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FD anser det som viktig at dagens unntak for behandling av personopplysninger i
forskningssammenheng og for historiske formål ikke snevres inn.

Forholdet til FDs sektorlovgivning
FD forvalter blant annet lov om forebyggende sikkerhet (sikkerhetsloven) med
forskrifter.

Det er viktig at de unntaksbestemmelsene som finnes i dagens regelverk kan
videreføres når det gjelder behandling av personopplysninger knyttet til rikets
sikkerhet. Dette gjelder i hovedsak unntak fra informasjonsplikten i forhold til den
registrerte, unntak fra melde - og konsesjonsplikten og begrensninger i
tilsynsmyndighetens kompetanse.

03 JUL 2017

HØRING  -  EU-KOMMISJONENS FORSLAG TIL NYE PERSONVERNREGLER

Det vises til høringsbrev av 19. april 2012 vedrørende EU- kommisjonenes forslag til ny
personvernforordning.

Generelle kommentarer
Forsvarsdepartementet (FD) stiller seg positiv til at Kommisjonen har foreslått et
regelverk som er tilpasset dagens teknologiske virkelighet. FD synes imidlertid det er
uheldig at Kommisjonen foreslår en forordning. Dette gir begrenset mulighet til å
tilpasse personvernlovgivningen til øvrige norsk regelverk og gir Norge mindre
handlingsrom. FD har videre merket seg at direktivet åpner for en stor grad av delegert
lovgivningsmyndighet til Kommisjonen. FD mener det bør arbeides for å begrense
omfanget av slik delegert myndighet.



Det følger av forordningens art. 2 nr. 2 at behandling av personopplysninger som
omhandler nasjonale sikkerhetsinteresser faller utenfor regelverkets område. FD er av
den oppfatning at dette vil omfatte blant annet aktiviteter innenfor sikkerhetsloven og
f.eks. NorCerts virkeområde (NorCERT er Norges nasjonale senter for håndtering av
alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon), jf. også
fortalens punkt 39.

Det er av avgjørende betydning for rikets sikkerhet at det finnes unntaksmulighet fra
informasjonsplikten overfor den som er registret, da det vil være tilfeller hvor slik
informasjon kan skade rikets sikkerhet.

FD har ved en sammenlikning av direktivet 95/46/EF art 3 og art 13 merket seg at det
ikke lenger er et unntak fra behandling av opplysninger som omfatter forsvaret. FD
antar imidlertid at dette ikke vil innebære en endring i forhold til dagens norske
regelverk.

I henhold til personopplysningsforskriften § 1-2 har Datatilsynet ikke
tilsynskompetanse på registreringer som har betydning for rikets sikkerhet. Det
fremgår ikke av forordningen at det legges noen begrensing på tilsynsmyndighetens
kompetanse. Det antas imidlertid at denne begrensningen vil følge av at behandling av
personopplysninger som omfatter nasjonale sikkerhetsinteresser er unntatt fra
forordningen, jf. Art. 2 nr. 2 og Art 52 nr. 2 a.
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