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Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har følgende merknader: 

 

HOD ber i høringsnotatet særlig om høringsinstansenes syn på spørsmålet om bruk av 

etterfølgende samtykke som alternativ til reservasjonsrett. KMD mener etterfølgende 

samtykke gir en bedre personvernløsning enn reservasjonsrett. Etter KMDs vurdering vil et 

etterfølgende samtykke både sikre at opplysninger registreres for ev. forskning og at den 

enkeltes rett til å råde over egne personopplysninger ivaretas. KMD mener derfor at det i 

stedet for en reservasjonsrett i ettertid av behandlingssituasjonen, bør vurderes en mulighet 

til å samtykke i ettertid av behandlingssituasjonen. Dette vil på en god måte balansere 

hensynet til den enkeltes personvern mot behovet for å kunne benytte personopplysninger til 

forskning.  

 

HOD ber videre om høringsinstansenes syn på om det er forhold som tilsier at opplysninger i 

registeret bør slettes etter en viss tid, for eksempel etter et visst antall år eller etter den 

registrertes død. KMD vil peke på at varig lagring kan medføre en særlig ulempe for 

personvernet. Det er grunn til å anta at ettersom opplysninger blir eldre, vil de bli mindre og 

mindre relevante for formålet med registeret. Etter en viss tid vil fortsatt registrering kun ha 

historisk interesse, og dermed falle utenfor formålet med registreringen. Balanseringen av 

personvern mot andre interesser (interesseavveiingen), vil dermed endres over tid, og etter 

en viss tid vil ikke lenger behandlingen være nødvendig. Personvernhensyn kan derfor tilsi at 

det settes en slettefrist.  
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