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Høringsuttalelse - Forskrift om elektronisk kommunikasjon i saker om
tvangsfullbyrdelse og i saker for forliksrådet

Datatilsynet viser til Justis- og politidepartementets høringsbrev vedrørende forslag til
forskrift om elektronisk kommunikasjon i saker om tvangsfullbyrdelse og i saker for
forliksrådet av 23. mars 2009. Høringsfrist er satt til 12. mai i år.

Forskriftens målsetning er å muliggjøre elektronisk kommunikasjon mellom saksøkeren og
den alminnelige namsmann i slike saker. Datatilsynet bemerker innledningsvis at det trolig vil
behandles en rekke personopplysninger, av til dels svært sensitiv karakter, i disse sakene. Selv
om personopplysningsforskriftens § 1-3 gjør unntak fra personopplysningslovens
bestemmelser i saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene, er det etter
tilsynets oppfatning derfor av avgjørende betydning at det legges opp til løsninger for å
ivareta tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger, jf. personopplysningslovens § 13 og
personopplysningsforskriftens kapittel 2. Forslagets § 9 om informasjonssikkerhet er således
positivt.

Nedenfor følger Datatilsynets kommentarer til de foreslåtte bestemmelsene som er av særlig
betydning for personvernet.

§ 8 Krav til elektronisk kommunikasjon
Det følger av den foreslåtte § 8 siste setning at Statens innkrevingssentral skal fastesette
hvilken sertifikatklasse som skal benyttes for de enkelte dokumenttyper og brukere, så langt
det benyttes elektronisk signatur som oppfyller kravene i forskrift om
selvdeklarasjonsordninger.

Datatilsynet er av den oppfatning at de saker som forskriftsforslaget er ment å omfatte vil
kunne inneholde personopplysninger av en slik karakter at personvernhensyn i all hovedsak
kun tilsier bruk av sertifikatklassene "person-høyt" og "virksomhet", eller eventuelt senere
kvalifiserte signaturer av tilsvarende karakter.
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Datatilsynet ønsker også å påpeke at det synes å være allment akseptert at rollen som
privatperson og ansatt må distanseres på en behørig måte i denne forbindelse. Det vil si at kun
"virksomhetsklassifiseringen" kan benyttes i de situasjoner ansatte opptrer på vegne av
eksempelvis en arbeidsgiver. I motsatt tilfelle vil personvernulempene for den ansatte måtte
anses uproporsjonale.

§  9 Informasjonssikkerhet
Annet ledd i den foreslåtte § 9 om informasjonssikkerhet synes noe uklar. Datatilsynet antar at
kravet til kryptering er ment å oppstille et krav om tilfredsstillende kryptering. En slik
presisering bør således inntas i bestemmelsen.

Videre henviser bestemmelsen til et krav om betryggende metode for autentisering av
kommunikasjonspartene. Datatilsynet er usikker på om dette kravet er en gjengivelse av
kravet til elektronisk signatur i den foreslåtte § 8, eller om autentiseringen i er ment å omfatte
noe armet. Dette kravet bør uansett klargjøres.
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