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Innspill til mandat Personvernkommisjonen 
  
Viser til høringsbrev av 11.07.2018 med invitasjon til å komme med innspill til mandat til 
Regjeringens Personvernkommisjon. Norsk Arkivråd (NA) ønsker å gi følgende innspill. 
  
NA er landets største frivillige arkivfaglige organisasjon med ca. 1200 medlemmer. 
Medlemsmassen vår består både av virksomheter og enkeltmedlemmer fra alle deler av 
landet, og fra både offentlig og privat sektor som arbeider med arkivdanning og vedlikehold 
av arkiv i virksomhetene. NA er spesielt opptatt av hvordan arkiver blir dannet 
(arkivdanning). En god arkivdanning er en forutsetning for at offentlige virksomheter ivaretar 
sitt samfunnsoppdrag. Våre medlemmer arbeider i statlige, kommunale og private 
virksomheter daglig for at enkeltvedtak, myndighetsutøvelsen osv. blir dokumentert og 
sikret som troverdig dokumentasjon.  
 
NA er enig i at det er svært viktig å etablere godt personvern. De siste årene og i forbindelse 
med lovendringer, bl.a. tilpassingen til EUs personvernforordning ser vi at oppfattelsen av 
hva som er godt personvern mer eller mindre alltid er ensbetydende med sletting. Et formål 
med personvern bør være å sikre den enkeltes rettigheter. 
 
Vi ser at de som ensidig taler for at «godt personvern er sletting» ofte ønsker å overføre 
ansvaret for å sikre dokumentasjon på myndighetsutøvelse eller rettigheter til de berørte. 
Flere eksempler fra media det siste året, har vist at barn og sårbare grupper kunne hatt nytte 
av at offentlige virksomheter heller hadde sikret dokumentasjonen som arkiv, jf. 
oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn, og erstatningssaker for manglede 
skolegang mv. Sletting av personopplysninger kan like gjerne ha negativ betydning for den 
enkelte som for sårbare grupper, fordi disse ikke har kunnet dokumentere egne interesser 
og rettighetstap. Det offentlige sletter i troen på at det er godt personvern, og slipper både 
utgifter på sikring av arkiver og eventuelle utbetalinger av erstatninger, ofte på bekostning 
av den registrerte som ikke kan dokumentere sine erstatningskrav. 
 
Hva som er godt personvern vil variere over tid. Sletting av dokumentasjon i eksemplene 
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ovenfor ble ofte utført i tråd med føringer gitt av datidens fagmyndigheter på personvern 
(nå Datatilsynet). Særlig barn og utsatte grupper vil ikke kunne ivareta sine egne interesser 
ved å sikre egen dokumentasjon i kontakt med myndighetene. Når Personvernkommisjonen 
nå skal vurdere tilstanden for barns personvern og tiltak for å styrke dette, mener NA at det 
er relevant å vurdere om retten til å bli husket er det beste personvern for enkelte grupper 
eller typer av myndighetsutøvelse. 
 
Vi foreslår derfor at mandatet til personvernkommisjonen omfatter å vurdere: 

 Hvordan regelverk knyttet til å skape og sikre arkiver skjerpes for myndigheter og 

andre som skal ivareta barn og utsatte gruppers rettigheter. 

 Hvordan en styrking av arkivplikt og kontroll med etterlevelse av regler for sikring av 
opplysninger bidrar til et godt personvern. 
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