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Høring - Kunnskapsdepartementet - NOU 2009:18 Rett til læring

Det vises til høringsbrev av 22. juli 2009, med frist for kommentarer i dag 27. november
2009.

Datatilsynet har gått igjennom rapporten, og kan ikke se at rapporten avdekker
personvernspørsmål som ikke er tilstede etter dagens regulering og den virkelighet som
beskrives.

Datatilsynet fremhever viktigheten av at personvern tas hensyn til i arbeidet med de grupper
som har behov for å få bedret egen læring. Rapporten viser flere steder til at for å oppnå et
tilpasset tilbud til den enkelte er det et behov at mange faginstanser arbeider sammen. Dette
gir i seg selv en del personvernrelaterte utfordringer.Mange av de samarbeidende parter vil
hver i seg være underlagt taushetspliktbestemmelser, og spørsmålet om den enkelte instans
kan dele informasjon med andre instanser må vurderes konkret. Tilsynet ser med tilfredshet at
dette er behandlet og til dels problematisert blant annet i kapittel 17 hvor det diskuteres
bruken av "informert samtykke". Datatilsynet legger til grunn at det er ment å beskrive et
samtykke med samme innhold som beskrevet i personopplysningsloven — at et samtykke skal
være frivillig, utrykkelig og informert.

Datatilsynet understreker at det er viktig å se hen til alle personopplysninger om alle personer
som omhandles i arbeidet med å bedre enkeltindividers læring. At det behandles opplysninger
om andre enn den som skal ha bedret egen læring er naturlig, og det er viktig å huske på at
disse personer bør ha samtykket til informasjonsinnhentingen og at de som innhenter
opplysninger vil ha en informasjonsplikt i henhold til reglene i personopplysningslovens § 19
flg.

M hil en

eor pe s
dire tø

Kim Ellertsen
avdelingsdirektør

Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr:
Postboks 8177 Dep Tollbugt 3 22 39 69 00 22 42 23 50 974 761 467
0034 OSLO

Kr)

0 I DES 2009

Hjemmeside:
www.datatilsynet.no



Kopi: Fornyings- og Administrasjonsdepartementet, v/Statsforvaltningsavdelingen,
Pb 8004 Dep, 0030 Oslo

2 av 2


