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Vi viser til brev av 3. juli 2009 vedrørende etterkontroll av personopplysningsloven.
Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til høringen.
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Høringsmaterialet ble forelagt Mattilsynet som har følgende merknader/vurderinger:

1. Personopplysningsloven kan virke komplisert for de som skal anvende den. En
tydeligere lov er derfor en viktig målsetting. De foreslåtte endringene i popplyl.
§§ 2 og 3 virker derfor hensiktsmessig. Det er mer usikkert om sammenslåingen
av bestemmelsene i §§ 8 og 9 er heldig. Dette kan føre til at skillet mellom, og
vilkårene for behandling av ikke sensitive og sensitive personopplysninger blir
visket ut. Det er viktig at loven er tydelig på dette området.

2. Når det gjelder foreslåtte endringer i konsesjons- og meldepliktsbestemmelsene
i kap. VI ønsker ikke Mattilsynet å ta stilling til om konsesjonsordningen kan
eller bør fiernes og hvordan denne i tilfellet kan erstattes, men mener det kan
stilles spørsmål til utredernes forslag om personer eller organisasjoners adgang
til å kreve konsesjonsbehandling av Datatilsynet. Dersom privatpersoner skal
kunne kreve konsesjon vil dette kunne føre til at personer som misliker tilsyn og
registreringer av slike opplysninger vil kreve konsesjon. Mattilsynet stiller seg
derfor uforstående til at dette i praksis vil føre til ressursbesparelse for
Datatilsynet og den konsesjonspliktige, da det er stor sannsynlighet for at
behandlingen likevel må konsesjonsbehandles.

3. Når det gjelder popplyl. § 12 om bruk av fødselsnummer, foreslås det at den
behandlingsansvarlige må ha foretatt en risikovurdering som klart viser at
fødselsnummer er nødvendig for å oppnå sikker identifisering. Forslaget
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innebærer etter det Mattilsynet forstår en omfattende restriksjon i forhold til
gjeldende bestemmelse og praksis. Mattilsynet har forståelse for at det er viktig
å være restriktiv i forhold til registrering av fødselsnummer, bl.a. av hensyn til
identitetstyveri osv., men mener dagens vilkår og praksis ivaretar de nødvendige
hensyn.
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