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Vi viser til Justis- og politidepartementets brev av 3.juli 2009 med tre rapporter og høringsnotat om
reglene i personopplysningsloven.

Brønnøysundregistrene stiller seg positive til den foretatte etterkontrollen av
personopplysningsloven. Forslagene reduserer usikkerheten rundt regelverket som oppstår fordi
behandling av personopplysninger skjer gjennom bruk av stadig nye teknologier.

Vi ønsker å knytte noen merknader til enkelte forslag.

Pkt 6.3.2. Meldeplikten
Vi har notert oss at Altinn er vurdert som en mulighet til å effektivisere meldepliktsordningen. Vi
støtter dette og mener at Altinn er velegnet også til innrapportering fra offentlige myndigheter.
Videre mener vi at 1:;e--Kdet legges opp til at innrapporterende virksomheter kan få innsyn i egne
meldinger. På denne måten kan virksomheten på en enkel måte finne ut hvilken melding som er den
innsendte og dermed gyldige.

Pkt 9.2.2. Personvernombud
Vi er enige med utrederne at dagens unntak fra meldeplikten ikke uten videre bør opprettholdes.
Som utrederne påpeker innebærer unntaket ikke nødvendigvis en lettelse fordi meldingene må
registreres og være tilgjengelig hos personvernombudet. Derimot kan en effektivisert
meldepliktordning være et hjelpemiddel for personvernombudene. Det er en fordel for
innrapporterende virksomheter at meldinger til Datatilsynet samles systematisk på et sted. En slik
løsning ville redusere ytterligere verdien av dagens unntak fra meldeplikten. Rapportering av
meldinger også fra personvernombudene fører dessuten til en mer fullstendig oversikt over
behandlinger av personopplysninger hos Datatilsynet.

Pkt.10.9. Bruk av fødselsnummer
Vi støtter forslaget om et generelt forbud mot å bruke fødselsnummer alene som autentisering.
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