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HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM OFFENTLIGE
MYNDIGHETERS PLIKT TIL UKREVET Å GI LIGNINGS- OG
MERVERDIAVGIFTSMYNDIGHETENE OPPLYSNINGER OM
UTBETALING AV ERSTATNINGER TILSKUDD BIDRAG STØNADER MV

Det vises til Deres høringsbrev av 2. februar 2007.

I høringsnotatet understrekes gjentatte ganger at de opplysninger forskriftsendringen
omfatter ikke er underlagt taushetsplikt-. Datatilsynet vil femerke at dette likevel ikke
medfører at opplysninger uten nærmere vurdering kan utleveres. Utlevering av
personopplysninger vil måtte oppfylle et av vilkårene i personopplysningslovens § 8,
og eventuelt § 9 dersom opplysningene er sensitive. Og det er nettopp et slikt grunnlag
man foreslår å etablere gjennom forskriftsendringen.

Etter forslaget skal offentlige myndigheter og innretninger utlevere opplysninger til
ligningsmyndighetene etter eget initiativ, i motsetning til dagens situasjon hvor
utlevering skjer for navngitte personer på grunnlag av ligningsmyndighetens
forespørsel. Datatilsynet anser at det ikke er tilstrekkelig redegjort for behovet for en
slik endring.

Utleveringshjemmelen i forslagets § 1 fremstår som svært vid. En kan ikke se bort i fra
at en forskriftsendring som foreslått vil medføre at ligningsmyndighetene får tilført
flere personopplysninger enn det som er nødvendig for å fastsette riktig ligning.
Utlevering av slik overskuddsinformasjon medfører et unødvendig inngrep i den
enkeltes personvern som vil være i strid med personopplysningslovens § 11 d.
Datatilsynet mener derfor at utleveringsplikten må avgrenses ved at det tas inn et krav
om at opplysningene som utleveres skal ha betydning for ligningen. Denne
begrensningen er forutsatt i høringsnotatet. I den grad slike vurderinger i et
høringsnotat i det hele tatt blir tillagt vekt ved senere bruk av bestemmelsen, er de
imidlertid vanskelig tilgjengelige. Begrensingen bør derfor fremgå klart av forskriften.

I notatets pkt. 6 blir det opplyst at informasjonen som overleveres
ligningsmyndighetene ikke skal inneholde sensitive personopplysninger i
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personopplysningslovens forstand. Utbetaling av stønad, trygd og erstatning vil i en
del tilfeller avhenge av mottakerel helseforhold. Datatilsynet finner derfor at det er
grunnlag for å anta at opplysningene som utleveres tidvis vil kunne være å anse som
sensitive.

Personopplysningsforskriften § 2-11, 3. ledd stiller krav om kryptering eller annen
sikring ved elektronisk overføring av personopplysninger når konfidensialitet er
nødvendig. Når opplysningene, som nevnt over, tidvis vil være sensitive, foreligger et
klart behov for konfidensialitet. Datatilsynet legger derfor til grunn at man ved
elektronisk overføring vil sørge for en løsning som oppfyller de ovennevnte kravene i
personopplysningsforskriften.
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