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Fra: Stian Slotterøy Johnsen <stian@frivillighetnorge.no> 
Sendt: fredag 14. desember 2018 11.47 
Til: Postmottak JD <postmottak@jd.dep.no> 
Kopi: andreas@lnu.no 
Emne: FW: Innspill til ny personvernkommisjon 

Til Justisdepartementet, 

Vi viser til vedlagte brev som LNU har sendt angående ny personvernkommisjon. Frivillighet Norge er et 
samarbeidsforum for over 300 frivillige organisasjoner fra alle samfunnsområder. Vi mener det er viktig 
at kommisjonen har kompetanse om personvernproblemstillinger i frivillig sektor og støtter LNUs forslag 
til kandidat til kommisjonen. 

Med vennlig hilsen 

Stian Slotterøy Johnsen 
Generalsekretær 

Mobil: 959 33 862 
Twitter: @sosialestian @frivillighet 
Facebook: facebook.com/frivillighetnorge 
lnstagram: @frivillighetnorge 
For nyheter om frivillig sektor, meld deg på vårt nyhetsbrev her. 

FRIVI LIG ET 
NORGE 

---------- Forwarded message ---------
From: Andreas Tangen Borud <andreas@lnu.no> 
Date: ons. 12. des. 2018 kl. 12:02 



Subject: Innspill til ny personvernkommisjon 
To: <postmottak@jd.dep.no> 

Hei, 

Se vedlagt brev med innspill til en ny personvernkommisjon . 

Med vennlig hilsen 

Andreas Borud 
generalsekretær 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 
Tlf. +47 91 59 77 04 

D 



NOTAT 
Oslo, 11. desember 2018 
Arkivnummer: 423.77/AB 

Justis- og beredskapsdepartementet 

Innspill til en ny personvernkommisjon 

Landsrådetfor Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan 
for 96 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner med til sammen over 450 ooo 
medlemmer og over 10 ooo lokallag. 

LNU engasjerer seg i spørsmål om barn, ungdom og frivillighet, og har det siste året gjort et 
omfattende arbeid for å øke barne- og ungdomsorganisasjonenes kompetanse på personvern. 
Vi jobber også politisk for at rammebetingelsene for frivillige organisasjoner, herunder 
personvernreglene, skal legge til rette for unges engasjement. Derfor er vi lei for at vi ikke var 
oppført på høringslisten i høringen om innspill til mandat for en ny personvernkommisjon, 
og at vi ikke oppdaget høringen før fristen var gått. 

Implementeringen av EUs personvernforordning har synliggjort at frivillige organisasjoner 
har et betydelig ansvar for å sikre borgernes personvern og håndtere personopplysninger på 
en forsvarlig måte, samtidig som personvernreglene gjerne er utformet med tanke på 
offentlige myndigheter eller næringsliv. Parallelt har mange unge nye vaner og andre 
holdninger til bruk av digitale medier og personvern enn tidligere generasjoner. 

Dette er utfordringer den nye personvernkommisjonen bør adressere gjennom sitt mandat og 
sin sammensetning. I den forrige personvernkommisjonen var et av medlemmene Inge 
Carl en, daværende styremedlem i LNU. Vi tillater oss derfor å foreslå et medlem til den nye 
kommisjonen som kan bidra til å belyse spørsmål om barn, ungdom og frivillighet: 

Benjamin Skiaker Myrstad (f. 1994) har lenge vært opptatt av personvern, og har bred 
erfaring fra ledende verv i barne- og ungdomsfrivilligheten. Som leder i Elevorganisasjonen 
(2014-2015) var han sentral i arbeidet med å forhindre ulovlige narkorazziaer på norske 
skoler. Senere har han vært nestleder og nå styremedlem i LNU, og han fullfører en grad i 
informatikk ved UiO med spesialisering i forvaltning og personvern. Benjamin jobber i dag i 
Unicornis AS med utvikling av et medlemssystem for norske barne- og 
ungdomsorganisasjoner. Denne bakgrunnen gir Benjamin en unik innsikt i 
personvernvernets stilling for norske barn og unge. 

Ta gjerne kontakt om dere har spørsmål. 

Med vennlig hilsen 

t~ 
Generalsekretær 

landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner I www.lnu.no 

~~)l~ 
Rode Margrete Hegstad 

Styreleder 
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