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Aftenposten 09.11.2009 





§ 7. Bruk av offentleg informasjon  

       Informasjon som det er gitt tilgang til etter lova her eller 
anna lovgiving som gir ålmenta rett til innsyn i offentleg 
verksemd, kan brukast til eitkvart formål dersom ikkje anna 
lovgiving eller retten til ein tredjeperson er til hinder for det. 

 

§ 9. Rett til å krevje innsyn i ei samanstilling frå databasar  

       Alle kan krevje innsyn i ei samanstilling av opplysningar 
som er elektronisk lagra i databasane til organet dersom 
samanstillinga kan gjerast med enkle framgangsmåtar.  

 



Men det startet lenge før det…. 
• 2007: Justisdepartementet - Elevlister i grunnskolen er 

offentlige dokument og kan hentes ut. Klassetrinn, navn, 
adresse, tlf og fullt fødselsnummer 

• 2009: Ny offentleglov - Ikke unntak for elevlister. Ny 
paragraf 9 – sammenstilling av elektronisk info 

• 2011 - våren: Det kreves innsyn i ordførerlønninger. JD 
tolker opplysningene som offentlige 

• 2011 – sommer: Kunnskapsdept. Tolker offentleglova. NTNU 
må utlevere studentlister 

• 2011 – desember: Innstramming i offentleglova. 
Lønnsslipper ikke fortsatt offentlig. Fødselsnummer kan unntas 

• 2012 – januar: UIO med flere nekter å utlevere studentlister. 
Kunnskapsdepartementet ber JD om å tolke offentleglova på 
nytt 

• 2012: Innsynskrav mht fagforeningsmedlemskap. 

• 2012: Hva neste? Ola Anonym Nordmann mfl. Klager til 
Kongen i Statsråd 

 

 



Hva om alle krever sin rett – over alt? 
• Hva om alle studenter krever å få utlevert lister over alle 

studenter fra alle universiteter og høgskoler? 

• Eller opplysninger om alle ansatte i alle departementer, 
direktorater og kommuner? 

• Hva med barnehagebarn?  

• Motorvognregisteret? 

• Søknader om ferie, diverse fritak mv 

• Sammenstillinger med off. info fra flere offentlige etater 
(masseuthentet eller nedlasting fra postlister) og 
sammenstilles på nye måter, for eksempel sammen med 
lekkasjer fra nettsteder, karttjenester mv) 

 

Med vennlig hilsen 

anonym@anonym.com, anonym1@anonym.com, 
anonym2@anonym.com, anonym3@anonym.com.......... 
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To tanker i hodet på en gang? 

Offentlighet 

Åpenhet, 

tilgjengelighet, 

service 

Privatlivets fred 

Kontroll med 

opplysninger om 

seg selv 

Virksomheten er den nærmeste til å gjøre den 

konkrete avveiningen fra saksområde til 

saksområde 



Noe må gjøres – men hva? 

•Etaten må kartlegge og 
risikovurdere 

•Etaten må i større grad skille 
mellom hva man aktivt 
publiserer på nettet og hva man 
gjør tilgjengelig på andre måter 

•Etaten må i større grad benytte 
meta-tags for å unngå 
indeksering 

•Stat og kommune må informere 
om offentlighetsloven – og hva 
den innebærer 

•Informasjonsplikt ved 
masseutleveringer 

• Personvernerklæring 

 

•Grenser for masseutlevering, 
stille krav til saklig bruk? 

•Krav om identifisering ved 
masseuthenting? 

•Gjøre offentlige etater i større 
grad erstatningsansvarlige ved 
personopplysninger på avveie 
som følge av publisering? 

•Bli mer kritisk til hvilke typer 
personopplysninger stat og 
kommune samler inn. Sette 
begrensninger på hvordan 
opplysningene kan bli 
videreformidlet uten den 
registrertes samtykke? 


