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Røde Kors høringsinnspill til ny personopplysningsloven - gjennomføring av personvernforordning 

i norsk rett 

Røde Kors vil med dette avgi høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag til ny 

personopplysningslov. Vi ser det som positivt at departementet vil inkorporere forordningen i sin helhet i 

ny personopplysningslov og at den vil gis anvendelse både innenfor og utenfor EØS avtalens saklige 

virkeområde, slik som den gjeldende personopplysningslov. Vi er imidlertid bekymret for om 

Datatilsynet vil ha tilstrekkelig kapasitet til å kunne foreta nødvendige forhåndsdrøftinger, hvilket vil 

være svært viktig når konsesjonsordningen forsvinner neste år. 

Forordningen krever et supplerende rettslig grunnlag i nasjonal rett for enkelte behandlingsgrunnlag. 

Røde Kors forstår dette kravet dithen at folkerettslige forpliktelser regnes som del av den nasjonale retten. 

Vi tenker da spesielt på de tilfellene hvor Røde Kors opptrer som støtteaktør for myndighetene og utfører 

statlige oppgaver som følger av Genevekonvensjonene samt de menneskerettslige konvensjonene 

inkorporert i menneskerettsloven. Vi vil i denne sammenheng bemerke at den Internasjonale Røde Kors 

komite i Geneve har vært aktive i forhandlingene med EU i forbindelse med arbeidet med den nye 

forordningen, for å fremme de humanitære hensynene spesielt ved katastrofer. Den Internasjonale Røde 

Kors komiteens innspill ble tatt med i den nye forordningen og kommer spesielt til uttrykk i art.46, 73 og 

112. Røde Kors legger til grunn at disse bestemmelsene vil kunne utgjøre tilstrekkelig 

behandlingsgrunnlag under visse humanitære nødsituasjoner og katastrofer. 

For øvrig vil vi bemerke at Røde Kors syntes det er svært viktig å ivareta samt sikre den enkeltes 

personvern, og slutter oss i det store og det hele til departementets forslag til ny personopplysningslov. 
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