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Svar på høring av ny personopplysningslov 

Kunnskapsdepartementet viser til høring av ny personopplysningslov og gjennomføring av 

personvernforordningen.  

 

Kunnskapsdepartementet er i gang med å utrede behandlingen av personopplysninger som 

skjer på våre sektorområder, og hvilke konsekvenser ny personopplysningslov har for denne 

behandlingen. Det er så langt for tidlig å avgjøre hvorvidt den nye forordningen medfører 

behov for endringer i de særlovene vi har ansvar for. Vår foreløpige vurdering er likevel at 

den behandlingen av personopplysninger som skjer på Kunnskapsdepartementets 

ansvarsområder i stor grad er innenfor forordningens krav. I den grad vår utredning viser 

behov for endringer i særlovgivningen som en følge av forordningen, vil 

Kunnskapsdepartementet sende ut en egen høring om dette. Kunnskapsdepartementet har 

ikke avdekket bestemmelser i vår særlovgivning som henviser til gjeldende 

personopplysningslov. Det er derfor ikke behov for å foreslå endringer i våre særlover i den 

kommende proposisjonen knyttet til ny personopplysningslov. I enkelte 

forskriftsbestemmelser som Kunnskapsdepartementet har ansvar for, er det henvist til 

gjeldende personopplysningslov. Vi vil sørge for at disse forskriftsbestemmelsene endres før 

ny personopplysningslov trer i kraft.  

 

Kunnskapsdepartementet viser for øvrig til vår høring av endringer i universitets- og 

høyskoleloven og fagskoleloven med høringsfrist 4. desember 2017. I disse høringene 

foreslås det blant annet endringer som tar sikte på å ivareta kravene som følger av ny 

personopplysningslov og personvernforordningen.  

 

Det er som kjent ingen generell forskningslov i Norge. Vi støtter derfor JDs generelle 

synspunkt om at den nye personopplysningsloven skal regulere grunnleggende spørsmål om 
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forskeres bruk av personopplysninger. Vi støtter forslaget til ny § 6 om behandling av 

sensitive personopplysninger, men ønsker gjerne i samarbeid med JD å vurdere den 

konkrete utformingen av bestemmelsen. Vi mener videre at det er behov for en 

lovbestemmelse i personopplysningsloven som sikrer et supplerende rettslig grunnlag i 

nasjonal rett for behandling av personopplysninger etter forordningen artikkel 6, for de tilfeller 

der forskning blir utført i allmenhetens interesse, jf. § 6 i SOU 2017:50. Slik vi forstår 

forordningen, vil universiteter, høyskoler og helseforetak ha det nødvendige supplerende 

rettsgrunnlaget i hver sine lovverk, da disse slår fast at de har forskning som en av sine 

oppgaver. Andre forskingsinstitusjoner, som bl.a. forskningsinstituttene, private og offentlige, 

vil imidlertid ikke ha slikt grunnlag. Kunnskapsdepartementet mener derfor at en 

lovbestemmelse som skissert av JD i høringsnotatet pkt. 7.1.3. er nødvendig for å sikre at all 

forskning, og da også forskning i privat regi og offentlige forskningsinstitusjoner som ikke er 

opprettet med hjemmel i lov, har et lovlig grunnlag for å behandle personopplysninger, også 

der det ikke foreligger samtykke. 

 

Fra forskningsmiljøene er det på bakgrunn av høringen reist spørsmål om behovet for et eget 

lovgrunnlag for behandling av persondata til arkivformål utenom arkivlovens område. 

Forskningsdataarkiver blir stadig viktigere, blant annet for å sikre fremtidig forskning på 

eksisterende data. Dette bør gjelde både ikke-sensitive og sensitive personopplysninger. Vi 

ber JD vurdere om det er behov for et tydeligere lovgrunnlag for slik behandling.  

 

Videre er det reist spørsmål ved om det er tilstrekkelig behandlingsgrunnlag for forskning på 

strafferettslige opplysninger. Da dette er forskning som først og fremst foregår på JD sin 

sektor, antar vi at JD vil vurdere dette nærmere.  

 

Forordningen åpner for at en virksomhet kan sette ut oppgaven som personvernrådgiver. I 

dag fungerer NSD på vegne av de fleste institusjonene, som personvernombud på 

forskningsområdet. Den nye forordningen er slik vi vurderer det, ikke til hinder for denne 

typen avtaler. Det er imidlertid noe usikkerhet om forordningen åpner for at institusjonene 

kan ha ulike personvernrådgivere for ulike fagområder. Dette er situasjonen for mange 

institusjoner i dag, da NSD er personvernombud for forskning, mens det er andre ordninger 

på andre områder. Dette er en godt fungerende ordning som det er sterkt ønskelig å 

opprettholde. 

 

Vi antar at det vil kunne komme høringsuttalelser fra flere virksomheter på 

forskningsområdet. Disse uttalelsene kan tilsi behov for ytterligere endringer utover det vi har 

påpekt i vårt svar. Vi bistår gjerne JD i vurderingen av disse uttalelsene, og i utarbeidelsen 

av eventuelle endringer i forslaget til ny personopplysningslov.    

 

Med hilsen 

 

 

Ellen Carine Smogeli (e.f.) 

fagdirektør 

Kristian Olav Mørch 

seniorrådgiver 
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