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Datatilsynets høringsuttalelse - Heiseberedskap ved miljø- og
kjemikaliehendelser

Datatilsynetviser til forslagom endringeri regelverketforhelseberedskapen.I det følgende
presenterervi våremerknadertil forslagene.

Generelle kommentarer
Datatilsynethartidligeregitt støttefor at konsesjonsinstitutteteruhensiktsmessignårman står
overforen akuttberedskapssituasjon.Datatilsynetstøtterforslagetom en lovhjemmeltil å
oppretteberedskapsregistre,slik at det ikke ernødvendigmed konsesjonforbehandlingav
opplysninger.

NårDatatilsynetgirkonsesjon,innebærerdet at en behandlingav opplysningerer
forhåndsvurdertog ansettå værei trådmed personvernregelverket.Ved å gi lovhjemmeltil
opprettelsenav slike registre,harmangjortdenneforhåndsvurderingeni vedtakelsenav
hjemmelenog konsesjoneranses ikke i slike tilfellerå værenødvendige.

Det vil væreav sentralbetydningathjemmelenerklartavgrensetvedrørendehvilke formål
den skaldekke,og at registresom opprettesbehandleropplysningerinnenfordet som må
anses å væreforhåndsvurdertgjennomlovendringen.

Slik vi forstårforslaget,skal den foreslåttehjemmelenværebegrensettil opprettelseav
registrei forbindelsemed konkretehendelserinnenhelseberedskapelleralvorlige
miljøhendelser.Formålenemed registrenesom kanopprettesmed lovhjemmelenmå ligge
innenforoppgavenå ivaretaadministrativeoppgaverved en hendelse, i tillegg til å ivareta
internasjonalerapporteringsplikter.Registreneskal fungeresom verktøyfor å håndtere
beredskapssituasjoner.

Ettervåroppfatningvil lovendringenegi hjemmeltil opprettelseav registreinnenfor
avgrensedeog konkreteformål.De må for det førsteværenødvendigefor å håndtereen
konkretsituasjon.Videreskal de væretidsbegrensede.

Vi harforståelsefor at registeretsomfangog innholdikke alltidkandefineresved
etableringen,men atdetteer forholdsom vil avklaresetterhvert.Det vil imidlertidvære
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nødvendig at lovhjemmelen angir hvilke spørsmål det skal tas stilling til ved etableringen. Vi
støtter derfor departementets forslag vedrørende dette. Helseregisterloven § 6 angir hvilke
grunnkrav som må være oppfylt ved behandling av helseopplysninger, og vi mener derfor det
er hensiktsmessig å henvise til innholdet i denne i forslaget til ny § 28a i folkehelseloven.

I forslaget presiseres det at annen bruk av personopplysninger i beredskapsregistrene enn det
som følger av lovforslaget, må vurderes etter de alminnelige bestemmelsene i
helseregisterloven og personopplysningsloven. Dette innebærer at såkalt sekundærbruk eller
annen primærbruk enn administrasjon og varsling i tilknytning til en konkret hendelse, krever
konsesjon eller annet rettslig grunnlag. Datatilsynet støtter dette forslaget fullt ut.

Særlig om meldeplikt til Datatilsynet
Det presiseres i forslaget til ny folkehelselov § 28a, annet ledd, at behandlingen av
opplysninger i beredskapsregistre er meldepliktige til Datatilsynet etter
personopplysningsloven § 31 og § 32. Departementet legger til grunn at melding via
Datatilsynets meldingsdatabase er tilstrekkelig. Datatilsynet er ikke enig i denne vurderingen.

Registreringer i Meldingsdatabasen skjer i dag via et enkelt skjema, og vi mener at dette ikke
er egnet til å ivareta de hensynene som ligger til grunn for meldeplikten til Datatilsynet ved
etablering av beredskapsregistre med hjemmel i folkehelseloven. Meldinger som vi mottar i
vår database er normalt ikke gjenstand for saksbehandling fra vår side.

I tillegg til de kravene personopplysningsloven § 32 stiller til meldingers innhold, mener vi at
den behandlingsansvarlige må redegjøre for alle vurderinger som gjøres i forbindelse med
etableringen av et beredskapsregister.

Departementet foreslår at folkehelseloven § 28a skal angi hvilke spørsmål som skal stilles i
forbindelse med etableringen, og vi mener at disse vurderingene må fremgå av meldingen
som sendes oss.

Formålet med melding til Datatilsynet er blant annet å sikre at opplysninger er tilgjengelige
for offentligheten, i tillegg til at tilsynet skal kunne ivareta sine oppgaver etter
helseregisterloven. For å kunne vurdere om et beredskapsregister er opprettet i tråd med
hjemmelen som gis i folkehelseloven § 28a, mener vi at det er nødvendig med en utvidet
meldeplikt i forhold til det personopplysningsloven legger opp til i § 31 og § 32.

Vårt forslag er at meldeplikten utvides i forhold til innholdet i personopplysningsloven § 32
til også å omfatte en redegjørelse for hvilke vurderinger som er gjort etter folkehelseloven §
28a. Som eksempel bør meldingen inneholde beskrivelser av hvilke vurderinger som er gjort
knyttet til hvorvidt opplysningene i registeret er personidentifiserbare, og en eventuell
begrunnelse for hvorfor det er nødvendig med identifiserbare opplysninger. Dette er også
tråd med grunnkravene for behandling av helseopplysninger i helseregisterloven § 6. Videre
bør vurderinger knyttet til innhenting av samtykke eller ikke frem av meldingen.
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Departementetforeslårpå side 40 i forslagetat detkanbesluttesatbestemmelseri
helseregisterlovenikke skal gjelde. I slike tilfellermå også vurderingeneknyttettil denne
beslutningengå fremi meldingentil Datatilsynet.

Meldingenebør gjennomgåsog saksbehandlesav Datatilsynet,selv om det ikke skalgjøresen
forhåndsvuderingetterpersonopplysningsloven§ 33. Registresom potensieltsett inneholder
storemengderav sensitiveopplysningerbørvurderesav en uavhengiginstans,i tillegg til den
behandlingsansvarligeselv.

Datatilsynetbørpå sin side prioriterebehandlingenav slike meldingernårde mottas,og ved
behov gi en uttalelseknyttettil hvorvidtregisteretanesetablertmed forutsetningenei
hjemmeleni folkehelseloven§ 28a. På dennemåtensikrermanat eventuellemanglerfanges
oppnærti tid etteretableringav registre,og mansikrerogså en viss kontrollmed at
behandlingsansvarligeetterleverpremissenei folkehelseloven§ 28a. Imidlertiderdet
avgjørendeforregisteretsformålat iverksettelsenikke er avhengigav Datatilsynetsuttalelse,
og detmå påregnesat eventuelleuttalelserkommeri ettertidav oppstartenav behandlingav
opplysninger.
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