
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8007 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@lmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergata 9 
 
www.lmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 874 

Avdeling 
Forsknings- og 
administrasjonsavdelingen 

Saksbehandler 
Erle Rypdal 
Tallaksen 
22 24 91 93 

Svar på høringsbrev vedr. endringer i personopplysningsloven 

Vi viser til brev av 3. september 2019 fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) med 

høring av forslag om endringer i personopplysningsloven, offentleglova og 

personopplysningsforskriften.  

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) slutter seg til de forslag og vurderinger som 

fremkommer i høringsnotatet fra JD, men vi har noen mindre bemerkninger.  

 

Det foreslås endringer i personopplysningsloven § 3 om forholdet til ytrings- og 

informasjonsfriheten med sikte på å motvirke uforholdsmessige utslag av bestemmelsen og 

å åpne for mer nyanserte vurderinger av forholdet mellom ytrings- og informasjonsfriheten og 

personvernet, gjennom et nødvendighetsvilkår.  

 

LMD støtter forslaget om å innta et nødvendighetsvilkår. Vi vil imidlertid bemerke at forslaget 

i kapittel 2.5.2.3 Bokstav B om at adferdsnormer, etiske retningslinjer og 

selvdømmeordninger som skal bidra til mer nyanserte vurderinger, vil kunne bli 

ressurskrevende for den enkelte virksomhet. Det vil kunne kreve større kompetanse om slike 

forhold, og kreve en bredere vurdering enn i dagens lov. Begrepene "adferdsnormer", "etiske 

retningslinjer" og "selvdømmeordninger eller bransjestandarder" er nødvendigvis ikke 

selvforklarende, og JD bør derfor vurdere å definere begrepene nærmere slik at det ikke er 

tvil om hva som skal tas med i vurderingene. Det blir i den forbindelse viktig at gode 

veiledninger fra Datatilsynet kommer på plass raskt for å sikre lik praksis og støtte 

virksomhetene i deres vurderinger. 
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Side 2 
 

Vi vurderer det dit hen at omtale av nødvendighetsvilkåret bokstav B også burde ha vært 

omtalt i kapittelet om økonomiske og administrative forhold fordi denne vurderingen vil kunne 

kreve mer av virksomhetene enn i dagens lov. 

 

 

Med hilsen 

 

Kai-Ove Nauen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Erle Rypdal Tallaksen 

rådgiver 
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