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Høring – utkast til endringer i personopplysningsforskriftens regler om meldeog konsesjonsplikt
Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for norske medier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Norsk
Redaktørforening (NR) er en landsomfattende sammenslutning av redaktører i alle typer medier. Norsk
Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere og frilansere som har
journalistikk som yrke.
Vi viser til høringsbrev av 29. august 2016, med invitasjon til synspunkter på forslag til endring i
personopplysningsforskriften.
Vi vil kort kommentere to punkter i det foreliggende forslaget.
1. Forenklet regelverk for visse typer personopplysninger - generelt
Vi støtter generelt den «avbyråkratisering» som for slaget innebærer hva gjelder melde- og konsesjonsplikt
ved behandling av visse typer personopplysninger. Dette er forenklinger som også vil kunne få betydning for
en del mediebedrifter. Vi er enig i departementets vurdering når de konkluderer med at «de aktuelle
behandlingene av personopplysninger utgjør en liten personverntrussel».
2. Intern og ekstern varsling
Vi har for så vidt ingenting i mot at behandling av personopplysninger i forbindelse med ekstern varsling
skal underlegges andre regler enn hva gjelder intern varsling. Vi vil imidlertid gjøre departementet
oppmerksomme på at kriteriet «kritikkverdige forhold», som legges til grunn som en forutsetning for
unntaket fra konsesjonsplikt og meldeplikt, er problematisk og også omstridt. Vi viser blant annet til
følgende formulering fra Stortingets arbeids- og sosialkomité (Innst 205 S) i forbindelse med et representantforslag (Dok 8:30 S – 2015-2016):
«Komiteen viser videre til at representanter for media under høringen tok til orde for at kravet om
«forsvarlig varsling» var problematisk og måtte tas ut av loven, og at det var behov for en gjennomgang av
begrepet «kritikkverdige forhold». K o m i t e e n ber regjeringen om å ta med en drøfting av hvordan disse
begrepene kan tydeliggjøres, i sin varslede høring av nye lovbestemmelser.»

Regjeringen har i forlengelsen av dette nedsatt et ekspertutvalg som skal foreta en grundig gjennomgang av
varslervernet i Norge og det gjeldende regelverket. I utvalgets mandat heter det blant annet:
«Utvalget skal gjennomgå varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, og i den sammenheng særlig
vurdere om «kritikkverdige forhold» og «forsvarlig fremgangsmåte» i arbeidsmiljøloven § 2-4 er
hensiktsmessige begreper og avgrensninger.»
Vi nevner dette, også fordi det er uklart hva som blir konsekvensen dersom virksomheten konkluderer med at
det ikke dreier seg om et varsel som oppfyller kravet om «kritikkverdige forhold».
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