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HØringsuttalelse -  Forskrift om informasjons-  og påseplikt og innsynsrett

Datatilsynet viser til Deres brev av 6. september 2007, og etterfølgende brev datert 3. oktober.

Innledningsvis finner tilsynet det nødvendig å bemerke at begrepet "påseplikt" fremstår som
en forunderlig språklig nydannelse. Ordet i seg selv er heller ikke meningsbærende. Det
anbefales derfor at det endres til noe som er bedre i overensstemmelse med norske
begrepstradisjoner. Datatilsynet er overbevist om at kompetent bistand er tilgjengelig i
Språkrådet.

Det foreslås, etter det Datatilsynet forstår, at tillitsvalgte skal kunne kreve de samme
opplysningene som Arbeidstilsynet normalt krever fremlagt. Tilsynet kan vanskelig se at
tillitsvalgte, på generelt grunnlag, skal ha behov for en så omfattende informasjonsmengde.
Det er positivt at det i forslaget presiseres at dokumentasjonen, som hovedregel, skal
anonymiseres før utlevering. Dette bør imidlertid komme tydelig frem i selve
forskriftsteksten. Som nevnt i forslaget er det imidlertid ikke alltid anonymisering lar seg
gjennomføre, blant annet i virksomheter med få ansatte. Også dette bør det tas hensyn til ved
regelutformingen.

I følge forslaget skal ikke informasjon fremskaffet som følge av "påseplikt" eller innsynsrett
kunne brukes til andre formål enn de som er nevnt i forskriften. Videre skal enhver som
mottar opplysningene ha taushetsplikt. Det åpnes for at det kan benyttes eksterne rådgivere,
uten hinder av taushetsplikten, dersom det skulle være behov for det. Taushetsplikten er
således, i utgangspunktet, til hinder for at fagforeningsrepresentanter videreformidler til "sin"
organisasjon.

At det ikke foreligger hjemmel for å straffe brudd på taushetsplikten er en mangel. Tilsynet
tiltrer derfor departementets vurdering av at det bør fremmes forslag om endring av
allmenngj øringsloven, med et slikt innhold.
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Datatilsynet er videre av den oppfatning at de som utsettes for innsyn eller "påseplikt", uten at
materialet er anonymisert, bør informeres i hvert enkelt tilfelle, herunder om hvem som har
fatt opplysningene utlevert, hva de skal brukes til og hvor lenge de blir oppbevart hos
mottager. Kunnskap om utlevering er for øvrig også en forutsetning for at den enkelte skal
kunne ivareta sine rettigheter etter personopplysningsloven.

hil n

Geor pe es
dire r

n iØn
seniorrådgiver

2 av 2


