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Høringssvar - Endringer i personopplysningsloven
Arkivverkets høringssvar til endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytringsog informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)
Innledning
Vi viser til departementets høringsbrev om endringer i personopplysningsloven mv.
Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare
og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Riksarkivaren er øverste
leder for Arkivverket, og har veilednings- og tilsynsansvar for arkivarbeidet i offentlig sektor.
Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn
og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på
arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren.
Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og
formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.
Endringer i personopplysningsloven § 3 om forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten
Arkivverket har ingen merknader til forslaget.
Forholdet mellom personopplysningsloven og offentleglova. Publisering av dokumenter
som inneholder personopplysninger
Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det er behov for en bestemmelse som
presiserer hvordan offentlighetsloven og personopplysningsloven og forordningen forholder seg til
hverandre.
Når det gjelder offentlighetslovens regler omtaler departementet adgangen til å kreve innsyn
anonymt, som et spørsmål om hvorvidt dette kan innebære brudd på reglene om overføring av
personopplysninger til stater utenfor EU/EØS.
Departementets omtale av anonymt innsyn gjelder i stor grad tilgang til opplysninger i register som
skal være tilgjengelige for allmennheten. Offentlighetsloven gjelder imidlertid for innsyn i
dokumenter og saker, og mye av dette krever en helt individuell vurdering fra sak til sak.
Innsynskrav behandles ofte av ikke-jurister og klare regler synes derfor fornuftig for å begrense
usikkerhet i behandlingen av slike anonyme innsynsbegjæringer. Det vises til NOU 2019:9 s. 231
flg. punkt 20.4.3.
Arkivverket forstår det slik at departementet legger til grunn at adgangen til å levere ut
personopplysninger til ukjente ikke vil være i strid med personvernforordningen. Store mengder
materiale i forvaltningen leveres ut til ukjente i saker som avgjøres på grunnlag av konkrete
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innsynskrav. Grunnleggende prinsipper om krav til transparens og åpen behandling fører da til at
det kan være en fordel å vurdere om offentlighetsloven bør ha forrang, for å sikre forvaltningens
adgang til anonym utlevering og publikums rett til anonymt innsyn.
Etter vårt syn bør derfor departementet vurdere en presisering i loven der offentlighetsloven har
forrang ved eventuell motstrid, der det er nødvendig for å ivareta innsynsadgangen etter loven og
som departementet omtaler på s. 38, andre avsnitt. En slik presisering tror vi vil unngå at
usikkerhet skaper en praksis der offentlighetsprinsippet ikke ivaretas på en god måte, og da
særlig i «kan» tilfellene i offentlighetsloven.
Personopplysningslovens anvendelse for Svalbard
Arkivverket har ingen merknader til forslaget.
Med hilsen
Inga Bolstad
riksarkivar

Guri Kaspara Lande
strategisjef
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