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Høring - utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av 

personvernforordningen i norsk rett   

Kulturrådet takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse. Kulturrådet har i vårt høringssvar konsentrert 

oss om noen få områder som vi vil konkretisere i det følgende: 

 

1 Personvernombud 

Det foreslås i det foreliggende høringsutkastet å endre dagens tittel personvernombud til 

personvernrådgiver, uten at det framgår en begrunnelse for dette valget, annet enn at personvernrådgiver 

er benevnelsen benyttet i politiregisterloven. Kulturrådet vil imidlertid på det sterkeste oppfordre til 

fortsatt bruk av benevnelsen ombud, da dette er et godt innarbeidet begrep på norsk. Det er en vesentlig 

forskjell på en HMS-rådgiver og et verneombud og det ligger helt andre forventninger til uavhengighet 

ved en ombudsrolle enn hva det gjør for en rådgiver, jf. verneombudets uavhengighet og mulighet til å 

rapportere utenom linjeorganisasjonen direkte til ledelse og Arbeidstilsynet. Tilsvarende er det naturlig at 

et personvernombud fortsatt vil ha mulighet til å varsle henholdvis ledelse og Datatilsynet utenom linjen. 

 

Kulturrådet ser forøvrig ingen behov for en egen lovbestemmelse om personvernombudets taushetsplikt, 

da det allerede er en bestemmelse om taushetsplikt i arbeidsmiljøloven § 8-3 Fortrolige opplysninger og 

forvaltningsloven § 13, samt at de fleste virksomheter vil ha taushetsplikt som en del av arbeidsavtalen. 

 

2 Unntaksbestemmelse for viktige samfunnsinteresser 

Kulturrådet støtter forslaget om at Datatilsynet som en sikkerhetsventil bør ha adgang til å gi tillatelse til 

behandling av sensitive personopplysninger når det er nødvendig av hensyn til viktige 

samfunnsinteresser, jf. lovutkastet § 7 første ledd.  

 

3 Arkivformål 

Kulturrådet støtter forslaget til at det bør stilles vilkår om tilråding fra personvernombud for arkiv-, 

forsknings- og statistikkformål uten grunnlag i samtykke eller særlovgivning, jf. lovutkastet § 6 andre 

ledd bokstav d.  
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Videre støtter Kulturrådet unntaksbestemmelsen i lovutkastet § 14, første og tredje ledd, ved behandling 

av personopplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse. 

 

4 Ansettelsesforhold 

Kulturrådet støtter lovutkastets forslag om bestemmelser om kameraovervåking av arbeidsplasser, og at 

dette fortsatt kun unntaksvis skal tillates, dersom det det ut fra virksomheten er behov for å forebygge at 

farlige situasjoner oppstår samt å ivareta hensynet til ansattes eller andres sikkerhet, lovutkastet § 2, 

forutsatt at det legges en restriktiv forståelse til grunn. Kulturrådet støtter likeledes forslaget om at det er 

Datatilsynet som kan gi unntak fra bestemmelsene om sletting av opptak, lovutkastet § 5 fjerde ledd. 

 

Kulturrådet støtter lovutkastets forslag om en egen lov om Bestemmelser om arbeidsgivers innsyn i e-

postkasse mv. og finner dette å være en god måte å kunne håndtere nasjonale regler. Kulturrådet støtter 

forøvrig lovutkastets forslag til unntaksbestemmelse for innsyn i aktivitetslogg, lovutkastet § 3 sjuende 

ledd. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

 

Harald Botha Eli Solberg 

avdelingsdirektør personvernombud 

  

 

Godkjent og ekspedert elektronisk 
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