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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I PERSONOPPLYSNINGS-
FORSKRIFTEN

Hovedorganisasjonen Virke viser til høringsbrev av 26. juni 2012 om forslag til endringer i

personopplysningsforskriften, og har følgende kommentarer:

Data som faller inn under lagringsplikten i datalagringsdirektivet

Rettslige reguleringer bidrar normalt til et mer komplekst arbeidsliv, og man bør derfor

være tilbakeholdne med regelverksendringer som bidrar til økt byråkrati. Departementets

forslag om å innføre generell konsesjonsplikt for behandling av personopplysninger i

ekomsektoren, vil utvilsomt føre til økt byråkrati. Etter Virkes vurdering har ikke

departementet synliggjort at det er behov for en slik konsesjonsplikt. Vi kan derfor ikke

støtte forslaget.

Forutsatt at det innføres konsesjonskrav, vil Virke fremheve at høringsbrevet ikke gir

klare svar på hvilke kostnader dette vil medføre for virksomhetene. Kostnadsbildet

vil særlig påvirkes av hvilke krav Datatilsynet pålegger i de nye konsesjonskravene.

Virke mener Datatilsynet i konsesjonen bør begrense krypteringsnivået slik at det ikke

settes høyere enn det som er strengt nødvendig for å oppnå et egnet sikkerhetsnivå. Det

er i den forbindelse også viktig at tilsynet ivaretar virksomhetenes behov for å holde de

økonomiske og administrative kostnadene nede.

Kameraovervåkning

Virke har ingen merknader knyttet til de foreslåtte endringene i

personopplysningsforskriften kapittel 8 om kameraovervåkning.
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For øvrig gjør vi oppmerksom på at det er behov for andre endringer enn det som tas opp

i høringsbrevet. Virke har flere ganger tidligere påpekt at en maksimal lagringstid på syv

dager er for kort som følge av den kriminelle og teknologiske utviklingen de senere årene

og virksomhetenes behov for å kunne beskytte seg. I Virkes brev til

Arbeidsdepartementet av 22. februar 2011 uttalte vi bl.a. følgende:
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"Bankerog postkontorhar adgangtil å lagre video-og lydopptaki 60 dager. Innenfor
handeler det kun tillatt å lagre videoopptaki 7 dager,mens lagring av lydopptakikke er
tillatt. Et slikt skille er uheldigav minst to grunner.For det førstehar det skjedd en
utviskingav skillenemellompost og bankpå den ene siden, og butikkpå den andre
siden, blant annetgjennom "posti butikk".For det andre har både ran, innbruddog
bedragerimot butikk økt de siste årene.

Både ranereog innbruddstyverspanernå objekteneover lengre tid før den kriminelle
handlingenblir begått.Når det gjelder kortbedrageriog 1D-tyverioppdagesdette som
regel ikke før etter at den fornærmedehar fått første faktura i posten eller kortutstedende
bank ikke får inn pengene.Dette tar ca 21 dagersom minimum.Slik regelverketer i dag
har man derfor ikke mulighettil å gå tilbakei videomaterialetog sikre bilder av
gjerningsmennenesom utførerspaning,kortbedrageriog 1D-tyveri.På bakgrunnav dette
menerHSH:

• at handelbør likestillesmed bank/postnår det gjelder adgangentil å lagre video-
og lydopptak."
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