
Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 OSLO

Deres referanse

09/1827 SL MLF/KR

DET KONGELIGE FORNYINGS-
OGAJM EMENT

TET

Arkivnr.

Vår referanse Dato

200901916-/AKH 29.09.2009

Høring av forslag til bestemmelser om at skatteetaten kan gjøre forhåndsutfylte
oppgaver tilgjengelig for mottakeren

Vi viser til Finansdepartementets brev av 2. juli 2009 vedrørende ovennevnte.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har merknader knyttet til
lovforslagene.

Vi viser til Datatilsynets kontrollrapport og vedtak i forbindelse med tilsyn hos Altinn og
Skatteetaten 14. og 15. mai 2008. Det fremmes her kritikk for utilstrekkelig
behandlingsgrunnlag for tilgjengeliggjøring av selvangivelse på internett. Det er positivt
at F'inansdepartementet følger opp dette ved å fremme forslag om å lovfeste praksisen
for slik tilgjengeliggjøring. Dette gir et sterkere rettsgrunnlag for å samle informasjon i
en nettportal om alle skatteytere, og dermed bedre ivaretakelse av personvernhensyn.
Utover dette kan ikke FAD se at de personvernmessige konsekvenser av
tilgjengeliggjøring av forhåndsutfylte opplysninger er utredet, slik utredningsinstruksen
og tilhørende veileder om vurdering av personvernkonsekvenser forutsetter.

Opplysninger som er tilgjengelig i portalen er fødselsnummer, inntekt, formue,
eiendom, bankkontonumre mv. Dette er opplysninger som for mange oppleves som
følsomme, og som potensielt kan misbrukes. Det er derfor svært viktig at portalen er
forbundet med forsvarlig opplysningssikkerhet. Datatilsynet fremmet i forbindelse med
kontrollen kritikk mot sikkerhetsløsningene ved tilgjengeliggjøringen. Slike
sikkerhetsproblemer finner ikke sin løsning i den foreslåtte lovhjemlingen, og videre
arbeid mot å sikre tekniske løsninger som forhindrer misbruk av opplysninger er viktig.
Datatilsynets kritikk retter seg mot at nødvendig informasjon for innlogging følger med
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skattekort og selvangivelsen, som blir oversendt i usikret post. FAD mener muligheten
for personlig oppmøte for å aktivere de latente brukerkontoene eller for å få utlevert
nøkkel til selv å aktivere kontoen, bør utredes for å redusere sikkerhetsrisikoen. Vi er
oppmerksom på de ulemper dette vil kunne medføre med hensyn til portalens
brukervennlighet, men mener personvernmessige og kriminalitetsforebyggende
hensyn tilsier at alternative sikkerhetsløsninger bør utredes.
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