger som skjer som ledd i etablering og løpende drift av løsninger for 
relasjonsorientert identitetsforvaltning.

7.2 «Innsamling» – skjæringspunkt i forhold til formålsangivelse, 
behandlingsgrunnlag og informasjon

Personopplysningsloven gjelder i utgangspunktet for alle typer av behandlinger 
av personopplysninger. I likhet med personverndirektivet er imidlertid mange 
av de sentrale bestemmelsene knyttet til innsamlingen av opplysninger. For den 
behandlingsansvarlige vil selve innsamlingen sjelden være et mål i seg selv. Inn-
samlingen skjer for å kunne realisere andre formål, og dette vil kunne innebære 
behandling internt hos den behandlingsansvarlige eller utlevering til tredje-
mann.827 Likefullt tillegger lovgivningen innsamlingen betydning, også når det 
gjelder senere intern behandling og eventuell utlevering av opplysningene. Når 
innsamlingen tilsynelatende er tillagt en så viktig rolle i personverndirektivets 
og personopplysingslovens systematikk, kan det etter min oppfatning være 
fruktbart å belyse enkelte av de sentrale bestemmelsene fra denne synsvinkelen. 
Vi skal her se nærmere på hvilken betydning innsamlingen har for formålsbe-
stemthetsprinsippet, valg av behandlingsgrunnlag og informasjonsplikten. Som 
vi skal se senere griper disse bestemmelsene inn i hverandre hvis måter avhen-
ger av hvilke forhåndsregler som er tatt i forbindelse med innsamlingen.

7.2.1 Innsamling – oversikt og systematikk 
Formålsbestemthetsprinsippet er et av grunnkravene som gjelder for all behand-
ling av personopplysninger. I personopplysningsloven kommer prinsippet til 
uttrykk i personopplysningsloven § 11 (1) b) og c):

«Den behandlingsansvarlige skal sørge for at personopplysninger som behandles
b) bare nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behandlings-
ansvarliges virksomhet
c) ikke brukes senere til formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med 
innsamlingen, uten at den registrerte samtykker»

827 Se tilsvarende Blume, «Indsamling af personoplysninger», UfR, U.2002B.456 (2002), under 
punkt 2 «Sammenhængen mellem behandlingsformerne». 
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Bestemmelsen gjennomfører personverndirektivet art 6 (1) b) som uttrykkelig 
knytter formålsangivelsen til innsamling av opplysninger.828 Av sammenhengen 
mellom pol § 11 (1) b) og c) følger det også forutsetningsvis at den behandlings-
ansvarlige allerede før, eller i forbindelse med, innsamlingen av opplysningene 
er pliktig til å angi formålet med behandlingen. Den behandlingsansvarlige står 
ikke fritt til å angi formål. Formålet skal være «saklige» i forhold til den behand-
lingsansvarliges virksomhet, noe som i lys av kravene til datakvalitet og relevans 
i pol § 11 (1) d) og e) legger begrensninger for hvilke opplysninger som lovlig kan 
samles inn. Videre skal formålet, eller formålene, være «uttrykkelig angitt», noe 
som i følge forarbeidene innebærer at det skal være «tilstrekkelig konkret og 
avgrenset til at det skaper åpenhet og klarhet om hva behandlingen skal tjene 
til.»829 Kravet til uttrykkelighet knytter seg altså til detaljgrad og presisjon ved-
rørende formålet og innebærer tilsynelatende ikke noe formkrav. Siden formålet 
blant annet skal angis i forbindelse med konsesjons- og meldeplikt, i informa-
sjonen som uoppfordret skal gis til den registrerte ved innsamling av opplysnin-
ger og som grunnlag for et informert samtykke, vil formålet i praksis bli uttrykt 
skriftlig.

Som vi skal komme tilbake til, vil det imidlertid være en forutsetning for over-
holdelse av formålsbestemthetsprinsippet at den behandlingsansvarlige holder 
rede på hvilke opplysninger som er samlet inn til hvilke formål, noe som kan 
tilsi at den behandlingsansvarlige legger til rette for måter å dokumentere hva 
som var det opprinnelige behandlingsformålet.830 

Formålsbestemthetsprinsippet legger også begrensninger for senere behandling 
av opplysningene. Etter pol § 11 (1) c) er det forbudt å behandle opplysningene 
for formål som er uforenlige med innsamlingsformålet, noe som kan begrense 
adgangen til intern behandling og ikke minst til å utlevere opplysningene til 
tredjemenn, jf rett nedenfor.

Etter personopplysningsloven må enhver behandling være forenlig med for-
målsbestemthetsprinsippet og andre grunnkrav til behandlingen. I tillegg kre-
ver enhver behandling at det foreligger et behandlingsgrunnlag, jf § 11 (1) a) med 
henvisning til §§ 8 og 9. Dette innebærer at det også må foreligge et behand-
lingsgrunnlag for å samle inn opplysningene. Hvorvidt det samme behand-
lingsgrunnlaget kan benyttes for intern behandling og eventuelt utlevering til 
tredjemenn avhenger av forholdet mellom et slikt formål og innsamlingsformå-
let.

828 Se introduksjon til formålsbestemthetsprinsippet og forholdet til de andre grunnleggende 
prinsippene i kap 2.5.3. 

829 Se Ot prp nr 92 (1998-99), s 113-114.
830 Se tilsvarende Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007, s 166.
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Vi skal i kapittel 7.3 se nærmere på sammenhengen mellom formålsbestemt-
hetsprinsippet og krav til behandlingsgrunnlag, og hvilke begrensninger disse 
reglene oppstiller med hensyn til å kunne utlevere opplysninger til tredjemenn. 
Analysen vil vise at adgangen for den behandlingsansvarlige til å utlevere per-
sonopplysninger til tredjemenn avhenger av om slik utlevering faller inn under 
det opprinnelige innsamlingsformålet, om det anses som et nytt forenlig formål 
eller om det anses som et nytt uforenlig formål (kapittel 7.3.1). Videre drøftes om, 
og i så fall under hvilke omstendigheter, det originære innsamlingsformålet 
også legger begrensninger for mottakers behandling av opplysningene (kapittel 
7.3.2). I forhold til personverndirektivets og personopplysningslovens system 
blir dette et spørsmål om mottakers behandling skal anses som en originær inn-
samling, eller en videre behandling av opplysningene (der formålet angitt ved 
den originære innsamlingen legger begrensninger på rådigheten over opplys-
ningene).

I forbindelse med innsamling av personopplysninger skal den behandlingsan-
svarlige som hovedregel uoppfordret informere den registrerte om blant annet 
hvem som er behandlingsansvarlig og om hva som er formålet med innsamlin-
gen. Dette innebærer at den informasjon som er formidlet til den registrerte i 
tråd med formålsbestemthetsprinsippet vil legge rammene for hvilke formål 
opplysningene senere kan behandles til. Informasjonspliktsbestemmelsene i 
personopplysningsloven overlapper til dels også med samtykke som behand-
lingsgrunnlag, siden kravet til et informert samtykke som hovedregel stiller 
krav til at den registrerte er blitt formidlet den informasjon som kreves etter 
disse bestemmelsene. 

Personverndirektivet og personopplysningsloven sondrer mellom innsamling 
fra den registrerte og fra andre, noe som aktualiserer spørsmålet om opplysnin-
ger som er formidlet fra en identitetsforvalter skal anses som innsamlet fra den 
registrerte eller andre. Skillet har blant annet betydning for om man kan gjøre 
unntak fra informasjonsplikten. Som vi skal se i kapittel 7.7 kan det være en 
praktisk utfordring å oppfylle informasjonsplikten, noe som gir grunn til å se 
nærmere på Art 29-gruppens forslag til mer hensiktsmessig praktisering og 
gjennomføring av bestemmelsene.

Hovedformålet med informasjonspliktbestemmelsene er å sørge for at behand-
lingen er transparent og forståelig for den registrerte slik at den enkelte selv skal 
være i stand til å ivareta sine egne interesser i forbindelse med behandling av 
personopplysninger. Av personverndirektivets fortale premiss 38 fremgår det 
sogar at informasjonsreglene anses som en forutsetning for en rettferdig be-
handling:
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«En rettferdig behandling av opplysninger forutsetter at den registrerte kan få kjenn-
skap til at en slik behandling eksisterer og, når det samles inn opplysninger fra ved-
kommende kan få nøyaktige og fullstendige opplysninger om de nærmere omstendig-
heter ved innsamlingen.»831

På et mer praktisk og regelteknisk nivå vil informasjonsplikten også ha en viktig 
funksjon med å tvinge den behandlingsansvarlige til å angi et formål med inn-
samlingen og den videre behandlingen, jf formålsbestemthetsprinsippet, samt å 
ta stilling til hvem som er behandlingsansvarlig. Videre vil den informasjon 
som skal formidles i mange tilfeller være overlappende med den informasjon 
som kreves for at det skal foreligge et informert samtykke.

7.2.2 Nærmere om behandlingen «innsamling»
Til tross for at mange av personopplysningsrettens sentrale bestemmelser retter 
seg mot innsamlingen av personopplysninger, gir verken direktivet eller person-
opplysningsloven noen definisjon. Det må antas at innsamling må forstås likt i 
de nevnte bestemmelsene, noe som betyr at innsamling både omfatter innsam-
ling fra den registrerte og fra andre, jf sondring vedrørende informasjonsplikten 
som drøftes nærmere i kapittel 7.7.1 og 7.7.2. 

I juridisk teori er det lagt til grunn at innsamling i praksis omfatter alle tilfeller 
hvor den behandlingsansvarlige får kjennskap til personopplysninger. Dette 
omfatter både tilfeller hvor den behandlingsansvarlige foretar seg noe aktivt for 
å innhente opplysninger, men også når dette skjer på den registrertes initiativ.832 
Det er imidlertid ikke gitt at innsamlingen kan knyttes til enkelthendelser eller 
at personopplysninger samles inn i én omgang. Det å knytte reguleringen til 
innsamlingen kan by på utfordringer i tilfeller der personopplysningene vedrø-
rende en og samme person har blitt til over tid. Dessuten kan kildene til opplys-
ningene være forskjellige, f eks kan opplysningene dels være samlet inn fra den 
registrerte, dels fra andre kilder og dels være et resultat av virksomhetens egen 
interne produksjon av opplysninger knyttet til personen.833 

For å kunne håndtere denne kompleksiteten vil det være viktig å knytte de ulike 
opplysningene og enkeltoperasjonene til én og samme behandling. I kapittel 6.5 
argumenterer jeg for at det overordnede formålet med behandlingen vil være 

831 Se nærmere om informasjonspliktreglene og prinsippet om rettferdig og rettmessig behand-
ling i kap 2.5.1.

832 Blume, «Indsamling af personoplysninger», UfR, U.2002B.456 (2002), under punkt 1 «Hvad 
forstås ved indsamling». 

833 Se eksempelvis de ulike formene for innsamling i helsevesenet i Hartlev, Fortrolighed i sund-
hedsretten, København 2005, kap 6 s 253-255 og kap 8 s 341-356.



327

det viktigste kriteriet for å kunne knytte enkeltoperasjoner til én og samme be-
handling. 

Når det gjelder identitetsforvaltningstjenester er det grunn til å tro at den inn-
samling som mottak av et akkreditiv innebærer, knytter seg til forholdsvis tyde-
lige bruker- eller aktørinitierte handlinger. Imidlertid vil opplysingene som ut-
veksles kunne være innsamlet på ulikt vis, noe som aktualiserer de 
utfordringene som er skissert over. 

7.2.3 Endring fra tidligere rettstilstand – særlig om behandlingsgrunnlag, 
innsynsrett og informasjonsplikt
Personverndirektivets og personopplysningslovens fokus på innsamlingen 
innebærer en nokså radikal endring sammenliknet med tidligere rettstilstand. 
Etter personregisterloven (pregl) var det ikke stilt eksplisitte krav til innsamlin-
gen av opplysninger. Hovedregelen var konsesjonsplikt for å kunne opprette 
personregistre (pregl kapittel 4), og det kunne bare registreres opplysninger som 
var «saklig begrunnet» ut fra hensynet til den registeransvarliges administra-
sjon og virksomhet (pregl § 6). Muligens falt Skaugeutvalget for fristelsen til å 
holde fast ved disse utgangspunktene når de i sitt lovforslag til ny personopplys-
ningslov ikke stilte krav til behandlingsgrunnlag for innsamling av personopp-
lysninger. Etter forslaget skulle det imidlertid gjelde et krav til formålsbestemt-
het, jf forslaget til § 7 om saklige, lovlige og uttrykkelige formål.834 Krav til 
behandlingsgrunnlag ble imidlertid oppstilt dersom opplysningene skulle be-
handles for nye formål som var uforenlige med det opprinnelige formålet med 
innsamlingen.835 Departementet valgte imidlertid i sin behandling å innføre et 
krav om at også innsamling av personopplysninger krever behandlingsgrunn-
lag.836 Begrunnelsen var å bringe loven i samsvar med personverndirektivet og 
personopplysningslovgivningen i de andre nordiske land. Etter min oppfatning 
var endringen også nødvendig for å unngå strid med direktivet. Endringen 
innebærer, jf redegjørelsen i kapittel 7.3, at man i forhold til adgangen til å utle-
vere personopplysninger må ta hensyn til både det opprinnelige innsamlings-
formålet og det opprinnelige behandlingsgrunnlaget for innsamlingen.

Det er også grunn til å peke på at Skaugeutvalget heller ikke viet innsamlingen 
nevneverdig interesse når det gjelder gjennomføringen av personverndirekti-
vets informasjonspliktregler. Det som imidlertid ser ut til å ha begeistret utval-
get var den utvidede retten til innsyn. Når det gjelder forholdet mellom innsyn 

834 Se NOU 1997: 19 Et bedre personvern, forslag til § 7 på s 165. 
835 Se NOU 1997: 19 Et bedre personvern, forslag til § 8 (alminnelige opplysninger), på s 165. For 

behandling av sensitive opplysninger skulle det i følge forslaget til § 9 også gjelde behandlings-
grunnlag for innsamling.

836 Se Ot prp nr 92 (1998-99), forslag til § 8, kommentert på s 63 og 108. 
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og informasjonsplikt uttales det at informasjonspliktreglene må betraktes som 
et viktig «supplement til innsynsreglene»: 

«Utvalget ser på informasjonsplikten etter direktivet som et viktig supplement til ret-
ten til innsyn i personopplysninger om en selv. Begrunnelsen er primært at det kan 
være svært vanskelig for de registrerte å tilegne seg den kunnskap som skal til for at 
innsynsretten skal bli brukt.»837

Det faktum at personopplysningslovens innsynsregler – til tross for personvern-
direktivets systematikk – også har blitt plassert før informasjonspliktsreglene, 
bidrar til å gi et inntrykk av at informasjonspliktsreglene er noe som kommer «i 
tillegg til» innsynsreglene.

Retten for enhver etter pol § 18 (1) til å få innsyn i hvilke behandlinger en be-
handlingsansvarlig foretar (generelt innsyn), og retten for den registrerte etter 
pol § 18 (2) til å få innsyn i egne personopplysninger (individuelt innsyn) er 
riktig nok en viktig forutsetning for å sikre transparent behandling og gjen-
nomføring av andre rettigheter, som f eks retten til å korrigere og eventuelt slet-
te personopplysninger om seg selv. Imidlertid er det grunn til å påpeke at inn-
synsretten er av sekundær natur i forhold til informasjonspliktsreglene, hvor 
hovedregelen er at den behandlingsansvarlige uoppfordret skal gi informasjon 
forut for innsamlingen av personopplysninger. Den informasjon som kan kre-
ves ved generelt innsyn korresponderer langt på vei med den informasjon som 
uoppfordret skal meddeles i forbindelse med innsamling. I slike tilfeller vil det 
være unødvendig, tungvint og nokså urealistisk å forvente at det kreves innsyn. 
Med hensyn til nettbaserte tjenester generelt, og identitetsforvaltningstjenester 
spesielt, vil derfor effektiv gjennomføring av informasjonsplikten kunne sikre 
transparent og rettferdig behandling av personopplysninger, samtidig som be-
hovet for å kreve generelt innsyn reduseres.

Når det gjelder individuelt innsyn har EU-domstolen i Rijkeboer forøvrig slått 
fast at informasjonspliktsreglene i personverndirektivet art 10 og 11 prinsipielt 
sett ikke begrenser medlemsstatenes plikt til å sikre retten til innsyn etter art 12 
a).838 Saken gjaldt kommunestyret i Rotterdams avslag på å gi Rijkeboer innsyn 
i hvem som hadde fått utlevert informasjon om ham, og hvilken informasjon de 
hadde mottatt, de to siste år forut for innsynsbegjæringen. Spørsmålet var om 
nasjonal lovgivning som påla sletting av slik utleveringshistorikk etter ett år var 

837 Se NOU 1997: 19 Et bedre personvern, kap 11.2.6.6 «Utvalgets vurderinger» på s 67. Se også 
høringsuttalelser og departementets vurderinger i Ot prp nr 92 (1998-99), kap 5.3 «Den be-
handlingsansvarliges informasjonsplikt overfor de registrerte», på s 40 flg.

838 Jf, sak C-553/07, College van burgemeester en wethouders van Rotterdam mot M. E. E. Rijkebo-
er, (ennå ikke i Sml.), premiss 69.
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forenlig med innsynsretten etter art 12 a). Domstolen påpeker at retten til inn-
syn er nødvendig for at den registrerte skal kunne utøve sine rettigheter etter art 
12 b) og c) om å kreve retting og sletting, samt at den behandlingsansvarlige 
underetter tredjemenn om slike tiltak, med mindre slik underretning viser seg 
uforholdsmessig vanskelig. Retten til innsyn er således også avgjørende for gjen-
nomføring av rettigheter etter art 22 (sanksjoner) og 23 (erstatning). Domstolen 
påpeker imidlertid at plikten til å lagre informasjon om utleveringshistorikk 
bare gjelder så langt det ikke innebærer en «uforholdsmessig» byrde for den 
behandlingsansvarlige.839 I følge Domstolen vil en lovgivning som begrenser 
lagring av utleveringshistorikk til ett år ikke utgjøre en rimelig avveining av 
hensynet til den registrertes privatliv (blant annet i kraft av de beføyelser som 
følger av direktivet), og den byrde som plikt til oppbevaring av slik informasjon 
innebærer, med mindre det godtgjøres at en lengre lagringstid vil utgjøre en 
uforholdsmessig stor byrde for den behandlingsansvarlige.840

EU-domstolens avgjørelse i Rijkeboer innebærer antakeligvis at personopplys-
ningslovens innsynsregler må tolkes slik at den registrertes rett etter § 18 (3) til 
å kreve at den behandlingsansvarlige utdyper informasjonen i § 18 (1) a) – f) 
ikke bare omfatter opplysninger om tredjemenn som vil få opplysninger utle-
vert, men også hvem som har mottatt informasjon og hvilken informasjon de 
har mottatt, dersom dette er nødvendig for at den «registrerte skal kunne vareta 
egne interesser».

Avgjørelsen i Rijkeboer aktualiserer spørsmålet om hvorvidt identitetsforvalte-
ren må lagre opplysninger om hvilke tjenesteytere som har fått utlevert hvilke 
opplysninger for at brukeren skal kunne ivareta sine rettigheter etter person-
opplysningsloven. Problemstillingen bør etter min oppfatning sees i sammen-
heng med identitetsforvalteres og tjenesteyteres behov for å lagre opplysninger 
om bruken av identitetsforvaltningstjenester. Spørsmål knyttet til lagring av 
opplysninger vil bli nærmere behandlet i kapittel 7.8.5 om avvikling av identi-
tetsforvaltningstjenester.

7.3 Formålsbestemthetsprinsippet som skranke for adgangen til å 
utlevere opplysninger til tredjemann 

Mens innsamlingen av personopplysninger altså er et viktig fikseringspunkt for 
mange av personopplysningslovens bestemmelser, er det få bestemmelser som 
uttrykkelig regulerer utlevering. Med utlevering menes her utlevering til tredje-

839 Rijkeboer, premiss 61.
840 Rijkeboer, premiss 70.
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mann slik dette er definert i personverndirektivet art 2 f), jf redegjørelsen i ka-
pittel 6.3.2.841 Dette innebærer at det å gi den registrerte samt den behandlings-
ansvarliges eller eventuelle databehandleres medarbeidere tilgang til 
opplysningene ikke anses som en utlevering. De videre drøftelser forutsetter 
med andre ord at identitetsforvalter og tjenesteyter er selvstendige behandlings-
ansvarlige. I tilfeller hvor identitetsforvalter er databehandler for tjenesteyter 
skjer det ingen utlevering til tredjemann, og identitetsforvalterens adgang til å 
behandle personopplysninger følger da av databehandleravtalen med tjenestey-
ter.842

For lovlig å kunne utlevere personopplysninger må det, som for andre typer 
behandlinger, foreligge et behandlingsgrunnlag og grunnkravene i § 11 må el-
lers være oppfylt. I følge formålsbestemthetsprinsippet innebærer dette, jf drøf-
telsen i kapittel 7.3.1, at den behandlingsansvarlige må ta stilling til om utleve-
ring faller inn under det angitte formålet ved innsamling, om det må anses som 
et nytt (men forenlig) formål, eller om det må anses som et nytt og uforenlig 
formål. Bare dersom utlevering faller inn under det opprinnelige formålet kan 
den behandlingsansvarlige benytte det opprinnelige behandlingsgrunnlaget for 
utleveringen. Ytterligere et spørsmål er om formålet som gjelder for opplysnin-
gene som utleveres også er bindende for mottaker av opplysningene, eller om 
utleveringen skal kunne anses som en (originær) innsamling hvor mottaker må 
angi et nytt uttrykkelig formål (kapittel 7.3.2).

Den nærmere gjennomføringen av utlevering av personopplysninger til tredje-
menn kan variere. Prinsipielt sett vil det etter min oppfatning ikke være grunn 
til å skille mellom tilfeller hvor tredjemann får tilgang i den utleverende be-
handlingsansvarliges system («pull»), eller der opplysingene sendes i en elektro-
nisk melding til mottaker («push»). Dog vil den første varianten gi den utleve-
rende behandlingsansvarlige mulighet til å kontrollere mottakers rådighet, f eks 
i forhold til muligheten for å lagre, manipulere eller gjøre søk i opplysningene. 
For identitetsforvaltningstjenester vil begge typer av utveksling være relevante. 
Når det gjelder brukerinitiert identitet- og attributtautentisering vil utleverin-
gen normalt skje i form at et akkreditiv fra identitetsforvalter til tjenesteyter. 
Innen for rammene av såkalte web services, vil tjenesteyteren også mer aktivt 
kunne sende forespørsler til identitetsforvaltere for å få oversendt de aktuelle 

841 I pol § 20 (1) andre punktum, om informasjonsplikt ved innsamling fra andre enn den regis-
trerte, benyttes «andre», noe som i lys av personverndirektivet art 11 må forstås som tredje-
menn.

842 Se nærmere om hvilken betydning det har for reglene om brukermedvirkning og kontroll at 
identitetsforvalter er databehandler i kap 7.8.4.1.
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opplysninger, slik at informasjonsutvekslingen har enkelte likhetstrekk med 
«pull»-varianten.843

7.3.1 Utlevering – forenlig, nytt forenlig eller uforenlig formål?
Ved vurderingen av hvorvidt formålet angitt ved innsamlingen av opplysninge-
ne er til hinder for senere utlevering, må man i følge forarbeidene skille mellom 
tre typetilfeller av senere behandlinger. Det første typetilfellet gjelder behand-
linger som faller inn under det opprinnelige angitte formålet ved innsamlingen. 
I slike tilfeller vil det opprinnelige behandlingsgrunnlaget også hjemle behand-
lingen. Det andre typetilfellet gjelder behandlinger for nye formål som er foren-
lige med det opprinnelige formålet. Slike behandlinger må, i følge forarbeidene, 
ha «selvstendig hjemmel i et av behandlingsvilkårene». I den sammenheng utta-
les det:

«Det forhold at opplysningene allerede er samlet inn, har ikke betydning for vurderin-
gen av om vilkårene i § 8 er oppfylt. Det er m a o ikke noe selvstendig argument for å 
tillate den nye behandlingen at opplysningene allerede er samlet inn»844

Det tredje typetilfellet gjelder nye behandlinger til uforenlige formål. Slike be-
handlinger er etter § 11 (1) c) forbudt med mindre den registrerte samtykker. 

Konstatering av uforenlighet mellom opprinnelig og nytt formål innebærer at 
behandlingen ikke kan gjennomføres. Dersom det ikke lykkes den behandlings-
ansvarlige å innhente samtykke for det nye formålet, vil den nokså drastiske 
konsekvensen være at opplysningene må innhentes på nytt, og da naturligvis 
under den forutsetning av innsamlingen har lovlig behandlingsgrunnlag og at 
det uttrykkelige angitte formålet med innsamlingen omfatter det nye formå-
let.845

Lovens gir ikke anvisning på hva som anses som et nytt uforenlig formål. I følge 
forarbeidene må spørsmålet om uforenlighet vurderes konkret, og sentrale mo-
menter i vurderingen vil blant annet være om behandlingen (utleveringen) 
innebærer ulempe for den registrerte, om bruken skiller seg sterkt fra den som 
lå til grunn for innsamlingen eller om bruken stiller strengere krav til datakva-

843 Se nærmere om push/pull og tjenesteyter- og identitetsforvalter-initiert meldingsflyt i OASIS, 
Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, kap 4.

844 Ot prp nr 92 (1998-99), s 113.
845 Et eksempel er PVN–2003-3 «Stavanger kommune» hvor nemnda fant at Stavanger kommu-

nes kartlegging av ulovlige boliger i kommunen var i strid med formålet som var angitt ved 
innsamlingen av opplysningene i forbindelse med et boligaddresseringprosjekt. Personvern-
nemnda fattet derfor vedtak om opphør av behandlingen, og sletting av eventuelle registre 
over ulovlige boliger som måtte være etablert på grunnlag av slike opplysninger.
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litet enn det opprinnelige innsamlingsformålet.846 Videre nevnes at det normalt 
ikke vil være tale om uforenlighet dersom det nye formålet står i en nær og na-
turlig sammenheng med den behandlingsansvarliges virksomhet. Et liknende 
moment er trukket frem i juridisk teori hvor det hevdes at det som regel ikke vil 
foreligge uforenlighet dersom det nye formålet ligger «innenfor de registrertes 
rimelige forventninger om hva opplysningene ville kunne brukes til.»847 Det ar-
gumenteres videre for at behandlingen vil være innenfor den registrertes rime-
lige forventninger når det nye formålet fremmer samme type interesse som det 
opprinnelige formålet eller skaper samme type virkning for de registrerte.

I Avfallsservice-dommen, Rt 2013 s 143, kom Høyesterett etter en konkret vur-
dering i henhold til forarbeidenes kriterier til at et renovasjonsfirmas sammen-
stiling av GPS-logg fra søppelbil med timelister var uforenlig med det opprinne-
lige formålet med GPS-systemet.848 

Det er grunn til å anta at den utlevering av personopplysninger som finner sted 
mellom identitetsforvalter og tjenesteyter i all hovedsak vil skje på bakgrunn av 
brukerinitierte handlinger. Dersom slike handlinger oppfyller kravene til sam-
tykke, jf kapittel 7.5, vil utlevering kunne skje til tross for at utleveringen er 
uforenlig med det opprinnelige innsamlingsformålet, jf pol § 11 (1) c). Spørsmå-
let om uforenlighet kommer derfor særlig på spissen når det gjelder utveksling 
av opplysninger som ikke er brukerinitierte. Eksempelvis vil det i forbindelse 
med etableringen av identitetsforvaltningstjenesten kunne være behov for å ut-
veksle brukeropplysninger. Videre vil formålsbestemthetsprinsippet kunne leg-
ge begrensninger på identitetsforvalterens mulighet til fortløpende å innhente 
brukeropplysninger fra eksterne kilder, f  eks om brukerens roller i selskaper 
registert i Enhetsregisteret, dersom formålet med det aktuelle registeret er til 
hinder for utlevering til identitetsforvalter som igjen ønsker å utlevere opplys-
ningere til tjenesteyter. For identitetsforvalteren vil det av disse grunner være 
viktig å sørge for at det ved innsamling av personopplysninger angis et formål 
som også omfatter den nødvendige senere utlevering av opplysningene.849 

Tilsynelatende gir pol § 11 (1) c) uttrykk for at de andre behandlingsgrunnlage-
ne – lov og nødvendighetsgrunner – ikke kan hjemle nye uforenlige formål. Selv 
om dette må sies å være hovedregelen, gjelder det imidlertid enkelte unntak. For 

846 Ot prp nr 92 (1998-99), s 113.
847 Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopp-

lysninger, Bergen 2004, s 137.
848 Se kommentar til avgjørelsen i Olsen, «Høyesteretts avgjørelse i GPS-/Avfallsservice-saken 

klargjør formålsbestemthetsprinsippet», Lov & Data, 2, 2013, s 24-26.
849 Se tilsvarende synspunkter i forhold til å legge til rette for utlevering av kundeopplysninger fra 

et forsikringsselskap til et konsernsentralt kunderegister i Ot prp nr 92 (1998-99), s 113.
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lovpålagte plikter som innebærer behandling av personopplysninger er utgangs-
punktet, i følge forarbeidene, at dette ikke anses som uforenlig med det opprin-
nelige formålet:

«Når den senere bruken av opplysninger er bestemt i egen lov, vil denne bruken ikke 
være uforenlig med innsamlingsformålet. For eksempel vil utnytting av oppgaveplik-
ter etter lov 6. juni 1997 nr 35 om Oppgaveregisteret ikke være uforenlig med det opp-
rinnelige innsamlingsformålet.»850 

Uttalelsen gjelder behandlinger som den behandlingsansvarlige er pålagt i lov å 
utføre, i dette tilfellet innrapporteringer til det offentlige. Det er ellers usikkert i 
hvilken grad personopplysningslovens formålsbestemthetsprinsipp oppstiller 
skranker for lovgivers lovgivningskompetanse. Personopplysningsloven er av 
subsidiær karakter da den etter § 5 bare gjelder i den grad ikke annet følger av 
en særskilt lov som regulerer behandlingsmåten.851 Til tross for dette må det 
antas at personverndirektivet og formålsbestemthetsprinsippet i lys av Norges 
folkerettslige forpliktelser etter EØS-avtalen også må ha gjennomslagskraft 
overfor slik særlovgivning.852 I ytterste konsekvens må særlovgivningen vurde-
res opp mot EMK art 8, jf om EMK som skranke for nasjonal lovgivning i kapit-
tel 2.4.4. I EU-domstolens prejudisielle avgjørelse i Rechnungshof, slo domstolen 
fast at lovgivning som pålegger arbeidsgivere å utlevere arbeidstakeres lønns-
opplysninger til tredjemann, i dette tilfellet staten, innebærer et inngrep i pri-
vatlivets fred.853 Slike inngrep må, for ikke å være i strid med EMK art 8 og 
dermed også personverndirektivet, oppfylle kravene til klar lovhjemmel, nød-
vendighet og proporsjonalitet i EMK art 8 (2).

I norsk juridisk teori og i Personvernnemndas praksis kan det synes som det 
også finnes andre unntak fra hovedreglen i pol § 11 (1) c) om at kun samtykke 
kan hjemle nye formål som er uforenlige med innsamlingsformålet. I Person-
vernnemndas avgjørelse i Posten Norge AS854 var spørsmålet om Posten kunne 

850 Se Ot prp nr 92 (1998-99), s 113. 
851 Se nærmere om tolkningen av pol § 5 i Personvernnemndas avgjørelse i PVN–2008-2 «SSP».
852 Se tilsvarende synspunkt angående svensk rett Öman, «Särskilda registerförfattningar», I: 

Festskrift til Peter Seipel, Sjöberg og Wahlgren (red), 2006, på s 694.
853 Se Rechnungshof, premiss 74: «Det kan fastslås, at den almindelige lagring, som arbejdsgiveren 

foretager af oplysninger på navn om de lønninger, der udbetales til dennes ansatte, ikke i sig 
selv udgør et indgrep i privatlivet, hvorimod videregivelsen af disse oplysninger til tredjemand 
– i det foreliggende tilfælde en offentlig myndighed – gør indgreb i de berørte personers ret til 
beskyttelse af deres privatliv, uanset hvordan de videregivne oplysninger efterfølgende anven-
des, og er dermed et indgreb i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i EMK’s artikel 8».

854 PVN–2004-3 «Posten Norge».
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leie ut adresselister fra sitt såkalte PMS-register over postmottakere.855 Nemnda 
vurderte at formålet med registeret, postformidling, var uforenlig med ønsket 
om å benytte det til adressemekling i henhold pol § 11 (1) c). Med henvisning til 
Schartum og Bygrave856 uttales det: 

«Personvernnemnda antar at loven ikke kan tolkes slik at det stilles strengere krav til 
gjenbruk enn til bruk av opplysninger innsamlet første gang. Bestemmelsen om gjen-
bruk må ses på som en lemping av kravene i personopplysningsloven §§ 8 og 9. Når 
vilkårene for anvendelsen av denne mer lemplige bestemmelsen ikke er oppfylt, må 
man falle tilbake til lovens hovedregel, og vurdere om kravene er oppfylt etter person-
opplysningsloven § 8.»857 

Det er vanskelig å oppfatte uttalelsen på annen måte enn at formålsbestemthets-
prinsippet etter sigende skal oppfattes som en lempligere regel for å hjemle nye 
uforenlige formål. En slik oppfatning er imidlertid vanskelig å forene med di-
rektivet, lovens forarbeider og annen internasjonal teori, der formålsbestemt-
hetsprinsippet fremstilles som en ytterligere skranke som stiller skjerpede krav 
til behandlingsgrunnlag ved uforenlige formål. Høyesterett har i Avfallsser-
vice-dommen, Rt 2013 s 143, tatt uttrykkelig avstand fra Personvernnemndas 
tolkning og presisert at uforenlighetskravet kommer i tillegg til krav til behand-
lingsgrunnlag.858 

7.3.2 Har det opprinnelige innsamlingsformålet betydning for mottaker?
Et av de sentrale spørsmålene som innsamlings-tilnærmingen reiser, er om inn-
samlingsformålet som gjelder for utleverte opplysninger også er bindende for 
mottaker av opplysningene, eller om utleveringen skal kunne anses som en (ori-
ginær) innsamling hvor mottaker selv må angi et nytt uttrykkelig formål. Den-
ne problemstillingen er sentral når det gjelder muligheten til å utveksle person-
opplysninger basert på sammenlikninger av den registrertes angitte policyer for 
utlevering av opplysninger lagret hos identitetsforvalter, og mottakers (tjeneste-
yters) angitte policy for den ønskede behandling, jf nedenfor.

Verken lovens ordlyd eller forarbeidene gir anvisning på hvordan formålsbe-
stemthetsprinsippet kommer til anvendelse i slike tilfeller. I svensk og dansk 

855 Slik jeg forstår faktum hadde innsamlingen hjemmel i postloven. Innsamlingen skjedde dels 
ved innrapportering fra postbud mv som observerer at en person er utflyttet eller innflyttet, 
dels gjennom meldinger om adresseendringer fra posmottaker, og dels ved utveksling av opp-
lysninger med Det sentrale personregister hvor det skjer en gjensidig oppdatering, jf punkt 3 i 
avgjørelsen.

856 Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopp-
lysninger, Bergen 2004, s 137. 

857 PVN–2004-3 «Posten Norge», punkt 6.3 «Personopplysningsloven § 11, særlig om gjenbruk».
858 Se omtale i 
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juridisk teori er det lagt til grunn at den behandlingsansvarlige ikke kan omgå 
formålsbestemthetsprinsippet ved å utlevere personopplysninger til tredjemann 
som ved sin innsamling angir formål som er uforenlige med den behandlings-
ansvarliges opprinnelige innsamling.859 Blume presiserer at det her må forutset-
tes at den behandlingsansvarlige har mulighet for å «være bekjent med», at en 
slik (uforenlig) behandling vil finne sted, «idet det normalt ikke kan forudsæt-
tes, at der foretages en egentlig undersøgelse heraf.»860 Etter min oppfatning må 
formålsbestemthetsprinsippet etter personopplysningsloven også innebære et 
forbud for den behandlingsansvarlige mot å utlevere opplysninger til en tredje-
part som vil behandle opplysningene til uforenlige formål. Det samme må anta-
keligvis gjelde dersom den utleverende behandlingsansvarlige er kjent med at 
mottaker ikke har lovlig behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysnin-
gene eller ellers ikke tilfredsstiller personopplysningslovens krav til behandling 
av personopplysninger.861 

Hvor strenge krav til undersøkelser som må stilles til den behandlingsansvarlige 
vil avhenge av de konkrete omstendigheter. Når det gjelder identitetsforvalte-
ren, som har til oppgave å utlevere opplysninger til tredjemenn etter brukerens 
nærmere anvisninger, vil det være naturlig å stille forholdsvis strenge krav til 
aktsomhet. Identitetsforvalterens aktsomhetsplikt vil kunne senkes i tilfeller 
der brukeren selv er godt informert om mottakers formål med behandlingen og 
selv gjør en overveid beslutning om at opplysninger skal utleveres. 

En tredjemann som mottar opplysninger vil normalt anses som behandlingsan-
svarlig, og vil i forbindelse med sin innsamling ha plikt til å angi formålet for 
behandlingen. Til tross for forbudet mot omgåelse av formålsbestemthetsprin-
sippet antar Öman og Lindblom at den mottakende behandlingsansvarlige er 
«dock inte i og för sig bunden av de ändamål som den personuppgiftsansvarige 
som lämnat ut uppgifterna ursprungligen bestämt uten bare av de ändamål som 
han eller hon själv bestämmer vid sin insamling.»862 Dette må etter min oppfat-
ning også være hovedregelen etter personopplysningsloven, og denne originære 
innsamlingen må overholde lovens krav til saklighet etc, jf kapittel 7.2. 

859 Se Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007, s 167, Blume, Databe-
skyttelsesret, 3. utgave, København 2008, s 129 og Waaben og Korfits Nielsen, Lov om behand-
ling af personoplysninger – med kommentarer, 2. utgave, København 2008, s 149.

860 Blume, Databeskyttelsesret, 3. utgave, København 2008, s 129.
861 I forhold til informasjonssikkerhet stiller f eks personopplysningsforskriften § 2-15 (1) krav til 

at elektronisk overføring av personopplysninger bare kan skje i den grad mottaker også over-
holder personopplysningsforskriften. Se redegjørelse i kap 6.2.5.3.

862 Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007, s 167.
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Etter pol § 11 (1) c) kan den registrerte samtykke til at opplysningene henholds-
vis utleveres og samles inn til et nytt uforenlig formål. Dette innebærer etter 
min oppfatning at den registrerte også kan sette vilkår eller bruksbegrensninger 
i forbindelse med den første innsamlingen, som også forutsettes å gjelde overfor 
den mottakende behandlingsansvarlige. Vi skal se nærmere på formålsangivelse 
og bruksbegrensninger i forbindelse med utveksling av personopplysninger ved 
hjelp av policyer i kapittel 7.8.4.

7.4 Om valg av behandlingsgrunnlag 

Personopplysningsloven oppstiller i § 8 tre alternative behandlingsgrunnlag for 
å behandle personopplysninger: samtykke, lov og nærmere bestemte nødven-
dighetsgrunner. Denne tredelingen gjelder også for adgangen til å behandle 
sensitive personopplysninger, hvor det kreves at den behandlingsansvarlige 
oppfyller ett vilkår i § 8 og ett i § 9. Samtykke og lov står i en særstilling, da 
disse er nevnt i begge bestemmelser og vil kunne hjemle behandling av sensitive 
opplysninger såfremt dette fremgår av samtykket eller loven. Når det gjelder 
nødvendighetsgrunnene, er det nyanseforskjeller mellom vilkårene i § 8 og § 9.

Nedenfor, i kapittel 7.4.1, skal vi se at samtykke og nødvendighet knyttet til av-
tale vil være de mest sentrale behandlingsgrunnlagene for behandling av per-
sonopplysninger i forbindelse med identitetsforvaltningstjenester. Som vi skal 
se i kapittel 7.4.2 har Personvernnemnda i sin nyere praksis presisert at behand-
lingsgrunnlagene er likestilte. De nærmere kravene til behandlingsgrunnlagene 
samtykke og avtale behandles i kapittel 7.5 og 7.6. Disse analysene gir grunnlag 
for konkret å drøfte hvordan kravet til behandlingsgrunnlag kommer til anven-
delse og best kan gjennomføres for de behandlinger som identitetsforvaltning 
aktualiserer (kapittel 7.8).

7.4.1 Kort om aktuelle behandlingsgrunnlag for identitetsforvaltning
Når det gjelder behandling av personopplysninger ved relasjonsorientert identi-
tetsforvaltning er det alminnelig antatt at samtykke vil være et sentralt behand-
lingsgrunnlag. Jeg viser her til innledningen til kapittel 7 om at man ved utvik-
lingen av standardene har vært opptatt av brukerorientering, dvs at brukeren 
skal være i sentrum og selv skal kunne samtykke til utveksling av egne person-
opplysninger.863

863 Se om «user centric identity management» og «brukerorientert identitetsforvaltning» i kap 
5.2, og videre henvisninger i fotnote 473.
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I tillegg til samtykke, er det grunn til å anta at det i enkelte tilfeller vil foreligge 
en avtale mellom den registrerte og identitetsforvaltere, og i enkelte tilfeller også 
mellom den registrerte og tjenesteytere. I tilfeller hvor det foreligger avtale, er 
det grunn til å se nærmere på i hvilken grad utvekslingen av opplysninger kan, 
eller bør, hjemles i avtalen, jf pol § 8 (1) a). Bestemmelsen gir adgang til å be-
handle personopplysninger som er «nødvendig for å oppfylle en avtale med den 
registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik av-
tale inngås». 

Innen for offentlig forvaltning er det grunn til å anta at behandling av person-
opplysninger som skjer som ledd i identitetsforvaltning kan hjemles i lov. Det 
må her skilles mellom etableringen av identitetsforvaltningsløsningen og selve 
bruken av den. Det er grunn til å anta at behandling av personopplysninger som 
skjer som ledd i etablering av løsningen kan skje med hjemmel i lov. Bruken av 
tjenesten for autentisering og attributtutveksling mellom identitetsforvalter(e) 
og tjenesteytere bør imidlertid være under brukerens kontroll, noe som gjør at 
samtykke vil være mer relevant som behandlingsgrunnlag for denne delen av 
behandlingen. 

Redegjørelsen viser at det er høyst mulig at flere behandlingsgrunnlag vil være 
aktuelle for å hjemle én og samme behandling. Av den grunn skal vi derfor se 
nærmere på forholdet mellom de ulike behandlingsgrunnlagene og i hvilken 
grad personopplysningsloven stiller krav til prioritering dersom flere enn et be-
handlingsgrunnlag kan hjemle den samme behandlingen. 

7.4.2 Krav til prioritering mellom samtykke, lov og nødvendighetsgrunner
Personopplysningsloven oppstiller som nevnt tre alternative behandlings-
grunnlag. Spørsmålet her er om personopplysningsloven stiller krav til priorite-
ring av enkelte behandlingsgrunnlag fremfor andre. Siden ikraftredelsen av 
personopplysningsloven har det vært usikkerhet knyttet til om samtykket skal 
være hovedregelen, dvs det prinsipale eller foretrukne behandlingsgrunnlag. 

Ordlyden i pol §§ 8 og 9 tilsier ikke at samtykke har forrang fremfor lov eller 
nødvendighetsgrunnene. Det fremgår imidlertid av forarbeidene at behandlin-
gen bør baseres på samtykke fremfor lovens nødvendighetsgrunner:

«Behandling av personopplysninger bør i størst mulig utstrekning baseres på samtyk-
ke fra den registrerte, selv om den også kan hjemles i de grunnlagene som oppstilles i 
bokstavene a-f. For det første vil dette styrke den registrertes muligheter til å råde over 
opplysninger om seg selv. For det annet vil man ved å basere behandlingen på samtyk-
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ke unngå mulig tvil om de mer skjønnsmessige vilkårene i bokstavene a til f er opp-
fylt.»864 

Personvernnemndas tidligere praksis har vært i tråd med uttalelsene i for-
arbeidene om at behandling bør baseres på samtykke fremfor lovens nødvendig-
hetsgrunner. Det er imidlertid viktig å merke seg at forarbeidene og Person-
vern nemnda kun har uttalt seg om forholdet mellom samtykke og 
nød vendighetsgrunnene. Forholdet mellom samtykke og lovhjemmel er strengt 
tatt ikke vurdert. 

I sak PVN–2004-1 (Statens arbeidsmiljøinstitutt – STAMI)865 legger nemnda, i 
samsvar med Datatilsynets standpunkt, til grunn at samtykke skal ha prioritet 
fremfor nødvendighetsgrunnene. Nemnda støtter sitt syn på forarbeidene (jf. 
sitat over) Nemnda viser også til helseregisterloven § 5 (1) til (3) som etter nem-
ndas vurdering styrker oppfatningen om at samtykke skal være hovedregel som 
behandlingsgrunnlag. Det vises også til at en slik regel harmonerer med direk-
tivet hvor den enkeltes selvbestemmelse er tillagt stor vekt: 

«Samtykke må i personopplysningsloven ses i sammenheng med det syn at den enkelte 
skal kunne bestemme og kontrollere bruken av personopplysninger om seg selv, og at 
denne muligheten anses å henge sammen med den enkeltes autonomi som borger i 
samfunnet, og å styrke den enkeltes mulighet til selv fritt å bestemme over sin egen 
situasjon. Personvernnemnda mener at dette er en endring i det grunnleggende syn på 
innholdet av personvern i forhold til det som lå til grunn for personregisterloven, og 
finner sin begrunnelse i den forståelse av personvernet som personverndirektivet byg-
ger på, og som personopplysningsloven er den norske implementeringen av.»866

Selv om Personvernnemnda på denne bakgrunn fremhever samtykke som ho-
vedregel, gjelder ikke dette forbeholdsløst: 

«Det forhold at samtykke er hovedregelen, betyr imidlertid ikke at man ikke kan avvi-
ke fra dette prinsippet, og i stedet bygge på en av nødvendighetsbegrunnelsene i per-
sonopplysningsloven § 8. Det betyr imidlertid at alternativet med nødvendighetsbe-
grunnelser ikke er likestilt med samtykke, slik at den behandlingsansvarlige står fritt 
til å velge en nødvendighetsbegrunnelse av rene hensiktsmessighetsbetraktninger 
fremfor å bygge på samtykke. På den annen side vil man i valget mellom samtykke og 
nødvendighetsgrunn ikke bare bygge på det rent prinsipielle og formelle syn at loven 
må forstås slik at samtykke skal prioriteres, man må også ta hensyn til de konkrete 
argumentene for å velge nødvendighetsbegrunnelsen, og hvor tungtveiende de er i den 
konkrete sak. (...)

864 Ot Prp nr 92 (1998-99) s 108. 
865 PVN–2004-1 «STAMI».
866 PVN–2004-1 «STAMI», punkt 6.2.
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For at man skal kunne gjøre et avvik fra hovedprinsippet, må det derfor foreligge en 
begrunnelse. Denne begrunnelsen kan, som nevnt ovenfor, ikke bare være en ren hen-
siktsmessighetsbetraktning, f eks for å unngå kostnader, spare tid eller lignende – selv 
om slike begrunnelser selvsagt også må vurderes konkret i forhold til den enkelte 
sak.»867

I den aktuelle saken, som gjaldt en spørreundersøkelse, ble det anført at samtyk-
ke som behandlingsgrunnlag erfaringsvis ville medføre en lav svarprosent (mel-
lom 40-50 %). Dette ble ansett av nemnda som en legitim begrunnelse for å ikke 
velge samtykke, da samtykke ville redusere muligheten for å realisere prosjek-
tets formål. Etter denne avklaringen av valg av behandlingsgrunnlag, vurderte 
nemnda alternative nødvendighetsgrunner, og kravet til behandlingsgrunnlag 
ble ansett å være oppfylt (§ 8 d og § 9 (1) h).

En forutsetning som ble presisert av nemnda var at den registrerte får informa-
sjon om prosjektet, jf pol § 20, og at den enkelte får adgang til å nekte deltakelse 
på grunn av informasjonstiltak som angitt i søknaden.868 Presiseringen er etter 
min oppfatning viktig, fordi informasjon og adgang til å nekte behandling til en 
viss grad kan avhjelpe det at behandlingen ikke skjer på bakgrunn av samtykke.

Standpunktet om at samtykke er hovedregelen er blitt opprettholdt i flere senere 
saker for Personvernnemnda med henvisning til STAMI-saken.869 Med henvis-
ning til forarbeidene og STAMI-saken har dette også vært den rådende oppfat-
ningen i juridisk teori.870 Videre har Datatilsynet i sin praksis og gjeldende vei-
ledning på nettet bidratt til å sementere en oppfatning om at samtykke har 
forrang fremfor de andre behandlingsgrunnlagene:

«Når ulike verksemder handsamar personopplysningar, skal dei i størst mogleg grad 
basere det på samtykke. Det inneber at du godtek at verksemda behandlar personopp-
lysningar om deg.»871

Fremheving av samtykke som prioritert behandlingsgrunnlag i norsk rett er 
imidlertid ikke helt uproblematisk. I juridisk teori har blant annet Blume og 
Kotschy pekt på at personverndirektivet likestiller de tre typene behandlings-

867 PVN–2004-1 «STAMI», punkt 6.2.
868 PVN–2004-1 «STAMI», under punkt 7 «Konklusjon».
869 Se bl.a. PVN–2004-3 «Posten Norge», PVN–2006-10 «Esso Norge» og PVN–2007-7 «ung1881.no».
870 Se f eks Johansen m fl., Personopplysningsloven: kommentarutgave, Oslo 2001, s 97-99, Schar-

tum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopplysnin-
ger, Bergen 2011, s 161-163 og Blixrud og Ottesen, Personvern i finanssektoren, Oslo2010 s 84-87.

871 Se https://www.datatilsynet.no/personvern/Samtykke/. Veiledning publisert 25. november 
2011, sist endret 23. februar 2015.

https://www.datatilsynet.no/personvern/Samtykke/


340

grunnlag, og at en tolkning hvor samtykke gis prioritet fremfor de andre ikke 
har støtte i direktivet.872 

Det viktig å merke seg at Personvernnemnda i PVN–2012-01 (Barn med påførte 
dødelige skader), blant annet med henvisning til Blumes kritikk av nemndas 
tidligere praksis, på ny tar prinsipielt stilling til samtykkets status som behand-
lingsgrunnlag. Personvernnemndas konklusjon denne gangen er at behand-
lingsgrunnlagene må anses som likestilte: 

«Datatilsynet synes å legge til grunn at behandlingsgrunnlag som hovedregel skal 
være samtykke. Nemnda skal bemerke at etter en naturlig språklig forståelse av lovtek-
sten i personopplysningsloven § 8 fremstår de ulike behandlingsgrunnlagene (samtyk-
ke, lov eller nødvendig) som likeverdige. I forarbeidene fremheves det riktignok at 
man «bør» forsøke å innhente samtykke, men nemnda kan ikke se at det dermed fore-
ligger en hovedregel om samtykke, selv om nemnda ser at samtykke i det store antall 
saker likevel vil være det mest aktuelle behandlingsgrunnlag fordi de øvrige behand-
lingsgrunnlag fremstår med et snevrere anvendelsesområde. Uttalelsen i forarbeidene 
anses ikke som en rettslig normering, men som en hensiktsmessighetsbetraktning. 
Rettslig sett må de ulike behandlingsgrunnlagene derfor behandles som likestilte. 
Nemnda viser også til Personverndirektivet (95/46 EF) artikkel 7, samt til artikkelen 
«Vurdering af Personvernnemndas praksis 2001–2008» av Peter Blume (Complex 
3/2009) hvor det ble rettet en viss kritikk mot nemnda for å ha lagt for stor vekt på 
samtykke som behandlingsgrunnlag. Blume uttaler på side 13 at «Direktivet (artikel 7 
og artikel 8, stk 2) giver ikke efter min vurdering, modsat som indiceret bl.a. i nævnets 
afgørelse i PVN 2004/01, samtykke forrang».

Personvernnemndas avgjørelse i 2012 innebærer altså et prinsipielt skifte fra å 
anse samtykke som hovedregel til å anse behandlingsgrunnlagene som likestil-
te. Tilsynelatende har denne viktige avgjørelsen ikke fått den oppmerksomheten 
den fortjener. Det vises her for eksempel til at gjeldende veiledning fra Datatil-
synet fremdeles fremhever samtykke som hovedregel. 

Personvernnemndas endrede praksis bringer norsk rett i bedre samsvar med 
rådende oppfatning fra internasjonale datatilsynsmyndigheter. Artikkel 
29-grup pen har i en uttalelse om samtykke eksplisitt kommentert det forhold at 
enkelte lands nasjonale rett fremhever samtykke som hovedregel.873 Om dette 

872 Blume, Databeskyttelsesret, 3. utgave, København 2008, s 150-151; Blume, «Samtykke i databe-
skyttelsesretten», UfR, U.2000B.77 (2000), punkt 4 og Blume, Vurdering af Personvernnemndas 
praksis 2001–2008, Complex 3/09, s 13-14. Se tilsvarende Kotschy i Poullet m fl. (red), Concise 
European IT law, Alphen aan den Rijn 2006, s 47: «Contrary to the doctrine of «informational 
self-determination» (Census case (Germany)), art. 7 does not overemphasize the importance of 
«consent»: all grounds for lawful processing mentioned in art. 7 have the same status».

873 Artikkel 29-gruppen, Opinion 15/2011 on the definition of consent, (2011).
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uttaler arbeidsgruppen at det er viktig å understreke at samtykke ikke alltid vil 
være det primære eller foretrukne grunnlag for å hjemle behandling av person-
opplysninger. Avhengig av konteksten, vil andre rettslige grunnlag være mer 
egnede, både fra den registrertes og den behandlingsansvarliges perspektiv.874 
Hvis samtykke benyttes på korrekt måte, vil dette gi den registrerte kontroll 
over behandling av egne opplysninger. Hvis samtykke derimot benyttes i tilfel-
ler hvor det er usannsynlig at vilkårene for gyldig samtykke er til stede, vil dette 
føre til sårbarhet og i praksis svekke den registrertes posisjon.875 

Etter min vurdering er Personvernnemdas avgjørelse i PVN–2012-01 en hen-
siktsmessig korrigering som gjør at man unngår den uheldige situasjonen at 
 behandlingsansvarlige legger for mye vekt på en formell rangering av behand-
lingsgrunnlagene uten å gjøre en konkret vurdering av hvilket behand lings-
grunnlag som er best egnet i det enkelte tilfellet. 

I enkelte tilfeller vil det være liten personvernmessig gevinst av å kreve at selv 
trivielle behandlinger skal hjemles med samtykke. Dog finner man støtte i per-
sonverndirektivets fortale premiss 33 for at nasjonal gjennomføringslovgivning 
bør stille krav til uttrykkelig samtykke i forbindelse med behandling av «opplys-
ninger som er av en slik art at de kan krenke grunnleggende friheter eller privat-
livets fred». Dette kan tilsi at man bør gjøre en ekstra grundig vurdering i det 
enkelte tilfelle av om det er mulig å benytte samtykke ved behandling av sensiti-
ve opplysninger. Videre kan fortalen tolkes dit hen at det uavhengig av om det 
gjelder sensitive personopplysninger skal gjøres en reell prøvelse av om behand-
lingen vil berøre grunnleggende personvernhensyn eller privatlivets fred.876 

Det er grunn til å presisere at Personvernnemnda ikke har uttalt seg om forhol-
det mellom samtykke og lov. Behandling av personopplysninger som klart føl-
ger av lovgivning vil i mange tilfeller gå foran samtykke, eller ellers gjøre sam-
tykke overflødig, jf også Ot prp nr 92 (1998–1999) s 108 (sitert over). Dette 
utelukker imidlertid ikke at behandling som følger av lov søker å oppnå de for-
delene som følger av å bygge på samtykke. For eksempel vil det å samle inn 
opplysningene direkte fra den (potensielt) registrerte i stedet fra tredjemann, og 
ved at dette skjer som ledd i en informert handling innebære at man ivaretar den 
enkeltes verdighet og antatte interesse i selvbestemmelse samt innsyn og kunn-
skap.877

874 Artikkel 29-gruppen, Opinion 15/2011 on the definition of consent, (2011), s 2.
875 Artikkel 29-gruppen, Opinion 15/2011 on the definition of consent, (2011), s 10.
876 Illustrerende for en slik tilnærming er EU-domstolens avgjørelse i Bavarian Lager, der Dom-

stolen slo fast at krenkelse av privatlivets fred er et selvstendig vilkår for å kunne nekte utleve-
ring av personopplysninger i henhold til forordning 1049/2001.

877 Se kap 2.4.2.4.1 (selvbestemmelse) og 2.4.2.4.2 (innsyn og kunnskap).



342

7.5 Samtykke

Som det fremgår av drøftelsene ovenfor er samtykket i lys av personverndirekti-
vets og personopplysningslovens vektlegging av selvbestemmelse gitt en særlig 
viktig plass som rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger. Hensynet 
til den enkeltes autonomi er også tillagt stor betydning på andre tilliggende 
rettsområder. På strafferettens område vil eksempelvis samtykke kunne gjøre 
en ellers straffbar handling straffri, og på helseområdet878 er den enkeltes sam-
tykke en forutsetning for mange tiltak som ellers ville innebære en ulovlig kren-
kelse av fysisk eller psykisk integritet. Til tross for felles forankring i den enkel-
tes vilje og selvbestemmelse, vil livs- og rettsområdenes egenart begrense 
overføringsverdien av samtykke til personopplysningsrettens område, hvor 
samtykket knyttes til behandling av personopplysninger og ikke tiltak som pri-
mært griper inn i formuesgoder eller fysisk eller psykisk integritet. Fremstillin-
gen vil derfor begrenses til de krav og begrensninger som gjelder for et gyldig 
samtykke i personopplysningsloven. 

Personopplysningsloven § 2 (1) 7) gir følgende definisjon av samtykke: 

«en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring fra den registrerte om at han eller hun 
godtar behandling av opplysninger om seg selv». 

Definisjonen ligger tett opp til personverndirektivets definisjon i art 2 (h):

 ««the data subject’s consent» shall mean any freely given specific and informed indi-
cation of his wishes by which the data subject signifies his agreement to personal data 
relating to him being processed.» 

I følge definisjonen skal samtykket være en erklæring «fra den registrerte» om 
at vedkommende godtar behandling av opplysninger om seg selv. Definisjonen 
er naturligvis misvisende i tilfeller hvor den opplysningene gjelder ikke allerede 
er registrert. I slike tilfeller er den engelske ordlyden «data subject» mer treffen-
de.879 For å unngå denne inkonsistensen benytter jeg bevisst benevnelsen «den 
opplysningene gjelder» eller «brukeren», i tilfeller hvor den behandlingsansvar-
lige ikke allerede har lagret opplysninger om den som samtykker til behandling 
av personopplysninger om seg selv. 

878 Se nærmere Aasen, Pasientens rett til selvbestemmelse ved medisinsk behandling, Bergen 2000.
879 Se tilsvarende Berg, «Personopplysningsvern i et nytt årtusen – kritikk av personopplysnings-

lovproposisjonen», Kritisk Juss, 26, 2000, s 351-377, som peker på at den tyske gjennomfø-
ringslovgivningen bruker termen ‘die betroffene Person’, og den franske ‘la personne concer-
née’.
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Den følgende fremstilling vil vise at kravet til at samtykket skal komme fra den 
registrerte selv også innebærer et krav til autentisering (kapittel 7.5.1.1). Krav til 
autentisering vil også gjelde i tilfeller der noen andre, f eks foresatte, skal sam-
tykke på den mindreåriges vegne, jf kapittel 7.5.1.2. Samtykket skal være frivillig, 
noe som i praksis kan utgjøre det viktigste hinderet for å ta i bruk samtykke som 
behandlingsgrunnlag (kapittel 7.5.2). Kravet til uttrykkelighet omfatter både 
hvordan erklæringen skal komme til uttrykk og samtykkets nærmere innhold 
og omfang (kapittel 7.5.3). Samtykket skal være videre være informert (kapittel 
7.5.4), et krav som i praksis må sees i sammenheng med den behandlingsansvar-
liges informasjonsplikt ved innsamling av personopplysninger. Avslutningsvis 
skal vi se nærmere på adgangen til å trekke samtykke tilbake, og hvilke konse-
kvenser dette har for videre behandling og eventuelt plikt for den behandlings-
ansvarlige til å slette opplysninger (kapittel 7.5.5).

7.5.1 Erklæring fra den registrerte – krav til autentisering
En forutsetning for at den behandlingsansvarlige skal kunne legge en samtyk-
keerklæring til grunn for behandling av personopplysninger er at det er rette 
vedkommende som har samtykket. Dette innebærer at det må stilles krav til 
autentisering av at den som samtykker har samtykkekompetanse. Vi ser først på 
hovedregelen om at den opplysningene gjelder selv må samtykke. Deretter retter 
vi oppmerksomheten mot utfordringene knyttet til samtykke fra mindreårige. 
Som vi skal se er det i praksis lagt til grunn at barn over 15 år som hovedregel 
har samtykkekompetanse til å tillate behandling av egne personopplysninger. 
For den behandlingsansvarlige innebærer dette et tilleggskrav om autentisering 
av alder. Dersom vedkommende ikke har samtykkekompetanse, vil et samtykke 
fra foresatte forutsette autentisering av relasjonen mellom den mindreårige og 
den foresatte. 

7.5.1.1 Utgangspunktet: Samtykket må komme fra den opplysningene 
gjelder
Hovedregelen etter personopplysningsloven er at den opplysningene gjelder selv 
må samtykke til behandlingen. Hvor strenge krav som skal stilles til autentise-
ring må blant annet vurderes ut fra formålet med behandlingen og opplysninge-
nes art.880 I noen tilfeller kan det muligens være aktuelt å senke kravene til au-
tentisering ved innsamling, dersom man anser det som lite sannsynlig at noen 
annen enn den opplysningene gjelder avgir opplysningene, og faren for person-
vernkrenkelser ellers er lav. Derimot kan det være grunn til å heve kravene til 
autentisering dersom samtykket skal hjemle utlevering eller innsamling av opp-
lysninger fra tredjepart. Det er i denne sammenheng relevant å trekke veksler på 

880 Takk til Rolf Riisnæs som har gjort meg oppmerksom på betydningen av behandlingens for-
mål og art, samt forholdet til pol §§ 18 og 24.



344

kravene til autentisering ved innsyn etter pol § 18. Etter § 24 kan det kreves at 
den som krever innsyn leverer en «skriftlig og undertegnet begjæring». I forar-
beidene er bestemmelsen gitt følgende begrunnelse: 

«Adgangen til å kreve en skriftlig og undertegnet innsynsbegjæring skal sikre at det er 
den registrerte og ingen annen som får tilgang til opplysningene. Begjæringen kan 
sendes elektronisk. Det må kunne kreves at den registrerte identifiserer seg på en til-
strekkelig sikker måte, f eks ved bruk av digital signatur.»881 

Innsynsbestemmelsen har likhetstrekk med eforvaltningsforskriften § 10,882 
som spesifiserer kravene til autentisering i forbindelse med utlevering av per-
sonopplysninger fra forvaltningsorganer.883 

Kravet til autentisering i forbindelse med samtykke til behandling av person-
opplysninger må i utgangspunktet også gjelde dersom brukeren benytter en 
pseudonym identitet overfor identitetsforvaltere og/eller tjenesteytere. Selv om 
aktørene i slike tilfeller ikke direkte kan avdekke brukerens alminnelige brukte 
navn eller kjennetegn, vil det være i strid med kravet om samtykke om noen 
andre enn den opplysingene gjelder gjennom samtykke gis råderett over opplys-
ningene. Behandling av personopplysninger på bakgrunn av en annen enn den 
registrertes samtykke vil også kunne anses som i strid med krav til konfidensia-
litet og integritet etter pol § 13, siden eventuell tilgang til og endring av opplys-
ningene skjer på et uautorisert grunnlag, jf personopplysningsforskriften §§ 
2-11 og 2-13.

Kravet til autentisering vil gjelde for samtykke til behandling av personopplys-
ninger i forbindelse med innrulleringen hos identitetsforvaltere og tjenesteytere, 
og for samtykke til utlevering av opplysninger fra identitetsforvaltere og korre-
sponderende innsamling fra tjenesteyteres side. Kravet til autentisering av den 
som samtykker gjelder i utgangspunktet uavhengig av hvilke krav som ellers er 
avtalt mellom aktørene i forholdt til autentisering av brukere. Selv om aktørene 
selv anser behovet for autentisering som lavt, f eks begrunnet i opplysningenes 
og tjenestenes art, vil dette ikke gi grunnlag for å se bort fra personopplysnings-
lovens krav til autentisering for gyldig samtykke.

881 Ot prp nr 92 (1998-99), s 122.
882 Jf forskrift 25. juni 2004 nr 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eFor-

valtningsforskriften).
883 Se nærmere omtale Riisnæs, «Sikker elektronisk samhandling med og i forvaltningen – eFor-

valtningsforskriften», I: Informasjonssikkerhet – Rettslige krav til sikker bruk av IKT, Jansen og 
Schartum (red), 2005, s 187-188.
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7.5.1.2 Særlig om samtykke fra mindreårige
Samtykkeinstituttet bygger på forutsetningen om at den enkelte er i stand til å 
overskue konsekvensene av egne handlinger og derfor bør innrømmes selvbe-
stemmelse over personopplysninger som vedrører en selv. Der denne forutset-
ningen ikke er til stede, er det heller ikke forsvarlig å tillegge samtykket samme 
betydning. 

Personopplysningsloven har ikke særskilte bestemmelser om barns samtykke-
kompetanse, og det gis ikke anvisning på i hvilke tilfeller mindreårige selv kan 
samtykke til behandling og i hvilke tilfeller behandlingen eventuelt må baseres 
på samtykke fra foresattes. I forarbeidene er det uttalt at «for mindreårige og 
umyndiggjorte som ikke kan samtykke selv, må spørsmålet om samtykke skal 
gis vurderes av vergen.»884 

Et viktig utgangspunkt for gjeldende praksis er veiledningen utarbeidet av Da-
tatilsynet i samarbeid med Forbrukerombudet om innhenting og bruk av barn 
og unges personopplysninger.885 I veiledningen legges det til grunn, i tråd med 
praksis fra datatilsynsmyndighetene i Norge, Sverige og Danmark, at mindreå-
rige som har fylt 15 år som hovedregel kan samtykke til innhenting og bruk av 
egne personopplysninger.886 For barn som er yngre enn 15 år må eventuelt for-
eldre samtykke. Til tross for hovedregelen om 15 år skal den behandlingsan-
svarlige i henhold til veiledningen alltid foreta en konkret vurdering av blant 
annet opplysningenes art og omfang, hvilket medium som benyttes, alders-
gruppe og hva opplysningene skal brukes til. Sensitive opplysninger skal bare 
innhentes med foreldrenes samtykke, mens aldersgrensen kan settes lavere der-
som det kun er snakk om enkle kontaktopplysninger i forbindelse med småkon-
kurranser og liknende.887 

I følge veiledningen skal det alltid informeres om hvilken aldersgrense som gjel-
der når det legges opp til at mindreårige skal oppgi personopplysninger. Videre 
oppstilles det krav til innhenting av «foreldresamtykke og verifikasjonsmulig-

884 Ot prp nr 92 (1998-99), s 103. I forbindelse med evaluering av personopplysningsloven er det 
foreslått en gradvis økning av barns samtykkekompetanse, jf Schartum og Bygrave, Utredning 
av behov for endringer i personopplysningsloven, 2006, forslag til ny § 6a, omtalt på s 146-147.

885 Datatilsynet og Forbrukerombudet, Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for inn-
henting og bruk, Datatilsynet.no, 2004.

886 Datatilsynet og Forbrukerombudet, Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for inn-
henting og bruk, Datatilsynet.no, 2004, s 2 og 5. 

887 Se Datatilsynet og Forbrukerombudet, Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for 
innhenting og bruk, Datatilsynet.no, 2004, s 2. Se nærmere om mindreårige og samtykkepro-
blematikk i NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, s 131-132 
og Artikkel 29-gruppen, Working Document 1/2008 on the protection of children’s personal 
data, (2008). 
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heter». I denne sammenheng innrømmes det at det er en stor utfordring for de 
næringsdrivende å kontrollere om alderen barn og unge oppgir er korrekt, spe-
sielt på Internett. Veiledningen foreslår at foreldresamtykket innhentes ved at 
foreldrenes underskrift sendes til virksomheten per post, eller eventuelt elektro-
nisk under forutsetning av at samtykket kan kontrolleres. Dette kan i følge vei-
ledningen f eks skje per telefon, e-post eller faks.

Identitetsforvaltningsløsninger har potensiale for å løse enkelte av de praktiske 
utfordringene som krav til autentisering av identitet, alder og relasjon mellom 
brukere reiser. Forutsatt at en identitetsforvalter ved innrullering eller på annen 
måte har fått autentisert disse opplysningene om individuelle Internett-brukere, 
vil identitetsforvalteren etter brukerens ønske kunne innestå for brukerens 
identitet og/eller alder overfor tjenesteytere som har saklig behov for dette. Der-
som det etter slik autentisering er behov for foreldres samtykke, kan eksempel-
vis funksjoner som Liberty Alliances «interaction service» sørge for at vedkom-
mendes oppgitte foresatte kontaktes for et eventuelt samtykke til innsamling og 
videre behandling av den mindreåriges personopplysninger.888

7.5.2 Frivillig
Et vilkår for at behandling av personopplysninger kan baseres på samtykke er at 
samtykket er gitt frivillig. I følge forarbeidene innebærer dette at «samtykket 
ikke må være avgitt under noen form fra tvang fra den behandlingsansvarlige 
eller andre.»889

Kravet til frivillighet er særlig problematisk i tilfeller hvor det foreligger et un-
derordningsforhold eller avhengighetsforhold mellom den behandlingsansvar-
lige og den registrerte, slik det typisk vil være i forholdet mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker. I Personvernnemndas avgjørelse i «Securitas», var spørsmålet om 
samtykke fra den enkelte ansatte kunne hjemle rusmiddelkontroll. Til tross for 
lovnader fra Securitas om at nektelse av rusmiddelkontroll ikke ville få konse-
kvenser for den aktuelle persons ansettelsesforhold uttalte nemnda:

«For den enkelte vil det likevel være nærliggende å oppleve at det vil kunne få konse-
kvenser for vedkommendes arbeidsforhold. Arbeidsgiver har alltid en viss makt over 
de ansatte gjennom sin styringsrett. Det vil i skyggen av denne være vanskelig å anse 
et samtykke fra en ansatt avgitt uten tanke på at nektelse vil kunne ha betydning for 
fremtiden – selv om arbeidsgiver ikke har til hensikt å utnytte opplysningene til skade 
for arbeidstaker.»890

888 Se beskrivelse av «interaction service» i kap 5.6.
889 Ot prp nr 92 (1998-99), s 103-104.
890 PVN–2005-6 «Securitas», punkt 6.2.2.
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Nemnda viste videre til at samtykke ikke er nevnt som begrunnelse for å iverk-
sette kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven § 9-1 nr 1, og at samtykke som ho-
vedregel ikke er tilstrekkelig for narkotikatesting etter ILO-reglene om person-
vern i arbeidslivet.891 Det konkluderes derfor på tilsynelatende generelt grunnlag:

«Nemnda utelukker imidlertid ikke at det kan være spesielle situasjoner der man kan 
bygge på samtykke, men dette vil vanligvis ikke være tilfellet, og er ikke tilfellet i dette 
tilfellet.»

Som hovedregel er det derfor, i følge Personvernnemnda, ikke anledning til å 
benytte samtykke som behandlingsgrunnlag for å behandle personopplysnin-
ger om arbeidstakere. Personvernkommisjonen har med henvisning til Person-
vernnemndas avgjørelse lagt til grunn at samtykke også vil være et tvilsomt 
rettslig grunnlag for rustesting av skoleelever.892 Det er etter min oppfatning 
viktig å huske på at uttalelsene fra nemnda og kommisjonen knytter seg til kon-
trolltiltak, og de samme hensynene vil ikke nødvendigvis gjøre seg gjeldende 
med samme styrke når det gjelder andre typer behandlinger i arbeidslivet og 
skolen. Et viktig unntak gjelder f eks adgangen til å benytte samtykke som be-
handlingsgrunnlag for biometriske autentiseringsløsninger, jf under. Person-
vernnemndas og Personvernkommisjonens synspunkt synes forøvrig å være i 
overensstemmelse med Art 29-gruppens uttalelser om samtykke som behand-
lingsgrunnlag i arbeidslivet:

«The Article 29 Working Party takes the view that where as a necessary and unavoida-
ble consequence of the employment relationship an employer has to process personal 
data it is misleading if it seeks to legitimise this processing through consent. Reliance 
on consent should be confined to cases where the worker has a genuinly free choice and 
is subsequently abel to withdraw the consent without detriment.»893

Frivillighetsvilkåret kan også være et hinder for å benytte samtykke som be-
handling av personopplysninger dersom samtykke stilles som en betingelse for 
å få tilgang til en tjeneste. Dette var den sentrale problemstillingen i Person-
vernnemndas avgjørelse i «Kreditnett AS».894 Saken gjaldt Datatilsynets avslag 
på konsesjonssøknad om å få opprette et sentralt register for låneporteføljen i 
landets kredittinstitusjoner. Formålet med registeret var å sørge for at kredittin-
stitusjonene til enhver tid har oversikt over hva en lånesøker har av løpende lån, 

891 ILO, Protection of workers’ personal data: an ILO code of practice, 2006.
892 NOU 2009: 1 Individ og integritet – Personvern i det digitale samfunnet, s 142-143.
893 Artikkel 29-gruppen, Opinion 8/2001 on the processing of personal data in the employment 

context, (2001), s 23. Se tilsvarende i Artikkel 29-gruppen, Opinion 15/2011 on the definition of 
consent, (2011).

894 PVN–2003-1 «Kreditnett».
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slik at de kunne legge dette til grunn for vurdering av den enkelte lånesøknad. 
Når det gjelder spørsmålet om frivillighet viser nemnda til forarbeidene og juri-
disk teori895 som nevner eksempel på tilfeller hvor kravet til frivillighet ikke er 
oppfylt, nemlig hvor «en person som søker på en stilling og bes om samtykke til 
at det skal foretas en psykologtest». På dette grunnlag kommer nemnda med 
følgende prinsipputtalelse:

«Personvernnemnda ser det slik at når samtykke stilles som betingelse for å få et gode 
av betydning for den registrerte, vil som hovedregel samtykket ikke kunne anses å 
være avgitt frivillig. Det er åpenbart at hvis samtykke stilles som vilkår for at en låne-
søknad skal behandles, vil det ikke være avgitt med det krav til frivillighet som stilles 
i personopplysningsloven.»896

Liknende betraktninger om godets eller tjenestens art samt grad av valgfrihet er 
drøftet av Öman og Lindblom. De viser til svenske Datainspektionens veiled-
ning om samtykke, der det fremkommer at i tilfeller hvor den enkelte ikke har 
noen virkelig valgmulighet må den behandlingsansvarlige finne et annet be-
handlingsgrunnlag i personupplysningslagen eller særlovgivningen.897 I tilfeller 
hvor samtykke stilles som vilkår for inngåelse av avtaler om varer og tjenester 
bør frivilligheten i følge Öman og Lindblom vurderes ut fra om varen eller tje-
nesten kan anses som nødvendig i dagen samfunn eller for den enkelte. Dersom 
det ikke er tilfelle vil den enkelte fremdeles ha et fritt valg mellom å samtykke og 
å avstå fra varen eller tjenesten. Dersom varen eller tjenesten er mer eller mindre 
nødvendig i dagens samfunn eller for den enkelte, får man formodentlig vurde-
re hvilke alternative reelle muligheter som finnes for å få det som anses som 
nødvendig. Finns det flere aktører som tilbyr tilsvarende funksjonalitet uten å 
kreve samtykke, har den enkelte normalt fremdeles et fritt valg i forhold til sam-
tykket.898 

Kravet til frivillighet er også blitt belyst av Personvernnemnda i forbindelse med 
biometriske løsninger for identifisering og autentisering. I Esso Norge AS,899 
som omhandlet bruk av fingeravtrykk i adgangskontrollsystem til tankanlegg, 
slo nemnda fast at kravet til frivillig samtykke forutsetter at det foreligger et re-
elt alternativ til fingeravtrykk. I den konkrete saken var kravet til frivillighet 
oppfylt siden Esso som behandlingsansvarlig lot de ansatte velge mellom finger-

895 Johansen m fl., Personopplysningsloven: kommentarutgave, Oslo 2001, s 77.
896 PVN–2003-1 «Kreditnett», punkt 6.
897 Datainspektionen, Samtycke enligt personuppgiftslagen (reviderad 1. oktober 2007), 2007, 

http://www.datainspektionen.se/Documents/faktabroschyr-samtycke.pdf, 6. mars 2009, s 7.
898 Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007, s 93.
899 PVN–2006-10 «Esso Norge».
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avtrykk og kode for autentisering.900 Tilsvarende ble lagt til grunn i Personvern-
nemndas avgjørelse i «Tysvær-kommune» om bruk av fingeravtrykk i forbindel-
se med pålogging til PC, der nemnda forutsatte at de ansatte avgir fingeravtrykk 
frivillig og at det er mulig å velge teknologien vekk.901 

Betydningen av valgfrihet og alternative autentiseringsmetoder gjenspeiles også 
i forslaget til ny § 12 i personopplysningsloven om «biometriske metoder og 
identiteter»: 

«Samtykket kan bare anses som frivillig dersom det eksisterer alternative fremgangs-
måter til bruk av biometriske metoder som ikke innebærer vesentlige ulemper for den 
som ikke samtykker.»902

I forslaget er «biometriske metoder for å avdekke en persons identitet (identifi-
sering)» kun tillatt dersom det har hjemmel i lov, jf forslagets § 12 (2). Etter for-
slagets § 12 (3) a) vil derimot biometriske metoder for autentisering kunne hjem-
les i enten lov eller samtykke.

7.5.3 Uttrykkelig
Tilsynelatende er det en forskjell mellom personopplysningsloven og direktivet 
idet direktivet krever at samtykket skal være «spesifikk», mens ordlyden i per-
sonopplysningsloven er «uttrykkelig». Av forarbeidene fremkommer det imid-
lertid at vilkåret både stiller krav til at det må «klart og utvetydig fremgå at det 
er samtykket», men også «hvilke behandlinger samtykket omfatter og hvilke 
behandlingsansvarlige det er rettet til.»903 Selv om begrepet «uttrykkelig» etter 
en vanlig språklig forståelse først og fremt gir assosiasjoner til hvordan samtyk-
keerklæringen manifesterer seg som erklæring, stilles det altså også krav til pre-
sisjon hva gjelder samtykkets nærmere omfang.

Etter min oppfatning er det nødvendig å se de to aspektene i sammenheng. Hvor 
strenge krav som bør stilles til at det «klart og utvetydig» samtykkes vil avhenge 
av hva det samtykkes til. Dette betyr f eks at det bør legges til rette for mer om-
fattende og formaliserte samtykkerutiner når det gjelder samtykke til behand-
linger som involverer betydelige personverninteresser, mens kravene kan senkes 

900 PVN–2006-10 «Esso Norge», punkt 6.4.
901 PVN–2006-7 «Tysvær kommune», punkt 7.2 «Grunnkrav til behandling av personopplysnin-

ger».
902 Schartum, Utredning om fødselsnummer, fingeravtrykk og annen bruk av biometri i forbindelse 

med lov om behandling av personopplysninger § 12, 2008, forslag til § 12 (4) tredje punktum, s 
68.

903 Se merknader til de enkelte bestemmelser, Ot prp nr 92 (1998-99), s 103. Se tilsvarende Data-
tilsynet, Samtykke til behandling av personopplysninger (veiledning), Datatilsynet.no, Ukjent 
publiseringsdato.
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i forbindelse med velkjente og trivielle enkelttransaksjoner (se kapittel 7.5.3.1). 
Når det gjelder krav til samtykkets nærmere omfang vil dette også avhenge av 
hvilken informasjon som er presentert for den registrerte og som ligger til grunn 
for samtykket (kapittel 7.5.3.2).

7.5.3.1 Krav til samtykkeerklæringen
Skaugeutvalget innfortolket i sin utredning tilsynelatende strenge krav til et 
utrykkelig samtykke. Kravet innebærer i følge utvalget at det ikke er adgang til 
å legge til grunn et passivt eller stilltiende samtykke. Heller ikke samtykke gjen-
nom såkalt konkludent atferd anses å være tilstrekkelig.904

I odelstingsproposisjonen fremstilles imidlertid kravet til uttrykkelighet på en 
mer pragmatisk måte, med et utgangspunkt i at det ikke gjelder noe formkrav til 
samtykke. En erklæring om samtykke til behandling av personopplysninger 
kan derfor være både skriftlig og muntlig, og det er presisert at samtykke også 
kan innhentes elektronisk. I den forbindelse påpekes det at det er den behand-
lingsansvarlige som vil måtte sannsynliggjøre at det foreligger et samtykke, og 
da vil skriftlighet – enten elektronisk eller på papir være av betydning. Særlig 
anses slik dokumentasjon som hensiktsmessig dersom samtykket gjelder be-
handling av sensitive personopplysninger.905

Uttalelsene i forarbeidene synes å være i tråd med personverndirektivet, som 
stiller strengere krav til «uttrykkelighet» for samtykke til behandling av sensiti-
ve opplysninger enn for samtykke til behandling av alminnelige opplysninger, jf 
art 7 a) «utvetydig»/«unambigous» og art 8 (2) a) «uttrykkelig»/«explicit». Per-
sonverndirektivets fortale premiss 33 gir dessuten holdepunkter for at det, uav-
hengig av opplysningenes art, stilles strengere krav til uttrykkelighet når sam-
tykket legges til grunn for behandling som kan krenke privatlivets fred.906 Av 
kommunikasjonsverndirektivet art 2 (2) f) følger det at samtykke fra brukere og 
abonnenter korresponderer med hva som menes med den registrertes samtykke 
etter personverndirektivet. I kommunikasjonsverndirektivets fortale premiss 17 
presiseres at «[c]onsent may be given by any appropriate method enabling a fre-
ely given specific and informed indication of the user’s wishes, including by 
ticking a box when visiting an Internet website».

I juridisk teori synes mye av diskusjonen rundt samtykke å ha skjedd i et nokså 
«lukket rom», uten å ha se hen til hvordan liknende krav er forsøkt tolket og 

904 NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 133.
905 Ot prp nr 92 (1998-99), s 103.
906 Se også kap 7.4.2 hvor det argumenteres for at personverndirektivets fortale premiss 33 kan 

være et argument for å hjemle behandlingen i samtykke fremfor nødvendighetsgrunner i til-
feller hvor behandlingen griper inn i privatlivets fred.
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anvendt på tilgrensende områder. Et kjærkomment unntak er Andersen, som 
argumenterer for at man som veiledning kan se hen til om den aktuelle viljeser-
klæring ville vært tillagt avtalevirkninger i forbrukerforhold.907 Dette ville i følge 
Andersen innebære at småtrykte vilkår i omfattende avtaledokumenter ikke 
nødvendigvis vil oppfylle samtykkekravet – til tross for «uttrykkelighet» og 
skriftlighet – mens stilltiende markeringer kan, hvis den aktuelle behandling 
åpenbart skjer i den registrertes interesse. Videre hevder Andersen at kravet til 
uttrykkelighet nok hyppigst vil skape anledning til tvil i forbindelse med ferdig-
trykte samtykkeklausuler. I slike tilfeller vil det i følge Andersen være relevant å 
trekke veksler på de prinsipper som gjelder for vedtagelse av standardvilkår:

«I overensstemmelse med de principper, der gælder om vedtagelse af standardvilkår, 
(...) må det derfor antages, at kravene til samtykkets styrke beror på, hvilke retsvirk-
ninger samtykket tilsigter at godkende. Jo mere de pågældende oplysninger nærmer 
sig de tilfælde (...), hvor samtykke er ufornødent, desto lavere krav må man stille til dets 
udtrykkelighed. Gælder samtykket derimod en helt atypisk anvendelse (f.eks. en tilla-
delse til at anvende oplysningerne til at tegne en nærgående personlighedsprofil), vil 
det i almindelighed ikke være tilstrækkeligt at henvise til en blandt talrige klausuler i 
et sæt forretningsbetingelser».908

Etter min oppfatning har synspunktet mye for seg siden vedtagelse av avtalevil-
kår i forbrukerforhold i mange tilfeller vil ha likheter med kravet til uttrykkelig-
het vedrørende samtykke. Tilnærmingen gjør det mulig å trekke veksler på en 
rik praksis som mange behandlingsansvarlige må antas å ha bedre kjennskap til 
enn personopplysningsretten. Samarbeidet mellom Datatilsynet og Forbruke-
rombudet om innhenting av samtykke fra barn og unge er etter min oppfatning 
et godt eksempel på at det er fruktbart å se kravene til samtykke i et forbruker-
perspektiv.909 Selv om man i vurderingen av om det er avgitt et uttrykkelig sam-
tykke altså bør kunne trekke veksler på vedtagelsesspørsmålet i forbrukerretten, 
er det etter min oppfatning pedagogisk viktig å gjøre det klart for forbrukerne at 
kravene til samtykke til behandling av personopplysninger følger av personopp-
lysningslovens regler. Dette kan f eks gjøres ved å holde informasjon som pre-
senteres i forbindelse med innhenting av samtykke tydelig atskilt fra andre av-
talevilkår.

Når det gjelder identitetsforvaltningstjenester, og for så vidt også mange andre 
nettbaserte tjenester, er det grunn til å tro at de utfordringer som er drøftet over 
om standardvilkår særlig vil oppstå i forbindelse med etableringen av kunde-

907 Andersen, IT-retten, 2. udg., København 2005, s 608.
908 Andersen, IT-retten, 2. udg., København 2005, s 608-609.
909 Datatilsynet og Forbrukerombudet, Barn og unges personopplysninger: Retningslinjer for inn-

henting og bruk, Datatilsynet.no, 2004, omtalt i kap 7.5.1.2.
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forhold hos identitetsforvaltere og tjenesteytere. I tillegg vil brukerinitierte 
transaksjoner i forbindelse med bruken av identitetsforvaltningsløsningen i seg 
selv kunne anses å utgjøre samtykke til behandling av personopplysninger. 
Overfor identitetsforvalteren vil samtykket utgjøre det rettslige grunnlaget for å 
utlevere opplysninger, mens det samme samtykket også kan hjemle tjenesteyte-
rens innsamling og videre behandling av opplysningene. Spørsmålet blir derfor 
hvilke krav som stilles til uttrykkelighet for slike brukerinitierte transaksjoner.

Slik jeg ser det må det foretas en konkret vurdering av hvorvidt avkrysningsbok-
ser, bruk av autentiseringsmekanismer og tasteklikk oppfyller kravet til uttryk-
kelig samtykke. Det vil således være relevant å se hen til den informasjon som 
brukeren er gitt, f eks i forbindelse etableringen, om hvilke rettsvirkninger slike 
handlinger skal ha. I tvilstilfeller vil det etter min oppfatning være relevant å se 
hen til om brukergrensesnitt og kommandoer er forståelige og velkjente. Der-
som innlogging følger et fast «rituale» som brukeren forutsettes å være kjent 
med vil dette tale for at handlingen anses som et avgitt samtykke til den aktuel-
le transaksjon. Det vil i en slik vurdering være naturlig å ta utgangspunkt i at 
samtykket bare omfatter de opplysninger og behandlinger som brukeren med 
rimelighet kunne forvente eller som det er blitt gitt tydelig informasjon om.910 
Når det gjelder mer omfattende behandling i forhold til tid, opplysningstyper og 
mottakere, må det som nevnt over stilles skjerpede krav. Dette innebærer at den 
behandlingsansvarlige, som har bevisbyrden for at det foreligger samtykke, bør 
vurdere å sikre dokumentasjon knyttet til hvert enkelt samtykke, eller eventuelt 
for de rutiner som knytter seg til innhenting av samtykke, slik at det ikke opp-
står tvil om det foreligger gyldig behandlingsgrunnlag.

7.5.3.2 Samtykkets omfang – særlig om adgangen til å fravike personop
plysningslovens bestemmelser
Som nevnt innledningsvis omfatter kravet til uttrykkelighet to aspekter ved 
samtykkeerklæringen. Vi har ovenfor sett på hvilke krav som må stilles for å 
anse en handling eller erklæring for et gyldig avgitt samtykke. Her skal vi se 
nærmere på hvilke begrensninger uttrykkelighetskravet stiller til samtykkets 
nærmere omfang. I følge forarbeidene skal det være klart angitt «hvilke behand-
linger som omfattes og hvilke behandlingsansvarlige» det er rettet til.911 Det er 

910 Se tilsvarende Bygrave, «Digital Rights Management and Privacy – Legal Aspects in the Euro-
pean Union», I: Digital Rights Management – Technological, Economic, Legal and Political As-
pects, Becker, Buhse, Günnewig og Rump (red), 2003, s 517: «In the context of a DRMS, the 
simple fact that a purchaser takes the initiative to enter into a transaction with a system ope-
rator could be seen as a manifestation of consent to the operator’s registration of at least some 
data on the purchaser. However, this consent will only extend to the registration practices 
which the purchaser could reasonably expect or about which the purchaser is notified by the 
operator.»

911 Ot prp nr 92 (1998-99), s 103.



353

naturlig å se uttalelsene i sammenheng med formålsbestemthetsprinsippet og de 
krav som stilles til presisjon vedrørende angivelse av formål. Om dette heter det 
i forarbeidene at «[j]o større fare behandlingen kan medføre for personvernet, 
desto viktigere er det at formålet er presist definert slik at den registrerte kan 
gjøre sine rettigheter gjeldende.»912 Som vi kommer tilbake til i kapittel 7.5.4 må 
dessuten spørsmålet om samtykkets nærmere omfang sees i sammenheng med 
den informasjon som ligger til grunn for et avgitt samtykke, og vilkåret om at 
samtykket skal være informert. I den følgende fremstillingen er spørsmålet 
imidlertid i hvilken grad kravet til uttrykkelighet er til hinder for at den regis-
trerte samtykker til at personopplysningslovens bestemmelser settes til side.

Med hensyn til grunnkravene som er oppstilt i § 11, må det faktum at behand-
lingsgrunnlag, jf § 11 (1) a) bare er ett av disse grunnkravene, tilsi at den regis-
trerte ikke kan samtykke til at den behandlingsansvarlige kan se bort fra de 
andre grunnkravene. Dette innebærer at grunnkravene i § 11, herunder krav til 
formålsbestemthet, saklighet og datakvalitet også må legge føringer for hva det 
kan samtykkes til. Grunnkravene angir riktig nok rettslige standarder som må 
vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men det må være klart at den behand-
lingsansvarlige må holde seg innenfor de rammer som følger av grunnkravene. 
Når det gjelder grunnkravene er altså personopplysningsloven preseptorisk – 
disse bestemmelsene kan som hovedregel ikke fravikes på bakgrunn av samtyk-
ke fra den registrerte.

Det er mer usikkert om den registrerte kan samtykke til at andre krav etter per-
sonopplysningsloven settes til siden. Det må være klart at den registrerte ikke 
kan samtykke til at f eks melde- eller konsesjonsplikt ikke oppfylles. Dette er 
prosessuelle krav som er uavhengig av behandlingsgrunnlaget etter 11 (1) a), jf 
§§ 8 og 9. Hva så med lovens krav til sikkerhet knyttet til behandlingen – kan 
disse fravikes såfremt den registrerte gjøres oppmerksom på risikoen knyttet til 
bruken av tjenesten og samtykker til behandlingen?

Problemstillingen kan belyses av den såkalte «biblioteksaken» i Danmark, som 
blant annet omhandlet om en e-postkvittering angående hvilke bøker en person 
har bestilt på et bibliotek i alle tilfeller skal krypteres, eller om dette kan unnla-
tes såfremt brukeren er gjort kjent med dette. Det danske Datatilsynet var villig 
til å fremskyve kravet til kryptering fem år frem i tid, men hevdet i sitt vedtak at 
den registrerte ikke kan samtykke til at det ikke skjer kryptering.913 På bak-
grunn av avgjørelsen har det funnet sted en prinsipiell debatt om samtykkets 

912 Ot prp nr 92 (1998-99), s 114.
913 Datatilsynet (Danmark), Elektroniske reserverings- og kvitteringsmeddelelser fra bibliotekerne 

(Jnr: 2004-082-0188), Datatilsynet.dk, 2005. Se også Datatilsynet (Danmark), Datatilsynets 
årsberetning 2005, Datatilsynet.dk, 2005, s 69-72.
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betydning i personopplysningsretten. Andersen og Udsen har i den forbindelse 
uttalt seg kritisk til Datatilsynets tolkning, og argumentert for at samtykket 
også bør kunne omfatte redusert sikkerhetsnivå, blant annet med følgende be-
grunnelse: 

«Hvis den registrerede har det i sin magt at give samtykke til, at en oplysning kan be-
handles, og hvis dette samtykke hermed er grundlaget for, at databehandlingen lovligt 
kan finde sted, følger det logisk heraf, at den registrerede også har det i sin magt at give 
samtykke til, at den behandles på en bestemt måde.»914

Svanberg har i et motinnlegg uttalt seg skeptisk til Andersens og Udsens tolk-
ning, og legger i likhet med Datatilsynet til grunn at persondataloven § 41 (3) 
ikke kan fravikes ved samtykke.915 Han påpeker blant annet at resonnementet 
bryter med persondatalovens systematikk som skiller mellom reglene om be-
handlingsgrunnlag og regler om informasjonssikkerhet, der de sistnevnte regle-
ne først blir aktuelle dersom det foreligger behandlingsgrunnlag. Også Blume er 
skeptisk til Andersen og Udsens tolkning, og peker blant annet på at det vil være 
betydelige beløp å spare for den behandlingsansvarlige dersom sikkerhetskrave-
ne kan senkes. Han advarer mot å åpne for denne muligheten da det etter hans 
oppfatning vil kunne utsette borgerne, og da spesielt svake borgere, for press.916

Jeg er ikke kjent med at dette spørsmålet har blitt belyst i norsk rett. Etter min 
oppfatning bør også løsningen etter personopplysningsloven være at samtykket 
ikke gir den behandlingsansvarlige anledning til å lempe på kravene til infor-
masjonssikkerhet. Som Svanberg er inne på i sin artikkel, har den enkelte i ut-
gangspunktet full handlefrihet vedrørende egne personopplysninger. Den regis-
trerte kan derfor f eks velge å utlevere eller å publisere egne personopplysninger 
og velge hvordan dette skjer. En behandlingsansvarlig derimot, er pliktig til å 
følge de regler som følger av personopplysningsloven, herunder krav til behand-
lingsgrunnlag og informasjonssikkerhet. Bak resonnementet ligger, etter min 
oppfatning, den betraktning at enkelte behandlinger av personopplysninger 
fullt og helt skjer som følge av den registrertes egne ønsker og handling, uten at 

914 Se Andersen og Udsen, «Krav om kryptering af e-mails med fortroligt indhold?» UfR, 
U.2005B.378 (2005), punkt 4, s 382. I en replikk til Svanbergs motinnlegg, jf fotnote 913, fast-
holder forfatterne sine synspunkter, blant annet med henvisning til at dersom man ikke kan 
fravike sikkerhetsbestemmelsen med avtale (samtykke) «udvikler man en persondataret, der 
rummer meget lidt plads for konkrete vurderinger, og dermed for resultater tilpasset de kon-
krete omstendigheder». Se Andersen og Udsen, «Krav om kryptering af e-mails med fortroligt 
indhold?» UfR, U.2005B.378 (2005), punkt 4, på s 112.

915 Se Svanberg, «Samtykke og datasikkerhed», UfR, U.2006B.43 (2006), punkt 3.3.
916 Se Blume, «Databeskyttelse i den digitale forvaltning», UfR, U.2005B.372 (2005), s 375-376 og 

Blume, Databeskyttelsesret, 3. utgave, København 2008, s 152-153.
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det foreligger noen ekstern behandlingsansvarlig som bestemmer formål og 
hjelpemidler for behandlingen. 

I følge Öman og Lindblom kan man i slike tilfeller anse det slik at den registrer-
te også er den behandlingsansvarlige, og at vedkommende således samtykker til 
behandling av personopplysninger om seg selv.917

Slik jeg ser det bryter en slik tilnærming med personverndirektivets og person-
opplysningslovens system. Direktivets definisjoner av behandlingsansvarlig, 
databehandler og tredjemann i art 2 synes etter min oppfatning å forutsette at 
disse er noen annen enn den registrerte selv. Til en viss grad kan man unngå å 
sette problemstillingen på spissen siden behandling som den enkelte foretar og 
som kun gjelder egne personopplysninger i mange tilfeller falle utenfor direkti-
vets og personopplysningslovens virkeområde, jf unntaket for rent personlige og 
familiemessige aktiviteter i personverndirektivet art 3 (2)(2) og pol § 3 (2).918

Når det gjelder behandlinger som ikke kommer inn under unntaket gir det etter 
min oppfatning liten mening å kreve at den enkelte skal følge grunnkrav som 
f eks formålsbestemthet, minimalitet, datakvalitet, eller prosessuelle krav som 
f eks melde- og konsesjonsplikt. Også grunntanken om at personopplysnings-
retten skal ivareta selvbestemmelse og autonomi vedrørende egne opplysninger 
taler mot at den behandlingsansvarlige må ha behandlingsgrunnlag, og dermed 
må avgi samtykke til seg selv for å behandle egne opplysninger. Konklusjonen 
må være at personverndirektivet og personopplysningsloven ikke regulerer til-
feller hvor det ikke er mulig å identifisere noen annen enn den registrerte selv 
som behandlingsansvarlig.

Legger man en slik tolkning til grunn, oppstår det riktig nok en fare for at en-
kelte aktører vil forsøke å unngå ansvar etter personopplysningsloven under 
henvisning til at de ikke er behandlingsansvarlige. Til en viss grad kan dette 
unngås ved å senke kravene for hva som skal til for at noen annen enn brukeren 
skal anses som behandlingsansvarlig. Tvilstilfeller kan f eks oppstå dersom bru-
keren laster ned programvare på egen maskin og benytter denne for å adminis-
trere egne brukernavn og passord. Brukernavnene og passordene benyttes for 
identifisering og autentisering overfor en rekke aktører, og vil neppe kunne reg-
nes som «personlige eller andre private gjøremål», slik at behandlingen etter pol 
§ 3 (2) faller utenfor personopplysningslovens virkeområde. Det vil i utgangs-
punktet ikke være anledning til å legge til grunn at virksomheten som har ut-

917 Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007, s 92, med henvisninger til 
personuppgiftslagens forarbeider prop. 2000/01:33 s 114 og SOU 1999:105 s 265.

918 Åpen publisering på Internett vil som hovedregel ikke falle inn under unntaket, jf redegjørel-
sen for EU-domstolens avgjørelse i Lindqvist i kap 2.4.4. 
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viklet programvaren anses som behandlingsansvarlig dersom denne ikke har 
noen innvirkning eller fordel av brukerens behandling. Dersom utvikleren av 
programvaren derimot utnytter opplysningene som behandles til f eks å tilby 
reklame og informasjon fra relaterte virksomheter, vil utvikleren også kunne 
regnes som behandlingsansvarlig for behandlingen slik at personopplysningslo-
ven og dens krav til informasjonssikkerhet kommer til anvendelse. 

Enda klarere blir løsningen, etter min oppfatning, dersom vi endrer eksemplet 
til å gjelde en virksomhet, f eks en bank, som krever at brukeren skal benytte 
programvaren i forbindelse med administrering av brukernavn og passord samt 
i forbindelse med autentisering mot banken. Banken vil da anses som behand-
lingsansvarlig for behandlingen som skjer ved hjelp av programvaren, og vil så-
ledes også måtte etterleve personopplysningslovens krav til behandlingsgrunn-
lag og informasjonssikkerhet.

7.5.4 Informert 
Av personopplysningslovens definisjon av samtykke fremgår det at samtykket 
skal være informert. I følge forarbeidene innebærer dette at den (eventuelt bli-
vende) registrerte «gis tilstrekkelig informasjon slik at vedkommende vet hva 
det samtykkes i.»919 Kravet til at samtykket skal være informert må således sees 
i sammenheng med de andre bestemmelsene som pålegger den behandlingsan-
svarlige å formidle informasjon om behandlingen til brukeren. I utgangspunk-
tet må informasjonen som skal formidles som minimum omfatte de samme 
elementene som er nevnt under §§ 19 og 20 vedrørende innsamling fra den re-
gistrerte og andre.920 Det er imidlertid grunn til å understreke at hva som skal til 
for at et samtykke gis på informert grunnlag må vurderes konkret i hvert enkelt 
tilfelle. Som vi skal komme tilbake til i kapittel 7.7 om informasjonspliktsreglene 
ved innsamling av personopplysninger, er det lite hensiktsmessig, ja direkte 
uheldig, om man i hvert enkelt tilfelle skulle kreve at alle opplysningstypene 
presenteres. De samme hensyn gjør seg etter min oppfatning gjeldende når det 
gjelder vilkåret om at samtykket skal være informert.

Dette innebærer at dersom samtykke skal benyttes som lovlig behandlings-
grunnlag for svært omfattende og potensielt personvernkrenkende behandling, 
vil det stilles større krav til informasjon, mens mer triviell behandling vil senke 
kravene til informasjon. Tilsvarende vil ukjente og komplekse behandlingsfor-
mer med mange involverte aktører tilsi detaljert informasjon, mens det skal 

919 Ot prp nr 92 (1998-99), s 103.
920 Dette synes også å være Datatilsynets praksis selv om denne sammenhengen ikke er gjort ek-

splisitt, jf de opplysningstyper som er opplistet i Datatilsynets veiledning om samtykke. Se 
Datatilsynet, Samtykke til behandling av personopplysninger (veiledning), Datatilsynet.no, 
Ukjent publiseringsdato, under punktet «informert samtykke».
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mindre til før samtykket anses som avgitt på informert grunnlag dersom bruke-
ren allerede er fortrolig med tjenesten og brukeren allerede er blitt gitt relevant 
informasjon. Nærmere redegjørelse vedrørende opplysningstypene som mini-
mum bør presenteres, og hvilken tilleggsinformasjon som etter omstendighete-
ne kan være påkrevet i henhold til personopplysningslovens informasjonsplik-
tregler gis i kapittel 7.7.3.

Utgangspunktet om at det er den behandlingsansvarlige som må sannsynliggjø-
re at det foreligger et gyldig avgitt samtykke, må etter min oppfatning også gjel-
de vilkåret om at det er avgitt på informert grunnlag.921 Dette taler for at den 
behandlingsansvarlige bør sikre at det for ettertiden kan dokumenteres hvilken 
informasjon som er formidlet i forbindelse med samtykke. Når det gjelder Inter-
nettbaserte tjenester vil i mange tilfeller den relevante informasjonen kunne 
formidles i en personvernpolicy for tjenesten. Fordelen med en slik tilnærming 
er at informasjonen alltid er tilgjengelig, og det er prinsipielt sett ikke noe i veien 
for at policyen i seg selv danner informasjonsgrunnlaget for samtykket. Dersom 
informasjonen som legges til grunn for samtykket derimot bare vises én gang, 
f eks et godt stykke ut i en registreringsrutine, vil den registrerte i mindre grad 
ha anledning til å orientere seg forut for samtykket, og i ettertid kan det bli usik-
kerhet knyttet til hva samtykket var ment å omfatte. 

Når det gjelder relasjonsorientert identitetsforvaltning er det naturlig at det gis 
utførlig informasjon dersom samtykke skal være behandlingsgrunnlag for be-
handlingen som skjer i forbindelse med etablering av samarbeidet. Når det gjel-
der den alminnelige bruken av identitetsforvaltningstjenesten, vil hver enkelt 
brukerinitiert transaksjon kunne anses som samtykke til behandling, dvs utle-
vering fra identitetsforvalteren og innsamling fra tjenesteyteren. Med hensyn til 
kravet til informasjon må det her skilles mellom behandlingen som skjer som 
ledd i bruken av identitetsforvaltningstjenesten og den behandlingen som knyt-
ter seg til tjenesteyterens tjenester. Dersom brukerens autentisering hos identi-
tetsforvalteren skal tillegges betydning som et samtykke til behandling av per-
sonopplysninger hos tjenesteyteren vil dette kunne bety at aktørene må 
samarbeide for at all relevant informasjon blir formidlet før autentiseringen.922

7.5.5 Tilbaketrekking av samtykke
Det er alminnelig antatt at et samtykke til behandling av personopplysninger 
kan trekkes tilbake. Denne prinsipielt viktige rettigheten kan riktig nok ikke 

921 Se kap 7.5.3.1, med henvisning til Ot prp nr 92 (1998-99), s 103.
922 Se nærmere om koordinering av informasjonsformidling og innhenting av samtykke i kap 

7.8.4.2 og 7.8.4.3.
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leses ut av lovens ordlyd, men følger av forarbeidene923 og av juridisk teori924. 
Hensynet bak regelen må antas å være at behandling av personopplysninger 
som skjer på bakgrunn av den enkeltes viljes kun kan legitimere behandlingen 
så lenge viljen er tilstede. Det oppstilles i utgangspunktet ikke noe formkrav til 
en slik erklæring, men som påpekt i kapittel 7.5.1 må det også her innfortolkes 
et krav til autentisering med hensyn til at det faktisk er den registrerte som øn-
sker å trekke samtykket tilbake. 

Konsekvensene av at samtykket trekkes tilbake er i følge forarbeidene at be-
handlingen må opphøre.925 Selv om opphør av behandlingen må være hovedre-
gelen, antas det i juridisk teori at dette bare gjelder i den grad behandlingen ikke 
kan fortsette basert på et annet gyldig behandlingsgrunnlag.926 Dersom be-
handlingen kan hjemles i lov eller dersom den f eks er nødvendig for å gjennom-
føre en avtale med den registrerte, vil behandlingen likevel kunne fortsette der-
som de andre grunnkravene i § 11 fortsatt er tilstede. Det faktum at den 
registrerte ønsker å bringe behandlingen til opphør vil imidlertid være relevant 
for om andre behandlingsgrunnlag kan hjemle fortsatt behandling. Særlig gjel-
der dette dersom den behandlingsansvarlige ønsker å bygge på skjønnsmessige 
nødvendighetsgrunner. Støtte for en slik tolkning finnes i personverndirektivet 
art 14 hvor det understrekes at den registrertes innsigelsesrett bør ha særlig 
gjennomslag i tilfeller hvor behandlingen er basert på art 7 e) (offentlig interes-
se) og f) (interesseavveining). 

Tilbaketrekking av samtykke og den behandlingsansvarliges adgang til å likevel 
fortsette behandlingen må også vurderes opp mot den registrertes adgang etter 
pol § 28 (3) til å kreve egne opplysninger slettet eller sperret. Vilkårene er for-
holdsvis strenge, i det adgangen kun gjelder opplysninger som er sterkt belas-
tende for den registrerte, slik sletting eller sperring ikke strider mot annen lov, 
og det er «forsvarlig ut fra en samlet vurdering av bl.a. andres behov for doku-
mentasjon, hensynet til den registrerte, kulturhistoriske hensyn og de ressurser 
gjennomføringen av kravet forutsetter.»

Dersom det ikke lenger foreligger behandlingsgrunnlag har den behandlings-
ansvarlige plikt etter pol § 27 på eget initiativ å vurdere om den registrertes 
opplysinger skal rettes, sperres eller slettes. Særlig er det verdt å fremheve betyd-
ningen av § 27 (1) andre punktum som vil kunne innebære en plikt til å varsle 

923 Ot prp nr 92 (1998-99), merknadene til § 2 på s 104 og § 8 på s 108.
924 Se f  eks Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av 

personopplysninger, Bergen 2004, s 133.
925 Ot prp nr 92 (1998-99), s 108.
926 Se Schartum og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av person-

opplysninger, Bergen 2004, s 133.
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mottakere av utleverte opplysninger om at samtykke er trukket tilbake. Spørs-
målet blir da om tilbaketrekning av samtykke i forhold til den behandlingsan-
svarlige også er ment å ha betydning overfor de tredjemenn som har fått opplys-
ninger utlevert til seg.

Når det gjelder identitetsforvaltning må det skilles mellom identitetsforvaltere 
og tjenesteytere når det gjelder adgangen til å trekke tilbake samtykke. Adgan-
gen til å trekke tilbake samtykke til behandling hos tjenesteytere vil naturligvis 
avhenge av hva slags tjenester det er snakk om, og de generelle betraktningene 
som er nevnt over vil gjelde. Identitetsforvalteres behandling av personopplys-
ninger knytter seg i hovedsak til brukerinitierte transaksjoner, og når brukeren 
velger å ikke benytte tjenesten foreligger det heller ikke behandlingsgrunnlag 
for å utlevere opplysninger.

Identitetsforvalterens rolle som utsteder av erklæringer om brukere til andre 
aktører kan tilsi at visse opplysninger likevel ikke kan kreves slettet dersom for-
holdet til identitetsforvalteren avvikles. Se nærmere om dette i kapittel 7.8.5.

7.6 Nødvendig for å gjennomføre avtale

Som vi har sett ovenfor er det grunn til å tro at samtykke vil være et sentralt 
behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger i forbindelse med 
relasjonsorientert identitetsforvaltning. Et annet relevant behandlingsgrunnlag 
vil være behandling som skjer som ledd i inngåelse eller oppfyllelse av en eventu-
ell avtale mellom brukeren og aktørene som tilbyr identitetsforvaltningstje-
nester. 

Etter personopplysningsloven § 8 (1) a) kan personopplysninger behandles der-
som behandlingen er «nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte, 
eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås.» 

Bestemmelsen gjennomfører personverndirektivets art 7 (1) b), og ble som nevnt 
i kapittel 7.2.3 først tatt inn forslaget til personopplysningslov ved departemen-
tets behandling av lovforslaget.927 Dette innebærer også at forarbeidene inne-
holder relativt få uttalelser om bestemmelsens nærmere innhold.928 Generelt 
uttales det om nødvendighetsgrunnene i pol § 8 (1) a) til f) at vilkårene, som dels 
inneholder skjønnsmessige begreper, krever en konkret vurdering av den be-

927 Se Ot prp nr 92 (1998-99), forslag til § 8, kommentert på s 63 og 108. 
928 Bestemmelsen ble, naturlig nok, ikke kommentert av høringsinstansene, men heller ikke i 

Innst O nr 51 (1999–2000).
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handlingsansvarlige i hvert enkelt tilfelle.929 I forarbeidene antas det også at Da-
tatilsynets praksis, og sogar andre EØS-lands praksis vil utfylle de skjønnsmes-
sige begrepene og lette anvendelsen av dem. Foreløpig foreligger det imidlertid 
lite veiledning i form av vedtak eller avgjørelser fra Datatilsynet og Personvern-
nemnda. 

De videre drøftelser vil vise at nødvendighetsvilkåret er blitt tolket på vidt for-
skjellige måter i juridisk teori. En analyse av EU-domstolens avgjørelser i Re-
chnungshof og Heinz Huber viser at det i nødvendighetsvilkåret blant annet 
skal innfortolkes et krav til proporsjonalitet mellom behandlingen og formålet 
med behandlingen. Når det gjelder tolkning av nødvendighet knyttet til oppfyl-
lelse av avtale argumenteres det imidlertid for at den mest håndfaste veilednin-
gen følger av formålsbestemthetsprinsippet, og at avtalens formål vil være ut-
gangspunktet for å vurdere hvilke opplysningstyper og behandlingsformer som 
kan anses nødvendig for å oppfylle avtalen.

7.6.1 Nærmere om nødvendighetsvilkåret
I juridisk teori er nødvendighetsvilkåret knyttet til behandlingsgrunnlagene i 
pol § 8 (1) a) til f) blitt tolket på vidt forskjellige måter. På den ene siden kan det 
hevdes at nødvendighet må tolkes strengt, slik at opplysningene må være uun-
værlige for å kunne oppnå formålet.930 Legger man en slik tolkning til grunn 
kunne dette innebære at den behandlingsansvarlige bare kan behandle person-
opplysningene i den grad det ikke foreligger anonyme eller pseudonyme alter-
nativer, i hvertfall så lenge slike alternative behandlingsformer ikke innebærer 
en uforholdsmessig stor merkostnad.931 På den annen side er det blitt hevdet at 
nødvendighet ikke er ment å innebære noen skranke for den behandlingsan-
svarliges mulighet for å drive virksomhet på en måte som er vanlig for virksom-
heter av den aktuelle type.932 

929 Ot prp nr 92 (1998-99), s 108.
930 Bygrave stiller f  eks spørsmål om nødvendighetskriteriet skal tolkes som «merely denoting 

usefulness and relevance, or is to be read as denoting indispensability» (min utheving). Se 
Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, s 
343.

931 Öman og Lindblom er inne på slike betraktninger når de kommenterer forarbeidene til perso-
nuppgiftslagen (SOU 2001:32 s 95 og SOU 2001:100 s 90), der det heter at nødvendighetsvilkå-
ret «inte rimeligen [kan] innebära att det skall vara faktisk omöjligt att utföra en arbetsuppgift 
utan sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen. Det räcker sannolikt at det 
innebär en påtaglig förenkling för den personuppgiftsansvariga att personuppgifter behand-
las på automatiserad väg». I følge forfatterne vil dette innebære følgende: «Kan en arbetsuppgift 
däremot utföras nästan lika enkelt og billigt utan att personuppgifter behandlas, kan det inte 
anses nödvendigt att behandla personuppgifterna. Det kanskje går nästan lika bra att använda 
anonyma uppgifter.» Se Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007, s 
183.

932 Se Andersen, IT-retten, 2. udg., København 2005, s 610. 



361

EU-domstolens avgjørelser i Rechnungshof933 og Heinz Huber934 gir en viss vei-
ledning i hvordan det korresponderende nødvendighetsvilkår i personverndi-
rektivet skal fortolkes. Avgjørelsene representerer to vidt forskjellige tilnærmin-
ger hva gjelder tolkningen av personverndirektivets bestemmelser. I 
Rechnungshof, hvor spørsmålet var om østerisk lovgivning som påla publisering 
av lønnsopplysninger for visse offentlige ansatte var i strid med personverndi-
rektivet art 6 (1) c), 7 c) og e) samt 13, tolket Domstolen personverndirektivet i 
lys av EMDs praksis etter EMK art 8. I Heinz Huber, som gjaldt lovligheten av 
det tyske AZR-registeret i henhold til personverndirektivet, valgte Domstolen 
derimot å legge vekt på direktivets høye harmoniseringnivå og fremhevet derfor 
nødvendighetsvilkåret i art 7 e) som et «selvstændigt fællæskabsretsligt begrep, 
som skal fortolkes i fuld overensstemmelse med direktivets formål».935 Selv om 
det etter dette kan være noe usikkert hvilken argumentasjonslinje Domstolen 
vil velge i fremtiden, gir de to sakene likefullt holdepunkter for hva som utgjør 
kjernen av personverndirektivets nødvendighetsvilkår.

I Rechnungshof påpeker Domstolen at formålet med det aktuelle tiltaket – å sik-
re sparsommelig og fornuftig bruk av offentlige midler – er legitimt både i EMKs 
og personverndirektivets forstand. Spørsmålet er om tiltaket – offentliggjøring 
av lønnsopplysninger – er proporsjonalt med formålet som søkes oppnådd. 
Domstolen viser til at nasjonale myndigheter her har en skjønnsmargin som 
ikke bare avhenger av formålet, men også av selve karakteren av inngrepet. Selv 
om det er den nasjonale domstol som har forelagt spørsmålet som må gjøre den-
ne proporsjonalitetsvurderingen, stiller Domstolen likevel spørsmål om det 
ikke ville være tilstrekkelig å kun meddele offentligheten hvilke vederlag og an-
dre økonomiske fordeler de aktuelle offentlige ansatte kan kreve, og ikke hvilket 
beløp hver enkelt person faktisk har mottatt i løpet av et gitt år.936 

I Heinz Huber kom Domstolen til at den tyske lovgivningen kun oppfyller nød-
vendighetskravet i art 7 e) hvis systemet utelukkende inneholder opplysninger 
som er nødvendige for myndighetenes forvaltning av lovgivningen, og at et sen-
tralt register muliggjør en mer effektiv forvaltning av lovgivningen.937

Sett i sammenheng følger det av Domstolens praksis at nødvendighetsvilkåret 
overordnet sett innebærer to krav. For det første at behandlingen av personopp-
lysningene knytter seg til oppfyllelsen av et legitimt formål. Et slikt krav overlap-

933 Sak C-465/00, C-138/01 og C-139/01, Rechnungshof mot Österreichischer Rundfunk m. fl og 
Christa Neukomm og Joseph Lauermann mot Österreichischer Rundfunk, Sml. 2003 s. I-4989.

934 Sak C-524/06, Heinz Huber mot Tyskland.
935 Heinz Huber, premiss 52
936 Rechnungshof, premiss 88. 
937 Heinz Huber, premiss 66.



362

per tildels med pol § 11 (1) b) om at personopplysninger bare skal nyttes til ut-
trykkelig angitte formål som er «saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges 
virksomhet». For det andre at behandlingen av personopplysninger er propor-
sjonalt med formålet som søkes oppnådd. I Heinz Huber ble dette eksemplifisert 
ved at det i henhold til nødvendighetsvilkåret kun kan behandles personopplys-
ninger som er nødvendig for oppnåelse av formålet med lovgivningen. Slik sett 
overlapper nødvendighetskriteriet med personverndirektivet art 6 (1) c) som 
slår fast at opplysningene skal være «adequate, relevant and not excessive in re-
lation to the purposes for which they are collected and/or further processed».938 
Utover å stille strenge krav til at omfanget av opplysningene som behandles skal 
stå i forhold til formålet, innebærer proporsjonalitetskravet dessuten at det skal 
vurderes om formålet kan oppnås på mindre inngripende måte. Proporsjonali-
tetskravet innebærer formodentlig at et særlig presserende og legitimt formål 
kan forsvare større inngrep i personvernet, men samtidig at det da kreves større 
anstrengelser for å finne behandlingsformer som minimerer personvernulempe-
ne. Selv om EU-domstolen ikke har sagt det utttrykkelig, må det antas at løsnin-
ger for transaksjonsminimalitet, behandling av anonyme eller pseudonyme 
opplysninger samt hensiktsmessige sikkerhetstiltak vil være relevante tiltak i så 
henseende.939

Det kan diskuteres i hvilken grad denne sammenfatningen av nødvendighets-
vilkåret slik det kom til uttrykk i Rechnungshof og Heinz Huber er dekkende 
også for de andre nødvendighetsvilkårene i direktivet og personopplysningslo-
ven. Rechnungshof og Heinz Huber gjaldt begge vurderingen av nødvendighets-
vilkåret i forhold til nasjonal lovgivning og offentlige myndigheters behandling 
av personopplysninger.

Det kan være noe usikkert om EU-domstolen vil velge en EMK-inspirert for-
tolkning av direktivets bestemmelser når behandlingen søkes hjemlet i et av 
nødvendighetskravene som også retter seg mot private aktører, som f eks nød-
vendig for oppfyllelse av avtale etter pol § 8 (1) a). Denne usikkerheten må ses i 
sammenhengen med at det er noe uklart hvor langt statene må strekke seg for å 
etterleve sine såkalte positive forpliktelser etter EMK art 8 til å sikre at ikke 

938 Se nærmere om nødvendighetsvilkåret og personverndirektivet art 6 (1) c) i forhold til mini-
malitetsprinsippet i kap 2.5.4.

939 Se om minimalitetsprinsippet og transaksjonsminimalitet i kap 2.5.4 og om behandlingsfor-
mer som etter Art 29-gruppens oppfatning reduserer personvernrisikoen i kap 4.
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private aktører gjør inngrep i retten til respekt for privatlivets fred.940 Med disse 
forbehold er min oppfatning likevel at de ovennevnte kravene er overførbare når 
private aktører ønsker å hjemle behandlingen i et av nødvendighetsvilkårene.941 
Særlig vil innfortolkning av et proporsjonalitetskrav kunne ha praktisk betyd-
ning med hensyn til å kreve en grundigere avveining av forholdet mellom for-
målet som søkes oppnådd og behandlingens inngripen i personvernet. En slik 
fortolkning vil dessuten støtte opp om direktivets og lovens formål om å ivareta 
privatlivets fred i forbindelse med behandling av personopplysninger.

I Heinz Huber la Domstolen til grunn at nødvendighetsvilkåret i personverndi-
rektivet art 7 e) ikke var til hinder for et sentralt register dersom dette muliggjor-
de en mer effektiv forvaltning av lovgivningen. Slike effektivitetsbetrakninger er 
per se overførbare til de andre nødvendighetsvilkårene, noe som taler for at ef-
fektivitetshensyn også vil være et relevant hensyn ved vurdering av hvilke be-
handlingsformer som kan hjemles etter de andre nødvendighetsvilkårene i per-
sonverndirektivet og personopplysningsloven. Det er imidlertid usikkert om 
hensynet skal vektes likt i alle vilkårene.

7.6.2 Avtalens formål som utgangspunkt for hva som er nødvendig for oppfyllelse
Redegjørelsen over viser at EU-domstolens tolkning av nødvendighetsvilkåret i 
Rechnungshof og Heinz Huber i prinsippet også gjelder ved tolkning av pol § 8 (1) 
a) om nødvendig behandling for oppfyllelse av avtale. Etter min oppfatning vil 

940 Se nærmere om problemstillingen i Aall, Rettsstat og menneskerettigheter, 2. utgave, Bergen 
2007 s 48-53, Møse, Menneskerettigheter, Oslo 2002, s 401, Eggen, Ytringsfrihet: vernet om 
ytringsfriheten i norsk rett, Oslo , 2002, s 713-714, Schartum og Bygrave, Personvern i informa-
sjonssamfunnet: en innføring i vern av personopplysninger, Bergen 2004, s 97 og Bygrave, Data 
protection law: approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, s 35, fotnote 102 
med henvisning til analyser av praksis knyttet til EMK art 8 i Bygrave, «Data Protection Pur-
suant to the Right to Privacy in Human Rights Treaties», International Journal of Law & Infor-
mation Technology, 1998, s 247-284, på s 257-259.

941 Bygrave synes også å legge til grunn at nødvendighetsvilkårene skal fortolkes likt. Forfatteren 
argumenterer for en relativt streng fortolkning som delvis bygger på og delvis er inspirert av 
EMDs praksis etter EMK art. 8: «The necessity criterion should probably be construed as em-
bracing two overlapping requirements: (a) that the processing corresponds to a pressing (and 
legitimate) social, political or commercial need; (b) that the processing is proportionate to the 
aim(s) involved. This interpretation is inspired by, and partly builds upon, the way in which 
the ECtHR has construed the term «necessary» in Art 8(2) of the ECHR. Requirement (b) also 
follows from the criterion «not excessive» in Art 6(1)(c) of the Directive. The stringency of the 
above two requirements will undoubtedly vary from case to case depending, ia, on the sensiti-
vity of the data involved and the context in which the processing occurs. Thus, as a point of 
departure, the necessity criterion in Art 8(2) should be interpreted strictly; ie, as denoting a 
relatively stringent standard of indispensability.» Se Bygrave, Data protection law: appro-
aching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, s 343, med henvisning til Bygrave, «Data 
Protection Pursuant to the Right to Privacy in Human Rights Treaties», International Journal 
of Law & Information Technology, 1998, s 247-284.
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imidlertid en mer pragmatisk og håndfast tilnærming være å se på sammenhen-
gen mellom forhold knyttet til avtaleinngåelsen og hvilke opplysningstyper og 
behandlingsformer som senere kan sies å være nødvendig for å oppfylle avtalen. 
Med unntak av preseptoriske bestemmelser i forbrukerlovgivningen er utgangs-
punktet at det gjelder avtalefrihet mellom enkeltpersoner og virksomheter. 
Denne avtalefriheten kan imidlertid ikke gjelde fullt ut for den behandlingsan-
svarliges adgang til å behandle den registrertes personopplysninger. Som Blume 
påpeker, er kontrakt en «særlig form for samtykke» som aktualiserer de samme 
svakheter som gjelder for det alminnelig samtykke:

«De samme svagheder, som foreligger i forhold til det almindelige samtykke, aktuali-
seres dog her, og det må derfor være en forudsætning, at den registrerede fuldt ud for-
står, hvilke konsekvenser der er forbundet med kontrakten. Dette er svært at kontrol-
lere, men i praksis må det søges sikret, at den registrerede ikke narres ind i et 
kontraktforhold med integritetsmæssige konsekvenser.»942 

Jeg er langt på vei enig i Blumes synspunkter om at mange av de samme svakhe-
tene gjelder for kontrakt som for samtykke. Etter loven er det imidlertid presi-
sert at samtykke til behandling av personopplysninger skal være frivillig, infor-
mert og uttrykkelig. Selv om man kan diskutere om disse vilkårene etterleves 
fullt ut, innebærer de en intensjon om at den som samtykker selv har tatt direk-
te stilling til om den aktuelle behandlingen skal tillates. Når det gjelder behand-
lingsgrunnlaget nødvendighet knyttet til oppfyllelse av avtale vil vurderingen 
av hva som er nødvendig behandling være overlatt til den behandlingsansvarli-
ge. Hva som er nødvendig er avledet av avtalens formål, og tilsynelatende gjelder 
ikke de samme krav til uttrykkelighet og informasjon vedrørende behandlingen 
av personopplysninger som ved samtykke. Disse betraktningene bør etter min 
oppfatning ha betydning for hvilke opplysningstyper og behandlingsformer 
som kan hjemles i nødvendighet for oppfyllelse av avtale. Dette innebærer blant 
annet at det vil være relevant å tillegge brukerens rimelige forventninger betyd-
ning, og at behandling ut over det brukeren kunne forutsi ikke kan hjemles i 
dette behandlingsgrunnlaget.

Slik jeg ser det vil formålsbestemthetsprinsippet være den viktigste rettesnor for 
vurderingen av hvilke behandlinger som kan hjemles i avtale. Formålsbestemt-
hetsprinsippet er et av lovens grunnkrav som ikke kan fravikes ved avtale. Når 
behandlingen søkes hjemlet i avtale, er det naturlig at avtalen angir formålet 
med behandlingen. Dette innebærer at formålsbestemthetsprinsippet indirekte 
oppstiller skranker for avtaleinngåelsen ved at den begrenser de opplysningsty-
per og behandlingsformer som gjennomføring av avtalen vil kunne forutsette. 

942 Blume, Databeskyttelsesret, 3. utgave, København 2008, s 155.
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Avtalen må ha et tilstrekkelig presist formål, og den kan heller ikke forutsette 
behandling av personopplysninger som er usaklige i forhold til den behand-
lingsansvarliges virksomhet, jf jf pol § 11 (1) b) om at opplysninger bare skal 
anvendes for «uttrykkelig angitte formål som er saklig begrunnet i den behand-
lingsansvarliges virksomhet». Avtalens formål blir videre utgangspunktet for å 
vurdere hvilke opplysningstyper som kan behandles. Etter pol § 11 (1) d) kan det 
bare behandles opplysninger som er «tilstrekkelige og relevante for formålet 
med behandlingen». Bestemmelsen gjennomfører personverndirektivet art 6 (1) 
c) og relevanskravet må derfor forstås slik at personopplysningene skal være 
«adekvate, relevante og ikke for omfattende i forhold til de formål de er innsam-
let for og/eller senere behandles for» (min utheving). Dette innebærer med an-
dre ord et krav til proporsjonalitet mellom formålet og opplysningene som hev-
des å være nødvendig for å realisere formålet.

En innvending mot å anvende formålsbestemthetsprinsippet på denne måten er 
at formålsbestemthetsprinsippet tar utgangspunkt i innsamlingen av person-
opplysninger. Når man her tar utgangspunkt i formålet med avtalen, beveger 
man seg tilsynelatende vekk fra lovens systematikk, siden behandlingen av per-
sonopplysninger som er nødvendig for oppfyllelse av avtalen ikke nødvendigvis 
knytter seg til én innsamling, men kanskje også til andre behandlingsformer 
over et lengre tidsperspektiv. Drøftelsen i kapittel 6.5 viser at mangfoldet av kil-
der og behandlingsformer nettopp innebærer at man må finne måter å vurdere 
hvilke enkeltoperasjoner som etter personopplysningsloven skal betraktes som 
én og samme behandling. Når personopplysninger behandles som ledd i oppfyl-
lelse av avtale vil avtalens formål etter min oppfatning være en hensiktsmessig 
måte å knytte de enkeltoperasjoner som hører sammen til én og samme behand-
ling.

Dersom den behandlingsansvarlige ønsker å behandle personopplysinger ut-
over det som er nødvendig for å oppfylle avtalen med den registrerte, vil dette 
kreve samtykke eller annet behandlingsgrunnlag.943 Den behandlingsansvarlige 
må da ta stilling til om denne behandlingen innebærer en helt ny og originær 
innsamling av personopplysinger, eller om det innebærer videre bruk av allere-
de innsamlede opplysninger til nye forenlige eller uforenlige formål. Dersom 
behandlingen er uforenlig med den opprinnelige innsamlingen kreves det etter 
hovedregelen i pol § 11 (1) c) samtykke fra den registrerte, jf redegjørelsen i ka-
pittel 7.2.1. 

943 Se tilsvarende Korff, Data protection laws in the European Union, Brussel 2005, s 41: «If a 
company wants to obtain more data on its customers than are (strictly) «necessary» to fulfill 
the contract, it must «explicitly specify» the wider purposes of the intended processing, and 
such additional processing will not be based on the contract but on additional extracontractu-
al consent».
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7.6.3 Nødvendig behandling etter den registrertes ønske før avtalinngåelse
Etter pol § 8 (1) a) første alternativ er det krav om at den registrerte selv er part i 
den aktuelle avtalen som nødvendiggjør behandlingen.944 Etter bestemmelsens 
andre alternativ kan det også behandles personopplysninger som er nødvendig 
«for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås» (min 
utheving). Etter ordlyden skal behandlingen skje «etter den registrertes ønske», 
noe som gjør at denne behandlingen i likhet med samtykke forutsetter at den 
det gjelder på forhånd gis informasjon og frivillig gir uttrykk for sin viljes-
erklæring om behandlingen. En slik viljeserklæring bør dessuten kunne trekkes 
tilbake.945 Det må ellers antas at «nødvendig» skal tolkes likt i første og andre 
alternativ, slik at avtalens formål vil være utgangspunktet for nødvendighets-
vurderingen også etter andre alternativ.

I forarbeidene nevnes det som eksempel at den behandlingsansvarlige gjør en 
kredittvurdering av en potensiell kunde før avtaleinngåelse. Tilsvarende vil det 
i forbindelse med identitetsforvaltning være aktuelt for tjenesteyteren å hjemle 
innhenting av relevant informasjon fra en av brukerens identitetsforvaltere i 
forbindelse med avtaleinngåelse med brukeren. Dette forutsetter imidlertid at 
brukeren gis informasjon om at slik innhenting vil skje forut for avtaleinngåel-
se. Vi kommer tilbake til spørsmålet om hvilken betydning avtale potensielt vil 
kunne ha som behandlingsgrunnlag for utlevering og innsamling av person-
opplysninger i forbindelse med identitetsforvaltning i kapittel 7.8.4.2.

7.7 Transparent behandling – særlig om informasjonsplikten

Ovenfor har vi drøftet hvordan formålsbestemthetsprinsippet og kravet til be-
handlingsgrunnlag regulerer adgangen til å samle inn og utlevere personopp-
lysninger. Oppmerksomheten rettes her mot personopplysningslovens regler 
om informasjonsplikt i forbindelse med innsamling av personopplysninger i §§ 
19 og 20. Bestemmelsene suppleres av særskilte krav til informasjon ved bruk av 
personprofiler (§21) og automatiserte avgjørelser (§ 22) som regulerer informa-
sjonen som skal gis ved henvendelser og avgjørelser som gjelder den registrer-

944 Se Ot prp nr 92 (1998-99), s 109 der det presiseres at «såkalte tredjemannsavtaler» ikke omfat-
tes, selv om de er til den registrertes fordel.

945 Se tilsvarende i forhold til svensk rett Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stock-
holm 2007, s 186-187.
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te.946 Med unntak av den særnorske bestemmelsen i pol § 21 om bruk av person-
profiler fremstår informasjonspliktbestemmelsene i personopplysingsloven som 
en relativt lojal gjennomføring av tilsvarende regler i personverndirektivet. 

I tråd med personverndirektivet art 10 og 11 skiller personopplysningsloven 
mellom innsamling fra den registrerte (§ 19) og der opplysninger samles inn fra 
andre (§ 20). Selv om kilden til opplysningene er forskjellig, gjelder begge be-
stemmelser «innsamling». Som nevnt i kapittel 7.2.2 må det antas at «innsam-
ling» bør tillegges samme betydning i informasjonspliktsreglene som i formåls-
bestemthetsprinsippet. Videre er jeg enig med Blume i at utgangspunktet bør 
være at innsamling i praksis omfatter alle tilfeller hvor den behandlingsansvar-
lige får kjennskap til personopplysninger. Dette omfatter både tilfeller hvor den 
behandlingsansvarlige foretar seg noe aktivt for å innhente opplysninger, men 
også når dette skjer på den registrertes initiativ.947 

Vi skal først se på om dette forholdsvis vide utgangspunktet må innsnevres eller 
nyanseres når det gjelder §§ 19 og 20. Deretter skal vi se nærmere på skillet mel-
lom «innsamling fra den registrerte» og «innsamling fra andre». Det må antas 
at så lenge det foreligger innsamling i lovens forstand vil informasjonsplikten 
enten reguleres av § 19 eller § 20. Sondringen kan være viktig i og med at det er 
flere unntak fra informasjonsplikten når opplysningene samles inn fra andre 
enn når de samles inn fra den registrerte. 

Verken personopplysningsloven eller direktivet angir nærmere hva som menes 
med innsamling. Som vi skal se videre gir heller ikke forarbeidene særlig veiled-
ning i hvordan innsamling skal forstås når det gjelder nettbaserte tjenester. I 
følge forarbeidenes uttalelser knyttet til informasjonsbestemmelsene omfatter 
«samles inn» for det første «at den behandlingsansvarlige gjør uttrykkelige 
muntlige eller skriftlige henvendelser til den registrerte og ber om opplysnin-
ger». Men også mer «indirekte innsamling omfattes, som for eksempel at den 
registrerte etterlater seg elektroniske spor i systemer for betalingsformidling, 
elektroniske informasjonstjenester eller gjennom systemer for elektronisk han-
del». Det presiseres dog at innsamlingen «forutsetter at innhentingen av opplys-
ningene bunner i et ønske om å tilegne seg informasjon om den registrerte, og 

946 Se nærmere om personprofiler og automatiserte beslutninger i Bygrave, Data protection law: 
approaching its rationale, logic and limits, The Hague 2002, Part IV og Bygrave, «Minding the 
Machine: Article 15 of the EC Data Protection Directive and Automated Profiling», Computer 
Law & Security Report, 1, 2001, s 17-24. For omtale av de norske bestemmelsene, se Schartum 
og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopplysninger, 
Bergen 2004, s 155-157.

947 Blume, «Indsamling af personoplysninger», UfR, U.2002B.456 (2002), under punkt 1 «Hvad 
forstås ved indsamling». Se også Blume, Behandling af persondata: en kritisk kommentar, Kø-
benhavn 2003, s 160-161 og Blume, Databeskyttelsesret, 3. utgave, København 2008, s 174.
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omfatter ikke elektroniske spor som er nødvendige for å gjennomføre tekniske 
prosesser og som utelukkende nyttes til dette.»948 Skal man ta forarbeidene på 
ordet, vil det altså i slike tilfeller ikke foreligge noen plikt til å gi informasjon.

Etter min oppfatning byr sondringen på mange vanskelige avveininger siden det 
i mange tilfeller kan hevdes at de elektroniske sporene ikke vil bli benyttet til 
annet enn det som er nødvendig for de tekniske prosessene. Like fullt kan slike 
elektroniske spor potensielt utgjøre en personverntrussel, noe som kan tilsi at 
man bør tilstrebe å gi informasjon. Forutsetningen for at det skal foreligge in-
formasjonsplikt er imidlertid at sporene omfattes av personopplysningsloven,949 
og at det ellers ikke foreligger unntaksgrunner i henhold til §§ 19 og 20. Når det 
gjelder transaksjonsopplysninger generert ved bruk av Internett-tjenester må 
uttalelsene, som vi skal se i kapittel 7.7.1, også sees i lys av senere vedtatte regler 
i ekomloven og ekomforskriften, bl a vedrørende informasjonskapsler/cookies.

I forarbeidene presiseres det videre at det kreves en viss aktivitet fra den som 
mottar opplysningene for at varslingsplikten skal gjelde: «Samle inn er med an-
dre ord noe mer enn å motta personopplysninger som ledd f eks i ordinær for-
valtningsvirksomhet. Avgjørende i tvilstilfelle vil være om det reelt sett er et 
personvernbehov for varsling.»950 Uttalelsene går langt i å innskrenke utgangs-
punktet ovenfor om at innsamling også omfatter de tilfeller hvor den behand-
lingsansvarlige forholder seg passiv og innsamlingen f eks skjer på den regis-
trertes ellers andres initiativ. 

Når det gjelder innsamling som skjer i forbindelse med ordinær forvaltnings-
virksomhet vil den registrerte normalt vite hvem den behandlingsansvarlige er, 
hvilke opplysninger som samles inn og hva som er formålet med innsamlingen. 
Selv om utgangspunktet etter min oppfatning bør være at også slike tilfeller an-
ses som innsamling, vil det i mange tilfeller være mulig å benytte unntakene i 
pol §§ 19 (2) og 20 (2) c) om at informasjon ikke er påkrevd «dersom det er på 
det rene at den registrerte allerede kjenner informasjonen.» I praksis vil dette 
sammenfalle med forarbeidenes uttalelser om at man i tvilstilfeller må vurdere 
om det reelt sett er et behov for varsling. Med hensyn til Internettbaserte tjenes-
ter vil en generell personvernpolicy i de fleste tilfeller dekke de innsamlingssitu-
asjoner som er relevant for virksomheten.

948 Jf Ot prp nr 92 (1998-99), s 119, venstre spalte. 
949 Se drøftelse i kap 4.2 om vidt personopplysningsbegrep som også omfatter pseudonyme og 

anonyme opplysninger, men mulighet for lempligere regelanvendelse der personvernrisikoen 
er marginal. 

950 Ot prp nr 92 (1998-99), s 120, venstre spalte.
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Samlet sett gir forarbeidene altså lite konkret veiledning i hvordan innsamling 
skal forstås når det gjelder nettbaserte tjenester. Oppsumeringsvis kan det slås 
fast at uttalelsene om elektroniske spor får mindre betydning i lys av spesialbe-
stemmelser i ekomloven og ekomforskriften. Når det gjelder kravet til en viss 
aktivitet fra den som mottar opplysningene må uttalelsene antakelig modereres 
når det gjelder nettbaserte tjenester som legger til rette for innsamling av opp-
lysninger. Innsamlingen skjer da riktig nok på den registrertes initiativ, men 
den behandlingsansvarlige har på forhånd lagt til rette for innsamlingen. Slike 
tilfeller må klart også anses som innsamling etter loven. 

Når det gjelder sondringen mellom innsamling fra den registrerte og «andre», 
kan man umiddelbart få inntrykk av at det skulle være lite rom for tvil med 
hensyn til hvilken bestemmelse som kommer til anvendelse i konkrete tilfeller. 
Ved nærmere betraktning er skillet imidlertid ikke selvsagt. Dette gjelder særlig 
ved relasjonsorientert identitetsforvaltning der informasjon formidles mellom 
identitetsforvalter og tjenesteyter, men gjerne via brukeren og etter brukerens 
initiativ.

I svensk og dansk juridisk teori finner vi interessante betrakninger om forholdet 
mellom de to typetilfellene. I følge Öman og Lindblom omfatter innsamling fra 
den registrerte også tilfeller hvor noen stedfortreder sender inn opplysinger for 
den registrertes regning.951 Dersom f eks en foresatt sender inn opplysninger for 
mindreårige barn, så vil dette anses å være fra den registrerte og informasjonen 
bør gis til stedfortrederen. Tilsvarende dersom den registrerte overleverer opp-
lysninger gjennom et ombud som har direkte oppdrag å utlevere opplysningene. 
Derimot vil det imidlertid ikke være tilstrekkelig om opplysingene utleveres av 
en fagforening eller en advokat eller noen annen som på en eller annen måte 
pleier å være stedfortreder for andre. Det avgjørende i følge Öman og Lindblom 
er at det gjelder et direkte oppdrag om utlevering av opplysningene.

Blume er imidlertid av en litt annen oppfatning og hevder at det vil være spørs-
mål om innsamling fra den registrerte så snart en behandlingsansvarlig får 
kjennskap til personopplysninger uten innblanding av noen annen behand-
lingsansvarlig.952 Som Öman og Lindblom påpeker, er det imidlertid vanskelig å 
hevde at opplysinger er innsamlet fra den registrerte når de f  eks innsamles 
muntlig fra naboer, og innsamlingen således skjer uten innblanding fra andre 
behandlingsansvarlige.

951 Öman og Lindblom, Personuppgiftslagen, 3. uppl., Stockholm 2007, s 309-310.
952 Blume, «Indsamling af personoplysninger», UfR, U.2002B.456 (2002), på s 458. Blumes stand-

punkt knytter seg blant annet til hans kritikk av oppfatningen lagt til av det danske Datatilsy-
net om at kameraovervåkning av veier og butikker regnes som innsamling fra andre. 
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Denne kritikken er jeg enig i. Blumes negative avgrensning tar formodentlig 
utgangspunkt i at opplysninger alltid kan knyttes til en behandlingsansvarlig. I 
så tilfelle gir det mening å hevde at dersom det ikke skjer innblanding fra en 
annen behandlingsansvarlig vil innsamlingen skje fra den registrerte. Etter min 
oppfatning kan man imidlertid ikke legge et slikt premiss til grunn. Personopp-
lysninger vil kunne eksistere uten at de kan knyttes til noen bestemt behand-
lingsansvarlig. Når det gjelder behandling av personopplysninger derimot, byg-
ger lovens system på at det må foreligge en behandlingsansvarlig.953 Innsamling 
fra «andre» i pol § 20 må på denne bakgrunn omfatte innsamling fra andre be-
handlingsansvarlige, inkludert disses databehandlere, samt fra alle andre kilder 
som ikke er den registrerte. 

Synspunktene over om skillet mellom innsamling fra den registrerte og andre er 
forøvrig lite anvendbare når man skal ta stilling til hvordan reglene kommer til 
anvendelse på nettbaserte tjenester som identitetsforvaltning. Drøftelsene over 
forutsetter langt på vei at den behandlingsansvarlige har anledning til å foreta 
en konkret vurdering i hvert enkelttilfelle. Slike konkrete vurderinger vil det 
ikke være anledning til ved tilrettelegging av nettbaserte tjenester. Utfordringen 
for den behandlingsansvarlige vil da være å ta stilling til hvordan informasjons-
bestemmelsene kommer til anvendelse på den informasjonsutveksling som tje-
nesten støtter. Den behandlingsansvarlige må da ha en systemtilnærming til pro-
blemstillingene. I tillegg vil den behandlingsansvarlige utover det å sikre 
etterlevelse av loven ha en egeninteresse å legge til rette for god informasjon, da 
økt brukermedvirkning og kontroll vil kunne føre til økt tillit og tilfredshet fra 
brukerne.

Slik jeg ser det vil det være naturlig å anvende § 19 på alle tilfeller hvor brukeren 
selv, eller noen andre på dennes vegne, kan nyttiggjøre seg den relevante infor-
masjon forut for at opplysningene innsamles. Når det gjelder Öman og Lind-
bloms uttalelser om stedfortredere og ombud vil disse handle på den registrertes 
vegne og hensynet til at disse kan handle på et informert grunnlag vil gjøre seg 
gjeldende som om det var den registrerte som handlet.

Når det gjelder relasjonsorientert identitetsforvaltning vil noen opplysninger 
vanligvis samles inn direkte fra den registrerte i forbindelse med innrullering 
hos aktørene, og i slike tilfeller oppstår det sjelden tvil. Mer usikkert er det når 
det gjelder innsamlingen som skjer som ledd i bruken av tjenesten. Formidling 
av akkreditiv fra identitetsforvalteren til tjenesteyteren vil riktig nok skje på 
brukerens direkte initiativ. Imidlertid er opplysningene som formidles lagret 
hos identitetsforvalteren, noe som aktualiserer spørsmålet om det er § 19 eller § 

953 Se om denne problemstillingen i kap 7.5.3.2.
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20 som kommer til anvendelse på tjenesteyterens innsamling. Etter min oppfat-
ning må det avgjørende her være at opplysningene kun skal utleveres etter bru-
kerens nærmere samtykke. Det er derfor naturlig at brukeren gis informasjon 
etter § 19 før brukeren gir sitt samtykke til at identitetsforvalteren utsteder et 
akkreditiv til tjenesteyteren.

Tvil om hvilke bestemmelser som kommer til anvendelse oppstår også i tilfeller 
hvor brukeren har angitt en policy, jf om behandlingsvilkår (Usage Directives) i 
kapittel 5.6.2, som angir vilkårene for at identitetsforvalteren skal kunne utleve-
re opplysningene til en tjenesteyter som forespør opplysninger. Ved slike inn-
samlinger er ikke brukeren direkte innvolvert i selve transaksjonen. Brukeren 
må på forhånd velge behandlingsvilkår som regulerer senere utlevering av in-
formasjonen, og noe av poenget er at brukeren skal slippe å bli direkte innvol-
vert i den senere utleveringen/innsamlingen av opplysningene. Dette taler for at 
tjenesteyteren samler inn opplysninger fra andre og at det derfor er § 20 som 
kommer til anvendelse. Det gir i slike tilfeller ikke mening å anvende § 19 som 
innebærer at den registrerte forut for innsamlingen uoppfordret skal gis infor-
masjon. Brukeren må imidlertid gis relevant informasjon i forbindelse med valg 
av behandlingsvilkår for sine opplysninger. Dette forutsetter også at aktørene, 
identitetsforvalteren og tjenesteyteren har blitt enige om standardiserte policyer 
med hensyn til formålsangivelser, opplysningstyper osv. 

En observasjon når det gjelder utlevering av opplysninger basert på behand-
lingsvilkår er at tjenesteyteren i den enkelte transaksjon må gi identitetsforval-
teren tilstrekkelig informasjon slik at denne på brukerens vegne kan vurdere om 
vilkårene for utlevering er tilstede. Innsamlingen vil like fullt måtte vurderes 
etter § 20, og brukeren skal som hovedregel gis informasjon så snart opplysnin-
gene er innhentet.954

7.7.1 Nærmere om innsamling fra den registrerte
Når det samles inn opplysninger fra den registrerte, skal informasjonen gis før 
den registrerte eventuelt gir fra seg opplysningene, jf pol § 19 (1).955 I forarbeide-
ne understrekes det at «noe av formålet med bestemmelsen er å sørge for at den 

954 Se nærmere om personopplysningsrettens informasjonspliktregler og identitetsbaserte web 
services i kap 7.8.4.5.

955 Merk at personverndirektivet art 10 ikke angir når informasjonen skal gis. Jeg er her enig med 
Bygrave som argumenterer for at hensynet bak bestemmelsen er å sikre rettferdig behandling, 
noe som tilsier at informasjonen etter art 10 bør gis forut for eller i forbindelse med innsam-
lingen fra den registrerte. Se Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and 
limits, The Hague 2002, s 352.
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registrerte har nok informasjon om behandlingen til å avgjøre om han eller hun 
vil gi fra seg opplysninger når dette er frivillig, jf bokstav d.»956

En særlig utfordring er hvordan informasjonen skal formidles. Et praktisk vik-
tig spørsmål er f eks hvordan informasjonsplikten skal oppfylles når personopp-
lysninger samles inn fra den registrerte over Internett. Spørsmålet er overras-
kende nok ikke drøftet i norsk juridisk teori, og Datatilsynet har foreløpig ikke 
gitt noe veiledning. En viss veiledning gis i forarbeidene til personopplysnings-
loven. Når det gjelder innsamling av elektroniske spor peker forarbeidene på at 
hvordan varslingsplikten mest praktisk kan gjennomføres, avhenger av hvordan 
systemet for innsamlingen av sporene er innrettet: 

«Dersom innsamlingen av de elektroniske sporene forutsetter forutgående kontakt 
mellom den behandlingsansvarlige og den registrerte, typisk ved at den registrerte må 
disponere et kort for å få tilgang til tjenester eller rabatter og etterlater seg elektroniske 
spor i den forbindelse, kan varselet tas inn i avtale eller en informasjonsfolder. Dersom 
innsamlingen av de elektroniske sporene ikke forutsetter kontakt mellom den behand-
lingsansvarlige og den registrerte, som f eks bruk av informasjonstjenester eller andre 
tjenester som er allment tilgjengelig på nettet, kan varslingen gjennomføres ved at det 
opplyses om behandlingen av opplysningene gjennom lett tilgjengelig elektronisk in-
formasjon før kontakten med nettstedet opprettes.»957 

Uttalelsene knytter seg primært til såkalte elektroniske spor. Det man kan lese 
ut av forarbeidene, er at den behandlingsansvarlige bør bestrebe seg på å gi in-
formasjon om aktuell og potensiell innsamlingen av personopplysninger ved 
etablering av kundeforholdet, dersom dette er mulig. Uttalelsene om at det kan 
gis lett tilgjengelig elektronisk informasjon før kontakten med nettstedet opp-
rettes, må etter min oppfatning sees i lys av hvordan teknologi og praksis har 
utviklet seg når det gjelder Internett-baserte tjenester. Ikke minst må uttalelsene 
ses i lys av senere vedtatte regler i ekomloven med forskrift, herunder ekomloven 
§ 2-7 b, som har til hensikt å regulere innsamling av personopplysninger ved 
hjelp av blant annet informasjonskapsler/cookies.958 Det forarbeidene ikke gir 
anvisning på, er hvordan informasjonsplikten best kan gjennomføres når per-
sonopplysninger samles inn ved bevisst handling fra den registrertes side. Som 
vi skal se under i kapittel 7.7.4, har det internasjonalt vært stor oppmerksomhet 
knyttet til gjennomføring av informasjonsplikten, et arbeid som ikke har blitt 
viet nevneverdig oppmerksomhet fra Datatilsynets side. 

956 Ot prp nr 92 (1998-99), s 119.
957 Ot prp nr 92 (1998-99), s 119.
958 Se nærmere redegjørelse i kap 6.4.



373

7.7.2 Nærmere om innsamling fra andre enn den registrerte
Personopplysningsloven § 20 regulerer informasjonsplikten når det samles inn 
personopplysninger fra andre enn den registrerte. Etter hovedregelen i første 
ledd skal den behandlingsansvarlige av eget tiltak gi slik informasjon som angis 
i § 19 så snart opplysningene er innhentet. Unntak gjelder dersom formålet med 
innsamlingen er å gi dem videre til «andre». I lys av personverndirektivets sys-
tem må «andre» her være synonymt med direktivets definisjon av «tredjemann», 
slik at det bare er utlevering til andre enn den registrerte, den behandlingsan-
svarlige og eventuelle databehandlere som vil være relevant for bestemmelsen.959 
Dersom formålet med innsamlingen er å utlevere opplysningene videre til tred-
jemann, kan den behandlingsansvarlige vente med å varsle den registrerte til 
utleveringen skjer, jf § 20 (1) andre punktum. Forutsetningen må imidlertid 
være at videreformidlingen skjer innen rimelig tid etter innsamlingen. Dersom 
det drøyer lenge før opplysningene videreformidles må varsel likevel gis.960

I følge forarbeidene skal varslingen være individuell, dvs at den skal rette seg 
mot hver enkelt registrert. Skulle dette være umulig, kan det være aktuelt å vars-
le kollektivt, f eks gjennom annonsering. For Internettbaserte tjenester vil al-
minnelig annonsering i media som regel fremstå som lite aktuelt. Dersom man 
ikke har anledning til å varsle individuelt, vil antakelig et generelt oppslag på 
den aktuelle nettsiden være den beste løsningen. 

I mange tilfeller vil samarbeidende behandlingsansvarlige kunne dra fordel av 
se informasjonsplikten etter §§ 19 og 20 i sammenheng. Dersom det ved inn-
samlingen av opplysningene fra den registrerte også gis uttrykkelig informasjon 
om at opplysniningene vil bli videreformidlet til bestemte behandlingsansvarli-
ge, kan mottaker av opplysningene være unntatt fra varslingsplikten «dersom 
det er på det rene at den registrerte allerede kjenner til informasjonen», jf § 20 
(2) c) og § 19 (2). Dette må antas at dette fritaket vil være særlig praktisk ved 
identitetsforvaltning, jf om identitetsforvalters og tjenesteyters mulighet for å 
koordinere informasjonsformidlingen til brukeren i kapittel 7.8.4.2 og 7.8.4.3.

Etter § 20 (2) a) har den registrerte heller ikke krav på varsel dersom «innsamlin-
gen eller formidlingen av opplysningene uttrykkelig er fastsatt i lov» (min kursi-
vering). Unntaket er særlig aktuelt for informasjonsflyt i offentlig sektor, og et-
ter ordlyden er det naturligvis ikke noe i veien for at det likevel gis varsel selv om 
vilkåret for unntak er oppfylt. Mange lover forutsetter innsamling og formid-
ling av personopplysninger, men etter ordlyden kreves det en viss presisjon og 
konkretisering, ettersom det bare er i de tilfeller hvor slik behanding «uttrykke-

959 Se nærmere om definisjonen av tredjemann i kap 6.3.2.
960 Se nærmere Johansen m fl., Personopplysningsloven: kommentarutgave, Oslo 2001, s 164-165.
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lig er fastsatt» at den registrerte ikke har krav på varsel.961 I slike tilfeller er lov-
givers oppfatning at loven selv gir varsel.962

Ytterligere et unntak gjelder etter § 20 (2) b) i tilfeller hvor «varsling er umulig 
eller uforholdsmessig vanskelig». I følge forarbeidene skal kriteriet «uforholds-
messig vanskelig» vurderes konkret, hvor man må avveie den registrertes nytte 
av å bli varslet opp mot de ressurser det vil kreve å gjennomføre varslingen. Det 
vises til at praksis fra de liknende unntakene i forvaltningsloven963 § 16 (3) a) og 
b) kan gi veiledning for forholdsmessighetsvurderingen.964 Dersom varsling 
unnlates på bakgrunn av at det er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, skal 
informasjon likevel gis senest når det gjøres en henvendelse til den registrerte på 
bakgrunn av opplysningene, jf § 20 (3). I tillegg til de unntakene som her er 
nevnt, er det også oppstilt generelle unntak fra innsynsrett og informasjonsplikt 
i § 23. Unntakene er begrunnet i offentlige interesser, herunder av hensyn til 
sikkerhet, forsvar eller kriminalitetsbekjempelse, og av hensyn til åpenbare og 
grunnleggende private og offentlige interesser, herunder den registrerte selv. I 
følge § 23 (3) skal den som nekter å gi innsyn etter bestemmelsen begrunne det-
te skriftlig med presis henvisning til unntakshjemmelen. 

7.7.3 Informasjonen som skal formidles
Opplysningene som skal formidles ved innsamling fra den registrerte og ved 
innsamling fra andre er den samme, jf at § 20 viser til § 19 (1) vedrørende hvil-
ken informasjon som skal gis i underretningen.

Etter § 19 skal det informeres om:

«a) navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant, 
b) formålet med behandlingen, 
c) opplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker, 
d) det er frivillig å gi fra seg opplysningene, og  
e) annet som gjør den registrerte i stand til å bruke sine rettigheter etter loven her på 
best mulig måte, som f.eks. informasjon om retten til å kreve innsyn, jf § 18, og retten 
til å kreve retting, jf § 27 og 28.»

Sammenliknet med de tilsvarende bestemmelser i direktivet er personopplys-
ningslovens informasjonspliktbestemmelser mer omstendelige. Direktivet art 
10 og 11 skiller nemlig tydeligere mellom påkrevet informasjon, og ytterligere 

961 Begrepet «uttrykkelig» ble først tatt inn i innstillingen til Odelstinget, men uten nærmere 
begrunnelse, jf Innst O nr 51 (1999–2000), s 12.

962 Ot prp nr 92 (1998-99), s 120.
963 Jf lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
964 Ot prp nr 92 (1998-99), s 120.
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informasjon som kun må formidles dersom de nærmere omstendigheter krever 
det. 

Opplysningene skal i henhold til direktivet minst omfatte:

a) «identiteten til den behandlingsansvarlige og eventuelt dennes represent-
ant» 

b) «formålene med den behandling opplysningene er innsamlet for».

I tillegg angir c) at det skal gis ytterligere informasjon «i den grad slik ytterligere 
informasjon på bakgrunn av de særlige omstendigheter ved innsamlingen av 
opplysningene er nødvendige for å sikre en rimelig behandling av den registrer-
te». 

Med hensyn til innsamling fra den registrerte (art 10), nevnes følgende eksem-
pler på ytterligere informasjon:

• mottakerne eller kategoriene av mottakere,
• om det er obligatorisk eller frivillig å besvare spørsmålene, samt mulige 

følger av ikke å svare,
• om retten til å få innsyn i og rette opplysningene om seg selv

Ved innsamling fra andre (art 11), gis følgende eksempler på ytterligere infor-
masjon:

• hvilken kategori opplysninger det dreier seg om,
• mottakerne eller kategoriene av mottakere,
• om retten til å få innsyn i og rette opplysningene om seg selv 

Dersom den behandlingsansvarlige ønsker å benytte allerede innsamlede opp-
lysninger til et nytt forenlig formål, innebærer dette i følge forarbeidene at den 
registrerte må gis informasjon om det nye formålet.965 Dette må etter min opp-
fatning gjelde både når opplysningene har blitt samlet inn fra den registrerte og 
fra andre, jf at både § 19 og 20 stiller krav til angivelse av formålet.

7.7.4 Effektiv og lovlig realisering av informasjonsplikten gjennom lagvise 
personvernpolicyer
Mens det har vært relativt liten oppmerksomhet knyttet til informasjonspliktre-
glene i norsk personverndiskurs, har det på den internasjonale arena funnet sted 
et nokså omfattende arbeid med å sikre effektiv gjennomføring av slike regler. 

965 Ot prp nr 92 (1998-99), s 119, kommentar til § 19.
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Av særlig interesse for tolkningen og etterlevelsen av de aktuelle bestemmelsene 
i personopplysningsloven er initiativer knyttet til såkalte lagvise og standardi-
serte personvernpolicier, herunder Art 29-gruppens forslag i «Opinion on More 
Harmonised Information Provisions».966

Siktemålet med lagvise personvernpolicyer er å sikre en effektiv og lovlig reali-
sering av informasjonsplikten etter direktivet. I praksis har lagvise personvern-
policier blitt implementert av offentlige og private virksomheter både innenfor 
og utenfor EU/EØS.967 

Artikkel 29-gruppens forslag gjelder for innsamling på Internett, men også for 
innsamling som skjer på andre måter. Etter min oppfatning er det mye som taler 
for at lagvise personverpolicyer også vil kunne være en hensiktsmessig måte å 
oppfylle informasjonsplikten i forbindelse med identitetsforvaltningstjenester.

En viktig bakgrunn for arbeidsgruppens forslag er EU Kommisjonens første rapporten 
om implementeringen av personverndirektivet.968 Rapporten konkluderte med at det 
var flere uoverensstemmelser i den nasjonale gjennomføringslovgivningen av art 10 og 
11 i direktivet. Årsaken til dette knyttet seg særlig til to forhold: «To some extent this is 
the result of incorrect implementation, for instance when a law stipulates that additio-
nal information must always be provided to the data subject, irrespective of the neces-
sity test the Directive foresees, but also stems from divergent interpretation and 
practice by supervisory authorities». Disse forskjellene fikk Kommisjonen til å konklu-
dere med informasjonspliktreglene krever store ressurser av de behandlingsansvarlige 
uten å fremme de registrertes personvern. Som et ledd i å sørge for bedre gjennomfø-
ring av direktivet inkluderte Kommisjonen bedre harmoniserte informasjonspliktre-
gler som et konkret tiltak i arbeidsprogrammet for bedre etterlevelse av direktivet. To 
parallelle tiltak ble identifisert: For det første at feilaktig implementering av direktivet 
gjennom dialog blir korrigert av det enkelte medlemsland. For det andre at man gjen-
nom samarbeidet i Art 29-gruppen søker å nå en mer ensartet tolkning av art 10 – noe 
som resulterte i det forslaget til lagvise personvernpolicyer som vi her skal se nærmere 
på.

966 Se Artikkel 29-gruppen, Opinion on More Harmonised Information Provisions, (2004). Ar-
beidsgruppens første initiativ på området var forøvrig en tilråding i forhold til minstekrav til 
informasjon ved innsamling av personopplysninger over Internett, jf Artikkel 29-gruppen, 
Recommendation 2/2001 on certain minimum requirements for collecting personal data on-line 
in the European Union, (2001). 

967 Se The Center for Information Policy Leadership – Hunton & Williams, Ten steps to develop a 
multilayered privacy notice, 2006. Se nærmere om Microsofts tilnærming til lagvise personvern-
policyer i Fleischer og Cooper, «Microsoft’s data privacy policies: EU Data privacy in practice – 
Microsoft’s approach to compliance», Computer Law & Security Report, 22, 2006, s 57-67. Se også 
Munur m fl, Best Practices in Drafting Plain-Language and Layered Privacy Policies, 2012, https://
iapp.org/news/a/2012-09-13-best-practices-in-drafting-plain-language-and-layered-privacy.

968 European Commission, First report on the implementation of the Data Protection Directive 
(95/46/EC), Brussel, 2003.
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I tillegg til EU Kommisjonens rapport, bygger arbeidsgruppens forslag også på en in-
ternasjonal diskurs om behovet for at det gis bedre informasjon om personopplys-
ningsbehandling. På den 25. internasjonale datatilsynskonferansen i Sydney 2003 kom 
tilsynsmyndighetene til enighet om en resolusjon om behovet for mer konsistente per-
sonvernpolicyer.969 Dette initiativet ledet til en en workshop i Berlin året etter, der del-
takerne sluttet seg til et memorandum som ytterligere fremhevet og konkretiserte 
synspunktene i resolusjonen.970 På den 26. internasjonale datatilsynskonferansen i 
Wroclaw, Polen, 2004, ble det lagt frem forskningsresultater som demonstrerte beho-
vet for enkel og forståelig informasjon om behandling av personopplysninger. 
Forskningsresultater fra Tyskland og Hong Kong viste blant annet at folk foretrakk 
lagvise policyer fremfor konvensjonelle policyer.971

Art 29-gruppen viser til fire viktige premisser for sitt forslag. For det første pe-
kes det på behovet for å fasilitere etterlevelse i medlemsstatene. Undersøkelser 
viser at virksomheters etterlevelse av informasjonspliktene er lav. I en omfatten-
de undersøkelse fra 2003 var det bare 37 % av de spurte selskapene som sa de 
systematisk underrettet om den behandlingsansvarliges identitet, og bare 46 % 
sa at at de alltid informerte den registrerte om formålet med behandlingen.972 
Undersøkelser fra 2005 vedrørende norske virksomheter er enda mer nedslåen-
de. Bare 28 % av virksomhetene opplyser alltid om navn og adresse på den be-
handlingsansvarlige, og bare 36 % opplyser alltid om formålet med behandlin-
gen.973 I en undersøkelse gjennomført av Datatilsynet i 2011 var det bare 6 av 20 
norske virksomheter i undersøkelsen som informerte på sine nettsider om be-
handling av personopplysninger.974 

For det andre peker Art 29-gruppen på behovet for å øke borgernes bevissthet om 
personopplysningsrett. Undersøkelser fra 2003 viser at bare 42 % av EU borger-
ne er klar over at de som samler inn informasjon har informasjonsplikt, og som 
minimum må angi hvem som er behandlingsansvarlig og hva som er formålet 
med behandlingen. I 2005 var det bare 59 % av norske innbyggere som kjente til 
denne regelen.975

969 Den 25. internasjonale datatilsynskonferansen 2003 (Sydney), Resolution on Privacy Informa-
tion Practices, 2003.

970 Internasjonale datatilsynsmyndigheter m fl, Berlin Privacy Notices Memorandum, 2004.
971 Se Artikkel 29-gruppen, Opinion on More Harmonised Information Provisions, (2004), s 6.
972 I forbindelse med EU Kommisjonens første rapport om implementering av direktivet frem-

kom det at det selv for store selskaper var vanskelig å etterleve de uensartede informasjons-
pliktreglene. Se Artikkel 29-gruppen, Opinion on More Harmonised Information Provisions, 
(2004), s 4.

973 Ravlum, Behandling av personopplysninger i norske virksomheter, november, 2005, 19.
974 Se Datatilsynet, Personvernerklæring: «Fortell meg hva dere gjør», juli 2011.
975 Se Ravlum, Setter vår lit til Storebror – og alle småbrødre med?, september, 2005, s 9.
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For det tredje er forslaget ment å imøtekomme behovet for å gi meningsfull og 
relevant informasjon i den konkrete innsamlingssituasjon. Arbeidsgruppen pe-
ker på at personverndirektivet skiller klart mellom grunnleggende informasjon, 
som alltid skal gis, og ytterligere informasjon, som kun kreves dersom det etter 
omstendighetene er nødvendig for å sikre at behandlingen er rimelig i forhold til 
den registrerte. 

For det fjerde er det etter arbeidsgruppens vurdering behov for å heve kvaliteten 
på den informasjon som gis om personopplysningsrett til enkeltindivider. Det 
vises til at personvernpolicyer på nettsteder har en tendens til å være lange og 
preget av rettslige begreper og industrisjargong.976

Forslaget bygger på tre grunnprinsipper. Med forslaget ønsker arbeidsgruppen 
for det første å bygge på prinsippet om at informasjon til brukere/registrerte skal 
benytte språk og layout som er enkel å forstå. Forståelse er viktig for at brukere 
skal kunne fatte informerte beslutninger og ha kunnskap og dømmekraft til å 
kunne påvirke behandlingsansvarliges og databehandleres praksis. Dette betyr 
også at det er viktig å sikre at informasjon gis på en måte som er tilpasset den 
enkeltes forutsetninger og behov (f eks barn). 

Ytteligere et prinsipp er at lagvise policyer kan forbedre kvaliteten på informa-
sjonen ved at hvert lag fokuserer på den informasjonen som trengs i brukerens 
aktuelle situasjon. Dette gjelder særlige i tilfeller hvor tid og plass for formidling 
av informasjon er begrenset.

Endelig bygger forslaget på at korte policyer skal være rettslig holdbare innenfor 
en lagvis struktur som totalt sett innebærer overholdelse av regelverket. Dette 
betyr at virksomheter kan benytte korte policyer såfremt brukerne har enkel 
tilgang til underliggende lag, og at lagene tilsammen gir den informasjonen som 
skal gis etter nasjonal lovgivning.

Arbeidsgruppen ser for seg at en lagvis policy kan bestå av opp til tre lag med 
informasjon, som skissert under:

976 Arbeidsgruppen viser her til en bred undersøkelse foretatt av Consumers’ International der 
det av disse grunner tas til orde for bedre policyer med korte, lesbare formater. Consumers’ 
International, Privacy@net – An International comparative study of consumer policy on the 
Internet, 2001, http://www.consumersinternational.org/Shared_ASP_Files/UploadedFiles/80
732215-7329-4A22-A02A-9A8062C65BC7_Doc30.pdf, 26. januar 2009. Tilsvarende betrak-
ninger ligger bak OECDs anbefalinger om enkle og lett forståelige personvernpolicyer. Se 
OECD, Making Privacy Notices Simple: An OECD Report and Recommendations, 2006.
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Lag 1 – den korte policyen, må gi brukerne kjerneinformasjonen som kreves et-
ter personverndirektivet art 10. Dette omfatter den behandlingsansvarliges 
identitet og fomålet med behandlingen. Unntak gjelder dersom brukerne allere-
de er kjent med dette, eller det etter omstendighetene er nødvendig med ytterli-
gere informasjon for at behandlingen skal kunne anses som rettferdig. I tillegg 
må det fremgå klart hvordan brukerne kan gå tilgang til ytterligere informasjon. 
I følge arbeidsgruppen kan det tenkes tilfeller hvor det vil være nyttig å benytte 
veldig korte policyer, eller til og med bare symboler. Eksempler kan være smar-
telefoner og andre enheter med lite skjermvindu. 

Lag 2 – den komprimerte policyen, må inneholde all informasjon som kreves 
etter personverndirektivet. I følge arbeidsgruppen må det også oppgis kontakt-
informasjon for spørsmål og oppfølgning av rettigheter, enten innen selskapet 
selv eller via personvernombud (data protection agency). Policyen må være til-
gjengelig både på nett og på papir dersom dette ønskes ved skriftlige eller telefo-
niske henvendelser. Arbeidsgruppen oppfordrer behandlingsansvarlige til å 
presentere den komprimerte policyen i et tabellformat som tillater enkel gjenn-
kjenning og sammenlikning. 

Lag 3 – den fulle policyen, må inneholde alle nasjonale rettslige krav og særegen-
heter. I tillegg nevnes arbeidsgruppen muligheten for å ta inn kontaktinforma-
sjon til den behandlingsansvarlige eller dennes representant.

I lovgivningsprosessen knyttet til ny personvernforordning er bestemmelsene 
om informasjonsplikt gitt stor oppmerksomhet og det synes å være oppslutning 
om at informasjon skal være lett tilgjengelig med klart og enkelt språk.977 Det 
gjenstår imidlertid å se om det i den endelige forordningen vil bli inntatt krav 
om standardiserte personvernpolicyer. Det kan i den forbindelse nevnes at 
Kommisjonen i Art 14 nr 8 har foreslått at Kommisjonen skal kunne gi nærme-
re bestemmelser om standardformat, mens EU-parlamentets forordningsforslag 
Art 13a går enda lenger og stiller krav til standardisert tabelloppsett og bruk av 
grafiske symboler. 

7.8 Personopplysningslovens krav til brukermedvirkning og kontroll 
anvendt på relasjonsorientert identitetsforvaltning

Vi har ovenfor sett på personopplysningslovens hovedregler for lovlig innsam-
ling og utlevering av personopplysninger. I den videre fremstillingen skal vi se 

977 Jf personvernforordningens fortale premiss 46.



380

nærmere på hvordan reglene om formålsbestemthet, behandlingsgrunnlag og 
informasjon kommer til anvendelse på relasjonsorientert identitetsforvaltning. 

De behandlinger av personopplysninger som identitetsforvaltning aktualiserer 
er forsøkt behandlet i en kronologisk rekkefølge. Vi ser først på eventuelle be-
handlinger i forbindelse med etablering av samarbeid mellom aktører (kapittel 
7.8.1). Deretter rettes oppmerksomheten mot den behandling av personopplys-
ninger som skjer i forbindelse med innrullering og opprettelse av brukerkontoer, 
samt relatering av brukerkontoer (kapittel 7.8.2 og 7.8.3). Det er etter dette duket 
for den egentlige bruken av identitetsforvaltningstjenestene (kapittel 7.8.4). Av-
slutningsvis ser vi på hvilke krav personopplysningsloven stiller til avviklingen 
av identitetsforvaltningstjenester (kapittel 7.8.5).

7.8.1 Etablering av identitetsforvaltningssamarbeidet
Ved etableringen av identitetsforvaltningssamarbeidet må aktørene bli enige om 
de tekniske, organisatoriske og rettslige rammene for utveksling av personopp-
lysninger. På dette stadiet vil det altså ikke nødvendigvis bli behandlet person-
opplysninger. Derimot vil det allerede i planleggingsfasen være viktig å identifi-
sere og avklare hvilke krav som skal stilles til deltakerne for å sikre etterlevelse 
av personopplysningslovgivning og de kvalitetskrav aktørene selv stiller til tje-
nestene. 

Som nevnt i kapittel 6.8.3 legger Liberty Alliance til grunn at det som hovedre-
gel utarbeides avtaler som klargjør rettigheter og forpliktelser i forholdet mel-
lom aktørene, men også forholdet mellom brukerne av aktørenes tjenester og 
andre aktører i samarbeidet. Et viktig formål med slike avtaler vil være å avkla-
re hvordan samarbeidet skal administreres samt å støtte opp om operative ruti-
ner og implementering av tekniske spesifikasjoner. I følge Liberty er det blant 
annet viktig å finne frem til felles terminologi for å beskrive samarbeidet. Det vil 
da være nærliggende å legge til grunn OASIS sin eller Liberty sin terminologi.978 

Når det gjelder den nærmere klarleggingen av aktørenes rettigheter og forplik-
telser må dette skje med utgangspunkt i aktørenes roller. Et første skritt vil være 
å ta stilling til hvilke roller aktørene har i følge de aktuelle tekniske standarder, 
f eks identitetsforvalter eller tjenesteyter i henhold til SAML 2.0. Med hensyn til 
det som er hovedfokuset i denne sammenheng – behandling av personopplys-
ninger – vil det dessuten være avgjørende å avklare hvilke roller aktørene har 
etter personopplysningsloven. I kapittel 6 er det blitt redegjort for de momenter 
som vil være relevante for å vurdere om aktørene er behandlingsansvarlige eller 

978 Se OASIS, Glossary for the OASIS Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0, 2005 og 
Liberty Alliance, Liberty Glossary, Version: 2.0.
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databehandlere for behandlingen av personopplysninger. Som vi har sett i kapit-
tel 6.3.1 er den behandlingsansvarlige forpliktet etter pol § 15 til å ha på plass en 
databehandleravtale som begrenser databehandlerens rådighet over personopp-
lysningene og som gjør databehandleren oppmerksom på databehandlerens 
selvstendige ansvar for informasjonssikkerheten.

Et annet sentralt aspekt som bør addresseres i avtaleverket er hvilke krav som 
skal stilles til autentisering. En forutsetning for at tjenesteytere skal kunne legge 
informasjon fra identitetsforvaltere til grunn for beslutninger om brukere, er at 
informasjonen er av tilstrekkelig god kvalitet. Dette innebærer at det må stilles 
krav til den initielle autentisering ved innrullering, og den løpende autentisering 
som skjer som ledd i bruken av tjenesten. Dersom kravene til autentisering vil 
variere og derfor vanskelig lar seg klarlegge på forhånd, kan det tenkes at aktø-
rene ønsker å benytte muligheten for å uttrykke nærmere detaljer om krav og 
forutsetninger ad hoc i den fortløpende meldingsutveksling. Som nevnt i kapit-
tel 5.4.5 er det i SAML-akkreditiver mulig å angi opplysninger om vilkår, au-
tentiseringskontekst og samtykke. Videre er det innenfor rammene av identi-
tetsbaserte web services mulig å legge til rette for automatisert utveksling av 
opplysninger gjennom såkalte behandlingsvilkår (Usage Directives). En forut-
setning for at aktørene kan benytte slike mekanismer er imidlertid at de på for-
hånd er blitt enige om hvilke funksjoner som skal benyttes og hvordan de skal 
tolkes. Slike spilleregler kan utarbeides av partene for det konkrete identitetsfor-
valtningssamarbeidet, eller det kan vises til anerkjente standarder. 

Vi skal også se at personopplysningslovens grunnleggende krav til innsamling 
og utlevering av personopplysninger tilsier en viss koordinering og muligens 
avtalefesting mellom aktørene. Som vi har vært inne på innebærer lovens for-
målsbestemthetsprinsipp at den behandlingsansvarlige bare skal samle inn per-
sonopplysninger til uttrykkelige og saklige formål. Det angitte formålet ved 
identitetsforvalterens innsamling av personopplysninger vil derfor, i hvert fall i 
prinsippet, utgjøre en skranke for senere utlevering til en tjenesteyter som øn-
sker å samle inn personopplysningene til et uforenlig formål. Aktørene bør også 
vurdere hvilket behandlingsgrunnlag som skal legges til grunn for innsamling 
og utlevering av personopplysninger mellom aktørene. Utveksling av person-
opplysninger forutsetter også at brukeren formidles den informasjon han har 
krav på etter informasjonspliktsreglene. Mye taler for at det vil være hensikts-
messig at aktørene koordinerer sine aktiviteter vedrørende formål, behand-
lingsgrunnlag og informasjon, blant annet fordi måten opplysningene er inn-
samlet på vil ha betydning for adgangen til å utlevere dem til tredjepart, eller 
fordi informasjon gitt av en aktør kan frita en annen fra å formidle informasjon 
om sin behandling. Av denne grunn bør forpliktelsene og de koordinerte opp-



382

gavene gjenspeiles i avtaler mellom aktørene og i aktørenes internkontroll som 
skal sikre at personopplysningsloven, avtaleverk og operative rutiner etterleves.

Spørsmål knyttet til informasjonssikkerhet, internkontroll og taushetsplikt vil 
ikke bli særskilt behandlet videre, selv om dette også vil være sentrale spørsmål 
som bør avtalefestes mellom partene i etableringsfasen.

7.8.2 Innrullering og opprettelse av brukerkontoer
Innrullering innebærer at brukeren oppretter en brukerkonto hos én eller flere 
identitetsforvaltere og/eller tjenesteytere. Som nevnt i kapittel 3.4.2 omfatter 
innrullering vanligvis initiell autentisering av brukeren samt registrering av re-
levante opplysninger for de videre tjenester. Videre må brukeren tildeles en 
identifikator og autentiseringsmekanisme for senere løpende identifisering og 
autentisering. 

Innrullering kan skje både hos identitetsforvalter og tjenesteyter. Det kan også 
være at tjenesteyter ikke foretar noen egen innrullering av brukere, men heller 
velger å benytte en identitetsforvaltningstjeneste som også omfatter denne opp-
gaven.979 Formålet med innrullering hos identitetsforvaltere og tjenesteytere vil 
imidlertid være forskjellig. For en tjenesteyter vil formålet med innrulleringen 
først og fremst være å foreta en initiell autentisering som er tilstrekkelig for opp-
fyllelse av egne tjenester overfor brukeren. For en identitetsforvalter vil formålet 
også omfatte det å legge til rette for senere utlevering av brukeropplysninger til 
tjenesteytere på brukerens vegne. For identitetsforvalter vil kvaliteten på den 
initielle autentiseringen og opplysningene som registreres utgjøre rammene for 
hvilke typer opplysninger som senere kan formidles i akkreditiver til tjenestey-
tere. Det vil av denne grunn være nærliggende at identitetsforvaltere vil ønske å 
få autentisert brukerens alminnelige identitet, mens det for tjenesteytere vil 
kunne være tilstrekkelig å motta erklæringer fra identitetsforvaltere om autenti-
serte pseudonymer eller andre relevante attributter som er tilstrekkelig i den 
aktuelle transaksjon eller tjeneste.980

979 Det er også mulig at identitetsforvalteren tillater eksterne autentiseringstjenester som står for 
innrullering og løpende autentisering. Altinn åpner f eks for autentisering gjennom Buypass 
og MinID, jf kap 5.7.2.

980 I Microsoft .NET Passport var det som nevnt i kap 5.3.1 ingen identitetsautentisering i innrul-
leringen. Det som ble autentisert i innrulleringen var at brukeren rådet over en e-postadresse, 
og opprettelse av brukerkontoen forutsatte at brukeren besvarte en melding som ble sendt til 
til denne. Denne e-postadressen, Hotmail eller annen selvvalgt adresse, ble brukt som bruker-
navn i tjenesten. Senere løpende autentisering gjennom Passport innebar derfor i realiteten at 
identitetsforvalteren formidlet en erklæring til den aktuelle tjenesteyteren om at dette er den 
uidentifiserte brukeren som benytter pseudonymet «e-postadresse» som har logget inn på ny.
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Utgangspunktet for innrulleringen og hvilke krav som stilles til autentisering av 
brukerens identitet og tilknyttede opplysninger vil variere. Innrulleringen kan 
ta utgangspunkt i en eksisterende relasjon mellom brukeren og aktøren, f eks et 
arbeidsforhold eller et allerede eksisterende kundeforhold. Autentiseringen kan 
dermed ha skjedd på et tidligere tidspunkt og kanskje vil senere samhandling ha 
styrket tilliten til at opplysningene som er registrert om brukeren er korrekte. 
Men det kan også være at relasjonen er ny, og at aktøren ikke kjenner brukeren 
fra før. 

7.8.2.1 Hvilke krav skal stilles til autentiseringen
Vurderingen av hvilke krav som skal stilles til den initielle autentiseringen vil 
avhenge av formålet med tjenesten. Autentiseringen vil normalt innebære inn-
samling av personopplysninger, og etter personopplysningslovens system er det 
den behandlingsansvarlige som har plikt til å sørge for tilfredsstillende autenti-
sering. Krav til autentisering kan utledes av flere bestemmelser i personopplys-
ningsloven.

For det første følger det av lovens formålsbestemthetsprinsipp at den behand-
lingsansvarlig skal angi et uttrykkelig og saklig formål for behandlingen, jf pol 
§ 11 (1) b). Av kravene til datakvalitet i § 11 (1) c) og d) følger det at opplysninge-
ne som innsamles skal være «tilstrekkelige og relevante» samt «korrekte og opp-
daterte» for dette formålet. Dette innebærer at den behandlingsansvarlige har 
en selvstendig plikt til å etablere tilstrekkelig sikkerhet for at det er rette ved-
kommende som innrulleres. Dessuten innebærer dette en plikt til å sikre gjen-
nom tildeling av identifikator og autentiseringsmekanisme at det er den samme 
brukeren som kommer tilbake ved løpende autentisering. For det andre kan det, 
som påpekt i kapittel 7.5.1, innfortolkes krav til autentisering dersom behand-
ling av personopplysinger skal hjemles i samtykke eller avtale med den regis-
trerte. For at et samtykke eller en avtale skal være gyldig som behandlings-
grunnlag forutsetter dette naturlig nok at det er den opplysningene gjelder som 
har avgitt erklæringen. For det tredje kan det utledes krav til autentisering etter 
personopplysningslovens regler om informasjonssikkerhet i § 13. Eksempelvis 
vil behandling av personopplysninger på bakgrunn av en annen enn den regis-
trertes samtykke kunne anses som i strid med krav til konfidensialitet og inte-
gritet siden eventuell tilgang til og endring av opplysningene skjer på et uautori-
sert grunnlag, jf personopplysningsforskriften §§ 2-11 og 2-13.

Selv om loven krever at opplysningene skal være korrekte, kan det ikke være noe 
i veien for at brukeren opptrer under pseudonym, hvis dette er forenlig med 
tjenestens formål. Tvert i mot kan det argumenteres for at «tilstrekkelig og rele-
vante» skal tolkes i lys av den tilsvarende bestemmelsen i personverndirektivet 
art 6 (1) c) som slår fast at opplysningene skal være «adekvate, relevante og ikke 
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for omfattende i forhold til de formål de er innsamlet for og/eller senere behand-
les for» (min utheving). I så fall kan det argumenteres for at den behandlingsan-
svarlige ikke har adgang til å behandle identifiserbare opplysninger hvis formå-
let kan oppnås med pseudonyme opplysninger. Se tilsvarende synspunkter om 
minimalitet vedrørende tolkning av nødvendig behandling knyttet til avtale i 
kapittel i 7.6.

Kravene til autentisering kan ellers følge av lovpålagte krav, eller av avtale mel-
lom aktører som deltar i identitetsforvaltningssamarbeidet. Med hensyn til 
elektronisk samhandling i og med forvaltningen vil rammeverket for autentise-
ring og uavviselighet i offentlig sektor være relevant.981 I regi av Liberty Alliance 
har det også blitt utviklet et «Identity Assurance Framework» som angir fire 
sikkerhets/pålitelighetsnivåer for identitetsforvaltningstjenester basert på Li-
berty Alliances og andre relaterte standarder.982

7.8.2.2 Tildeling av (lokal) identifikator og autentiseringsmekanisme
En viktig oppgave i forbindelse med innrulleringen er å tildele brukeren en 
identifikator og autentiseringsmekanisme for senere løpende autentisering. Til-
deling av autentiseringsmekanisme for senere autentisering vil gjerne skje i til-
knytning til den initielle autentisering. Dette kan skje elektronisk over en 
web-basert tjeneste eller ved fysisk oppmøte. For å utstede smartkort eller andre 
autentiseringsmekanismer kan det f  eks stilles vilkår om fysisk oppmøte og 
fremleggelse av pass eller andre godkjente ID-kort.

Innrulleringen og oppgaver tilknyttet denne kan gjennomføres av den behand-
lingsansvarlige selv, av databehandlere eller av tredjepart. Eksempelvis har en-
kelte banker overlatt utstedelsen av autentiseringsmekanismer til BankID til 
Posten, og etter personopplysningslovens system vil Posten da være databe-
handler. Et annet eksempel er identitetsforvaltningsløsningen MinID, som per i 
dag benytter PIN-koder fra et eget kodekort utstedt fra Skattedirektoratet som 
initiell autentisering av brukeren. Kortet sendes per post til folkeregistrert 
adresse. Styrken i autentiseringen bygger altså på at opplysningene i folkeregis-
teret er riktige med hensyn til identitet og adresse, og at det faktisk er addressa-
ten som plukker opp postforsendelsen. Det er Skattedirektoratet som er be-
handlingsansvarlig for folkeregisteret og for utsendelsen av kodekortene.983

981 Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rammeverk for autentisering og uavviselighet i 
elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, Oslo, 2008. Se omtale i kap 3.5.2.

982 Liberty Alliance, Liberty Identity Assurance Framework, Version: 1.1. Formålet med ramme-
verket er som følgende: «to create a framework of baseline policies, business rules, and 
commercial terms against which identity trust services can be assessed and evalutated.»

983 Se om Datatilsynets kritikk av Skattedirektoratets utsendelse av PIN-koder i kap 5.7.2.3.
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7.8.2.3 Adgangen til å benytte fødselsnummer til identifisering og aut
entisering
Fødselsnummeret ble innført i Norge i 1964 og er nært knyttet til forvaltningen 
av Det sentrale folkeregister. Reglene om tildeling av fødselsnummer, hvilke 
opplysningstyper som skal være tilknyttet fødselsnummeret i folkeregisteret og 
i hvilken grad fødselsnummer og tilknyttede opplysninger kan utleveres fra re-
gisteret følger av folkeregisterloven og folkeregisterforskriften.984 Hovedreglene 
er at enhver som er bosatt i Norge skal ha et fødselsnummer, mens det for andre 
personer kan fastsettes enten et fødselsnummer eller et D-nummer når det fore-
ligger et begrunnet behov for det, jf folkeregisterloven § 4. I praksis skjer de 
fleste registreringer i folkeregisteret, herunder tildeling av fødselsnummer eller 
D-nummer, på bakgrunn av meldinger om fødsler etc i henhold folkeregisterfo-
rskriften kapittel 3. Opplysningstypene som kan registreres i folkeregisteret er 
angitt i folkeregisterforskriften § 2-1, mens reglene om taushetsplikt og adgan-
gen til å få utlevert opplysninger fra registeret følger av folkeregisterloven §§ 13 
og 14 og folkeregisterforskriften kapittel 9.

Fødselsnummeret består av elleve siffer, hvor de seks første er personens fødsels-
dato, mens de fem siste, personnummeret, består av tre individsiffer og to kon-
trollsiffer, jf folkeregisterforskriften § 2-2. Overordnet sett er det grunn til å 
trekke frem følgende nøkkelegenskaper ved fødselsnummeret. For det første er 
fødselsnummeret en entydig identifikator, et løpenummer, for alle borgere bosatt 
i eller med annen tilknytning til Norge. For det andre er fødselsnummeret sta-
bilt over tid, dvs samme nummer følger borgerne fra «vugge til grav».985 For det 
tredje er nummeret konstruert med to avsluttende kontrollsiffre slik at eventu-
elle feil lett kan oppdages.986 For det fjerde er fødselsnummeret forholdsvis lett å 
huske, siden det består av fødselsdato og personnummer. 

Hovedregelen for behandling av fødselsnummer er pol § 12. Bestemmelsen 
gjennomfører plikten etter personverndirektivet art 8 (7) for medlemsstatene til 
å fastsette vilkårene for behandlingen av «national identification number or any 
other identifier of general application». Personopplysningsloven § 12 (1) lyder 
som følger:

984 Jf lov 16. januar 1970 nr 1 om folkeregistrering og forskrift 9. november 2007 nr 1268 om fol-
keregistrering.

985 Se dog om behovet for å tildele nytt fødselsnummer ved feilregistrering av kjønn eller dato, og 
ved skifte av kjønn i Arbeidsgruppe for utveksling av grunndata på personinformasjonsområ-
det, Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet, 2007, s 67. 

986 Se nærmere om oppbygningen av fødselsnummeret i folkeregisterforskriften § 2-2 og Selmer, 
«Personnummerering i Norge: Litt anvendt tallteori og psykologi», Nordisk matematisk tids-
skrift, nr 12 (1964). Tidligere var den nærmere oppbygningen av fødselsnummeret også til-
gjengelig på Skatteetatens nettsider, f eks Skatteetaten, Fødselsnummer – oppbygning og kon-
trollsiffer, 2004.
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«§ 12 Bruk av fødselsnummer m.v.
Fødselsnummer og andre entydige identifikasjonsmidler kan bare nyttes i behandlin-
gen når det er saklig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for å 
oppnå slik identifisering.» 

Etter bestemmelsens andre ledd er Datatilsynet gitt kompetanse til å pålegge en 
behandlingsansvarlig å benytte identifikasjonsmidler som nevnt i første ledd 
«for å sikre at personopplysningene har tilstrekkelig kvalitet». Datatilsynet kan 
dessuten pålegge behandlingsansvarlige som ikke oppfyller vilkårene om å opp-
høre å behandle fødselsnummer etter pol § 46 (4).

Skaugeutvalgets forslag til bestemmelse omfattet bare fødselsnummer, og vilkå-
ret for å behandle nummeret var at det var «saklig behov for sikker identifise-
ring».987 Uten nærmere forklaring ble det i odelstingsproposisjonen foreslått at 
bestemmelsen i tillegg til fødselsnummer også skulle omfatte «andre entydige 
identifikasjonsmidler». I tillegg til vilkåret om saklig behov, ble det dessuten 
innført et nødvendighetskriterium for å behandle fødselsnummer og andre en-
tydige identifikasjonsmidler. Av spesialmotivene fremgår det:

«Bestemmelsen gir en generell regulering av bruk av fødselsnummer og andre entydige 
identifikasjonsmidler som for eksempel fingeravtrykk og andre biometriske data. Slike 
identifiksjonsmidler bør ikke benyttes i utrengsmål. Kravet til nødvendighet i første 
ledd vil bare være oppfylt dersom andre og mindre sikre identifikasjonsmidler, som 
f eks navn, adresse og kundenummer ikke er tilstrekkelig. Det vil også ha betydning 
hvor viktig sikker identifisering er for den registrerte, dvs hvilke konsekvenser en for-
veksling kan føre til. Også samfunnets behov kan tillegges vekt.»988

Personvernnemndas praksis bekrefter at «andre entydige identifikasjonsmid-
ler» også omfatter biometriske løsninger.989 Nemnda har i tidligere praksis pre-
sisert at «sikker identifisering» både omfatter bruk av biometri til identifisering 
og autentisering.990 I saken Fitness24Seven kom imidlertid nemnda til at finger-
avtrykk-template på kort brukt for å autentisere at brukeren er eier av kort brukt 
for adgangskontroll ikke er omfattet av pol § 12.991 I saken Visma Retail kom 
Personvernnemnda til at bruk av biometri for å autentisere alder i en selvbetjent 

987 Se forslag til § 10 i NOU 1997: 19 Et bedre personvern, på s 165 og kommentarer på s 141 og 85.
988 Se Ot prp nr 92 (1998-99), s 114.
989 Se PVN–2006-7 «Tysvær kommune», PVN–2006-8 «Oxigeno Fitness», PVN–2006-9 «Oslo 

trimsenter», PVN–2006-10 «Esso Norge» og PVN–2006-11 «REMA 1000».
990 Se PVN–2006-10 «Esso Norge» og PVN–2006-11 «REMA 1000».
991 PVN–2011-12 «Fitness24Seven».
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kasseløsning ikke innebar behandling av personopplysninger, slik at person-
opplysningsloven ikke kommer til anvendelse.992

I det følgende rettes oppmerksomheten mot vilkårene etter pol § 12 til å behand-
le fødselsnummer. Et stadig mer aktuelt spørsmål har vært hvorvidt fødsels-
nummer kan benyttes til autentisering. Den rådende oppfatning har vært at 
fødselsnummeret bare skal benyttes til identifisering, ikke autentisering.993 Det-
te er senere blitt bekreftet av Personvernnemnda. I sakene Norskespill.no994 og 
Norsk Riksto995 var spørsmålet om pol § 12 var til hinder for at aktørene benyttet 
fødselsnummer for å etterleve krav pålagt av norske myndigheter, blant annet 
om at nettspillene kun skulle være tilgjengelig for norske statsborgere over 18 år, 
bosatt i Norge og med konto i norsk bank. I begge saker ble det foretatt en auto-
matisk test av om det inntastede fødselsnummer var et gyldig nummer og at 
fødselsdatoen viste tilstrekkelig alder. 

Personvernnemnda fant i begge saker at kravene som var stilt til tjenestene tilsa 
at det forelå «saklig behov» for sikker identifisering. I forhold til nødvendig-
hetskravet viser nemnda til forarbeidene om at kravet bare anses oppfylt dersom 
andre og mindre sikre identifikasjonsmidler, som f eks navn, adresse og kunde-
nummer ikke er tilstrekkelig. I Norskespill.no påpeker nemnda at det ikke ble 
foretatt noen sjekk av fødselsnummer opp mot navn, adresse eller bankkonto-
nummer. I Norsk Rikstoto ble dette forhold ikke belyst, men i følge nemnda er 
dette ikke avgjørende:

«Selv om fødselsnummer blir kontrollert mot oppgitt navn og addresse eller eier av 
bankkonto, vil det ikke verifisere at vedkommende er den han eller hun utgir seg for å 
være. Dette fordi metoden ikke innehar noe element av legitimasjon.»996 

De to sakene gjør det altså klart at fødselsnummer ikke skal benyttes til autenti-
sering av identitet. Bak resonnementet ligger, slik jeg ser det, kjensgjerningen at 
fødselsnummer ikke er noen hemmelighet som er egnet til å sannsynliggjøre 
påstanden om at den som besitter nummeret er den som er assosiert med num-
meret. Dette gjenspeiles i folkeregisterloven og -forskriftens regler om adgangen 
til å få utlevert fødselsnummer og tilknyttede opplysninger fra folkeregisteret, 

992 PVN–2011-11 «Visma Retail».
993 Se NOU 1997: 19 Et bedre personvern, s 85 høyre spalte, NOU 2001: 10 Uten penn og blekk, s 

53, Johansen m fl., Personopplysningsloven: kommentarutgave, Oslo 2001, s 125 og Schartum 
og Bygrave, Personvern i informasjonssamfunnet: en innføring i vern av personopplysninger, 
Bergen 2004, s 170.

994 PVN–2002-7 «Norskespill.no».
995 PVN–2003-6 «Norsk Rikstoto».
996 PVN–2003-6 «Norsk Rikstoto», punkt 6.
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hvor blant annet fødselsnummer, navn og adresse ikke regnes som opplysninger 
om private forhold som er underlagt taushetsplikt med mindre slike opplysnin-
ger kan røpe et klientforhold, jf folkeregisterloven § 13 (1). Hovedregelen etter 
folkeregisterloven § 13 (2) er at personer og private institusjoner kan gis tilgang 
til opplysninger som ikke er underlagt taushetsplikt dersom det er nødvendig 
for å ivareta lovmessige rettigheter eller plikter. Den generelle adgangen for for-
valtningsorganer til å utlevere fødselsnummer og tilknyttede opplysninger etter 
forvaltningsloven § 13 er skåret over samme lest, jf fvl § 13 (2) om at blant annet 
fødselsnummer og bopel ikke anses som noens private forhold som er underlagt 
taushetsplikt, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre 
forhold som må anses som personlig.

Til tross for at fødselsnummeret rettslig og praktisk sett er lett tilgjengelig, viser 
undersøkelser at folk flest anser fødselsnummer som en opplysning det er særlig 
grunn til å verne. Dette fremkommer blant annet av personvernundersøkelsen 
fra 2005 hvor 74 % av respondentene mente det var «veldig viktig» å beskytte 
fødselsnummeret mot innsamling og videre bruk, mens 16 % mente det var «litt 
viktig».997 Undersøkelsen avdekker at folk flest anser fødselsnummer som mer 
verneverdig enn f eks helseopplysninger og religiøs oppfatning, som i motset-
ning til fødselsnummer er definert som sensitive opplysninger etter pol § 2 (1) nr 
8.998 

Til en viss grad er bekymringene knyttet til fødselsnummer også berettiget all 
den tid enkelte nett-tjenester har gjort det mulig å få bekreftet gyldige fødsels-
nummer, og enkelte tjenester har benyttet fødselsnummer til autentisering ved 
å gi tilgang til personopplysninger eller tjenester kun på bakgrunn av fødsels-
nummer.999

997 Ravlum, Setter vår lit til Storebror – og alle småbrødre med?, september, 2005, tabell 4.1, på s 13.
998 I undersøkelsen svarte 69 % at det var «veldig viktig» å beskytte helseopplysninger, mens 13 % 

mente det var «veldig viktig» å beskytte opplysninger om religiøs oppfatning.
999 Se Klingsheim og Hole, «Identity Theft: Much too Easy? A Study of Online Systems in Nor-

way», Lecture Notes in Computer Science, volume 5143, 2008, og Klingsheim og Hole, Personal 
Information Leakage: A Study of Online Systems in Norway rapport nr 370, Institutt for infor-
matikk, Universitetet i Bergen, 2008. Forskningsarbeidet viste at det var enkelt å lage et pro-
gram som henter ut personopplysninger fra en rekke norske nett-tjenester, herunder flere te-
leselskaper, nettbanker og Posten. Sommeren 2007 skjedde nettopp dette, da opplysninger om 
anslagsvis 60 tusen personer ble hentet ut fra Tele2 i perioden 28.-30. juli. Se omtale Ramsdal, 
«60.000 person-numre på avveie», Aftenposten, 9. august 2007. Se også om NAVs tjeneste for 
bytte av fastlege som ble stengt på dagen da justisminister Knut Storberget av avisa Glomda-
len.no fikk demonstrert at det var mulig å bytte fastlege kun ved hjelp av fødselsnummer, navn 
og postnummer, og at det dessuten var enkelt å få hentet ut justisministerens fødselsnummer. 
Helsedirektoratet legger nå opp til at tjenesten bare skal være tilgjengelig gjennom Minside/
MinID. Se Holt, «– Slik kan vi ikke ha det», Glomdalen.no, 2. september 2009. 
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Blant annet på bakgrunn av folk flests holdning til fødselsnummeret ble det i forbin-
delse med etterkontrollen av personopplysningsloven foreslått å innføre en nytt tredje 
ledd til personopplysningslovens erstatningsbestemmelse i § 49: 

«Erstatningsansvar uten feil eller forsømmelse på den behandlingsansvarliges side 
gjelder også for skade som har oppstått ved at fødselsnummer (11 siffer) eller bio-
metriske opplysninger har blitt tilgjengelig for personer eller automatiserte informa-
sjonssystemer som ikke har lovlig tilgang til slike opplysninger».1000 

Forslaget er ment å stille strenge krav til sikring av opplysningene og plassere den øko-
nomiske risikoen for tilstrekkelig sikkerhet mot konfidensialitetsbrudd over på den 
behandlingsansvarliges side.1001

Innføringen av en egen erstatningsbestemmelse for skade som har oppstått ved uauto-
risert tilgang til fødselsnummer er etter min oppfatning lite hensiktsmessig da det kan 
bidra til å underbygge misoppfatningen om at fødselsnummeret er en hemmelighet 
som kan benyttes til autentisering. Bestemmelsen trekker fokuset vekk fra det som 
egentlig er problemet, nemlig ulovlig bruk av fødselsnummeret. 

Etter erstatningsbestemmelsens ordlyd er det etter min oppfatning uklart om det at 
fødselsnummer er kommet på «avveie» i seg selv skal anses som en erstatningsbetin-
gende skade, eller om det er den etterpåfølgende og uautoriserte bruken av fødsels-
nummer som må ha medført skade. Dersom det er den etterpåfølgende bruken som 
har medført skade vil dette i hovedsak skyldes at andre behandlingsansvarlige i strid 
med pol § 12 har benyttet fødselsnummer til autentisering. Etter min oppfatning vil 
det være urimelig å innføre et objektivt ansvar for skade som skyldes andre behand-
lingsansvarliges rettstridige bruk av fødselsnummeret. En slik regel vil dessuten by på 
vanskelige bevisspørsmål i forhold til å kunne knytte bestemte sikkerhetsbrister til 
senere «identitetsmisbruk».
Slik jeg ser det er fødselsnummer og tilknyttede opplysninger allerede undergitt til-
fredsstillende vern etter hovedreglen om informasjonssikkerhet i pol § 13. Den regis-
trerte kan kreve dekket tap som skyldes at fødselsnummer og tilknyttede opplysninger 
tilgjengeliggjøres i strid med § 13 etter pol § 49 (1). Også tap som skyldes at fødsels-
nummer er blitt benyttet til autentisering omfattes av bestemmelsen. Den behand-
lingsansvarlige som rettstridig godtar fødselsnummer til autentisering kan ha blitt 
villedet mht identitet, og den fødselsnummeret gjelder kan ha blitt forvekslet. Tap som 
den forvekslede har lidt som følge av den behandlingsansvarliges behandling i strid 
med § 12 kan kreves dekket på grunnlag av pol § 49 (1), jf redegjørelsen i kapittel 
6.2.6.3.
Lovforslaget om ny erstatningsbestemmelse står i kontrast til et annet forslag fremmet 
av en arbeidsgruppe for utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet om å 
introdusere en ny og informasjonsløs entydig identifikator som gjøres alminnelig 

1000 Schartum, Utredning om fødselsnummer, fingeravtrykk og annen bruk av biometri i forbindel-
se med lov om behandling av personopplysninger § 12, 2008, s 72.

1001 Schartum, Utredning om fødselsnummer, fingeravtrykk og annen bruk av biometri i forbindel-
se med lov om behandling av personopplysninger § 12, 2008, s 72.
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kjent.1002 Det påpekes at identifikatoren kan benyttes av de registrerte til å tilgjengelig-
gjøre informasjon om seg selv, men at det samtidig må «etableres en klar og tydelig 
forståelse av at identifikatoren ikke gir rettighet til informasjon som ikke er offentlig 
tilgjengelig dersom mottaker ikke har hjemmel/tillatelse til å få den aktuelle informa-
sjonen.»1003 Identifikatoren skal heller ikke kunne benyttes til autentisering for tilgang 
til informasjon som ikke er offentlig. 
Arbeidsgruppens forslag om å gjøre en ny og informasjonsløs identifikator alminnelig 
kjent kan etter min oppfatning være et effektivt pedagogiske virkemiddel for å synlig-
gjøre at identifikatoren ikke er en hemmelighet som kan benyttes til autentisering. En 
slik strategi bør i så fall kombineres med klare restriksjoner på hvem som skal ha an-
ledning til å benytte identifikatoren til identifisering.1004

Redegjørelsen viser at fødselsnummer bare skal benyttes til identifisering, ikke 
autentisering. Hva som etter pol § 12 menes med «sikker identifisering» reiser 
prinsipielt sett mange av de samme vurderingene som gjelder den nedre grense 
for personopplysningsbegrepet. I likhet med i kapittel 4.4.1 sondrer jeg i det 
følgende mellom identifisering i sin alminnelighet og den identifisering som 
skjer som ledd i elektronisk identitetsforvaltning.

I sin alminnelighet skjer identifisering av personer gjerne ved å angi kjennetegn 
som er tilstrekkelig individualiserende innenfor den aktuelle kontekst eller 
gruppe av personer. Slike kjennetegn kan være tildelte eller iboende. I en mindre 
gruppe personer kan fornavn være nok til å individualisere, mens større grup-
per kanskje krever fullt navn og fødselsdato. Selv om disse opplysningstypene i 
en slik kontekst alene kan anses som «entydige identifikasjonsmidler» må det 
være klart at det ikke var slike lovgiver hadde til hensikt å regulere i § 12. I lys av 
at bestemmelsen gjennomfører personverndirektivet 8 (7) som forplikter med-
lemsstatene til å fastsette vilkårene for behandling av nasjonale identifikatorer 
og «other identifiers of general application», er det naturlig å legge til grunn at 
bestemmelsen retter seg mot nasjonalt eller internasjonalt unike personlige 
identifikatorer som har en viss utbredelse og som aktivt benyttes for identifise-
ring av enkeltpersoner. E-postadresser og telefonnumre er f eks globalt unike, 
men blant annet siden koblingen mellom adresse/nummer og person er av usik-
ker kvalitet og lite tilgjengelig er det foreløpig ikke aktuelt å la behandling av 
slike være omfattet av § 12.

1002 Arbeidsgruppe for utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet, Utveksling av 
grunndata på personinformasjonsområdet, 2007, kap 6.3.7 på s 72.

1003 Arbeidsgruppe for utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet, Utveksling av 
grunndata på personinformasjonsområdet, 2007, kap 6.3.7 på s 72.

1004 Se Skatteetaten, «Modernisering av folkeregisteret – Forstudierapport», april 2013 om vurde-
ringer knyttet til å erstatte dagens fødselsnummer med ny identifikator. 
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I drøftelsen av personopplysningsbegrepet kom det frem at den alminnelige 
språklige betydningen av identifisering gjerne knyttes til det å finne frem til 
hvem en person er – gjerne ved å få kunnskap om vedkommendes alminnelig 
brukte navn. Den tilsvarende problemstillingen gjelder for pol § 12 og begrepet 
«sikker identifisering». Det kan her være fruktbart å trekke veksler på den sys-
tematikk som ble introdusert i kapittel 4.5, hvor det blant annet sondres mellom 
hvem som tildeler identifikatorer og hvem som har kunnskap om kobling mel-
lom identifikator og person. Fødselsnummeret er tildelt av offentlige myndig-
heter og i folkeregisteret benyttes nummeret som løpenummer for å knytte opp-
lysninger til én og samme person. Hvorvidt fødselsnummeret er egnet til å 
«identifisere» en person vil avhenge av forutsetningene til den som skal identifi-
sere. For den som har tilgang til opplysningene i folkeregisteret vil fødselsnum-
meret alene kunne gi tilgang til alle opplysingene i registeret. Enkelte registre er 
dessuten innrettet slik at det kan gjøres oppslag med fødselsnummer som retur-
nerer bestemte opplysningstyper. For den som ikke har tilgang til folkeregiste-
ret, eller ellers ikke har tilgang til å sjekke fødselsnummeret opp mot andre kil-
der som kobler nummeret med autoritative opplysninger om personene, vil 
derimot ikke fødselsnummeret være egnet til å gi noen tilleggsopplysninger ut-
over vedkommendes alder og kjønn. Fødselsnummeret vil likefullt være egnet 
til å skille vedkommende fra andre personer, men nummeret bidrar da ikke til å 
gi innsikt i hvem vedkommende er i betydningen navn, adresse osv.

Redegjørelsene viser at bruk av fødselsnummer kan sies å være en «nødvendig 
metode for å oppnå sikker identifisering» når den behandlingsansvarlige lovlig 
kan benytte nummeret for å sjekke mot andre registre eller opplysninger, eller i 
tilfeller der opplysingene skal kobles med opplysninger fra andre enn den be-
handlingsansvarlige selv der fødselsnummer benyttes som identifikator. På om-
råder som involverer store deler av befolkningen og hvor konsekvensene av for-
veksling vil være store, f eks innenfor kredittopplysningsvirksomhet og skatt, er 
det antatt at fødselsnummer vil redusere sannsynligheten for forveksling og 
dermed føre til bedre datakvalitet. Dersom behandlingen av fødselsnummer 
alene søkes begrunnet i behovet for en entydig identifikator ,vil andre internt 
entydige identifikatorer gjøre samme nytte. Det foreligger kanskje behov for sik-
ker identifisering, men det er ikke nødvendig å benytte fødselsnummer for å 
oppnå slik identifisering.

Selv om den behandlingsansvarlige hevder å oppfylle kravene for behandling av 
fødselsnummer etter § 12, kan det i utgangspunktet ikke kreves at brukere opp-
gir sitt fødselsnummer. Et slikt krav må i følge juridisk teori ha klar hjemmel i 
lov eller forskrift.1005 Brukeren vil naturligvis kunne samtykke til behandling av 

1005 Johansen m fl., Personopplysningsloven: kommentarutgave, Oslo 2001, s 127.
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fødselsnummer på bakgrunn av informasjon om blant annet formålet med be-
handlingen og behovet for behandling av fødselsnummer. Dette må i hvertfall 
være klart i de tilfeller hvor den behandlingsansvarlige allerede har selvstendig 
hjemmel til å behandle fødselsnummer. Mer tvilsomt er spørsmålet i tilfellet 
hvor den behandlingsansvarlige ikke allerede har behandlingsgrunnlag for be-
handling av fødselsnummer. En viss veiledning gis av Personvernnemnda som 
har gitt uttrykk for at nødvendighetsvilkåret etter pol § 12 ikke er til hinder for 
at brukerens frivillige samtykke er behandlingsgrunnlag for entydige identifika-
sjonsmidler (biometri). Resonnementet bygger på at nødvendigheten av å benyt-
te «entydig identifikasjonmiddel» for sikker identifisering knytter seg til 
systemet som helhet, mens frivilligheten av samtykket vurderes i forhold til den 
enkelte ansatte.1006 Overført til fødselsnummer innebærer dette muligens at be-
handlingsgrunnlag for behandling av fødselsnummer kan baseres på hovedre-
gelen om samtykke såfremt samtykket er frivillig, noe som normalt innebærer 
krav om valgalternativ. I tillegg må vilkårene i pol § 12 til saklighet og nødven-
dighet være oppfylt.

Når det gjelder forståelsen av «sikker identifisering» i forbindelse med identi-
tetsforvaltning, er det grunn til å skille mellom adgangen til å benytte fødsels-
nummer i forbindelse med innrulleringen og den løpende autentisering.

Formålet med den initielle autentisering i innrulleringsfasen er å etablere til-
fredstillende sannsynlighet for at brukeren som vil bli assosiert med en bestemt 
brukerkonto og identifikator er den han hevder å være. Personvernnemndas av-
gjørelser i Norskespill.no og Rikstoto, jf over, innebærer at fødselsnummer alene 
ikke kan benyttes for initiell autentisering, dvs å sannsynliggjøre dette forhold. 

Dersom det ikke foreligger lovgivning som pålegger fremleggelse av identitets-
bevis og registrering av fødselsnummer, regulereres adgangen til å behandle 
fødselsnummer av pol § 12. Spørsmålet blir da om saklighets- og nødvendig-
hetskriteriet i pol § 12 er oppfylt, jf drøftelsene over. Det må skilles mellom ad-
gangen til å benytte fødselsnummer i forbindelse med den initielle autentiserin-
gen isolert sett og adgangen til fortsatt behandling i tilknytning til 
brukerkontoen. For eksempel kan ID-kort som inneholder fødselsnummer leg-
ges frem ved den initielle autentisering og ligge til grunn for opprettelse av en 
brukerkonto der brukeren representeres med en annen identifikator enn fødsel-
snummer. 

1006 Se PVN–2006-10 «Esso Norge», punkt 6.4. I den konkrete saken var kravet til frivillighet 
oppfylt siden Esso som behandlingsansvarlig lot de ansatte velge mellom fingeravtrykk og 
kode for autentisering i forbindelse med adgangskontroll til tankanlegg. Se omtale av samtyk-
kets frivillighetsvilkår i kap 7.5.2.
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Formålet med den løpende autentisering er gjennom tildelt identifikator og au-
tentiseringsmekanisme å få etablert tilfredstillende sannsynlighet for at det er 
den samme brukeren som ble innrullert som nå ønsker tilgang til brukerkonto-
en. Identifisering skjer her ved fremleggelse av den tildelte identifikatoren, og 
påstanden om (bruker)identitet autentiseres ved hjelp autentiseringsmekanis-
men. En forutsetning for at det skal være adgang til å benytte fødselsnummer 
som identifikator (brukernavn) i forbindelse med innlogging må for det første 
være at den behandlingsansvarlige har hjemmel til å behandle fødselsnummer i 
henhold til lovgivning, konsesjon eller pol § 12. Det fremkommer forøvrig av 
Datatilsynets kontroll med Altinn sentralforvaltning at tilsynet er kritisk til 
bruk av fødselsnummer i forbindelse med innlogging.1007 Tilsynets kritikk knyt-
ter seg blant annet til eksempler på at enkelte nett-tjenester har gjort det mulig å 
vaske fødselsnumre og at dette har vært et ledd i såkalt identitetstyveri. Tilsynet 
viser imidlertid til at tidligere praksis svekker muligheten til å forby bruk av 
fødselsnummer som brukernavn og valgte derfor å frafalle varslet vedtak om at 
bruk av fødselsnummer må opphøre.

Slik jeg ser det har Datatilsynets kritikk mye for seg. Selv om fødselsnummer i 
slike tilfeller ikke benyttes for autentisering, og selv om vedkommendes bruker-
konto allerede inneholder fødselsnummer, er det teknisk sett unødvendig å be-
nytte fødselsnummer i forbindelse med innlogging. Et hensyn som kan tilsi 
bruk av fødselsummer er at det er lett å huske, noe som øker brukervennligheten 
og reduserer den risikoen som ligger i at brukeren ser seg nødt til å notere bru-
kernavn og passord.1008 Etter min oppfatning oppveier imidlertid ikke hensynet 
til brukervennlighet den uheldige signaleffekten slike løsninger gir om at for-
målet med innlogging er å autentisere fødselsnummeret. Problemstillingen syn-
liggjør etter min oppfatning behovet for brukerutstyr og programvare som kan 
hjelpe brukeren med å knytte brukernavn og autentiseringsmekanismer til ulike 
brukerkontoer. Et eksempel på slik programvare er InfoCard-spesifikasjonen 
som er implementert i Windows CardSpace, jf kapittel 5.5.2. Det er dessuten 
grunn til å trekke frem Feide, jf kapittel 5.7.3, som et godt eksempel på hvordan 
identitetsforvaltningstjenester gjør det mulig å benytte lokale brukernavn for 
innlogging til både interne og eksterne tjenester.

1007 Se Datatilsynet, Vedtak Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008 og Datatilsynet, Kon-
trollrapport 08/00297: Skattedirektoratet og Altinn, Datatilsynet.no, 2008, omtalt i bokens kap 
5.7.2.2.

1008 Hannemyr argumenterer av disse grunner for at fødselsnummer benyttet på forsvarlig vis er 
en god løsning for identifikasjon. Se Hannemyr, «Feil nummerbruk», Lov&Data, 92, 2007, s 
29-30.
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Av Datatilsynets tilsyn med Altinn sentralforvaltning fremgår det også at det 
etter tilsynets oppfatning ikke er adgang til å logge fødselsnummer oppgitt i 
forbindelse med innlogging sammen med brukerens IP-adresse.1009 

Etter personopplysningsforskriften 10-2 (1) skal postsendinger som inneholder 
fødselsnummer være utformet slik at nummeret ikke er tilgjengelig for andre 
enn adressaten. Av bestemmelsens andre ledd slås det fast at det samme gjelder 
sendinger som formidles ved hjelp av telekommunikasjon. For identitetsforvalt-
ning innebærer dette at formidling av fødselsnummer mellom identitetsforval-
ter og tjenesteyter ikke må være tilgjengelig for andre enn mottaker. Forøvrig vil 
aktørene kun ha adgang til å utlevere fødselsnummer såfremt mottaker også har 
hjemmel til å behandle fødselsnummer.

I forbindelse med etterkontrollen av personopplysningsloven ble det foreslått å regule-
re fødselsnummer og biometri i separate bestemmelser.1010 Med hensyn til fødselsnum-
mer foreslås å beholde saklighets- og nødvendighetskriteriet, men å innføre et nytt 
fjerde ledd som uttrykkelig slår fast at det er «forbudt å benytte fødselsnummer som 
bevis for at en person er den han eller hun utgir seg for å være (autentisering), unntatt 
når det samtidig benyttes opplysninger som ikke er åpent tilgjengelig (koder, passord 
e.l.).» I tillegg ble det fremmet forslag om et nytt annet ledd som stiller krav til at den 
behandlingsansvarlige må foreta en risikovurdering etter pol § 13 og tilhørende krav i 
forskrift før fødselsnummer samles inn som klart viser nødvendigheten av sikker iden-
tifisering. Sett i lys av den lave bevisstheten knyttet til riktig bruk av fødselsnummer, 
er det etter min oppfatning grunn til å være skeptisk til om behandlingsansvarlige vil 
være i stand til å foreta en risikovurdering i forhold til bruk av fødselsnummer. Det vil 
blant annet kunne oppstå tvil om hvilke risikoer risikovurderingen skal omfatte, jf 
drøftelsen over vedrørende forslag til ny erstatningsbestemmelse.

7.8.2.4 Opprettelse av brukerkonto basert på opplysninger  
fra brukeren selv
Innrulleringen vil normalt innebære en innsamling av personopplysninger i 
personopplysningslovens forstand. Dette stiller for det første krav til oppfyllelse 
av informasjonsplikten, jf kapittel 7.7 over. Normalt vil opplysningene samles 
inn direkte fra den de gjelder slik at det er informasjonspliktbestemmelsen i pol 
§ 19 som kommer til anvendelse. Dersom det foreligger lovhjemlet plikt for den 
registrerte til å fremlegge identitetsbevis kan det argumenteres for at den be-
handlingsansvarlige bør gi informasjon om hjemmelen, jf pol § 19 (1) d) «om det 
er frivillig å gi fra seg opplysningene». Som nevnt i kapittel 7.7.3 er det en viss 

1009 Se kap 5.7.2.2.
1010 Se Schartum, Utredning om fødselsnummer, fingeravtrykk og annen bruk av biometri i forbin-

delse med lov om behandling av personopplysninger § 12, 2008, forslag til ny § 11 om fødsels-
nummer på s 64 og ny § 12 om biometri på s 68. Forslaget til bestemmelse om biometri er 
omtalt i bokens kap 3.5.1.2 og 7.5.2.



395

forskjell mellom personopplysningsloven og direktivet med hensyn til hvilken 
informasjon som skal formidles. Hva som etter direktivet vil være ytterligere 
informasjon utover det som alltid er påkrevet (behandlingsansvarlig og formål), 
vil som vi skal se videre blant annet avhenge av behandlingsgrunnlaget for inn-
samlingen og den videre behandlingen av opplysningene. 

Dersom innsamlingen og eventuelt videre behandling er hjemlet i samtykke bør 
informasjonen etter pol § 19 være tilstrekkelig til at samtykket kan anses å være 
gitt på informert grunnlag, jf kapittel 7.5.4.

Det er ellers naturlig å legge til grunn at det vil foreligge en avtale mellom bru-
keren og vedkommendes identitetsforvaltere og tjenesteytere. Avtaleinngåelsen 
vil normalt skje i forbindelse med innrulleringen. Som nevnt i kapittel 7.6 kan 
den behandling som skjer som ledd i autentiseringen hjemles i pol § 8 (1) a) an-
dre alternativ dersom den er nødvendig for å «utføre gjøremål etter den regis-
trertes ønske før en slik avtale inngås». Forutsetningen er som nevnt at den re-
gistrerte gis tilstrekkelig informasjon til at viljeserklæringen kan sies å være 
fattet på informert grunnlag.

Når det gjelder den videre behandlingen i avtaleforholdet vil denne antakeligvis 
delvis kunne hjemles i avtalen, delvis må den baseres på brukerens samtykke 
som ledd i bruken av tjenesten. Dette innebærer at brukeren må gis informasjon 
og veiledning i hvordan tjenesten fungerer. Skal man kunne tillegge brukerens 
handlinger, f eks innlogging hos identitetsforvalteren, betydning som samtykke 
til utlevering av opplysninger forutsetter dette at brukeren er gitt tilstrekkelig 
informasjon om konsekvensene av slike handlinger. Se nærmere om brukerini-
tiert utveksling i kapittel 7.8.4.2. Som nevnt i kapittel 7.6 vil avtalens formål være 
det sentrale utgangspunktet for å vurdere hvilke behandlinger som kan hjemles 
i avtalen.

7.8.2.5 Opprettelse av brukerkonto uten medvirkning fra brukeren
Så langt i redegjørelsen har vi lagt til grunn at brukeren selv tar aktivt del i inn-
rulleringen, og at behandlingsgrunnlaget for behandlingen av personopplys-
ningene i forbindelse med opprettelsen av brukerkontoen bygger på samtykke 
eller oppfyllelse/inngåelse av avtale. Dersom den behandlingsansvarlige har til-
gang til relevante brukeropplysninger kan imidlertid brukerkontoen også bli 
generert uten brukerens medvirkning, noe som utelukker samtykke og avtale 
som behandlingsgrunnlag.
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Problemstillingen ble belyst i forbindelse med Datatilsynets tilsyn med Altinn 
Sentralforvaltning (ASF)1011 og Skattedirektoratet (SKD)1012 vedrørende portal-
løsningen Altinn.no. Slik løsningen var lagt opp da Datatilsynet gjennomførte 
sitt tilsyn, genererte ASF automatisk brukerkonto i Altinn for alle potensielle 
brukere basert på opplysninger fra folkeregisteret. Etter tilsynets oppfatning var 
uoppfordret opprettelse av kontoer en uheldig tilsidesettelse av borgerens mu-
ligheter til å foreta egne valg. Tilsynet viser blant annet til at selvangivelsen, via 
fødselsnummer, blir koblet med brukerens konto hos Altinn uavhengig av om 
konto er aktivert, og at opplysninger dermed akkumuleres over tid. Til tross for 
denne risikoen er tilsynet av den oppfatning at selvangivelsen kan tilgjengelig-
gjøres gjennom Altinn såfremt det foreligger behandlingsgrunnlag. Etter Data-
tilsynets oppfatning gir avtalen med Skattedirektoratet om tilgang til opplys-
ninger i folkeregisteret ikke behandlingsgrunnlag for opprettelsen av 
brukerkontoen. Heller ikke pol § 8 (1) d) («allmenn interesse») gir i følge Data-
tilsynet behandlingsgrunnlag. Tilsynet begrunner dette med at elektronisk inn-
levering er en frivillig opsjon.1013 Datatilsynet fattet på denne bakgrunn vedtak 
om at ASF og SKD må få på plass tilstrekkelig behandlingsgrunnlag «for de 
opplysninger som er nødvendig for å benytte tjenestene som tilbys.»1014 Etter 
Datatilsynets oppfatning vil de relevante behandlingsgrunnlagene være sam-
tykke eller lovhjemmel: «Dersom aktørene faller ned på at hovedprinsippet i 
personvernet skal fravikes, nemlig frivillighet gjennom borgerens samtykke, må 
dette forelegges lovgiver.»1015

7.8.3 Relatering av brukerkontoer
For at brukeren skal kunne benytte seg av single sign-on må de aktuelle bruker-
kontoene relateres («identity federation»). Prosessen med å relatere brukerkon-
toer er forklart i nærmere detalj i kapittel 5.4.2 og innebærer at de aktuelle aktø-
rene, f eks en tjenesteyter og en identitetsforvalter, utveksler identifikatorer som 
i ettertid gjør det mulig å utveksle opplysninger knyttet til den samme brukeren.

Når det gjelder de personopplysningsrettslige aspektene ved relatering er det 
relevant å sondre mellom forhåndsrelatering og brukerinitiert relatering. Med 

1011 Se Datatilsynet, Vedtak Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008, punkt 2 og Datatilsy-
net, Kontrollrapport 08/00291: Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008, punkt 5.1.2.1.

1012 Se Datatilsynet, Vedtak Skattedirektoratet og Altinn, Datatilsynet.no, 2008, punkt 2.1 og Da-
tatilsynet, Kontrollrapport 08/00297: Skattedirektoratet og Altinn, Datatilsynet.no, 2008, 
punkt 5.1.2.1.

1013 Selv om det ikke sies uttrykkelig i vedtakene og kontrollrapportene synes det som at Datatily-
nets legger til grunn at det ikke foreligger «nødvendighet» dersom det foreligger alternative 
behandlingsformer, i dette tilfellet tradisjonell brevpost. Dette er etter min oppfatning en for 
streng tolkning av nødvendighetsvilkåret, jf drøftelsen av nødvendighet i kap 7.6.

1014 Datatilsynet, Vedtak Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008, punkt 2.
1015 Datatilsynet, Vedtak Altinn sentralforvaltning, Datatilsynet.no, 2008, punkt 2.



397

forhåndsrelatering menes at aktørene på forhånd sørger for at brukerens bruker-
kontoer er relatert.1016 En variant av forhåndsrelatering er identitetsforvaltnings-
løsningen MinID som utleverer brukerens fødselsnummer som ett attributt til 
tilknyttede tjenesteytere. Fødselsnummeret gjør det mulig for tjenesteyterne å 
hente frem brukerens lokale brukerkonto. Muligheten for slik utveksling mel-
lom MinID og tilknyttede tjenesteytere er etablert uten innvirkning fra borger-
ne.1017

Forhåndsrelatering innebærer normalt behandling av personopplysninger, i alle 
fall i tilfeller hvor identifikatorene som utveksles knytter seg til en bruker som er 
identifiserbar for minst en av aktørene. Selv om brukeren skulle være mer eller 
mindre anonym for aktørene vil relatering av brukerkontoer berøre brukerens 
personverninteresser på en slik måte at relateringen vil kreve behandlings-
grunnlag etter personopplysningslovens regler. Konsekvensene av en relatering 
vil blant annet være at en vellykket autentisering hos identitetsforvalteren nor-
malt vil gi tilgang til den samme brukerens brukerkonto hos tjenesteyteren. 
Dette forenkler på den ene siden tilgangen til brukerkontoen, men innebærer 
samtidig at konsekvensene av at uvedkommende får tilgang til én brukerkonto 
blir større siden vedkommende gjennom ett sett med autentiseringsmekanismer 
kan få tilgang til alle relaterte brukerkontoer. Kravet til behandlingsgrunnlag 
for forhåndsrelatering av brukerkontoer er ikke blitt berørt i Datatilsynets tilsyn 
med Minside/MinID eller Altinn. Slik jeg ser det gjør imidlertid mange av de 
samme hensynene som ligger bak Datatilsynets krav om behandlingsgrunnlag 
for opprettelse av brukerkontoer i Altinn, jf over, seg gjeldende også for relate-
ring av brukerkontoer. Som vi har sett over er Datatilsynets oppfatning at slik 
behandling i utgangspunktet bør baseres på samtykke eller lovhjemmel.

Relatering av brukerkontoer kan imidlertid også skje etter initiativ fra brukeren 
selv. 

I dokumentasjonen knyttet til SAML og Liberty Alliances standardiseringsar-
beid tas det gjerne utgangspunkt i at brukeren selv tar stilling til hvilke bruker-
kontoer som skal relateres.1018 Dette innebærer at samtykke og inngåelse/oppfyl-
lelse av avtale vil være relevante behandlingsgrunnlag. 

Som nevnt i kapittel 5.4.2 støtter SAML en invitasjonsfunksjon («invitations») 
som innebærer at brukeren fortløpende kan bli gjort oppmerksom på mulighe-

1016 Omtalt som «pre-established federated identifiers», se OASIS, Security Assertion Markup 
Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, kap 3.3 og 5.4. 

1017 Se nærmere om MinID i kap 5.4.2.
1018 Se OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 2008, kap 

5.4.



398

ten for å relatere aktuell brukerkonto med andre av brukerens brukerkontoer. 
Funksjonen forutsetter naturligvis at brukeren har brukerkonto hos to aktører 
som på forhånd har lagt til rette for brukerinitiert relatering mellom brukerens 
brukerkontoer. I sin veiledning legger Liberty Alliance til grunn at brukeren for 
det første må samtykke til at funksjonen blir skrudd på, siden den innebærer at 
brukerens innlogging medfører utlevering av opplysninger om at brukeren også 
har brukerkonto hos andre aktører i identitetsforvaltningssamarbeidet. For det 
andre må brukeren, etter å ha fått informasjon om muligheten for å relatere 
brukerkontoer, samtykke til selve relateringen.1019

Etter min oppfatning vil samtykke kunne hjemle den behandling som brukeri-
nitiert relatering innebærer. Forutsetningen er imidlertid at personopplysnings-
lovens krav til samtykke etterleves. Kravet til frivillighet innebærer, som vi har 
sett i kapittel 7.5.2, som hovedregel at brukeren må ha en reell valgmulighet 
samt at det å ikke gi samtykke ikke må medføre vesentlige ulemper for bruke-
ren. Kravet til informasjon innebærer blant annet at brukeren er i stand til å 
overskue konsekvensene av å gi samtykke. 

Slik jeg ser det vil det normalt ikke være anledning til å benytte nødvendighet 
knyttet til inngåelse av avtale som behandlingsgrunnlag for relatering av bru-
kerkontoer. Relatering av brukerkontoer er en behandling med varige konse-
kvenser som vanligvis ikke vil være nødvendig for avtaleinngåelsen. Det er der-
for mer naturlig å vurdere om slik relatering kan skje som ledd i oppfyllelse av 
avtale med den registrerte. En forutsetning for at avtalen skal kunne hjemle 
behandlingen er at det gis tilstrekkelig informasjon om avtalen og dens formål 
til at brukeren klart kan forutse at oppfyllelse av avtalen fra den behandlingsan-
svarliges side også vil innebære relatering av brukerkontoer.

Brukerinitiert relatering av brukerkontoer forutsetter tilstrekkelig god informa-
sjon til at brukeren selv skal kunne ivareta sine egne interesser med hensyn til 
forvaltning av egne brukerkontoer. Én utfordring er hvordan brukeren skal gis 
informasjon om og kontroll over invitasjonsfunksjonen, som etter Liberty Alli-
ances veiledning angivelig skal kunne slås av og på etter brukerens eget øn-
ske.1020 En annen utfordring gjelder etterlevelse av informasjonsplikten etter pol 
§§ 19 og 20. I realiteten innebærer relatering av brukerkontoer en innsamling av 
personopplysninger fra både identitetsforvalterens og tjenesteyterens side. For å 
sikre smidig gjennomføring av informasjonsplikten kan det etter omstendighe-

1019 Liberty Alliance, Liberty ID-FF Architecture Overview, Version: 1.2-errata-v1.0, kap 2 «Liberty 
ID-FF User Experience Examples».

1020 Se Liberty Alliance, Liberty ID-FF Architecture Overview, Version: 1.2-errata-v1.0, kap 2 «Li-
berty ID-FF User Experience Examples».
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tene være hensiktsmessig at én av aktørene gir informasjon som dekker begge 
aktørers informasjonsplikt.

7.8.4 Bruk av tjenesten: løpende autentisering og meldingsutveksling
I drøftelsen av hvordan personopplysningslovens krav til brukermedvirkning 
og kontroll kommer til anvendelse på bruken av identitetsforvaltningstjenester, 
skal vi først se nærmere på noen generelle faktorer og problemstillinger som må 
antas å gjelde for de fleste typer identitetsforvaltningstjenester. Dette gjelder for 
det første hvor komplekst identitetsforvaltningssamarbeidet er med hensyn til 
antall deltakere og autentiseringsbehov (kapittel 7.8.4.1). For det andre er det 
grunn til å anta at de fleste identitetsforvaltningstjenester aktualiserer spørsmål 
om hvorvidt brukerens handlinger skal kunne anses som behandlingsgrunnlag 
for utlevering og innsamling av personopplysninger (kapittel 7.8.4.2). Et tredje 
spørsmål er hvordan lovens krav til formidling av informasjon best kan gjen-
nomføres når brukeren selv forutsettes å initiere utveksling mellom to eller flere 
aktører (kapittel 7.8.4.3). Vi ser avslutningsvis på enkelte særlige problemstillin-
ger knyttet til autentisering og single sign-on (kapittel 7.8.4.4) og identitetsba-
serte web services (kapittel 7.8.4.5). 

7.8.4.1 Grad av kompleksitet med hensyn til antall aktører og opplysning
styper som utveksles
Etter min oppfatning er det mye som taler for at graden av kompleksitet med 
hensyn til antall aktører og opplysningstyper som utveksles vil kunne ha betyd-
ning for hvilke virkemidler som vil være relevante for å sikre etterlevelse av per-
sonopplysningsretten. Dette vil bli illustrert med tre typetilfeller av identitets-
forvaltningssamarbeid. Først skal vi se på bruk av identitetsforvaltningstjenester 
for utveksling av opplysninger internt hos én og samme behandlingsansvarlig. 
Deretter tilfeller hvor samarbeidet omfatter en homogen og fast krets av aktører 
med klart definerte autentiseringsbehov. Det tredje typetilfellet gjelder mer dy-
namiske samarbeid, dvs samarbeid som ikke nødvendigvis er formalisert og 
som omfatter en varierende krets av aktører med vidt forskjellige behov hva an-
går opplysningstyper og autentiseringsstyrke.

I det første typetilfellet – utveksling internt hos en enkelt behandlingsansvarlig 
– foreligger det ingen utveksling av personopplysninger til tredjemann. Den be-
handlingsansvarlige må fremdeles oppfylle lovens krav til blant annet behand-
lingsgrunnlag, men i slike tilfeller blir det ikke nødvendig å ta hensyn til at mot-
taker også må ha behandlingsgrunnlag for sin behandling. Dersom en 
tjenesteyter setter ut autentiseringen av brukere til en identitetsforvalter, vil 
dette etter omstendighetene kunne være et oppdragsforhold mellom en behand-
lingsansvarlig og en databehandler. Når brukeren samtykker til å bli autentisert 
av tjenesteyterens identitetsforvalter (databehandler), er det i realiteten et sam-
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tykke til den behandlingsansvarlige om at brukeren godtar den behandling av 
personopplysninger som autentiseringen innebærer. Et annet eksempel er når 
det er en og samme aktør som er behandlingsansvarlig for tjenester som tilbys 
ved hjelp av web services. Selv om brukerens personopplysninger i slike tilfeller 
kan være fordelt på flere maskiner og tjenester, forligger det ingen utlevering av 
brukerens personopplysninger til tredjemann.

Et annet typetilfelle er når de aktuelle identitetsforvaltningstjenestene omfatter 
en forholdsvis homogen og fast krets av aktører. I alle tilfeller hvor den som be-
sitter personopplysninger skal utveksle personopplysninger til tredjemenn kre-
ves behandlingsgrunnlag for utleveringen og for mottakers innsamling. Der-
som kretsen av aktører og omfanget av deres behandling av personopplysninger 
er forholdsvis klart i det brukeren inngår avtale om bruk av tjenesten, vil dette 
kunne lette etterlevelsen av personopplysningslovens bestemmelser. Eksempel-
vis vil det i slike tilfeller allerede ved avtaleinngåelsen være mulig for identitets-
forvaltere og tjenesteytere å gi brukeren samlet informasjon om formålet med 
deres respektive innsamling og utlevering av personopplysninger. Dersom tje-
nesteyterne bare mottar akkreditiver fra de aktuelle identitetsforvalterne om 
brukeridentitet, vil det etter omstendighetene kunne være mindre grunn til å 
redegjøre nærmere for tjenesteyterenes formål med opplysningene som inn-
samles ved hjelp av identitetsforvaltningstjenestene. Mottar derimot tjenestey-
terne forskjellige typer attributter kan det være viktigere å informere om tjenes-
teyterenes respektive behandlingsformål for personopplysningene i forbindelse 
med avtaleinngåelsen. Videre er det ved avtaleinngåelsen mulig å klargjøre hva 
som er behandlingsgrunnlaget for aktørenes behandling av personopplysnin-
ger. I de fleste tilfeller forutsettes det at brukeren, eksplisitt eller implisitt, sam-
tykker til identitetsforvalterens utlevering og tjenesteyterens innsamling.1021

Det siste typetilfellet – dynamiske identitetsforvaltningstjenester – bygger på en 
forutsetning om stor grad av valgmulighet mellom ulike typer identitetsforval-
tere og tjenesteytere. I slike tilfeller kan det også tenkes at det ikke foreligger noe 
fast avtaleforhold som regulerer spørsmål knyttet til behandling av personopp-
lysninger mellom brukeren og de aktuelle tjenestene eller mellom aktørene bak 
tjenestene. Som vi husker fra kapittel 6.3 er det krav til databehandleravtaler 
mellom den behandlingsansvarlige og dennes databehandlere. Som jeg argu-
menterer for i kapittel 6.8.4 er det imidlertid mye som taler for at aktørene i slike 

1021 I Feide mottar de ulike tjenesteyterne forskjellige brukerattributter fra vertsorganisasjonene. 
Brukerne inngår imidlertid ikke selv avtale om bruk av Feide. Derimot er det brukerens vert-
sorganisasjon som enten forutsetter og/eller tilbyr bruk av Feide-tjenester. Som det fremgår 
av redegjørelsen i kap 5.7.3 er det imidlertid forutsatt at brukerne selv skal samtykke til utle-
vering av attributter fra vertsorganisasjonene. Dette forutsetter blant annet at brukeren gjø-
res kjent med tjenesteyters formål med innsamlingen og hvilke attributter som utleveres.
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tilfeller vil ha en så stor grad av selvstendighet at de normalt vil bli ansett som 
selvstendig behandlingsansvarlige. Det er grunn til å tro at skiftende deltaker-
masse og ulike autentiseringsbehov vil gjøre det krevende å detaljregulere 
 forhold knyttet til etterlevelse av personopplysningsretten i avtaler mellom 
aktø rene. Dette taler i såfall for mer standardiserte avtaler. Muligens vil avtale-
reguleringen kunne suppleres, eller til og med overflødiggjøres, ved hjelp av 
standardiserte måter å anvende ulike mekanismer for å angi relevante forhold 
knyttet til transaksjonene.1022 Jeg minner her om mulighetene for å angi infor-
masjon om vilkår, autentiseringskontekst og samtykke i SAML-akkreditiver, 
samt muligheten for automatisert utveksling av opplysninger gjennom behand-
lingsvilkår (Usage Directives).1023

7.8.4.2 Brukerinitiert utveksling – forholdet til avtale eller annet underlig
gende behandlingsgrunnlag
Et karakterisk trekk ved identitetsforvaltningstjenester er at de gjerne forutset-
ter at brukeren selv kontrollerer og tar initiativ til bruken av tjenesten. Dette må 
etter min oppfatning også ha betydning for behandlingsgrunnlaget som ligger 
til grunn for opplysninger som utveksles ved bruk av slike tjenester. Synspunk-
tene gjelder både single sign-on/attributtautentisering og web services. Når det 
gjelder web services vil utvekslingen av personopplysninger mellom aktørene i 
større grad kunne skje uten brukerens direkte medvirkning og kontroll. Dette 
reiser særlige spørsmål som blir behandlet nærmere i kapittel 7.8.4.5.

Et av de prinsipielle spørsmålene som brukerinitiert utveksling aktualiserer, er 
forholdet til eventuelle andre behandlingsgrunnlag. Eksempelvis vil det i mange 
tilfeller foreligge en avtale mellom brukeren og dennes identitetsforvaltere. Det 
kan også være at enkelte behandlinger, som f eks opprettelse og relatering av 
brukerkontoer skjer som ledd i oppfyllelse av avtale eller med hjemmel i lov. Til 
tross for at det kan foreligge andre underliggende behandlingsgrunnlag for en-
kelte behandlinger, er det gjerne tilsiktet av identitetsforvaltere og tjenesteytere 
at den nærmere bruken av identitetsforvaltningstjenesten skal skje under bru-
kerens kontroll og initiativ. Det er derfor naturlig å legge til grunn at den utveks-
ling av personopplysninger som skjer som ledd i bruk av tjenesten må anses som 
samtykke, og som hovedregel forutsetter slikt samtykke.

Ved implementeringen av identitetsforvaltningstjenester bør man derfor bestre-
be seg på å gi brukeren kontroll over bruken av tjenesten, og dermed adgang til 
selv å samtykke til utveksling av personopplysninger. Den mest nærliggende be-
grunnelsen for å gjøre unntak fra samtykke er hensynet til brukervennlighet og 

1022 Se nærmere om muligheten for at identitetsforvaltningstjenester tas i bruk mellom aktører 
som ikke allerede har etablert et avtaleforhold i kap 6.8.3.

1023 Se redegjørelse i kap 5.4.5 og 5.6.2.
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faren for «samtykketretthet». Som vi har sett i kapittel 5 forutsetter tjenestene 
stor grad av underliggende meldingsutveksling mellom de involverte aktører, og 
det er ikke gitt at brukeren vil være i stand til å vurdere hvorvidt hver enkelt 
melding skal tillates. Videre vil mange henvendelser om brukersamtykke kunne 
trette brukeren slik at vedkommende ikke klarer å skille mellom viktige og min-
dre viktige beslutninger. Etter min oppfatning kan slike hensyn gjør det legitimt 
å hjemle deler av den tekniske meldingsutvekslingen i den underliggende avta-
len, eventuelt som omfattet av brukerens generelle samtykke for anvendelse av 
tjenesten. Det kan i denne sammenheng være relevant å trekke veksler på spesi-
albestemmelsen om informasjonskapsler i ekomloven § 2-7b, jf. redegjørelse i 
kapittel 6.4. Bestemmelsen regulerer for det første identitetsforvalteres og tje-
nesteyteres bruk av informasjonskapsler. For det andre vil de avveininger be-
stemmelsen gir anvisning på etter min oppfatning også være relevant for å vur-
dere om brukeren må samtykke til, gis informasjon om og/eller gis anledning til 
å motsette seg liknende typer tekniske meldingsutveksling.

En forutsetning for at brukerinitierte handlinger skal kunne anses som samtyk-
ke til behandling av personopplysninger er imidlertid at slike handlinger opp-
fyller kravet til uttrykkelighet. Som nevnt i kapittel 7.5.3.1 må det foretas en 
konkret vurdering av hvorvidt avkrysningsbokser, bruk av autentiseringsmeka-
nismer og tasteklikk oppfyller kravet til uttrykkelig samtykke. Dersom bruke-
ren er blitt gitt klar informasjon om rettsvirkninger og konsekvenser av bruker-
kommandoer, vil dette trekke i retning av at uttrykkelighetskravet er oppfylt. 
Likeledes dersom brukergrensesnitt og kommandoer er forståelige og velkjente. 
Eksempelvis vil en innlogging som følger et fast «rituale», og som brukeren for-
utsettes å være kjent med, tale for at handlingen anses som et samtykke til den 
aktuelle transaksjonen. Denne forståelsen støttes også av de sentrale identitets-
forvaltningsstandardene. Eksempelvis synes det i SAML å være forutsatt at bru-
kerens samtykke kan innfortolkes i dennes handlinger, jf om muligheten for å 
angi implisitt samtykke i kapittel 5.4.5.

Ytterligere en problemstilling er hvordan samtykket skal avgis når de aktuelle 
aktørene er selvstendig behandlingsansvarlige. Jeg minner her om at identitets-
forvalteren må ha rettslig grunnlag for å utlevere personopplysninger, mens 
mottaker må ha behandlingsgrunnlag for sin innsamling og videre behandling. 
Slik jeg ser det er det flere alternative måter å legge opp brukerdialogen og mel-
dingsutvekslingen som vil kunne imøtekomme personopplysningsrettens krav. 

I tilfeller hvor brukeren først har autentisert seg hos identitetsforvalteren kan 
det legges til rette for at brukeren har kontroll over, og dermed samtykker til, at 
senere besøkte tjenesteytere automatisk kan legge denne autentiseringen til 
grunn for sine beslutninger om å autorisere brukeren. Tilsvarende kan det av 
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brukerdialogen fremgå klart at brukeren både samtykker til utlevering og inn-
samling. Et eksempel på dette er når brukeren i forbindelse med en transaksjon 
som innebærer behandling av personopplysninger for et nærmere bestemt for-
mål hos tjenesteyteren samtykker til å bli satt over til brukerens valgte identi-
tetsforvalter for der å samtykke til at identitetsforvalteren utleverer opplysnin-
gene som er relevante for den aktuelle transaksjon. For det tredje kan utsteder av 
et SAML-akkreditiv på forhånd ha innhentet samtykke til mottakers behand-
ling, og informasjon om dette kan sendes med erklæringen og legges til grunn 
som behandlingsgrunnlag av mottaker av erklæringen.1024 En tjenesteyter kan, 
f eks i forbindelse med inngåelse av en avtale, ha innhentet brukerens samtykke/
viljeserklæring om å innhente opplysninger hos en av brukerens identitetsfor-
valtere, og informasjon om brukerens «samtykke» sendes med meldingen. Iden-
titetsforvalteren kan velge å stole på erklæringen og sende de forespurte opplys-
ninger i retur. Tilsvarende kan man tenke seg at en identitetsforvalter innhenter 
brukerens samtykke til tjenesteyterens behandling, og sender tjenesteyteren et 
akkreditiv som både innholder relevante opplysninger om brukeren og en be-
kreftelse på at brukeren allerede har samtykket til tjenesteyters behandling.

7.8.4.3 Formidling av informasjon til brukeren
For at det skal foreligge et gyldig samtykke må samtykket være informert. Som 
hovedregel innebærer dette at brukeren er gitt tilsvarende informasjon som kre-
ves etter lovens informasjonspliktregler som gjelder ved innsamling av opplys-
ninger. En utfordring knyttet til brukerinitierte transaksjoner ved identitetsfor-
valtning er at det kan bli relativt mange samtykker og innsamlinger som utløser 
krav til informasjon. Dette taler for at man må forsøke å finne frem til løsninger 
som gjør at brukeren formidles relevant informasjon som setter vedkommende 
i stand til å utøve brukermedvirkning og kontroll, og at man unngår at informa-
sjonsformidlingen blir en pliktøvelse fra aktørenes side som kan virke forstyr-
rende og irrelevant fra brukerens side. Etter min oppfatning er det flere tiltak 
som kan sikre at personopplysningslovens krav til informasjon oppfylles på en 
hensiktsmessig måte som støtter opp under reglenes formål. 

Drøftelsen i kapittel 7.7 viser at man i alle de tilfeller hvor brukeren selv tar ini-
tiativ til transaksjonen bør regne eventuell innsamling av personopplysninger 
som innsamling fra den registrerte i henhold til pol § 19. Dette gjelder selv om 
man rent teknisk kan argumentere for at opplysningene er innhentet fra en 
identitetsforvalter. For det andre åpner informasjonspliktreglene for unntak 
dersom brukeren allerede er kjent med opplysningene, noe som taler for at ak-
tørene i mange tilfeller vil være tjent med å koordinere oppfyllelse av informa-

1024 Jf om muligheten til å angi informasjon om vilkår, autentiseringskontekst og samtykke i 
SAML-akkreditiv i kap 5.4.5.
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sjonsplikten. For det tredje bør aktørene nøye vurdere hvilke opplysninger som 
skal formidles og hvordan de formidles. Jeg sikter her til redegjørelsen i kapittel 
7.7.4 om at personverndirektivet skiller mellom nødvendige opplysninger og yt-
terligere opplysninger, og at det vil være lovlig og i enkelte tilfeller hensiktsmes-
sig å formidle informasjon gjennom personvernpolicyer – og gjerne lagdelte 
personvernpolicyer.

Avslutningsvis er det grunn til å peke på at brukermedvirkning og kontroll i 
forbindelse med identitetsforvaltningstjenester også vil kunne være prisgitt den 
funksjonalitet og de begrensninger som gjelder for brukerens maskin- og pro-
gramvare. Eksempelvis vil brukergrensesnittet mot identitetsforvaltningstje-
nesten ofte være begrenset av den funksjonalitet som er tilgjengelig i standard 
nettlesere. Tilleggsfunksjonalitet som f eks P3P kan her bidra til transparens og 
kontroll vedrørende blant annet informasjonskapsler.1025 Jeg minner også om 
muligheten for bruk av EV SSL-sertifikater for å hjelpe brukeren å vurdere hvem 
som er innehaver av et nettsted.1026 Identitetsforvaltningstjenestene kan også 
omfatte programvare som gjennom intuitivt og godt brukergrensesnitt kan ha 
potensiale for å støtte opp om personopplysningslovens krav til brukermed-
virkning og kontroll. Jeg viser her til redegjørelsen av Microsofts CardSpace og 
liknende «Identity Selectors» basert på InfoCard-spesifikasjonen i kapittel 5.5.2.

7.8.4.4 Personopplysningsrettslige krav til autentisering og single signon
Tidligere har vi definert autentisering som prosessen med å etablere tilstrekkelig 
sannsynlighet for riktigheten av en påstand om et faktisk forhold. Påstandene 
kan f eks gjelde alminnelig identitet, en rolle og/eller ett eller flere attributter. I 
kapittel 3.5 tilnærmet vi oss utfordringene knyttet til autentisering på et tekno-
loginøytralt og konseptuelt plan, mens det i kapittel 5.4 ble redegjort for hvor-
dan utfordringene kan løses ved hjelp av identitetsforvaltningstjenester basert 
på SAML-akkreditiver. I det følgende skal vi se nærmere på hvilke krav og førin-
ger personopplysningsrettens minimalitetsprinsipp stiller til autentisering og 
single sign-on i løsninger for relasjonsorientert identitetsforvaltning.

Redegjørelsen for minimalitetsprinsippet i kapittel 2.5.4 viser at kjernen i mini-
malitetsprinsippet er krav om å begrense mengden personopplysninger til det 
som er nødvendig for å realisere formålet med innsamlingen og den videre be-
handlingen av personopplysningene. Slik minimalitetsprinsippet kommer til 
uttrykk i personverndirektivet art 6 (1) c), 7 og 8 og pol § 11 (1) d) og e) samt §§ 
8 og 9, rettes oppmerksomheten i første rekke mot å begrense omfanget av per-
sonopplysninger. Sett i sammenheng er det imidlertid mulig å argumentere for 

1025 Se om P3P i kap 3.3.3.
1026 Se om EV SSL-sertifikater i kap 3.3.2.
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at bestemmelsene også stiller krav og føringer for transaksjonsminimalitet, dvs 
at brukeren kan samhandle anonymt eller under pseudonym med den behand-
lingsansvarlige.1027 Dette gjelder antakelig bare så langt transaksjonsminimali-
tet er teknisk mulig og forenlig med formålet, og bare så langt omkostningene 
med slik tilrettelegging står i et rimelig forhold til de personvernmessige forde-
lene.1028 Selv om det er noe usikkert hvor langt minimalitetsprinsippet går i ret-
ning av å stille krav til transaksjonsminimalitet, viser redegjørelsen i kapittel 
2.5.4 at dette like fullt er et stadig mer aktuelt rettspolitisk spørsmål, og både 
internasjonalt og nasjonalt synes det å være politisk oppslutning om å bevare 
mulighet for anonymitet også ved elektronisk samhandling. Transaksjonsmini-
malitet følger også av toneangivende retningslinjer for autentisering, blant an-
net av prinsipper om å bare benytte individuell autentisering når det er nødven-
dig, og at autentiseringløsninger ikke bør samle inn og lagre annen informasjon 
enn den som er nødvendig for å gjennomføre autentiseringsfunksjonen.1029

Utover hva som rettslig sett følger av minimalitetsprinsippet er det også grunn 
til å peke på hvilke fordeler dataminimalitet vil kunne ha for aktørene. Aller 
først først er det verdt å minne om at personvernhensyn først og fremst gjør seg 
gjeldende dersom opplysninger og brukeratferd kan knyttes til den opplysnin-
gene gjelder. Dersom samhandlingen mellom bruker og tjenesteyter kan skje 
uten at tjenesteyteren kan knytte transaksjonen til identifiserbare opplysninger 
unngår man unødvendig aggregering av personopplysninger hos tjenesteyteren. 
For tjenesteyteren kan dette være fordelaktig dersom det f eks medfører redusert 
risiko for personvernkrenkelser samt muligens reduserte krav og kostnader 
knyttet til etterlevelse av personopplysningsretten. For brukeren kan anonyme 
og pseudonyme løsninger samt begrenset opplysningsomfang innebære økt til-
lit siden faren for personvernkrenkelser er redusert.

Et av de første spørsmålene aktører involvert i identitetsforvaltning bør stille er 
derfor om identitetsautentisering er nødvendig. Dersom det i den aktuelle trans-
aksjon eller samhandling er tilstrekkelig å få autentisert et attributt eller en rol-
le, bør man ikke velge identitetsautentisering. Minimalitetsprinsippet tilsier 
også at omfanget av de attributter som utleveres begrenses til det som er nød-
vendig for den aktuelle tjeneste.

Når det gjelder gjennomføringen av minimalitetsprinsippet ved relasjonsorien-
tert identitetsforvaltning, er det som regel nødvendig å skille mellom identitets-

1027 Se tilsvarende Bygrave, Data protection law: approaching its rationale, logic and limits, The 
Hague 2002, s 153. Se nærmere omtale i bokens kap 2.5.4. 

1028 Sammenlikne med tilsvarende begrensninger i Bundesdatenschutzgesetz (sist endret 15. no-
vember 2006), § 3 «Data reduction and data economy», gjengitt i kap 2.5.4, fotnote 238.

1029 Se redegjørelse i kap 2.5.4.
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forvaltere og tjenesteytere. Det er primært overfor tjenesteytere at det vil være 
anledning til å legge til rette for rolle- og attributtautentisering. En forutsetning 
for slike løsninger vil som regel være at identitetsforvalteren på forhånd har fore-
tatt en tilstrekkelig autentisering av brukerens identitet samt andre relevante 
opplysninger.

Autentisering bør heller ikke skje før det er strengt nødvendig. I mange e-han-
delsscenarier vil det eksempelvis ikke være nødvendig å autentisere brukeren 
før vedkommende ønsker å betale for de valgte artikler i «kassa». Tilsvarende 
gjelder innen e-forvaltning, hvor borgeren bør ha anledning til å fylle ut doku-
menter anonymt og selv ha kontroll på når vedkommende blir autentisert og når 
dokumentet er avsendt og dermed blitt lesbart for forvaltningsmyndighetene.

Prinsippene om minimalitet og brukermedvirkning og kontroll bør også hen-
syntas ved implementering av løsninger for single sign-on. Når brukeren er blitt 
autentisert av en identitetsforvalter tilsier prinsippene at brukeren selv må ha 
kontroll på hvorvidt tjenesteytere representert på andre nettsteder er i stand til 
automatisk å autentisere brukeren. Dette innebærer at automatisk identitetsau-
tentisering må skje synlig for brukeren, og det bør være en brukervennlig og 
enkel måte å hindre tjenesteytere i å kunne autentisere brukeren uten dennes 
samtykke.

De samme synspunktene gjør seg gjeldende med hensyn til utlogging hos de 
enkelte aktørene. Av denne grunn støtter SAML såkalt «single log-out» som gjør 
det mulig for brukeren å logge ut hos samtlige identitetsforvaltere og tjenestey-
tere i én operasjon.1030 Hensikten er å tilby en effektiv måte å logge ut på, samt å 
unngå den risiko som ligger i at brukeren ikke er klar over at han fremdeles er 
innlogget hos enkelte aktører.

7.8.4.5 Særlig om identitetsbaserte web services og policybasert utvek
sling av opplysninger
Det er grunn til å anta at utveksling av brukeropplysninger i forbindelse med 
identitetsbaserte web services som beskrevet i kapittel 5.6 i mange tilfeller vil 
være brukerstyrt. I slike tilfeller vil drøftelsene over om brukerinitiert utveks-
ling komme til anvendelse. Gjennom såkalte behandlingsvilkår («Usage Dire-
ctives») ligger det imidlertid til rette for at aktørene selv på eget initiativ skal 
kunne finne frem til og utveksle brukeropplysninger dersom vilkårene tillater 
dette. Spørsmålet blir da hvilke krav personopplysningsloven stiller til slike be-

1030 Se nærmere OASIS, Security Assertion Markup Language (SAML) V2.0 Technical Overview, 
2008, kap 5.3 «Single Logout Profile».
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handlingsvilkår for at utvekslingen av personopplysninger skal skje på lovlig 
måte. 

For det første kan det stilles spørsmål om aktørene gjennom bruk av behand-
lingsvilkår kan etablere et behandlingsgrunnlag for utlevering og innsamling av 
personopplysninger. Behandlingsvilkårene for utlevering av opplysningene kan 
være valgt av brukeren direkte, eller av aktøren som besitter opplysningene på 
brukerens vegne. Dersom angitte behandlingsvilkår skal anses som samtykke 
fra brukeren fordrer dette blant annet samtykket er uttrykkelig og informert. 
Dette innebærer blant annet at brukeren må ha fått klar informasjon om formå-
let med utleveringen, hvilke aktører som potensielt kan innhente opplysninger, 
hvilke opplysningstyper dette omfatter osv. Som nevnt i kapittel 7.5.3.2 inne-
bærer uttrykkelighet at det også må stilles krav til samtykkets presisjon hva gjel-
der behandlingens omfang. Siden bruk av behandlingsvilkår innebærer at bru-
keren må ta stilling til fremtidig utlevering uten brukerens direkte medvirkning 
og kontroll, tilsier dette etter min oppfatning skjerpede krav til informasjon og 
uttrykkelighet. Jeg er også enig i Liberty Alliance sine anbefalinger om å benyt-
te et begrenset antall hierarkiske sett med standard behandlingsvilkår som kan 
angis for den som besitter opplysninger på den ene siden, og for den som fore-
spør opplysninger på den annen.1031

Antakelig er det også anledning til å se slike behandlingsvilkår som en avtale 
om at aktøren skal utlevere opplysningene dersom forespørsler om informasjon 
er innenfor det brukeren har angitt som akseptabelt.

I tilfeller hvor opplysninger er innsamlet gjennom automatisk sammenlikning 
av behandlingsvilkår vil lovens formålsbegrensningsprinsipp, slik det er drøftet i 
kapittel 7.3, gjelde på vanlig måte. Mottaker av opplysningene er således pliktig 
til å angi formål med behandlingen i forbindelse med sin innsamling av person-
opplysninger.

Når innsamlingen er basert på automatisert utveksling gjennom behandlings-
vilkår, vil formålet angitt i behandlingsvilkårene som fulgte forespørselen være 
bindende for mottaker. Formålsbegrensninger som er angitt av brukeren eller 
den som utleverer opplysningene vil også være bindende for mottaker. 

Med hensyn til personopplysningslovens informasjonspliktregler, vil innsam-
ling gjennom automatisk sammenlikning av behandlingsvilkår innebære at 
opplysningene samles inn fra andre enn den registrerte. Når ikke den registrer-

1031 Liberty Alliance, Liberty architecture framework for supporting Privacy Preference Expression 
Languages (PPELs), 2003, kap 3 «Multi-leveled Policy Approach», på s 4.
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te selv tar initiativ til, og ikke er direkte delaktig i transaksjonen, må informa-
sjonsplikten derfor følge av pol § 20.

7.8.5 Avvikling av identitetsforvaltningstjenester
Brukere av identitetsforvaltningstjenester må som hovedregel ha den samme 
rett til å avvikle kundeforhold og kreve personopplysninger slettet som i almin-
nelige kundeforhold. Jeg viser her til redegjørelsen av adgangen til å trekke til-
bake samtykke til behandling av personopplysninger i kapittel 7.5.5. Jeg minner 
også om at identitetsforvalterens utlevering av brukeropplysninger som hoved-
regel forutsetter samtykke, og når brukeren velger å ikke benytte tjenesten fore-
ligger det heller ikke behandlingsgrunnlag for utlevering.

For å kunne ivareta legitime hensyn fra brukere og tjenesteytere, vil identitets-
forvalteren imidlertid ha behov for å lagre visse brukeropplysninger – i enkelte 
tilfeller også etter at kundeforholdet er avviklet. Hvilke opplysninger det vil 
være behov for å lagre, og hvor lenge de bør lagres, må vurderes konkret i for-
hold til opplysningene som formidles og de tjenester tjenesteyterne tilbyr. Her 
skal jeg nøye meg å peke på hvilke hensyn som særlig vil være relevante i vurde-
ringen av identitetsforvalteres og andre aktørers dokumentasjonsbehov. 

Identitetsforvalterens behov for å lagre brukeropplysninger kan for det første 
være begrunnet i brukerens rett til innsyn i egne opplysninger. Etter EU-dom-
stolens avgjørelse i Rijkeboer, jf redegjørelse i kapittel 7.2.3, må det antas at den 
registrertes innsynsrett etter pol § 18 også omfatter retten til å få opplyst hvilke 
tredjemenn som har mottatt hvilken informasjon fra den behandlingsansvarli-
ge, dersom dette er nødvendig for at brukeren skal kunne ivareta sin rett til blant 
annet retting og sletting av feilaktige opplysninger hos mottakere av slike opp-
lysninger. I følge Domstolen gjelder en slik lagringsplikt imidlertid bare så langt 
det ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for den behandlingsansvarlige. I 
avveiningen av den registrertes interesse i innsyn i utleveringshistorikk og den 
behandlingsansvarliges byrder, vil det i følge Domstolen blant annet være rele-
vant å legge vekt på om opplysningene som utgjør grunnlaget for utlevering til 
tredjemenn er tilgjengelig, antall mottakere av opplysningene, hvor hyppig opp-
lysninger har blitt utlevert, antall registrerte, krav til informasjonssikkerhet 
samt minimalitetsprinsippets krav til at opplysninger skal slettes eller avidenti-
fiseres når de ikke lenger er nødvendig for formålet med behandlingen.1032

I vurderingen av identitetsforvalterens lagringsplikt etter innsynsreglene bør 
man etter min oppfatning ta i betraktning at behovet for innsyn i utleverte opp-
lysninger må antas å være begrenset, siden utlevering til tredjemann som ho-

1032 Rijkeboer, premiss 62-65.
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vedregel vil skje på bakgrunn av samtykke fra brukeren. Et informert samtykke 
forutsetter at brukeren har fått uttrykkelig informasjon om hvilke opplysninger 
som utleveres/innsamles og til hvilke formål. Det bør også tas i betraktning at 
lagring av utleveringshistorikk vil kunne gi et svært detaljert bilde av brukerens 
adferd, noe som betyr at brukerens interesse i innsyn må avveies mot den per-
sonvernrisiko lagringen innebærer. I vurderingen av hvilke opplysninger iden-
titetsforvalteren trenger å lagre vil det dessuten være relevant å ta hensyn til 
hvilke opplysninger som lagres hos tjenesteytere og hos eventuelle eksterne au-
tentiseringstjenster, som f eks BankID eller Buypass, som tilbyr autentisering av 
brukere mot identitetsforvalteren. Dersom identitetsforvalteren lagrer tilstrek-
kelig informasjon til å gjøre en presis henvendelse til eksterne aktører vil dette 
kunne realisere den registrertes rett til innsyn samtidig som et begrenset infor-
masjonstilfang og distribuert lagring reduserer personvernrisikoen.

En forutsetning for at tjenesteytere velger å legge identitetsforvalterens erklæ-
ringer til grunn for egne beslutninger om å autorisere brukere, er at identitets-
forvalteren innestår for at innrullering og løpende autentisering av brukere har 
blitt gjennomført i henhold til klart definerte rutiner og regler. Identitetsforval-
teren vil derfor i de fleste tilfeller ha en egeninteresse i å kunne dokumentere 
aktsom oppfyllelse av de regler og retningslinjer som følger av avtale mellom 
partene, av bransjestandarder og/eller av lovgivning.

For tjenesteytere vil det antakeligvis i visse tilfeller være behov for å kunne rette 
forespørsler til identitetsforvalteren om nærmere opplysninger om brukere. Ek-
sempelvis vil tjenesteyteren kunne ha legitimt behov for å få kunnskap om ano-
nyme eller pseudonyme brukeres identitet. Det er grunn til å tro at denne mu-
ligheten vil være av betydning for tjenesteyteres villighet til å tilby anonym eller 
pseudonym tilgang til tjenester. For ikke å undergrave de personvernmessige 
fordelene som brukeren kan oppnå ved f  eks rolle- og attributtautentisering 
overfor tjenesteytere, bør slik tilgang være underlagt klare vilkår som også er 
kjent for brukeren.

Redegjørelsen viser at det både av hensyn til aktørene og brukeren selv vil være 
legitime behov for lagring av visse opplysninger hos identitetsforvalteren. Rede-
gjørelsen viser også at identitetsforvalterens lagring bør sees i sammmenheng 
med og koordineres med opplysninger som er tilgjengelig hos andre aktører. 
Både identitetsforvalters lagring og tjenesteyteres behandling i forbindelse med 
forespørsler til identitetsforvalter krever behandlingsgrunnlag. Det vil derfor 
være hensiktsmessig å sørge for at disse behandlingene også omfattes av avtalen 
eller samtykket som gjelder for bruk av identitetsforvaltningstjenesten. Infor-
masjon om brukerens adgang til å avslutte kundeforholdet, rutinene for identi-
tetsforvalterens lagring samt vilkårene for at tjenesteyter skal kunne få tilgang 
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til ytterligere opplysninger om brukeren bør også inngå i identitetsforvalterens 
personvernpolicy.
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8 Sammenfatning og rettspolitiske betraktninger

8.1 Identitetsforvaltning

Hovedformålet med boken har vært å drøfte hvilke krav norsk personopplys-
ningsrett stiller til identitetsforvaltning. Drøftelsene er primært knyttet til 
 løsninger for såkalt relasjonsorientert identitetsforvaltning som involverer en 
uavhengig identitetsforvalter. Redegjørelsen for identitetsforvaltningens utford-
ringer og begreper (kapittel 3), standarder og løsninger (kapittel 5), samt de 
rettslige analyser, antas imidlertid også å ha stor overføringsverdi til andre iden-
titetsforvaltningsmodeller.

Bokens drøftelser er særlig knyttet til relasjonsorientert identitetsforvaltning 
basert på den dominerende standarden SAML. 

For å rekapitulere redegjørelsen i kapittel 5 er SAML overordnet sett et XML-basert 
rammeverk som angir semantikk og syntaks for å uttrykke informasjon om brukere i 
såkalte SAML-akkreditiv. Standarden angir hvordan tjenesteytere og identitetsforval-
tere kan sende og forespørre slike akkreditiver, og hvordan aktørene kan referere til 
den samme brukeren på hensiktsmessige måter. SAML muliggjør relasjonsorientert 
identitetsforvaltning som innebærer at brukeren autentiserer seg overfor en identitets-
forvalter som på brukerens vegne formidler opplysninger som er nødvendige for at 
tjenesteyter kan gjennomføre en transaksjon eller yte en tjeneste overfor brukeren. 

En av fordelene som gjerne assosieres med relasjonsorientert identitetsforvalt-
ning er såkalt «single sign-on» hvor brukerens autentisering hos identitetsfor-
valter legges til grunn for flere autorisasjonsbeslutninger av en eller flere tjenes-
teytere. SAML er imidlertid en svært fleksibel standard og har mange 
bruksformål utover «single sign-on», noe som blant annet gjenspeiles i hvilke 
opplysningstyper som kan utveksles.

Hvilke opplysninger tjenesteyteren har behov for å motta fra identitetsforvalte-
ren kan variere. Det kan for det første være snakk om opplysninger som gjør det 
mulig for tjenesteyteren å identifisere brukeren. Eksempelvis kan tjenesteyteren 
motta brukerens fødselsnummer eller en (relasjonsorientert) identifikator som 
identitetsforvalteren og tjenesteyteren har til felles angående den aktuelle bru-
keren og som gjør det mulig for tjenesteyterne å finne frem til hvilken lokal (og 
gjerne kontekstspesifikk) identifikator brukeren er representert ved hos tjenes-
teyteren. For det andre kan tjenesteyteren, i stedet for eller i tillegg til identitets-
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opplysninger, motta brukerattributter eller hele brukerprofiler som er relevante 
for den aktuelle tjeneste. I noen tilfeller vil ikke brukerens identitet være nød-
vendig for å yte den aktuelle tjenestene Det kan f eks være tilstrekkelig at tjenes-
teyteren får en bekreftelse fra identitetsforvalteren om at brukeren har en be-
stemt rolle (student, ansatt, medlem, regnskapsfører etc) eller har en bestemt 
egenskap (alder, betalingsdyktighet etc).

8.2 Personopplysningsrettens krav til identitetsforvaltning

Boken reiser tre rettslige hovedproblemstillinger angående hvilke krav person-
opplysningsretten stiller til relasjonsorientert identitetsforvaltning. Problem-
stillingene gjelder (i) personopplysningslovens personopplysningsbegrep, (ii) lo-
vens krav til roller og oppgaver og (iii) lovens krav til brukermedvirkning og 
kontroll.

Den første problemstillingen er behandlet i kapittel 4 og gjelder hvorvidt identi-
tetsforvaltere og tjenesteytere behandler personopplysninger. Problemstillingen 
er grunnleggende fordi personopplysningsloven bare gjelder i den grad det be-
handles «personopplysninger», dvs «opplysninger og vurderinger som kan 
knyttes til en enkeltperson», jf pol § 2(1) og § 3. Identitetsforvalterens behandling 
av brukeropplysninger vil normalt være å anse som personopplysninger for 
identitetsforvalteren. I mange tilfeller vil identitetsforvalterens tjenester nettopp 
være tuftet på troverdighet og kvalitet knyttet til informasjon om brukeridenti-
tet og -attributter. Problemstillingen gjelder derfor i hovedsak hvorvidt opplys-

Nettleser Tjenesteyter (SP)

Identitets-
forvalter (IDP)

Akkreditiv

Figur 28 Aktører involvert i relasjonsorientert identitetsforvaltning.
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ningene som formidles fra identitetsforvalter til tjenesteyter kan knyttes til en 
identifiserbar bruker av tjenesteyter.

Gjennom løsninger for relasjonsorientert identitetsforvaltning er det mulig å 
legge til rette for at brukeren opptrer med forskjellige grader av identifiserbarhet 
overfor tjenesteyteren. Dette kan gjennomføres ved at tjenesteyteren bare mot-
tar brukerattributter og/eller ved at brukeren opptrer under et pseudonym hvor 
bare identitetsforvalteren kjenner koblingen mellom pseudonymet og brukeren. 
Til tross for at tjenesteyteren i slike tilfeller normalt ikke vil kunne knytte opp-
lysningene til en identifiserbar enkeltperson, argumenteres det for at person-
opplysningsloven kommer til anvendelse, eller bør gis anvendelse, på behand-
lingen. Argumentasjonen bygger blant annet på at det på internasjonalt plan 
synes å være oppslutning om å betrakte brukerens IP-adresse som en person-
opplysning i personverndirektivets forstand. Siden tjenesteyteren normalt får 
kjennskap til brukerens IP-adresse må denne opplysningen sees i sammenheng 
med opplysningene som ellers mottas av identitetsforvalter, og opplysningene 
vil samlet være å anse som personopplysninger. 

Hovedbegrunnelsen bygger imidlertid på synspunktet om at det er bedre å la 
personopplysningsretten få vid anvendelse og heller undersøke om redusert per-
sonvernrisiko kan gi seg utslag i lempligere regler. Dersom tjenesteyter skulle 
legge til grunn at personopplysningsretten ikke kommer til anvendelse, noe jeg 
prinsipielt sett ikke utelukker, ville dette være betinget av at alle de tekniske, 
organisatoriske og rettslige tiltakene som hindrer identifisering holder stand. 
Dersom identifisering likevel skulle skje kommer personopplysningsretten til 
anvendelse, og tjenesteyteren som ikke har innrettet seg etter lovens regler vil da 
risikere overtredelse på flere punkter.

Dersom man forfølger synspunktet om vid regelanvendelse med mulighet for 
lempligere regler ved marginal personvernrisiko, blir spørsmålet hvilke be-
handlingsformer som reduserer personvernrisikoen. En utbredt oppfatning er 
at behandling av anonymiserte og pseudonymiserte opplysninger innebærer 
mindre personvernrisiko enn å behandle identifiserbare opplysninger. Ved 
identitetsforvaltning er det mest nærliggende å tilstrebe redusert personvernri-
siko ved å legge til rette for transaksjonsminimalitet. I boken redegjøres det for 
hvordan transaksjonsminimalitet kan oppnås gjennom pseudonyme identifika-
torer og ved at identitetsforvalter gjennom akkreditiver bekrefter brukerattri-
butter (f eks roller eller egenskaper) fremfor brukeridentitet.

Den andre problemstillingen er behandlet i kapittel 6 og gjelder hvordan per-
sonopplysningsrettens roller kommer til anvendelse på aktører som tilbyr eller 
anvender identitetsforvaltningstjenester. Avklaring av hvorvidt de involverte 
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aktørene er behandlingsansvarlige eller databehandlere er grunnleggende for å 
sikre etterlevelse av personopplysningsloven. De fleste av personopplysningslo-
vens plikter og sanksjoner retter seg mot den behandlingsansvarlige, dvs den 
som bestemmer formål og hjelpemidler for behandlingen. Databehandlere be-
handler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Den be-
handlingsansvarlige plikter å ha på plass en avtale som regulerer databehandle-
rens rådighet over personopplysningene og som gjør oppmerksom på 
databehandlerens selvstendige ansvar for informasjonssikkerhet etter loven.

Redegjørelsen viser at vurderingen av hvem som skal anses som behandlingsan-
svarlig reiser mange og sammensatte rettslige problemstillinger. Et forhold som 
bidrar til denne kompleksiteten er at begrepet «behandlingsansvarlig» synes å 
bli benyttes både om den behandlingsansvarlige virksomhet som sådan og om 
bestemte personer eller stillinger i virksomheten. I boken benyttes behandlings-
ansvarlig om rettsubjektet – den fysiske eller juridiske personen – som etter 
personopplysningslovgivningen er pålagt å etterleve bestemte krav i forbindelse 
med behandling av personopplysninger. Forøvrig argumenteres det for å skille 
mellom hvem som representerer den behandlingsansvarlige utad, krav til den 
behandlingsansvarliges interne organisering samt hvilke sanksjoner som kan 
rettes mot den behandlingsansvarlige virksomhet som sådan og/eller medarbei-
dere eller andre som handler på vegne av den behandlingsansvarlige.

Analysen viser at det ikke er noen direkte sammenheng mellom rollene som 
følger av standarder for relasjonsorientert identitetsforvaltning (identitetsfor-
valtere og tjenesteytere) og personopplysningsretten (behandlingsansvarlige og 
databehandlere). Som hovedregel vil tjenesteytere være behandlingsansvarlige 
for behandlingen som skjer som ledd i utførelse av egne tjenester. Spørsmålet 
om roller gjelder derfor i hovedsak om hvorvidt identitetsforvalteren er selvsten-
dig behandlingsansvarlig eller databehandler på vegne av en eller flere tjeneste-
ytere. I sistnevnte tilfelle blir det et spørsmål om tjenesteyterne skal anses som 
selvstendig behandlingsansvarlige eller om det foreligger såkalt delt behand-
lingsansvar mellom tjenesteyterne for behandlingen som foretas av identitets-
forvalteren.

I boken argumenteres det for at følgende vurderingsmomenter er særlige rele-
vante for å vurdere identitetsforvalterens rolle etter personopplysningsretten. 
Utgangspunktet for vurderingen er å kartlegge hvilke behandlinger som finner 
sted og som forutsetter en behandlingsansvarlig. Det vil deretter være relevant å 
legge vekt på hvem som har behandlingsgrunnlag for opplysningene som utveks-
les. Organiseringen og avtaleforhold vil kunne gi indikasjoner på rollefordelin-
gen mellom aktører som allerede har etablert et identitetsforvaltningssamar-
beid. I forbindelse med etableringen av et slikt samarbeid vil organisering og 
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avtaleforhold dessuten være grunnleggende for å sikre etterlevelse av person-
opplysningsloven, herunder krav til databehandleravtaler. Dersom brukeren 
har stor grad av frihet med hensyn til valg av identitetsforvaltere, kan dette tale 
for at identitetsforvalterne bør anses som behandlingsansvarlige, siden de da 
normalt vil ha stor grad av autonomi vedrørende formål og hjelpemidler for 
behandlingen av personopplysninger som skjer som ledd i utførelsen av identi-
tetsforvaltningstjenestene.

Den tredje problemstillingen er behandlet i kapittel 7 og gjelder personopplys-
ningsrettens krav til brukermedvirkning og kontroll vedrørende innsamling og 
utlevering av personopplysninger. I forbindelse med utviklingen av standarder 
for relasjonsorientert identitetsforvaltning er det blitt lagt stor vekt på at bruke-
ren selv skal medvirke og ha kontroll på utveksling og behandling av person-
opplysninger. Med hensyn til personopplysningslovens regler er det da naturlig 
å rette oppmerksomheten mot de sentrale reglene som regulerer adgangen til å 
innsamle og utlevere opplysninger om brukeren.

Aktørenes adgang til å innsamle og utlevere brukeropplysninger vil i hovedsak 
reguleres av personopplysningslovens formålsbestemthetsprinsipp, krav til be-
handlingsgrunnlag og krav til informasjon. Det argumenteres for at aktørene 
bør koordinere og avtalefeste hvilket ansvar hver aktør har for etterlevelse og 
gjennomføring av de ovennevnte reglene allerede ved etableringen av identitets-
forvaltningssamarbeidet. Mer konkret innebærer dette at aktørene bør vurdere, 
og på mange punkter avtalefeste, hvilke krav som skal stilles til den behandling 
av personopplysninger som skjer som ledd i innrullering av brukere, relatering 
av brukerkontoer, løpende bruk samt avvikling av identitetsforvaltningstje-
nester.

I forbindelse med innrulleringen vil det være særlig viktig å vurdere hvilke krav 
som stilles til initiell identifisering og autentisering av brukeren. Med mindre 
andre lovbestemte eller avtalte krav gjelder, kan krav til autentisering blant an-
net utledes av personopplysningslovens regler om datakvalitet og informasjons-
sikkerhet. En viktig oppgave i forbindelse med innrulleringen er å tildele bruke-
ren en (lokal) identifikator samt én eller flere autentiseringsmekanismer for 
senere løpende autentisering. Fødselsnummer kan bare benyttes til identifise-
ring i den grad saklighets- og nødvendighetsvilkåret i pol § 12 er oppfylt. Det er 
ikke adgang til å benytte fødselsnummer til autentisering, verken ved innrulle-
ringen eller den senere løpende autentisering. Aktørene må ellers ta stilling til 
om innrulleringen og opprettelse av brukerkonto skal skje på bakgrunn av opp-
lysninger innhentet direkte fra brukeren selv, eller om brukerkonto skal oppret-
tes på annen måte uten medvirkning fra brukeren. I førstnevnte tilfelle vil be-
handlingen kunne skje i medhold av samtykke eller nødvendig behandling i 
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forbindelse med oppfylling av avtale, mens behandlingen i sistnevnte tilfelle 
normalt må søkes hjemlet i lov eller en av nødvendighetsgrunnene.

Relatering av brukerkontoer, dvs at identitetsforvalter og tjenesteyter utveksler 
en identifikator som i ettertid gjør det mulig å utveksle opplysninger knyttet til 
den samme brukeren, kan skje med eller uten medvirkning fra brukeren. Slik 
relatering vil som hovedregel regnes som behandling av personopplysninger 
som krever behandlingsgrunnlag og at grunnkravene til behandling er oppfylt.

Når det gjelder den løpende bruken av tjenesten vil identitetsforvaltningssamar-
beidets art kunne ha stor betydning for hvordan personopplysningsrettens be-
stemmelser kommer til anvendelse. Dersom identitetsforvalteren er databe-
handler for tjenesteyter er det tjenesteyter som har det formelle ansvar for at det 
foreligger behandlingsgrunnlag og at de andre grunnkravene for behandling av 
personopplysningene er oppfylt. Dersom identitetsforvalteren derimot er be-
handlingsansvarlig krever utlevering av personopplysninger til tjenesteyter (som 
også forutsettes å være selvstendige behandlingsansvarlig) at identitetsforvalte-
ren har adgang til å utlevere og at tjenesteyteren har adgang til å samle inn per-
sonopplysningene. Som hovedregel krever hver utveksling av brukeropplysnin-
ger mellom identitetsforvalter og tjenesteyter samtykke fra brukeren, men deler 
av den underliggende tekniske meldingsutvekslingen kan hjemles i annet un-
derliggende behandlingsgrunnlag som f eks avtale eller lov.

Analysene viser at identitetsforvaltningstjenesters tekniske og organisatoriske 
kompleksitet gjør det utfordrende å oppfylle personopplysningslovens informa-
sjonsplikter på hensiktsmessige måter. Personopplysningsloven stiller blant an-
net krav til at brukeren skal formidles informasjon ved innhenting av samtykke 
og ved innsamling av personopplysinger. I boken er det redegjort for flere tiltak 
som kan bidra til å oppfylle informasjonsplikten på en måte som i størst mulig 
grad bidrar til brukermedvirkning og kontroll. Et viktig utgangspunkt er at alle 
brukerinitierte transaksjoner bør regnes som innsamling fra brukeren selv i 
henhold til informasjonspliktregelen i pol § 19, selv om man rent teknisk kan 
argumentere for at opplysningene er innhentet fra identitetsforvalter. For å re-
dusere antallet formidlinger som kan bidra til å trette brukeren og trekke opp-
merksomheten vekk fra viktige beslutninger, bør aktørene forsøke å koordinere 
formidlingen og benytte de unntak fra informasjonspliktreglene som gjelder 
dersom brukeren allerede er gitt informasjon om behandlingen. Aktørene bør 
videre nøye vurdere hvilke opplysninger som skal formidles og hvordan de for-
midles. Det bør skilles mellom nødvendige opplysninger og ytterligere opplys-
ninger, og det kan være hensiktsmessig å formidle informasjonen gjennom per-
sonvernpolicyer – og i mange tilfeller også lagvise og/eller maskinlesbare 
personvernpolicyer. Funksjonalitet i brukerutstyr og programvare, herunder 
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brukerens nettleser, vil kunne bidra til økt brukermedvirkning og kontroll i for-
bindelse med bruk av identitetsforvaltningstjenester.

Kjernen i personopplysningsrettens minimalitetsprinsipp innebærer at den be-
handlingsansvarlige ikke skal samle inn og behandle opplysninger utover det 
som er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen. Det kan argumente-
res for at minimalitetsprinsippet også stiller krav til transaksjonsminimalitet, 
dvs at brukeren kan samhandle anonymt eller under pseudonym dersom for-
målet med behandlingen tillater det og det ikke medfører uforholdsmessige 
kostnader for den behandlingsansvarlige. Krav eller føringer til transaksjonsmi-
nimalitet følger også av toneangivende retningslinjer for autentisering. Når det 
gjelder relasjonsorientert identitetsforvaltning innebærer krav til transaksjons-
minimalitet at identitetsforvalteren bare formidler informasjon om brukerens 
alminnelige identitet der dette er nødvendig, og at identitetsforvalteren i stedet 
formidler opplysninger om brukerens rolle eller egenskaper der dette er tilstrek-
kelig for den aktuelle tjeneste. Prinsippet om brukermedvirkning og kontroll 
tilsier dessuten at felles tilgangsløsninger (single sign-on) innrettes slik at bru-
keren har kunnskap og kontroll over når vedkommende er autentisert overfor 
tjenesteytere. Autentiseringen bør ikke skje usynlig, den bør ikke skje før det er 
nødvendig og det bør være en brukervennlig og enkel måte å hindre tjenesteyte-
re i å kunne autentisere brukeren uten dennes samtykke.

Når det gjelder avviklingen av identitetsforvaltningstjenester må brukerne som 
hovedregel ha den samme rett til å avvikle kundeforhold og kreve personopplys-
ninger slettet som i alminnelige kundeforhold. Dog kan det tenkes at det gjen-
nom avtale eller lovgivning stilles krav til at identitetsforvaltere i en viss tid la-
grer dokumentasjon og logger knyttet til innrullering og løpende autentisering 
av brukere. Slik dokumentasjon kan være av betydning for å skape tillit og tro-
verdighet til identitetsforvalterens tjenester, spesielt dersom brukeren har opp-
trådt anonymt eller under pseudonym overfor tjenesteyter.

8.3 Rettspolitiske betraktninger og veien videre

Hovedformålet med boken har vært å drøfte hvilke krav personopplysningsret-
ten stiller til behandling av personopplysninger i forbindelse med relasjonsori-
entert identitetsforvaltning. Utover dette rettsdogmatiske perspektivet, har sik-
temålet også vært å synliggjøre hvordan identitetsforvaltning griper inn i 
personvernet og hvilke aspekter som er særlig viktige for å kunne fremme per-
sonvernet.
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Standarder for relasjonsorientert identitetsforvaltning er utviklet med henblikk 
på å løse enkelte sikkerhets- og personvernmessige utfordringer ved elektronisk 
samhandling. Tilrettelegging for felles tilgangsløsninger (single sign-on) inne-
bærer blant annet et potensiale for bedre, sikrere og mer kostnadseffektive au-
tentiseringsløsninger fremfor at hver virksomhet selv skulle drifte egne løsnin-
ger. Samtidig muliggjør slike løsninger brukerorienterte tjenester på tvers av 
virksomhets- og systemgrenser kombinert med distribuert lagring av person-
opplysninger hos den enkelte tjenesteyter fremfor sentral lagring i felles bruker-
portaler. For brukeren innebærer slike løsninger blant annet den praktiske for-
delen at det blir færre brukernavn og autentiseringsmekanismer å holde orden 
på, siden én autentisering kan gi tilgang til mange tjenester. Holdt opp mot den 
tradisjonelle tilnærmingen med egne løsninger for hver virksomhet innebærer 
derfor standarder og løsninger for relasjonsorientert identitetsforvaltning i seg 
selv et potensiale for å fremme personvernet.

Hvordan personvernet påvirkes av løsninger for relasjonsorientert identitetsfor-
valtning avhenger imidlertid i stor grad av hvordan standardene implementeres 
og hvilke behandlingsformer som velges. I dette arbeidet er tre aspekter blitt 
identifisert som særlig viktige for hvordan identitetsforvaltningstjenester påvir-
ker personvernet. 

Det første aspektet gjelder hvilke(t) faktisk forhold tjenesteyteren trenger å få 
autentisert vedrørende brukeren for at tjenesteyter skal kunne tilby den aktuelle 
tjeneste. Redegjørelsene viser at det i mange tilfeller tas for gitt at det er bruke-
rens alminnelig kjente identitet som skal autentiseres. I enkelte tilfeller vil det 
være hensiktsmessig eller kanskje helt nødvendig at tjenesteyter får autentisert 
brukerens alminnelig kjente identitet. Men det kan også være at identitet ikke er 
nødvendig, og at det kan være tilstrekkelig å få autentisert andre faktiske for-
hold, som f eks roller eller egenskaper. Slik rolle- eller attributtautentisering kan 
gjennomføres ved at brukeren logger seg inn hos sin identitetsforvalter og sam-
tykker til at identitetsforvalteren formidler de aktuelle opplysningene til tjenes-
teyter. På bakgrunn av de mottatte opplysningene kan tjenesteyteren fatte sin 
beslutning om å autorisere brukeren.

Det andre aspektet gjelder hensiktsmessig bruk av identifikatorer. På generelt 
grunnlag vil påvirkningen av personvernet avhenge av hvem som genererer eller 
tildeler identifikatoren, hvem som har kunnskap om koblingen mellom identifi-
katoren og brukeren og i hvilken grad identifikatoren gjør det mulig for aktører 
å knytte bruk av ulike tjenester til én og samme bruker (linkbarhet). En viktig 
komponent ved standarder for relasjonsorientert identitetsforvaltning er mulig-
heten for å generere og utveksle en relasjonsorientert identifikator mellom tje-
nesteyter og identitetsforvalter angående felles brukere. Slike identifikatorer 
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gjør det unødvendig å utveksle aktørenes lokale (kontekstspesifikke) brukeri-
dentifikatorer, og begrenser dessuten tjenesteyteres muligheter til å utveksle 
opplysninger om felles brukere seg imellom.

Det tredje aspektet gjelder hvordan brukeren best kan gjøres i stand til selv å ha 
kontroll over utlevering og behandling av egne personopplysninger. Dette as-
pektet knytter seg blant annet til samtykkets rolle som behandlingsgrunnlag og 
hensiktsmessig gjennomføring av informasjonsplikten. I boken argumenteres 
det for at gjennomføring av informasjonsplikten ikke er blitt gitt behørig opp-
merksomhet i teori og praksis, og at personvernpolicyer, gjerne i flere lag, er en 
hensiktsmessig måte å oppfylle informasjonsplikten. Brukergrensesnitt og bru-
kerutstyr, herunder muligheten for maskinlesbare personvernpolicyer, vil også 
kunne bidra til å fremme brukerens forståelse og kontroll over informasjonsfly-
ten. 

Av redegjørelsen for personvernøkende teknologi og innebygd personvern i kapit-
tel 2.3 kommer det frem at personvernøkende teknologi tradisjonelt har blitt 
karakterisert som tekniske og organisatoriske tiltak som tar sikte på å begrense 
adgangen til å identifisere den opplysningene gjelder. Standarder og løsninger 
for relasjonsorientert identitetsforvaltning kan implementeres og anvendes på 
måter som sikrer slik minimalitet. Utover dette nokså snevre minimalitetsper-
spektivet, vil løsninger for identitetsforvaltning også kunne fremme personver-
net ved å legge til rette for forholdsmessig (konteksttilpasset) identifisering og 
autentisering. Identitetsforvaltningsperspektivet innebærer derfor en mer hel-
hetlig tilnærming til elektronisk samhandling hvor mange av de tradisjonelle 
personvernøkende teknologi-komponentene settes sammen til mer bruker-
vennlige løsninger.

I den sentrale litteraturen vedrørende personvernøkende teknologi er det blitt 
presisert at personvernøkende teknologi (i snever forstand) ikke må sammen-
blandes med informasjonssikkerhetstiltak. Etter min oppfatning er det prinsi-
pielt sett viktig å holde fast ved dette skillet. Personvernøkende teknologi og 
identitetsforvaltning retter fokuset mot identitet og identifiserbarhet, og aktua-
liserer spørsmålet om det er nødvendig å samle inn identifiserende opplysnin-
ger, eventuelt hvilken rolle eller egenskap det er behov for å autentisere. Ved en 
ren informasjonssikkerhetstilnærming tar man ikke stilling til hvilke opplys-
ninger som skal samles inn, siden fokuset primært er rettet mot hvordan opplys-
ninger skal sikres under transport og lagring. Begge tilnærminger er selvsagt 
viktige. Faren ved kun å holde fast ved informasjonssikkerhetstilnærmingen er 
at man ikke legger noen begrensninger på hvilken informasjon som samles inn 
under dekke av informasjonssikkerheten er tilstrekkelig. Den første tilnærmin-
gen derimot, er personvernøkende i den forstand at den gir den enkelte bedre 
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kontroll over innsamling og videre behandling av personopplysninger. Ved vur-
deringen av hvordan tekniske og organisatoriske tiltak kan støtte opp under 
personvernet, bør man derfor alltid starte med å vurdere spørsmål knyttet til 
identitet og identifiserbarhet, for deretter å vurdere relevante informasjonssik-
kerhetstiltak. Det må i denne forbindelse antas at personvernøkende teknologi 
vil kunne ha betydning for informasjonssikkerhetsarbeidet ved at færre identi-
fiserbare opplysninger både reduserer sannsynligheten for brudd på informa-
sjonssikkerheten og konsekvensene av slike brudd.

Begrepet «personvernøkende teknologi» gir assosiasjoner til at teknologien ale-
ne bidrar til å fremme personvernet. Drøftelsene knyttet til standarder og løs-
ninger for relasjonsorientert viser etter min oppfatning at det er de samlede vir-
kemidler som er avgjørende. De underliggende standardene muliggjør riktig 
nok brukerstyrt utveksling av opplysninger mellom identitetsforvalter og tje-
nesteyter, men et stort slingringsmonn er overlatt til aktørene som skal imple-
mentere konkrete identitetsforvaltningsløsninger. Personopplysningsretten stil-
ler i den forbindelse krav til de behandlinger av personopplysninger som 
tjenestene forutsetter. Enkelte av lovens krav kan dessuten realiseres ved hjelp av 
spesifikk teknisk funksjonalitet, som f eks maskinlesbare personvernpolicyer. 
Identitetsforvaltningstjenester synes forøvrig som hovedregel å forutsette avta-
ler mellom identitetsforvaltere og tjenesteytere. Krav til avtaler følger direkte av 
personopplysningsloven i forholdet mellom behandlingsansvarlige og databe-
handlere, men også mellom behandlingsansvarlige vil det kunne være behov for 
å koordinere og avtalefeste etterlevelsen av regelverket og anvendelsen av felles 
tekniske standarder. Realisering av identitetsforvaltningstjenester fordrer vide-
re at tekniske standarder og rettslige og avtalemessige forpliktelser gjennomfø-
res i virksomhetene gjennom interne rutiner og internkontrollsystemer. Vellyk-
kede identitetsforvaltningstjenester forutsetter dessuten en viss grad av 
bevissthet og kunnskap hos brukerne, både om anvendelse av nye tjenester ge-
nerelt og om ivaretakelse av eget personvern spesielt.

Redegjørelsene i kapittel 2.3.3 viser at det internasjonalt og nasjonalt synes å 
være politisk ønske om å fremme personvernøkende teknologi, og at innførin-
gen av ny teknologi ikke må fortrenge muligheten for anonymitet og pseudony-
mitet. 

Ved slik regelverksendring mener jeg det er viktig å holde fast ved prinsippet om 
teknologinøytral personopplysningslovgivning. Med hensyn til personopplys-
ningsloven er det særlig bestemmelsene som gjennomfører minimalitetsprin-
sippet som kan bidra til å legge føringer eller krav til personvernøkende tekno-
logi. 



421

Redegjørelsen for prinsippet i kapittel 2.5.4 viser at personopplysningslovens 
bestemmelser, i likhet med personverndirektivets, primært retter seg mot om-
fanget av de opplysningene som samles inn og videre behandles, og at de i min-
dre grad fremstår som krav til begrenset identifiserbarhet og transaksjonsmini-
malitet. Ved tydeligere krav til transaksjonsminimalitet vil det f  eks måtte 
dokumenteres hvorfor den behandlingsansvarlige har behov for å samle inn og 
behandle identifiserende opplysninger, og hvorfor formålet ikke kan gjennom-
føres på bakgrunn av anonyme eller pseudonyme opplysninger. En slik tilnær-
ming ville innebære å snu dagens situasjon på hodet hvor det selvsagte er å be-
handle identifiserbare opplysninger. Forordningsforslagets bestemmelse om 
«Data protection by design and by default» vil kunne innebære et viktig skritt i 
denne retningen, jf. redegjørelsen i kapittel 2.3.4. Inspirasjon for slike bestem-
melser kan for øvrig hentes fra Tysklands føderale personopplysningslov § 3:

«§ 3a Data reduction and data economy
Data processing systems are to be designed and selected in accordance with the aim of 
collecting, processing or using no personal data or as little personal data as possible. In 
particular, use is to be made of the possibilities for aliasing and rendering persons 
anonymous, in so far as this is possible and the effort involved is reasonable in relation 
to the desired level of protection.»1033 

Krav eller føringer for transaksjonsminimalitet vil imidlertid ha lite gjennom-
slag uten innsikt i hvordan slik minimalitet kan oppnås, og i hvilken grad dette 
kan gjennomføres på måter som gjør at formålet med behandlingen likevel kan 
oppnås. Boken viser hvordan transaksjonsminimalitet kan oppnås innenfor 
rammene av relasjonsorientert identitetsforvaltning. De grunnleggende kon-
septene må imidlertid antas å ha overføringsverdi også for andre former for fy-
sisk og elektronisk samhandling, deriblant tilfeller hvor samhandlingen skjer 
direkte mellom bruker og tjenesteyter.

En annen mangel ved dagens personopplysningslovgivning er at den ikke tyde-
liggjør skillet mellom identifisering og autentisering. Redegjørelsene viser imid-
lertid at det av personopplysningslovens bestemmelser om blant annet datakva-
litet, samtykke, innsyn og informasjonssikkerhet er mulig å utlede krav til, eller 
forutsetninger om, autentisering. Forståelsen av skillet mellom identifisering og 
autentisering kommer særlig på spissen når det gjelder tolkningen og praktise-
ringen av bestemmelser som regulerer adgangen til å benytte fødselsnummer 
(som bare skal benyttes til identifisering) og biometri (som både kan benyttes 
som identifikator og autentiseringsmekanisme).

1033 Bundesdatenschutzgesetz (sist endret 15. november 2006).
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Det vil på enkelte områder være hensiktsmessig med mer detaljerte retningslin-
jer og krav til autentisering som kan utfylle personopplysningslovens generelle 
bestemmelser. Et utmerket utgangspunkt for utarbeidelse av slike retningslinjer 
er CDTs seks overordnede autentiseringsprinsipper som representerer et bredt 
samarbeid mellom Center for Democracy and Technology og representanter fra 
IT-industrien:

«1) Provide User Control – The informed consent of the individual should be obtained 
before information is used for enrollment, authentication and any subsequent uses.
2) Support a Diversity of Services – Individuals should have a choice of
authentication tools and providers in the marketplace. While convenient authenticati-
on mechanisms should be available, privacy is put at risk if individuals are forced to 
use one single identifier for various purposes.

3) Use Individual Authentication Only When Appropriate – Authentication systems 
should be designed to authenticate individuals by use of identity only when such infor-
mation is needed to complete the transaction. Individual identity need not and should 
not be a part of all forms of authentication.

4) Provide Notice – Individuals should be provided with a clear statement about the
collection and use of information upon which to make informed decisions.
5) Minimize Collection and Storage – Institutions deploying or using authentication 
systems should collect only the information necessary to complete the intended 
authentication function.

6) Provide Accountability – Authentication providers should be able to verify that 
they are complying with applicable privacy practices.»1034

CDTs prinsipper angir etter min oppfatning kjernen av de aspektene som er 
blitt trukket frem i dette arbeidet, og som vil være særlig avgjørende for om 
identitetsforvaltningsløsninger blir utviklet og implementert på en personvern-
fremmende måte.

Mer detaljert veiledning er allerede utarbeidet her hjemme i Rammeverket for 
autentisering og uaviselighet i og med offentlig sektor.1035 Rammeverket bidrar 
vesentlig til å konkretisere virksomheters selvstendige ansvar for å vurdere sik-
kerhetsnivå og korresponderende løsninger for autentisering for sine tjenester. 
En grunnleggende svakhet er imidlertid at den ensidig er rettet mot autentise-
ring av identitet. Sett i sammenheng med tilrettelegging for relasjonsorientert 
identitetsforvaltning i offentlig sektor overser veiledningen da det viktigste 

1034 Center for Democracy and Technology, Privacy Principles for Authentication Systems, 2003, 
http://www.cdt.org/privacy/authentication/030513interim.pdf, sist nedlastet 7. april 2009. 

1035 Se Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Rammeverk for autentisering og uavviselig-
het i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor, Oslo, 2008, omtalt i bokens kap 
3.5.2.
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spørsmålet, nemlig hvilket faktisk forhold tjenesteyter har behov for å få au-
tentisert. Først når man har klart for seg hva som skal autentiseres gir det me-
ning å stille spørsmål om hvordan slik autentisering kan gjennomføres på til-
fredsstillende måte.

Med mulighet for selektiv utveksling av brukerattributter åpner relasjonsorien-
tert identitetsforvaltning for et paradigmeskifte i synet på hvordan brukerorien-
terte tjenester kan kombineres med ivaretakelse av personvernet. Hvorvidt of-
fentlig og privat sektor lykkes i å utnytte dette potensialet avhenger imidlertid av 
hvordan man formulerer og tilnærmer seg de faktiske utfordringer. Slik jeg ser 
det er det behov for en mer helhetlig tilnærming til identitetsforvaltning med 
økt bevissthet om muligheten for å autentisere andre faktiske forhold enn iden-
titet. Offentlige myndigheter og Datatilsynet har her et særlig ansvar for slik 
veiledning og formidling. Inspirasjon og støtte for videre arbeid kan hentes fra 
andre nasjonale1036 og internasjonale1037 rammeverk og retningslinjer som frem-
hever mulighetene for å legge til rette for anonymitet og pseudonymitet ved å 
autentisere andre forhold enn identitet.

1036 Se f eks Australias, Canadas og USAs rammeverk for autentisering. Se Australian Govern-
ment, Australian Government e-Authentication Framework, 2005, Industry Canada, Princi-
ples for Electronic Authentication – A Canadian Framework, 2004 og Executive office of the 
President (USA), E-Authentication Guidance for Federal Agencies, 2004. 

1037 Se OECD, Recommendation on Electronic Authentication and Guidance for Electronic Authen-
tication, juni, 2007.
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