
En kort historie om 
brukerstyrt deling av data

(i offentlig sektor)



Innovation@Altinn 2014 - Kick off

Fabelaktig “lineup” med Gunnar Crawford, Kaja Misvær, Even Westvang, Andreas 
Åkre Solberg, organisert av Andreas Hamnes og Francis d’Silva



Inkluderte presentasjon av Uninetts “Feide Connect”



Resulterte i en idé i et gruppearbeid på neste 
Innovation@Altinn-samling:  “Slipp dataene mine fri”



Ideen ble prototypet og presentert på Altinndagen 2014



Prototypen ble til et offentlig-privat samarbeid



Altinns samtykkeløsning ble omtalt i Digital Agenda 2016



Men, den samme Digital Agenda avviser samtykke som 
mekanisme for gjenbruk i offentlig sektor



Budskapet ble gjentatt i Digitaliseringsrundskrivet



Robert Steen utfordret regjeringen sommeren 2017

Sammen med Skatteetaten og Finansnæringen, har Altinn etablert en 
teknisk løsning for samtykke som gir innbyggerne kontroll over egne 
opplysninger når de skal gjenbrukes. Det er godt personvern. Hvorfor 
signaliserer ikke regjeringen at offentlig sektor skal bruke den?



Og i Dagbladet i november 2017
Oslo vil gjerne utvikle slike 
løsninger. Men regjeringen 
bremser oss. De stiller krav 
om at offentlig sektor må ha 
egen lovhjemmel for å 
gjenbruke opplysninger, der 
samtykke etter vår mening er 
en bedre løsning som gir økt 
personvern og raskere 
framdrift.

Bare gjennom godt 
personvern klarer vi å bevare 
innbyggernes tillit – en tillit 
som etter min mening er selve 
forutsetningen for 
velferdssamfunnet. Jeg tror at 
det bare er gjennom å 
involvere innbyggeren vi kan 
beholde denne tilliten.



Spørsmålet ble fulgt opp i Stortinget



Statsrådens svar ...

[...]

En eventuell utlevering basert på samtykke, istedenfor bruk av 
hjemmelen i skatteforvaltningsloven, ville medført behov for en rekke 
ressurskrevende tiltak, blant annet for å kontrollere og dokumentere at 
samtykket oppfyller de krav personvernregelverket oppstiller. Oslo 
kommune bør derfor bygge på lovhjemmelen for utlevering av de 
aktuelle opplysninger, da det fort kan oppstå uklarheter knyttet til 
rekkevidden av et samtykke. Reglene for samtykkebasert behandling av 
personopplysninger strammes forøvrig inn for offentlig sektor i 
forbindelse med innføringen av ny personvernforordning våren 2018.



… førte til et oppfølgingsspørsmål ...



… som førte til en innrømmelse ...



… pluss en laaaaaang argumentasjon mot samtykke



Men teksten i Digitaliseringsrundskrivet ble endret

2017:

2018:



2018: Difi-rapport 2018:7 (KVU for deling av data) peker 
på behovet for å avklare hensiktsmessig bruk av hjemmel 
og samtykke
Fra vedlegg 4 - Tiltaksbeskrivelser



NOU 2019:5 - Ny forvaltningslov: Foreslår å videreføre 
samtykke som mekanisme for dele

Påpeker behovet for å harmonisere 
kravene til samtykke med kravene i 
personvernforordningen:



2019: Norstella og Dataforeningen fasiliterte rapporten 
“Juridiske hindre for digitalisering”

Merk: Det har kommet for en dag at det er 
uenighet blant ekspertene i gruppen om 
offentlig forvalting kan benytte samtykke 
som behandlingsgrunnlag i enkelte av 
tilfellene der det utøves myndighet eller 
skal treffes enkeltvedtak. På denne korte 
tiden prosjektet hadde til rådighet har det 
ikke lykkes gruppen å komme til enighet på 
dette punktet. Det bør vurderes om det er 
skal gjøres en innsats for å ytterligere 
tydeliggjøre hvordan lovgivningen skal 
forstås. 



2020: Kluge påpeker relevansen av dataportabilitetskravet 
også for offentlig sektor. Lanserer “Autonom gjenbruk”
En slik adgang til dataportabilitet, også for 
offentlige data, antas imidlertid å være høyst 
relevant og representere en betydelig praktisk 
verdi for individet – og dermed også for 
samfunnet. Et eksempel er ordningen med 
Samtykkebasert lånesøknad, [...]

Slik bruk av personopplysninger for andre formål 
enn innsamlingsformålet er GDPR-sensitivt. 
Bruksformen defineres imidlertid ved at den 
initieres av den personen som dataene gjelder, 
noe som impliserer et samtykke fra 
vedkommende. Kategorien kan slik sett omtales 
som autonom gjenbruk.



2020: Økonomisk sosialhjelp: Vil du hente informasjon?



2020: EUs forslag til Data Governance Act
Myndighetene må legge til rette for å innhente samtykke

Artikel 5

Betingelser for videreanvendelse

[...]

(6) Hvis videreanvendelse af data ikke kan tillades i overensstemmelse med 
forpligtelserne i stk. 3-5, og der ikke er noget andet retsgrundlag for at 
videregive data i henhold til forordning (EU) 2016/679, støtter den offentlige 
myndighed videreanvendere i at indhente samtykke fra de registrerede 
og/eller tilladelse fra de juridiske enheder, hvis rettigheder og interesser kan 
blive berørt af en sådan videreanvendelse, når det er muligt uden 
uforholdsmæssigt store omkostninger for den offentlige sektor. De kan i 
forbindelse med denne opgave bistås af de kompetente organer, der er 
omhandlet i artikel 7, stk. 1.



2020: Oslo kommune, KS og Skatteetatens 
samarbeidsprosjekt om bruk av inntektsopplysninger i 
kommunal sektor

Alternativ til hjemmel som rettslig 
grunnlag er ikke vurdert i arbeidet.

Rapporten dokumenterer at første 
forsøk på å etablere hjemmel i 
forskrift mislyktes.



2021: Overtredelsesgebyr til Statens pensjonskasse
Hvilke opplysninger det rettslige grunnlaget dekker og hvilke opplysninger som faktisk 
utveksles, er vanskeligere å kontrollere når deling skjer med hjemmel som rettslig grunnlag. 
Avviket som SPK er ilagt gebyr for ble oppdaget og varslet av SPK selv.

Vedtaket som var omtalt her er opphevet:

Datatilsynet har som rutine å alltid publisere ferdige behandlede saker på våre 
nettsider. Denne gangen viste det seg at Statens pensjonskasse ikke hadde 
mottatt brevet, ei heller brev om varsel 23. november 2020. Brevet var 
beklageligvis sendt til feil e-postadresse, og vi fikk heller ingen feilmelding. Vi 
har hatt kontakt med SPKs personvernombud og deretter administrerende 
direktør Tomas Berg om saken.  SPK vil selvsagt  få varselet om 
overtredelsesgebyr på ny, sammen med et forklarende brev fra oss. Saken vil 
deretter gå sin gang. Vi beklager igjen denne uheldige hendelsen.

https://direkte.dn.no/nyhetsstudio/#76891 



2021: Året for avklaring?

Samtykke, autonom gjenbruk, 
dataportabilitet, brukerstyrt 
henting av data fra andre etater, 
hjemmel i lov, hjemmel i forskrift 
… 

Det er behov for en gjennomgang 
av fordeler og ulemper ved både 
hjemmel, samtykke og eventuelle 
andre mekanismer, veiledning for 
hvilke mekanismer som skal 
brukes og hvordan de skal 
implementeres for å ivareta de 
relevante hensynene på en best 
mulig måte.

Rettslig grunnlag, som samtykke og 
hjemmel, vil bli omtalt i begge de to 
veilederne ressurssenteret nå lager; 
en om digitaliseringsvennlig regelverk 
og en om gjeldende rettslige rammer 
for deling av data.

Tone Bringedal,
Ressurssenteret for deling av data

18. februar 2021


