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Høringsuttalelse - NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom

Datatilsynet viser til Departementets høringsbrev av 4. juli 2011.

Datatilsynets merknader til utredningens kapittel 18 og 24, eventuelt med tilhørende forslag
til lovtekst, følger nedenfor.

Merknader til kapittel 18 — bemanning, kompetanse og roller
Mottaksutvalget går inn for at ansatte ved asylmottakene skal være underlagt full taushetsplikt
overfor utlendingsmyndighetene, jf. utredningens avsnitt 18.4 og lovforslagets § 4. Utvalget
presiserer at forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikten skal gjelde uavhengig av om
den enkelte driftsoperatør er en kommunal, privat eller ideell organisasjon.

Datatilsynet stiller seg bak utvalgets vurdering av spørsmålene taushetsplikt for de
mottaksansatte, og forslaget til lovtekst i lovutkastets § 4.

Tilsynet gjør likevel oppmerksom på at bestemmelsene i kapittel II i personopplysningsloven
supplerer forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt. Lovens generelle grunnkrav til
behandling av personopplysninger kan således virke begrensende på informasjonsutveksling
mellom parter som ikke ellers ville være omfattet av forvaltningsloven. Forutsetningen er at
ett av de alternative vilkårene i personopplysningslovens § 3 første ledd er oppfylt.

Merknader til kapittel 24 — identifisering av sårbare personer
Ifølge artikkel 17 (1) i EUs mottaksdirektiv, skal medlemsstatene ta nærmere bestemte
grupper av sårbare personers situasjon i betraktning, i utformingen av den nasjonale
lovgivningen på området. Identifisering av disse personene er således en forutsetning for at
deres spesielle behov skal kunne dekkes i praksis, slik at direktivets krav kan etterleves. Det
er dermed på det rene at det foreligger et identifikasjonsbehov.

Når det ikke er mulig å fastslå om en person har spesielle behov på bakgrunn av objektive og
mer eller mindre umiddelbart synlige kriterier — det kan for eksempel dreie seg om psykiske
lidelser — er Datatilsynets oppfatning at de de ulike gruppene av sårbare personer bør
informeres om hvilke rettigheter de har. I den forbindelse skal de aktuelle personene også
gjøres oppmerksom på at det er frivillig å gi fra seg opplysninger om de forhold som ligger til
grunn for den enkeltes tilhørighet i en gruppe av sårbare personer, sml.
personopplysningsloven § 2 nr. 7.
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Ofte vil de forholdene som det her er snakk om kunne være å betrakte som sensitive
personopplysninger. Personopplysningsloven stiller skjerpede krav til behandlingen av slike
opplysninger. Behandling sensitive personopplysninger utløser blant annet konsesjonsplikt,
med mindre databehandlingen skjer i "organ for stat eller kommune når behandlingen har
hjemmel i egen lov", se personopplysningsloven § 33 første og fjerde ledd. Dette gjelder
uavhengig av om opplysningene er samlet inn på bakgrunn av den enkeltes samtykke.

Av denne årsak anmodes det om at Departementet vurderer om det i tilstrekkelig grad er tatt
hensyn til personopplysningslovens hjemmelskrav i mottaksutvalgets forslag til lovtekst, eller
om det finnes bestemmelser i utlendingslovgivningen for øvrig som omfatter behandling av
de nevnte kategorier av personopplysninger.

Det vises for øvrig til vedlagte brev av 23. april 2010 fra Datatilsynet til
Utlendingsdirektoratet, se særlig brevets avsnitt 2.

De generelle kravene til informasjonssikkerhet skjerpes også dersom personopplysningene
som behandles er av sensitiv karakter, jf. kravet i personopplysningsloven § 13 første ledd om
at informasjonssikkerheten skal være "tilfredsstillende". Bestemmelsene i personopplysnings-
loven § 13 til 15, samt personopplysningsforskriften kapittel 2 og 3, vil gjelde fullt ut, så
fremt informasjonsutvekslingen er omfattet av personopplysningsloven § 3 første ledd.

Datatilsynet stiller seg for øvrig bak utvalgets synspunkt om at helsetjenesten i kommunene
bør ha driftsansvaret for helsetjenesten i transittmottakene, jf. utredningens avsnitt 24.5.2.3.
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