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Høring av NOU 2011:20 Ungdom, makt og medvirkning

Vi viser til Barne-, og inkluderingsdepartementets brev av 03.02.2012 om
ovennevnte. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har følgende
merknad:

For å sikre at unges personvern beskyttes på Internett har utvalget anbefalt at feltet bør
reguleres, og at unge som opplever personvernkrenkelser bør få hjelp. I denne
forbindelse har utvalget uttalt at informasjons- og hjelpetjenesten slettmeg.no bør få en
egen post på statsbudsjettet, og videreføres i regi av Datatilsynet.

Fomyings-, administrasjons- og kirkeministeren besluttet i november 2011 at
informasjons- og hjelpetjenesten slettmeg.no, etter endt prosjektperiode i Datatilsynet
31.12.2011, skal driftes hos Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

Slettmeg.no i regi av NorSIS videreføres som et lavterskeltilbud til privatpersoner som
har behov for hjelp og veiledning for å få slettet informasjon som er publisert på
Internett om dem. Formålet med tjenesten skal være å gi råd, veiledning og konkret
bistand til dem som føler seg krenket på nett, eller som av andre grunner ønsker å få
slettet, eller rettet opp, personopplysninger som er publisert på Internett. Svake
grupper i samfunnet, som for eksempel barn og unge, skal prioriteres.

I forbindelse med overføringen av slettmeg.no fra Datatilsynet til NorSIS, har FAD
presisert at overføringen av slettmeg.no til NorSIS ikke skal ut1øse behov for å øke
FADs grunnbevilgning til NorSIS. Eventuelle fremtidige budsjettbehov som måtte
knytte seg til utvidelser i aktiviteter knyttet til rettledningstjenesten for sletting av
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uønskede nettytringer og krenkelser forutsettes dekket ved hjelp av andre
bidragsytere.

Det er mange bransjeaktører som kan være aktuelle med hensyn til å bidra med
finansiering av drift og aktiviteter knyttet til slettmeg.no. FAD har bedt NorSIS om å
utrede ulike fremtidige medfinansieringsLøsninger, og fremme disse overfor
departementet FAD har per dags dato ennå ikke mottatt forslag om dette fra NorSIS.

Eventuell beslutning om å innrette slettmeg.no mot andre behov enn de som er omtalt
ovenfor, bør dreftes særskilt i regjeringen med tanke på budsjettmessig inndekning av
slik utvidelse/endring. Konsekvenser av en mulig utvidelse av aktiviteter hos
slettmeg.no er så langt ikke utredet.

Økte ressurser til tilsyn med barneverninstitusjoner
Utvalget foreslår minimum en fordobling av tilsynet med barneverninstitusjoner. En
økning i antall tilsyn vil kreve økte ressurser ved fylkesmannsembetene. Hyppigheten
av tilsyn bør baseres på risiko- og sårbarhetsvurderinger ved hver enkelt institusjon.
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