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HØRINGSUTTALELSE -  FORSLAG TIL ENDRINGER I FRISKOLELOVEN 

Datatilsynet viser til Deres høringsbrev av 10.10.2006 med forslag til endringer i 
friskoleloven. 
 
De foreslåtte endringene reiser ikke problemstillinger av personvernmessig karakter. 
Datatilsynet ønsker likevel å henlede departementets oppmerksomhet på to andre 
forhold når det gjelder behandling av personopplysninger ved friskoler som vi ikke 
finner det unaturlig å henlede departementets oppmerksomhet på.  
 
Rustesting 
Datatilsynet gjennomførte våren 2006 tilsyn ved flere av landets friskoler. Under 
tilsynene erfarte Datatilsynet at enkelte av skolene utførte rustesting av sine elever. 
Prosedyrene for rustestingen varierte, og etter det Datatilsynet kjenner til, finnes det 
ikke lovhjemmel eller retningslinjer utformet av myndighetene som gir føringer for 
slik testing. Datatilsynet har konkludert med at behandling av personopplysninger i 
forbindelse med rustesting ved friskoler, vil være konsesjonspliktig. Datatilsynet 
oppfordrer likevel departementet til å vurdere om friskoleloven bør endres på dette 
punkt f.eks i lovens § 3-9. 
 
Til orientering legger Datatilsynet ved kopi av saksdokumenter som illustrerer 
problemstillingen (tilsynsrapport og etterfølgende korrespondanse med en av 
friskolene samt Datatilsynets forespørsel til Utdanningsdirektoratet i anledning saken). 
 
Utlevering av elevlister 
Datatilsynet ser også behovet for en klargjøring av skolers bruk av elevlister. Tilsynet 
har tidligere i år oversendt departementet et brev med spørsmål om utlevering av 
elevlister (vår ref 06/00867). Problemstillingen er aktuell også i forhold til friskolers 
adgang til utlevering av lister over egne elever og bør snarest få en avklaring. 
Datatilsynet har merket seg at Kommunenes sentralforbund også har tatt opp dette 
forholdet. 
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Departementet anmodes om å vurdere disse innspillene i forbindelse med revisjon av 
loven. 
 
 

 
 
   
 Med hilsen  
   

 Georg Apenes  
 direktør  
  Guro Slettemark 
  seniorrådgiver 
   
 Vedlegg:  

- kopi av sak 2006/994 (dok 1 og 2) 
- kopi av sak 2006/641 (dok 2 og 3) 
 
Kopi:  
- Fornyings- og administrasjonsdepartementet 
- Utdanningsdirektoratet, Postboks 2924 Tøyen, 0608 OSLO 
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