Datatilsynet
Pb 8177 Dep
0034 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

15/1163-2

17.12.2015

TILDELINGSBREV 2016 – DATATILSYNET
1. 15INNLEDNING
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til Stortingets behandling av
Prop. 1 S (2015–2016), jf. Innst. 16 S (2015-2016) vedtatt 12. desember 2015. I dette
tildelingsbrevet gir departementet Datatilsynet fullmakt til å disponere de omtalte
bevilgninger i 2016 og redegjør for de forutsetninger og krav departementet har til
Datatilsynet i 2016, jf. reglement for økonomistyring i staten § 7.
Virksomhets- og økonomiinstruksen av 17. desember 2015 legger sammen med dette
tildelingsbrevet rammene for Datatilsynets virksomhet i 2016. Vi ber om at Datatilsynet
tar opp eventuelle uklarheter i tildelingsbrevet så snart som mulig.
2. OVERORDNEDE UTFORDRINGER OG PRIORITERINGER
Innbyggernes aktiviteter generer enorme mengder data (stordata) som kan
sammenstilles og analyseres slik at den gir verdifull kunnskap. Enkel og rimelig tilgang
til store datamengder kan utfordre personvernet. Ny teknologi gir samtidig muligheter
for å ivareta personvernhensyn på nye måter, blant annet gjennom innebygd
personvern.
Økende internasjonalt samarbeid og handel innebærer utfordringer blant annet i form
av ulikt regelverk for behandling av personopplysninger i ulike land. Disse
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utfordringene må løses av landene i fellesskap, og internasjonale regler står sentralt i
slikt samarbeid.
Datatilsynet skal arbeide for et godt personvern for alle, og at personvernhensyn blir
ivaretatt på en god måte i avveiningen mot andre samfunnsinteresser. Tilsynet skal
blant annet medvirke til at personvern blir et sentralt tema tidlig i utredningsprosesser.
Gjennom tilsyn og saksbehandling skal Datatilsynet kontrollere at lover og forskrifter
om behandling av personopplysninger blir fulgt, og at feil og mangler rettes.
Datatilsynet skal informere om utviklingen og aktuelle problemstillinger på
personvernområdet, og formidle kunnskap om personvernregler og ivaretakelse av
personvernet. Datatilsynet skal bidra med kunnskap til en opplyst debatt om sentrale
personvernspørsmål og gi råd og veiledning til befolkningen, private virksomheter og
offentlig sektor.
3. MÅL FOR 2016
Hovedmålet på personvernområdet og for Datatilsynets virksomhet er et godt
personvern for alle. I dette ligger at både innbyggere, virksomheter, organisasjoner og
offentlig forvaltning skal kjenne og etterleve personvernregelverket. Borgerne skal
settes i stand til å ivareta eget personvern. Datatilsynet har, som fagmyndighet og
tilsynsorgan, et særlig ansvar for å bidra til at dette målet nås.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt fire delmål for Datatilsynet i
2016.
Delmål 1: Virksomheter og borgere kjenner og anvender
personvernregelverket
Personvernregelverket oppfattes av mange som vanskelig tilgjengelig og teknisk
komplisert. Det er et klart mål at både de som behandler personopplysninger og de
som blir registrert, skal kjenne regelverket og være i stand til å anvende det. Store deler
at Datatilsynets virksomhet er rettet mot å gjøre regelverket kjent, forstått og praktisert.
Datatilsynet gjennomfører mange aktiviteter som bidrar til delmålet. Dette gjelder for
eksempel:
 Medieoppslag, bruk av sosiale medier og foredrag
 Prosjekter, normarbeid og lignende som skal fremme kunnskap om personvern
 Veiledningsarbeid
 Større lanseringer og arrangementer (som f. eks. pressekonferanser,
internettsveip, seminarer, uformelle møteplasser, kampanjer og konferanser)
 Tilsynsvirksomhet, herunder oppfølging og etterkontroll
 Behandlede enkeltsaker og ilagte reaksjoner
Årsrapporten skal inneholde en vurdering av effekter av årets aktiviteter for økt
kunnskap og sikrere atferd. Datatilsynet bør legge til grunn både kvantitative og
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kvalitative datametoder for vurderingen. Departementet ber om at oppstillinger av slikt
datagrunnlag skilles ut i eget vedlegg.
Delmål 2: Innebygd personvern ivaretas i utvikling av nytt regelverk og nye
tekniske løsninger
Innbyggernes aktiviteter genererer enorme datamengder. Informasjonen kan
sammenstilles og analyseres, og gi verdifull kunnskap blant annet om de registrertes
atferd, vaner og preferanser. Enkel og rimelig tilgang til store mengder data kan
utfordre personvernet og innbyggernes tillit til ivaretakelsen av personvernet. Derfor er
det viktig å drøfte personvernspørsmål tidlig i utrednings- og planprosesser. Ny
teknologi gir samtidig muligheter for å ivareta personvernhensyn på nye måter. Denne
teknologien kan brukes for å håndtere de utfordringene registrering og behandling av
personopplysninger kan by på. Innebygd personvern innebærer at løsninger designes
slik at personvernhensyn ivaretas.
Årsrapporten skal inneholde en vurdering av effekten av Datatilsynets arbeid med å
fremme prinsipper for innebygd personvern.
Delmål 3: God kjennskap til rettigheter og plikter i EUs personvernforordning
Internasjonalt personvernregelverk er i endring. Det viktigste arbeidet på området er
revisjonen av EUs personvernregelverk. Det gjeldende personverndirektivet erstattes i
løpet av noen få år av en generell forordning om behandling av personopplysninger.
Forordningen skal bidra til et mer harmonisert personvernregelverk i EU-/EØSområdet, og vil få stor betydning for utviklingen av personvernet internasjonalt. I tillegg
arbeides det med et direktiv om behandling av personopplysninger i justissektoren.
Datatilsynet skal delta aktivt i gjennomføring av det nye regelverket i norsk rett.
Årsrapporten skal inneholde en vurdering av effekten årets virksomhet har hatt for økt
kompetanse i Datatilsynet og økt kjennskap i befolkningen og blant virksomheter til
EUs personregelverk.
Oppdrag: I 2016 skal Datatilsynet bistå Justis- og beredskapsdepartementet og
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i arbeidet med å gjennomføre EUs
generelle forordning om behandling av personopplysninger i norsk rett. Det må
påregnes konkrete utredningsoppdrag som ledd i dette arbeidet.
Delmål 4: Datatilsynet er ombud for personvern nasjonalt og et effektivt
talerør for personvern internasjonalt
En viktig oppgave for Datatilsynet er å være ombud og talerør for personvernet.
Datatilsynet skal være en aktiv og konstruktiv bidragsyter i den offentlige debatten om
personvernspørsmål. Datatilsynet skal også bidra til at personvernhensyn ivaretas av
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andre, for eksempel ved behandling av personopplysninger, utvikling av IKT-systemer
der personopplysninger skal behandles, eller utarbeidelse av regler som har betydning
for behandling av personopplysninger. Datatilsynet skal dessuten delta aktivt i
internasjonale fora der personvern diskuteres.
Årsrapporten skal inneholde en vurdering av effekten Datatilsynets aktiviteter har hatt
for bedre vilkår for personvernet nasjonalt og internasjonalt.
4. ANDRE FORUTSETNINGER OG KRAV
4.1 Fellesføring for 2016
Som et ledd i arbeidet med en enklere hverdag for folk flest ønsker regjeringen å styrke
kontakten mellom brukerne og forvaltningen.
I 2016 skal Datatilsynet kartlegge hvordan brukere opplever virksomheten. Datatilsynet
står fritt til selv å velge metode for kartleggingen. Virksomheter som allerede har
etablert gode systemer for brukerundersøkelser og brukerdialog skal vurdere behovet
for å forbedre eksisterende initiativer eller å iverksette nye.
På bakgrunn av kartleggingen skal Datatilsynet vurdere og eventuelt ta initiativ til tiltak
som kan forbedre tjenestene.
I årsrapporten for 2016 skal Datatilsynet omtale resultatet av kartleggingen og eventuelt
beskrive hvilke tiltak som planlegges eller allerede er iverksatt.
5. BUDSJETTILDELINGER
5.1 Budsjettrammer 2016
Stortinget har for 2016 vedtatt statsbudsjettet for Kommunal- og
moderniseringsdepartementets område, jf. Innst. 16 (2015-2016), vedtatt 12. desember
2015.
Datatilsynet tildeles 45,5 mill. kroner på følgende kapitel og post i 2016:
Kap. 545 Datatilsynet
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter
Sum kap. 545

[i tusen kroner]
Budsjett 2016
45 587
45 587

Budsjettet skal dekke drift av Datatilsynet og tilsynets løpende oppgaver. Budsjettet er
økt med 7,5 mill. kroner fra 2015 for å dekke kostnader til Datatilsynets arbeid med å
forberede gjennomføring av nytt personvernregelverk, jf. delmål 3.
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5.2 Forutsetning for bevilgningene
KMD understreker at Datatilsynet har ansvar for å planlegge virksomheten i 2016 slik
at målene kan nås innenfor bevilgningsrammene i dette brevet, jf. reglement for
økonomistyring i staten § 9 og bestemmelser om økonomistyring i staten, pkt. 2.2.
Dersom det oppstår problemer med økonomistyringen, må tiltak iverksettes, slik at det
ikke oppstår behov for å øke bevilgningen. Departementet understreker at det ikke skal
pådras utgifter uten at det er budsjettmessig dekning for dem.
6. FULLMAKTER
Departementet delegerer de budsjettmessige fullmakter som framgår av vedlegg 2 til
dette tildelingsbrevet. Administrative fullmakter til Datatilsynet er delegert i økonomiog virksomhetsinstruks datert 17. desember 2015.
7. RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING
7.1 Rapportering gjennom året
I økonomi- og virksomhetsinstruks for Datatilsynet pkt. 3.2.5 er det stilt krav til
oversendelse av halvårsrapport. Halvårsrapporten skal dekke perioden 1. januar 2016 til
30. juni 2016, og skal inneholde rapportering om status, forventet årsresultat og risiko
for avvik. Ved risiko for avvik skal det gå fram av rapporten om avvik er akseptabelt,
eller om det må settes i verk tiltak for å redusere/unngå avvik. Det skal redegjøres for
eventuelle iverksatte tiltak. Halvårsrapporten sendes departementet innen 22. august
2016.
Datatilsynet skal gi departementet regnskapsstatus og prognose for resten av
budsjettåret per 30. april og 31. august. Regnskapsrapporteringen skal være
departementet i hende innen henholdsvis 20. mai og 20. september 2016.
Datatilsynet skal gjennomføre en overordnet risikovurdering basert på hovedmål og
delmål angitt i dette tildelingsbrevet. Risikovurderingen for 2016, med angivelse av
eventuelle risikoreduserende tiltak, skal oversendes departementet sammen med
årsrapporten for 2015, senest 25. februar 2016.
Departementet viser for øvrig til frister for ulike rapporteringer i styringskalenderen og
i økonomi- og virksomhetsinstruksen.
7.2 Årsrapport og årsregnskap
Datatilsynet skal oversende årsrapporten for 2016 til departementet, med kopi til
Riksrevisjonen, innen 24. februar 2017. Årsrapporten skal svare på krav som fremgår av
økonomi- og virksomhetsinstruks for Datatilsynet. Den skal inneholde rapportering om
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oppnådde resultater og effekter for hoved- og delmål basert på styringsparametere
omtalt i dette tildelingsbrevet, jf. pkt. 3 mål for 2016 og pkt. 4 Andre forutsetninger og
krav.
Departementet vil understreke at Datatilsynet står ansvarlig for at den avlagte
årsrapporten er korrekt og komplett ved oversendelse til departementet.
Departementet vil ikke godta at det gjøres korrigeringer i årsrapporten etter at den er
avlagt, med mindre det er særskilte forhold som gjør det nødvendig.

Med hilsen

Cathrin Sætre
ekspedisjonssjef
Oskar Petter Jensrud
avdelingsdirektør

Vedlegg (2):
1. Styringskalender for Datatilsynet i 2016
2. Budsjettmessige og administrative fullmakter for 2016

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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Vedlegg 1

Styringskalender for Datatilsynet for 2016
Måned
Januar

Februar

Rapportering/møte
Statsregnskapet 2015 – foreløpig regnskap,
bekreftelse/omposteringer
Statsregnskapet 2015 – forklaringer til
statsregnskapet
Statsregnskapet 2015 – søknad om overføring av
ubrukte midler
Statsregnskapet 2015 – rapport om anvendt kontoplan
og regnskapsprinsipp
Innspill til RNB
Årsrapport for 2015
Risikovurdering 2016

Tidspunkt
26.01.2016
26.01.2016
02.02.2016
02.02.2016
18.02.2016
22.02.2016
22.02.2016

Mars

Forslag til RNB
Etatsstyringsmøte nr. 1 (årsrapport 2015)

01.03.2016
15.03.2016

Mai

Innspill til rammefordeling
Innspill til Prop. 1 S (2016-2017)
Budsjett- og regnskapsstatus per 30.4 med prognose
ut året

02.05.2016
10.05.2016

August

Halvårsrapport 2016

22.08.2016

September

Etatsstyringsmøte nr. 2 (halvårsrapport)
Innspill til nysalderingen
Budsjett- og regnskapsstatus per 31.8 med prognose
ut året

13.09.2016
19.09.2016
20.09.2016

Oktober

Innspill til nye satsinger og kutt 2018

15.10.2016

Desember

Innspill til konsekvensjustering og spesifikasjon av
post 01 på underpost 1 og 2

10.12.2016

20.05.2016

Vedlegg 2

Budsjettmessige og administrative fullmakter for 2016
Bevilgningsreglementet har flere bestemmelser som gir Kongen fullmakt til å fastsette
unntak fra de hovedprinsipper som reglementet ellers er basert på. Det vises til
Finansdepartementets veileder for statlig budsjettarbeid som forklarer
budsjettfullmaktene nærmere (alle rundskriv fra Finansdepartementet finnes her). I
tillegg omtales betingelsene for flere av fullmaktene i Finansdepartements rundskriv R110 av 25. november 2013. Virksomheten er selv ansvarlig for å sette seg inn de krav og
hjemler det henvises til.
Nedenfor omtales to typer budsjettfullmakter: Først fullmakter som må delegeres for
hvert budsjettår, jf. pkt. A nedenfor. I tillegg vises det i del B til administrative
fullmakter som er delegert til Datatilsynet i økonomi- og virksomhetsinstruks.
A. Budsjettfullmakter som må delegeres hvert år, og som med dette delegeres:
 Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtale om kjøp av tjenester utover budsjettåret
på de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.3.
 Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr på kap. 545 og post 01 på
de vilkår som fremgår av R-110 pkt. 2.2.
B. Administrative fullmakter
 Administrative fullmakter innen lønns- og personalområdet er delegert til
Datatilsynet i økonomi- og virksomhetsinstruks datert 17. desember 2015, pkt.
3.4.

