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Forsvarsdepartementet viser til Justis- og politidepartementet brev av 3. juli 2009.

Departementets oppfatning er at forslagene synes gode. Forslagene synes i stor grad å
ha som hensikt å kodifisere gjeldende rett, og på denne måte klargjøre denne for
brukerne av regelverket. Videre synes forslagene å bidra til forenkling av prosesser,
herunder blant annet ved meldinger og søknader om konsesjon til Datatilsynet.

Vi har merket oss at det i høringsnotatet foreslås å klargjøre forholdet mellom
personopplysningsloven og reglene om taushetsplikt i annen lovgivning. Vi vil her vise
til at Forsvarsvarsdepartementet har ansvar for sikkerhetsloven som har regler om
taushetsplikt i loven §§ 11  og  12. Videre har vi merket oss at det foreslås å se på
registerlovginingen i en regelverksdugnad for å bringe denne i samsvar med
systematikk, begrepsbruk og innhold i personopplysningsloven. Vi viser i den
forbindelse til at Forsvarsdepartementet har ansvar for Forskrift om innsamling og
behandling av opplysninger i Forsvarets helseregister som er gitt med hjemmel i
helseregisterloven.

Departementet har også forelagt høringsbrevet til departementets underlagte etater.
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) viser til at personopplysningsloven har
betydning når det gjelder den forebyggende sikkerheten. Da Justisdepartementet i det
foreliggende høringsnotatet i liten grad har gitt uttrykk for hvordan et endelig forslag til
lov vil fremstå, vil imidlertid NSM komme nærmere tilbake og vurdere forslagene når
disse er nærmere konkretisert og betydningen av disse er lettere å identifisere.
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Forsvaret gir uttrykk for at høringsnotatet er godt og at en generelt stiller seg bak
forslagene til endringer i loven.

Forsvaret er opptatt at eventuelle endringer i loven ikke svekker grunnlaget for
innhenting av nødvendige opplysninger for innrullering, klassifisering og innkalling til
tjeneste som er hjemlet i vernepliktsloven § 46.

Forsvaret uttrykker at det er positivt at det ses på en forenkling av prosessen med
melding og konsesjonsplikt. Forsvaret reiser spørsmålet om det kan være innføres en
plikt til å ha personvernombud i virksomheter som skal behandle sensitive
personopplysninger og at dette kan redusere behovet for konsesjon. Forsvaret gir
uttrykk for at forslaget om å forenkle prosessen med meldinger til Datatilsynet for
eksempel ved bruk av nettbaserte ordninger som Altinn er positivt.

Vi vil for øvrig komme tilbake med eventuelle kommentarer dersom det på bakgrunn av
høringsrunden fremmes konkrete forslag til endringer i personopplysningsloven. I den
forbindelse vises det som nevnt ovenfor til at Forsvarsdepartementet har ansvar for
lover og forskrifter som personopplysningsloven kan ha berøringspunkter til.
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