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Et sprikende og omfattende mandat

● Kartlegge situasjonen for personvern i Norge - utfordringer og utviklingstrekk

● Kartlegge personvernutfordringer og konsekvenser, samt foreslå tiltak innen; 
offentlig forvaltning, justissektoren, skole- og barnehagesektoren og 
forbrukersektoren

● Kartlegge hvordan barn og unges personvern ivaretas i Norge 

● Foreslå tiltak som styrker den digitale forbrukerkompetansen til barn og 
unge, spesielt knyttet til digital innsamling av personopplysninger og 
markedsføring i sosiale medier

● Drøfte andre tema som viser seg særlig relevante



Hovedkonklusjon - behov for 

en personvernpolitikk

● Digitaliseringen av samfunnet skjer på 
bekostning av personvernet.

● Personvern må forstås som en verdi som 
ivaretar og bygger tillit i samfunnet – og 
ikke som en bremsekloss 

● Personvern ikke bare et individuelt 
anliggende – det er også en kollektiv og 
solidarisk verdi. 

● Vi må bruke teknologi til å oppnå et 
bedre personvern



Personvern 

Barn, unge og skole



Identifikatorer kobler brukerinfo til en profil





Source: https://iabtechlab.com/standards/audience-taxonomy/

Eksempler på kategorier vi plasseres i

https://iabtechlab.com/standards/audience-taxonomy/




Perfect365 spionerer 

på barn og ungdom



Kilde: KS rapport



«I Norge ble skolene i stor stil utstyrt med 

digitale medier uten at noen visste noe konkret 

hvilke konsekvenser dette vil medføre. Disse 

avgjørelser har ikke blitt truffet på et 

vitenskapelig fundament.“
- Anne Mangen, Professor, Universitetet i Stavanger
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Personvernkommisjonens forslag til tiltak

1. Annonseblokkering på alle elevenes enheter (umiddelbart)

2. En nasjonal tjenestekatalog som stiller krav til personvern og informasjonssikkerhet

3. Et tverrfaglig nasjonalt test- og kompetansemiljø

4. Kommunene må utarbeide bedre rutiner og veiledning - UDir bør støtte dette arbeidet

5. Styrke og profesjonalisere forhandlingsmakten til kommunene. 

6. Utvikling av forsvarlige digitale læringsmidler



Personvern i justissektoren





1. Mangelfull vurdering av personvern i lovarbeid

● Høring – Vegtrafikkloven ny § 43 b – Rett til å behandle personopplysninger – politiets tilgang til personopplysninger i

Statens vegvesens registre (2016)

● Høring – Register over drap og vold med dødelig utgang (2018)

● Høring – Utveksling av personopplysninger i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet (2018)

● Høring om endringer i straffeloven mv. – påvirkningsvirksomhet (2021)

● Høring – Endringer i grenseloven mv., ny forskrift om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseforskriften) 

mv. og nytt kapittel 60 i politiregisterforskriften om behandling av flypassasjerinformasjon (PNR-opplysninger) (2021)

● Høring – Endringer i ekomloven (2020)

● Høring – Endringer i politiloven og politiregisterloven mv. – PSTs etterretningsoppdrag og behandling av åpent

tilgjengelig informasjon (2021)

● Høring – Endringer i politiloven og politiregisterloven mv. – PSTs etterretningsoppdrag og behandling av åpent

tilgjengelig informasjon (2021)



2. Bruk av åpne kilder på internett – risiko for nedkjølingseffekter



3. Lite åpenhet om politiets metoder



Personvernkommisjonens forslag til tiltak:

1. Datatilsynet bør i større grad rådføres i forbindelse med lov- og forskriftsarbeid. En grundig vurdering 

av personvernkonsekvenser i lovarbeider er en forutsetning for demokratisk kontroll.

2. Det bør innføres et generelt forbud mot bruk av ansiktsgjenkjenning i offentlige rom. Norske 

myndigheter bør arbeide internasjonalt, særlig opp mot EU, for å få gjennomført et forbud.

3. Det bør vurderes om dagens domstolskontroll av politiets tiltak bør utvides til å omfatte flere tiltak 

enn i dag (og også vurdere den samlede effekten av flere tiltak.)

4. Det bør nedsettes et utvalg for å utrede metodebruken i justissektoren. Utvalget bør vurdere 

personvernkonsekvenser av politiets metoder, særlig opp mot formåls- og proporsjonalitetsprinsippet

5. Det bør vurderes om Kommunikasjonskontrollutvalgets mandatet bør utvides til å omfatte kontroll 

med andre av politiets metoder enn kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesning.

6. Det er et behov for et rådgivende og frittstående organ for forvaltningen som kan vurdere og drøfte 

prinsipielle og generelle spørsmål knyttet til bruk av personopplysninger i offentlig forvaltning, 

herunder samfunnsmessige og etiske spørsmål.



Andre viktige tiltak (blant 140) 

1. Et flertall av Kommisjonen ønsker at regjeringen utreder et mulig forbud 
mot atferdsbasert markedsføring. Dette er det eneste stedet hvor noen 
medlemmer tok dissens

2. Lovutvalg for å gjennomgang og foreslå endringer i regelverk for å 
beskytte barn og unge i digitale flater.

3. Forbud mot manipulerende design.
4. Oljefondet bør bruke sin investormakt, blant annet ved å utforme 

personvernkrav som en del av investeringsstrategien.
5. Datatilsynet må styrkes (tilsyn generelt også)
6. Offentlig sektor spiller en avgjørende rolle for å ivareta personvernet 

gjennom krav til innkjøp og ved at det utvikles en nasjonal 
personvernpolitikk.



Hva nå?
Fra anbefalinger til handling (action, please!)



Takk for oss!
Finn Myrstad, fagdirektør i Forbrukerrådet

Catharina Nes, direktør i PwC


