
..___ •
Datatilsynet

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep
0032 OSLO

KD
13 MAI2011

(1/

Deres referanse Vår  referanse (bes oppgitt ved svar) Dato

11/00211-2 5 mai 2011

Høringsuttalelse - Utkast til lov om rapportering til database for vitenskapelig
publisering

Det vises til departementets høringsbrev av 21. februar 2011, hvor det foreslås en lov som
pålegger de aktuelle forskningsinstitusjoner å rapportere fødselsnummer til forfattere av
forskningspublikasjoner i en felles nasjonal database.

Lovforslaget innebærer at det etableres en felles nasjonal database for registrering av data om
vitenskapelige publikasjoner i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og
helseforetakene. Databasen Norsk Vitenskapsindeks (NVI) vil inneholde offentlig tilgjengelig
informasjon om vitenskapelige publiseringer samt hvilke forskere og institusjoner som står
bak publikasjonen. Det skal ikke registreres sensitive personopplysninger, jf
personopplysningsloven § 2 nr 8.

Det følger av personopplysningsloven § 12 at fødselsnummer kun skal benyttes når det er
sakelig behov for sikker identifisering og metoden er nødvendig for slik identifisering. Av
høringsnotatet fremgår det at bruk av fødselsnummer vil gi sikkerhet for at forskere i
databasen kan identifiseres tilstrekkelig presist, og at informasjon om publikasjoner kan
registreres på rett forsker til enhver tid. Videre går det frem at navn og fødselsdato ikke kan
brukes istedenfor fødselsnummer. Dette fordi det kan finnes to eller flere personer med
samme navn og fødselsdato.

Det er i høringsnotatet redegjort for tekniske løsninger om tilgang til fødselsnumre. Det
fremkommer blant annet at man skal bygge tekniske løsninger som sikrer at det kun er
personer med tjenestelig behov som har tilgang til forskernes fødselsnumre. Løsningen skal
videre sikre at fødselsnumre aldri blir tilgjengelig for de øvrige brukerne av databasen. Dette
vil bli sikret gjennom ulike nivåer i tilgangsstyringen til databasen.

Datatilsynet påpeker at registrering av opplysninger i databasen innebærer et inngrep i
forskernes personvern. Det er imidlertid et relativt lite inngrep det her er tale om. Det skal
ikke registreres sensitive personopplysninger, og databasen vil inneholde offentlig tilgjengelig
informasjon. Det er i høringsnotatet også redegjort for tekniske løsninger om tilgang til
fødselsnumre.
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Datatilsynet fremhever at det selv om fødselsnummer ikke er å anse som en sensitiv
opplysning etter personopplysningsloven, oppleves ofte opplysningen som følsom. Dette viser
også Datatilsynets erfaring med veiledning om bruken av fødselsnummer. Misbruk av
fødselsnummer er som kjent også nært knyttet til identitetstyveri. Datatilsynet fremhever
derfor viktigheten av at høringsnotatets redegjørelse for tekniske løsninger omkring tilgang til
fødselsnummer ivaretas i praksis.

På bakgrunn av det ovennevnte har Datatilsynet ingen prinsipielle innvendinger til at
personvernhensyn viker for formålet med å etablere databasen (NVI).
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