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Forslag til ny forskrift om Nasjonale vitnemåls og karakterportal - høring -   

 

Vi viser til brev av 19. september 2016. 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ser at forslaget i betydelig grad vil forenkle og 

forbedre hverdagen både for den enkelte jobbsøker og for arbeidsgivere, som slipper å finne 

frem og verifisere gamle papirdokumenter. KMD vil imidlertid understreke viktigheten av at 

personvernet ivaretas, og har følgende merknad i saken:  

 

Sensitive personopplysninger 

I merknaden til § 1 i forskriftsutkastet fremgår det at departementet ikke anser opplysningene 

i vitnemåls- og karakterportalen (Vitnemålsportalen) som sensitive personopplysninger, jf. 

personopplysningsloven § 2 nr. 8. Dette gjelder, ifølge departementet, både opplysninger som 

overføres automatisk og opplysninger som overføres etter brukers initiativ.  

 

Det er riktig at informasjon om fødselsnummer, D-nummer, navn, oppnådde grader og 

karakterer i seg selv ikke er definert som sensitive personopplysninger i 

personopplysningsloven § 2 nr. 8. En students tilknytning til én eller flere bestemte 

utdanningsinstitusjoner vil imidlertid blant annet kunne si noe om forholdene opplistet i 

personopplysningsloven § 2 nr. 8 bokstav a. Videre vil vurderingene som fremgår av vitnemål 

sammen med fravær, datoer på avlagte eksamener og resultater kunne si noe om helseforhold 

eller noen av de andre forholdene som er opplistet i personopplysningsloven § 2 nr. 8.  

Behandling av sensitive personopplysninger stiller blant annet ekstra strenge krav til 

sikkerheten i informasjonssystemene, se særlig personopplysningsforskriften kapittel 2.  
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Side 2 

 

Vi registrerer at det i forskriftsutkastets § 7 slås fast at den behandlingsansvarlige skal besørge 

tilfredsstillende informasjonssikkerhet og internkontroll. Vi legger til grunn at det vil bli 

etablert et informasjonssystem som ivaretar den sikkerhet som sensitive personopplysninger 

krever. 

 

I forlengelsen av dette viser vi til at personopplysningsloven og -forskriften inneholder 

detaljerte regler om informasjonssikkerhet og internkontroll. I forskriftsutkastet § 1 annet ledd 

slås det fast at personopplysningsloven og personopplysningsforskriften skal gjelde for 

Vitnemålsportalen. Ved å sammenholde utkastets § 1 annet ledd med utkastets § 7 kan det 

oppstå tvil om § 7 i forskriftsutkastet oppstiller andre og avvikende plikter enn det som følger 

av personopplysningsregelverket. Bestemmelsen bør derfor utgå. 

 

Forslaget til § 4 om Vitnemålportalens innhold  

I § 4 annet ledd i forskriftsutkastet heter det at vitnemålsportalen, ved pålogging og bruk av 

portalen, automatisk vil innhente "personopplysninger som navn, oppnådde grader og 

karakterer" (vår kursivering) fra de utdanningsinstitusjonene vedkommende har avlagt 

eksamen ved. Etter sin ordlyd åpner bestemmelsen i prinsippet for innsamling av enhver type 

personopplysning som utdanningsinstitusjonene besitter om sine nåværende og tidligere 

studenter, jf. uttrykket "som". Den foreslåtte formuleringen i § 4 annet ledd er etter vår 

vurdering ikke tilstrekkelig presis. Det bør uttømmende angis hvilke personopplysninger som 

skal kunne automatisk innhentes og registreres i Vitnemålsportalen. Slik vi ser det, setter 

ordlyden i § 4-14 annet ledd i universitets- og høyskoleloven de ytre rammene for hvilke 

personopplysninger som kan innhentes, begrenset til identitetsopplysninger, vitnemål og 

karakterer. Vi ber av den grunn om at begrepet "som" slettes fra § 4 annet ledd i forskriften.    

 

Videre mener KMD at pålogging i Vitnemålsportalen ikke burde føre til automatisk 

innhenting av personopplysningene opplistet i § 4 annet ledd, da pålogging og bruk av 

portalen ikke kan sidestilles. Det må være mulig for de registrerte å logge seg inn i en portal 

der en rekke personopplysninger om dem er automatisk innhentet og registrert, for å gjøre seg 

kjent med portalen og dens innhold samt bestemme seg for hvorvidt de ønsker å ta portalen i 

bruk, uten at det skal medføre automatisk innhenting og registrering av ytterligere 

personopplysninger om dem. Dette er særlig viktig i lys av den enkelte ikke kan reservere seg 

mot registrering i Vitnemålsportalen som sådan. Vi foreslår av den grunn at § 4 annet ledd 

justeres, slik at pålogging ikke fører til automatisk innhenting av flere personopplysninger enn 

de som uansett skal finnes i Vitnemålsportalen, jf. § 4 første ledd.   

 

Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Irene Ekeli 

 seniorrådgiver 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
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