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SAMFO er Norges femte største arbeidsgiverforening med 235 medlemsbedrifter som
sysselsetter nær 23 000 ansatte. Medlemmene kommer i hovedsak fra forbrukerkooperasjonen
(Coop) og boligsamvirket.

Generelt

De tre rapportene som Departementet har sendt på høring favner over en rekke store og
vanskelige problemstillinger knyttet til tolkningen av og forståelsen av
personopplysningsloven. Rapporten "Utredning  av behov for endringer i
personopplysningsloven"  gir et radikalt og et moderat forslag til endringer i lovtekst.
Forslagene ligger både i formulering og mulig konsekvens relativt langt unna hverandre.
Departementet åpner for at også mellomløsninger mellom det radikale og det moderate
forslaget kan være en mulighet, men bare unntaksvis har Departementet formulert forslag til
konkret lovtekst. I "Utredning  om fødselsnummer, fingeravtrykk og annen bruk av biometri i
forbindelse med lov om behandling av personopplysninger § 12"  presenteres også fiere
forslag til regulering. Rapporten fra Datatilsynet om f.jernsynsovervåkning inneholder, så vidt
SAMFO kan se, en rekke generelle forslag til justeringer av bestemmelsene om
fiernsynsovervåkning, uten at det er foreslått en konkret lovtekst. SAMFO finner det
vanskelig å gi konkrete forslag til formuleringer og bemerkninger til de foreslåtte endringer på
dette grunnlaget.

Foreslåtte endrin er i o b nin o struktur
Personopplysningsloven bygger på EUs personverndirektiv (EF/95/46), og det er således
begrenset hvilke endringer som kan gjøres uten at det kommer i strid med den
minimumsstandard som direktivet gir. Direktivet er en viktig tolkningsfaktor dersom lovens
bestemmelser er uklare. Dette er relativt enkelt å forholde seg til i praksis, fordi
personopplysningsloven i stor grad er bygget opp etter direktivets struktur og de forskjellige
bestemmelsene dermed er lett å finne igjen i henholdsvis direktivet og loven. SAMFO anser
det som uheldig dersom man velger å omstrukturere loven slik at det vanskeliggjør denne
sammenholdningen med direktivets besternmelser.
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Personopplysningsloven har virket i rundt åtte år. En rekke konkrete spørsmål har blitt vurdert
av Datatilsynet og Personvernnemnda. En rekke tolkningsspørsmål er dermed blitt avklart
gjennom praksis slik at de uklarheter som forelå ved lovens vedtakelse ikke lenger utgjør noe
problem i praksis. SAMFO anser etter dette at nye forslag til endringer i loven bør springe ut
av:

1. Et behov for å kodifisere gjeldende praksis, eller
2. Et behov for å lovfeste en alternativ løsning dersom loven i praksis gir et uheldig

resultat.

Definis'oner o virkeområde
På bakgrunn av det ovennevnte støtter SAMFO departementets forslag til justeringer av
lovens § 1 og § 2 nr. 8 slik de er gjengitt i høringsbrevets pkt. 1.1.3.9. Det samme gjelder
forslag til endring av § 2 nr. 3 slik som foreslått sist i pkt. 1.3.3 og forslag til endring av
virkeområdet i § 3 som er foreslått i pkt. 2.1.3. Disse forslagene synes å presisere og klargjøre
lovverket i forhold til hva som er slått fast i praksis. Hva gjelder forslaget til ny definisjon av
den behandlingsansvarlige, har imidlertid SAMFO vanskelig for å se at noen av de fremlagte
forslagene bidrar til å klargjøre hvem som er omfattet.

Lovens unntak for behandling av opplysninger for personlige eller andre private formål jf.
§ 3, andre ledd, kan  være  vanskelig å tolke. SAMFO er tvilende til om departementets forslag
løser dette problemet. Et skille mellom et privat formål og en privat aktivitet er ikke åpenbart.
Det hadde etter SAMFOs vurdering vært vel så interessant å stille søkelys mot hva som ligger
i begrensningen "rent" personlige eller private formål. Hvor streng tolkning skal legges til
grunn dersom man oppretter et lukket forum med begrenset adgang til personopplysninger for
gruppens private formål, men hvor forumet drives etter forretningsmessige prinsipper, for
eksempel med reklamefinansiering. Departementets forslag til formulering etterlater et
inntrykk av at slik behandling av personopplysninger kan være omfattet av unntaket.

SAMFO har ingen sterke meninger om de forskjellige forslag til justering av
personopplysningslovens § 7. SAMFO vil likevel bemerke at en henvisning til ytringsfriheten
synes unødvendig, ettersom det er en grunnlovfestet rettighet.

Vilkår o runnkrav
Som nevnt innledningsvis anser SAMFO at det er uheldig å endre nevneverdig på strukturen i
personopplysningsloven. Det kan likevel fremstå som fornuftig at man flytter § 11 frem slik at
man først får grunnkravene til behandlingen og deretter de konkrete vilkårene. Dette gir en
mer logisk oppbygning av loven. Endringen har imidlertid ingen betydning for resultatet av
vurderingene som skal gjøres og kan dermed fremstå som unødvendig. Dette kan  være  et
argument for å la den befestede rekkefølge bestå.

SAMFO er motstander av at §§ 8 og 9 endres slik at det innføres primære og sekundære
rettslige grunnlag. Dagens vilkår bygger direkte på vilkårene i personverndirektivet. Det
foreligger etter hvert en betydelig mengde praksis som klargjør hva som skal til for at de
forskjellige vilkår skal anses som oppfylt.

Det er av stor viktighet at sikkerhetsventilen i personopplysningslovens § 8 f opprettholdes.
Etter SAMFOs syn kan ikke det faktum at denne bestemmelsen benyttes ofte tas til inntekt for
at den misbrukes. Stor bruk av en sikkerhetsventil bør tvert imot tas til inntekt for at de øvrige
kriteriene er for strenge eller upraktiske.
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Etter SAMFOs oppfatning bør det vurderes om også § 8 skal suppleres med en adgang for
Datatilsynet til å bestemme at personopplysninger kan behandles selv om ingen av de
oppramsede vilkårene er oppfylt. En slik åpning foreligger for behandling av sensitive
personopplysninger i § 9. Slik bestemmelsene er utformet i dag, kan man bli stående overfor
en paradoksal situasjon der Datatilsynet bestemmer at det skal være adgang til å behandle
sensitive personopplysninger etter § 9, men hvor behandlingen er forhindret fordi man ikke
oppfyller ett av vilkårene for behandling av ordinære personopplysninger i § 8.

Overførin til utlandet
Dagens regler om overføring til utlandet er uklare og til dels vanskelige å forstå. Det er særlig
vanskelig å se av loven hvilke garantier for behandlingen som vil gi tilstrekkelig grunnlag for
overføring av personopplysninger til utlandet. Den senere tiden har imidlertid Datatilsynet
bidratt til utdypning av bestemmelsene gjennom flere artikler på sin hjemmeside på Internett.
SAMFO anser at det er et behov for en tydeliggjøring av disse reglene som ikke
imøtekommes verken av det moderate eller det radikale forslaget til endring.

Melde o konses'ons likten
Dagens regulering av melde- og konsesjonsplikt er uoversiktlig fordi bestemmelsene finnes
både i lov og forskrift. Det finnes i tillegg såpass mange unntak fra hovedreglene om melde-
og konsesjonsplikt at man kan stille spørsmål ved hva som er hovedreglene i praksis. Det ville
vært ønskelig med klarere hovedregler og færre unntak.

SAMFO savner en redegjørelse for hva opplysningene som samles inn gjennom melde- og
konsesjonsordningen faktisk brukes til. Først når dette er klarlagt, er det mulig å gi et godt
svar på hvilken melde- og konsesjonsplikt som bør foreligge. Slik meldeplikten fremstår i
dag, synes den å samle inn opplysninger om en rekke behandlinger uten at myndighetene har
noen reell nytte av opplysningene.

Det er SAMFOs oppfatning at det ikke bør være meldeplikt for behandlinger som skjer med
hjemmel i lov eller på bakgrunn av den enkeltes samtykke. Det bør heller ikke oppstilles
meldeplikt for behandlinger som er av en slik ordinær art at enhver virksomhet foretar dem
(for eksempel for opprettelse av et kunderegister eller et medlemsregister). I den grad det bør
foreligge en meldeplikt for behandling av personopplysninger, støtter SAMFO en samordning
og forenkling av meldeplikten slik at hver virksomhet kan sende inn én samlet melding som
omfatter alle behandlinger virksomheten forestår.

Konsesjonsplikten kan med fordel bortfalle i sin helhet. Bakgrunnen for dette er at behandling
av personopplysninger følger et tett sett av regler. Datatilsynet har uansett myndighet til å
kontrollere at disse reglene blir fulgt i praksis. Den forutgående kontrollen av innsendte
dokumenter fremstår dermed som unødvendig og tidkrevende for alle parter. Dersom
konsesjonsplikten likevel skal opprettholdes, bør den begrenses til helt særlige tilfeller der det
skal behandles sensitive personopplysninger for kontroversielle formål og behandlingen ikke
har sitt grunnlag i lov eller samtykke fra den enkelte.

F'erns nsovervåknin
SAMFO støtter forslaget om å endre ordlyden fra "fiernsynsovervåkning" til
"kameraovervåkning". Denne ordlyden fremstår som mer tidsriktig.

SAMFO er ikke enig i Datatilsynets bekymring for øket bruk av kameraovervåkning.
Kameraovervåkning benyttes i stor grad innen detaljhandelen med det formål å sikre
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virksomhetens verdier. Målet er således ikke å overvåke den enkelte, verken ansatt eller
kunde, men å forbygge svinn og tyveri. Kamera benyttes i særlig grad i områder som ellers er
ubevoktet, som lager og lignende. Ut over dette benyttes også kameraovervåkning for å trygge
den ansattes arbeidshverdag, for eksempel med henblikk på ranssikring. Kun unntaksvis vil
det være interessant å oppstille et overvåkningskamera på en slik måte at det kontinuerlig
overvåker en eller flere ansatte uten at dette samtidig er i den ansattes interesse.

I Datatilsynets rapport er det trukket frem som et paradoks at verdien av varen man beskytter
ikke synes å ha noen betydning for antallet kameraer som benyttes. Det er i denne
sammenhengen påekt på at det er like sannsynlig å finne kameraovervåkning i en kiosk som i
en gullsmed. SAMFO ønsker i denne anledning å peke på dette er del av et større bilde:

• En gullsmed har anledning til å benytte helt andre sikringsmekanismer enn en kiosk
(eller en dagligvarebutikk). En gullsmed kan oppbevare sine varer i låste skap som
åpnes med nøkkel av betjeningen dersom en kunde ønsker å se nærmere på en vare.
En tilsvarende løsning er selvsagt ikke mulig å gjennomføre i en kiosk eller i
dagligvarehandelen der kundene forventer å kunne betj ene seg selv.

• Ran av kiosker og dagligvarebutikker er dessvene ikke en ukjent problemstilling.
Kameraovervåkning i kasseområder må antas å ha en viss preventiv effekt og bidrar
dermed til å øke de ansattes sikkerhet på jobb. Dette er særlig aktuelt i perioder hvor
det er få kunder tilstede, og den ansatte er alene i lokalet. I tillegg vil opptak kunne
bidra til oppklaring av et eventuelt ran i ettertid.

• Utgifter knyttet til svinn er ikke bare en følge av hver enkelt vares verdi, men også en
følge av antallet varer som blir borte. En kiosk kan derfor ha like stor utgift til svinn
som en gullsmed, selv om hver enkelt vare er rimeligere.

Det kan være ønskelig å skille ut reglene om kameraovervåkning og gjengi dem samlet, enten
i et eget kapittel som i dag, eller i en egen lov/forkrift. Det siste fremstår som hensiktsmessig
ut i fra et ønske om å skape klarhet i hvilke bestemmelser som kommer til anvendelse for
kameraovervåkning.

SAMFO støtter forslaget om en presisering av at kameraovervåkning som hovedregel ikke er
å anse som behandling av sensitive personopplysninger, selv om det unntaksvis måtte bli
behandlet sensitive opplysninger. Kameraovervåkning bør ikke underlegges konsesjonsplikt
selv om formålet med overvåkningen er å avdekke straffbare forhold. SAMFO støtter
imidlertid ikke forslaget om en konkretisering av vilkåret i § 8 f hva gjelder bruk av
kameraovervåkning.

Reglene om kameraovervåkning der en begrenset krets ferdes j evnlig har særlig betydning i
arbeidslivet. SAMFO er enig i at det er grunnlag for en noe høyere terskel i slike
sammenhenger enn for kameraovervåkning generelt, men anser at det ikke er noe behov for å
heve terskelen ytterligere i forhold til dagens praksis. SAMFO støtter imidlertid forslaget om
å endre bestemmelsens overskrift slik at den i større grad gjenspeiler hva bestemmelsen
omfatter. SAMFO foreslår i tillegg at § 38 suppleres med en bestemmelse om at særskilt
behov anses som oppfylt dersom det følger av tariffavtale mellom arbeidslivets parter at det er
behov for kameraovervåkning.
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SAMFO er enig i at det bør varsles at det skjer kameraovervåkning, og at varselet bør angi
hvorvidt det bare er billedopptak/-overføring eller også lydopptak/-overføring. Samtidig er det
viktig at kravet til varsling ikke blir for omfattende. Departementet bør vurdere om det er
mulig å utarbeide standardiserte symboler som angir forskjellige typer overvåkning som den
behandlingsansvarlige kan benytte. Symbolene kunne ligge lett tilgjengelig på Internett med
en utdypende beskrivelse av hvilken type overvåkning de gjelder.

Personvernombud
SAMFO støtter forslaget om en lovfesting av den frivillige ordningen med personvernombud.
Dersom løsningen skal bli attraktiv for de forskjellige virksomheter, er det imidlertid viktig at
det knyttes konkrete fordeler til opprettelse av personvernombud. Bortfall av konsesjons- og
meldeplikt er etter SAMFOS syn ikke tilstrekkelig tatt i betraktning de ressurser som vil gå
med til ordningen.

Taushetsplikt
SAMFO støtter ikke forslaget om å presisere i personopplysningslovens § 8 at behandling av
personopplysninger må skje innenfor rammene av lovpålagt taushetsplikt. Dette fremstår som
unødvendig og skaper usikkerhet i forhold til hvilke andre bestemmelser som kommer eller
eventuelt ikke kommer til anvendelse, for eksempel bestemmelser om partsinnsyn.

Behov for endrin er i ersono 1 snin sforskriften
SAMFO støtter forslaget om en evaluering av reglene om kredittopplysningsvirksomhet.
SAMFO anser det for øvrig som naturlig at hele personopplysningsforskriften blir gjort til
gjenstand for evaluering så snart revisjon av personopplysningsloven er gjennomført.

Informas'onssikkerhet o internkontroll
Reglene for informasjonssikkerhet og internkontroll er på en del felter svært kompliserte. Det
kan være vanskelig for en virksomhet å forstå hvilke rutiner og hvilken dokumentasjon som
anses som tilstrekkelig og hva som skal til for at de fastsatte rutiner skal kunne anses som
implementert. Samtidig synes Datatilsynets tilsynsvirksomhet i stor grad å være rettet mot
etterlevelse av disse reglene. Og brudd på pliktene som følger av reglene er i stor grad belagt
med straffansvar. Det er på denne bakgrunn SAMFOs oppfatning at det er behov for en
grundig og helhetlig gjennomgang av reglene for informasjonssikkerhet og internkontroll. Det
fremstår som lite hensiktsmessig å gjøre mindre endringer i bestemmelsene som ikke er ment
å endre realitetene på det nåværende tidspunkt.

Bruk av fødselsnummer fin eravt kk o annen biometri
SAMFO støtter forslaget om å skille vilkårene for bruk av fødselsnummer og bruk av
fingeravtrykk og annen biometri i to forskjellige bestemmelser. Fødselsnummer er et lovlig
og endatil påbudt identifikasjonsnummer til bruk i kontakt med offentlig forvaltning.
Nummeret egner seg bare for identifikasjon, ikke for autentisering. Dagens bestemmelse bør
endres slik at det kommer tydeligere fram at nummeret ikke skal benyttes som legitimasjon
eller i autentiseringsøyemed.

Fingeravtrykk og annen biometri avviker fra fødselsnummeret på dette punktet. Biometriske
opplysninger kan benyttes til identifikasjon dersom opplysningene kan kontrolleres opp mot
et register der slik biometriske opplysninger er lagret på identitet eller mot en biologisk prøve
avgitt av en bestemt person. Biometriske opplysninger er imidlertid særlig praktisk å bruke i
autentiseringsøyemed, for å bekrefte at man er den personen man påstår at man er. Slik
autentisering kan skje uten registrering av andre personopplysninger, slik det for eksempel



gjøres ved innsjekking av bagasje på innenlands flyruter. SAMFO har vanskelig for å se at
slik bruk av biometri, der løsningen benyttes som et frivillig alternativ til andre løsninger,
krenker personvernet i nevneverdig grad. Det er derfor SAMFOs oppfatning at man bør ha en
bestemmelse som gir lempelig adgang til bruk av biometri uten tilknytning til andre
identifiserende elementer, dersom den registrerte samtykker.

SAMFO støtter ikke utredernes forslag til formulering av ny § 11 om fødselsnummer og ny
§ 12 om biometriske metoder og identiteter. SAMFO oppfatter at forslagene inneholder så
strenge vilkår at de i realiteten sperrer for god og hensiktsmessig bruk av fødselsnummer og
biometri. Bestemmelsene er også relativt tungt formulert, og inneholder en rekke henvisninger
til andre paragrafer. Dette siste skaper en usikkerhet med hensyn til om øvrige paragrafer som
ikke er nevnt særskilt også gjelder, eller om det foreligger unntak.

Avslutning
SAMFO anser at det kan være behov for enkelte endringer i personopplysningsloven for å
kodifisere gjeldende praksis, eller alternativt for å avverge uheldige konsekvenser av hvordan
loven er tolket i praksis. De konkrete områdene er omtalt nærmere over.

SAMFO anser det som ønskelig at man i størst mulig grad beholder dagens struktur på loven.
SAMFO anser også at revisjonen av loven bør følges opp med en revisjon av
personopplysningsforskriften.

Med vennlig hilsen

Torg ir Kroken
Dire tør
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