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Høringssvar - endring i personopplysningsforskriftens 

kapittel 7 

Vi viser til høringsnotatet. 

 

Vi slutter oss til forslagets ambisjon om å fjerne tidstyver. Meldeplikten bortfaller med 

personvernforordningen, og enhver som har befattet seg med meldeplikten vet at den har reist 

mange spørsmål, eksempelvis hvor bredt kan formålet beskrives i meldingen / hvor mange 

meldinger bør sendes inn for å dekke virksomhetens behandlinger, dekker tidligere meldinger 

ev. endringer i behandlingen, m.v. Forenklinger vil åpenbart kunne være tidsbesparende..  

 

Vi tror imidlertid det er viktig at endringer som innføres nå, før personvernforordningen innfører 

store endringer, er enkle å forstå, slik at ikke rettsanvenderne bruker mer tid på å avklare jussen 

i denne mellomperioden, enn det ville tatt dem å sende inn en melding som dekker 

behandlingen.  

 

Sånn sett er vi i tvil om § 7-11c bør vedtas. Høringsnotatet beskriver ikke forventet effekt mht. 

tidsbesparelse. Forslaget gjenbruker vilkåret «egen lov», som i dag knyttes til fritak fra 

konsesjonsplikt ved behandling av sensitive opplysninger, jf. pol § 31 første ledd. Vilkåret er - 

som høringsnotatet påpeker – tolket relativt snevert i praksis. Vi antar derfor effekten av 

endringen vil være liten mht. å redusere antallet meldinger. På den annen side vil endringen 

innføre et nytt spørsmål å ta stilling til for rettsanvenderne, og begrepet vil skape 

avgrensningsspørsmål på nye områder. Det skal ikke brukes mye tid på slik tolkningsusikkerhet 

før vinninga går opp i spinninga, særlig i lys av at bestemmelsen vil være midlertidig og at de 

fleste som omfattes av unntaket formodentlig allerede har meldt inn sin behandling – 

spørsmålet er bare om meldingen skal fornyes eller ikke.  

 

For øvrig slutter vi oss til forslaget. 

 

Vennlig hilsen 

for Difi 
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Grete Orderud Jon Berge Holden 

avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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