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HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM MELDEPLIKT TIL AA-
REGISTERET

Det vises til høringsbrev av 17. mars 2006.

Alternative forslag til 6
Datatilsynet har ingen sterke preferanser i forhold til de to alternative forslagene til §
6. Det må imidlertid understrekes at det et er viktig forutsetning for godt personvern at
opplysninger som registreres om enkeltpersoner skal være relevante, korrekte og
oppdaterte, se for eksempel personopplysningslovens § 11. Datatilsynet er derfor
opptatt av at man ikke registrerer flere opplysninger enn det som er relevant for
formålet, samt at det må foreligge rutiner for oppdatering av de registrerte
opplysninger slik at de til enhver tid er korrekte og oppdaterte. Hvis man velger en
løsning hvor det registreres hvilket fartøy man er ansatt på, må man også sørge for
løsninger som tillater enkel oppdatering av dette i de tilfeller hvor man bytter til et
annet fartøy. Den foreslåtte § 8 er neppe tilstrekkelig i forhold til dette.

Tilgang  til AA-registeret  for private
Datatilsynet reagerer på ønsket om å åpne AA-registeret for private, som for eksempel
inkassobyråer. Dette er klart i strid med registerets formål slik dette er formulert både i
gjeldende forskrift og i foreliggende forslag til forskrift, jf. § 2. Det er Datatilsynets
oppfatning at en endring som foreslått medfører at også formålsparagrafen må endres.

Datatilsynet vil for ordens skyld vise til de begrensninger som følger av
personopplysningsloven § 11 b og c. Personopplysninger kan etter
personopplysningsloven bare benyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig
begrunnet i den behandlingsansvarliges virksomhet. Bruk til senere formål som er
uforenelig med det opprinnelige formålet kan kun skje med den registrertes samtykke.
Dette kommer dårlig frem i det foreliggende forslag som gir inntrykk av at enhver
privat kan få utlevert opplysninger såfremt kravet om almene interesser er oppfylt. Av
pedagogiske hensyn kan det være hensiktsmessig med en henvisning til
bestemmelsene i personopplysningsloven.
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Utvidelsen av tilgangen for private er søkt begrunnet gjennom formuleringer som at
man vil spare debitor for den økte gjeldsbyrde pga. gebyrer ved namsforretning
dersom vedkommende ikke er i jobb, og det således ikke er noe å inndrive. Dette skal
endatil være et middel for å bekjempe fattigdom. Det må bemerkes at et bedre forslag
kan være at gebyrer av denne typen ettergis dersom det ikke finnes verdier til utlegg,
for å unngå å belaste allerede fattige enkeltpersoner. Det er videre anført at man kan
spare noen ressurser hos namsmannen, dersom inkassobyråene utelater
inndrivningsforetning der debitor ikke har noe ansettelsesforhold. Datatilsynet antar
imidlertid at inkassobyråene i enkelte tilfeller vil velge å gjennomføre
inndrivningsforretning også der det ikke foreligger noe ansettelsesforhold.

Det er bemerkelsesverdig at man i det oversendte forslag kun har fokusert på at det vil
være nyttig for inkassobyråer å få tilgang på registeret. Endringen i formuleringer
omfatter enhver privat, for eksempel forsikringsselskaper, bokklubber eller
busselskaper, så fremt de kan vise til at almene interesser for utlevering foreligger. Det
er verdt å nevne at det nesten er ubegrenset hvilke formål som kan anføres under
betegnelsen "almene interesser". Det er ikke i merknader gjort forsøk på å si noe om
hva som oppfyller kravet og hvor grensen skal gå. Datatilsynet finner at det er svært
uheldig å åpne for at opplysninger som man er pliktig å gi til det offentlige kan
utleveres til mangslungne private formål. Tilsynet kan ikke se at man på tilstrekkelig
måte har redegjort for mulige uheldige konsekvenser av en såpass drastisk endring i
tilgangen til registeret.

På bakgrunn av det ovennevnte er Datatilsynet mot den foreslåtte endringen av
bestemmelsen om utlevering av opplysninger  fra AA- registeret.
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