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1 Innledning  

1.1 Tema og aktualitet 

I april 2016 ble «Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection 

of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of 

such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)» (heretter 

forordningen) vedtatt.1 Formålet med forordningen er særlig å styrke enkeltpersoners rett til 

beskyttelse av personopplysninger i den nye digitale tidsalderen vi går inn i, jf. forordningen 

art. 1(1).  

 

Globalisering og rask økning i den teknologiske utviklingen har medført nye utfordringer i for-

bindelse med beskyttelse av personopplysninger. Innsamlingen og delingen av personopplys-

ninger skjer i en mye større skala enn tidligere. Mennesker offentliggjør personopplysninger i 

større grad og oftere enn før. Samtidig tillater teknologien at både private virksomheter og of-

fentlige myndigheter kan benytte seg av disse opplysningene på måter som aldri er gjort før for 

å nå sine mål. Man ser en økt kompleksitet i rollestrukturen i flere og flere behandlingsprosesser 

ved at det ofte er flere behandlingsansvarlige og databehandlere involvert samtidig. Disse ut-

viklingstrekkene krever et rammeverk som i tilstrekkelig grad sikrer personopplysningene. 

Dette er noe av grunnen til at det nå kommer et nytt regelverk.2  

 

Det nye regelverket innebærer en rekke endringer som i stor grad vil påvirke virksomheter som 

driver med behandling av personopplysninger. En av de mer markante endringene er den økte 

reguleringen av databehandler. Databehandler er den som behandler personopplysninger på 

vegne av behandlingsansvarlig. Med det nye regelverket vil det komme flere selvstendige plik-

ter for databehandler, økte krav til databehandleravtalene og blant annet egne regler for god-

kjenning av bruk av andre databehandlere m.m.3 Forordningens regler knyttet til databehandler 

vil ramme en rekke virksomheter. For det første vil den ramme aktører som allerede har inngått 

en databehandleravtale som vil være gjeldende etter at forordningen kommer til anvendelse. 

For det andre vil den ramme fremtidige avtaleforhold.  

 

                                                 
1  EU-parlamentet (2016). 
2  Se forordningens fortale (heretter fortalen) punkt 6 og 7. 
3  Datatilsynet (2016a). 
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Det nye regelverket er vedtatt som en forordning. En forordning skal gjøres til norsk rett «som 

sådan», jf. EØS-avtalen art. 7(a). Det betyr at den skal oversettes ordrett til norsk, og gjennom-

føres uten at man forandrer på ordlyden.4 Konsekvensen av dette vil være at personopplysnings-

loven oppheves.5 Forordningen trådte i kraft 20 dager etter publiseringen i «The Official Journal 

of the European Union», nærmere bestemt 24. mai 2016.6 Reglene vil gjelde fra og med 25. 

mai 2018, jf. forordningen art. 99(2). Noe av grunnen til at personvernregelverket kommer som 

en forordning, er for i større grad å sikre konsekvent og ensartet anvendelse av reglene, jf. 

fortalen punkt 10.  

 

Forordningen er svært detaljert utformet og mye mer kompleks enn personverndirektivet.7 Den 

har 99 bestemmelser og en fortale på 173 punkter i motsetning til direktivets 34 bestemmelser 

og 72 punkts lange fortale. Dette er nok en følge av at det nye regelverket er utformet som en 

forordning med direkte anvendelse. Selv om det er mer omfattende betyr ikke det at man forlater 

utgangspunktet som dannet grunnlaget for direktivet, jf. blant annet forordningens art. 5 som 

viser at flere av de grunnleggende prinsippene videreføres i det nye regelverket.  

 

Forordningen vil være en oppdatering innenfor personopplysningsretten. Den er klargjørende 

på flere punkter sammenlignet med dagens personopplysningslov og vil bidra til et økt fokus 

på personvern i tiden som kommer. Den favner svært vidt og vil gjelde for tilnærmet alle virk-

somheter og organisasjoner som er etablert i EU/EØS. At det er viktig å sørge for etterlevelse, 

understrekes blant annet gjennom satsen for overtredelsesgebyr som økes fra ti ganger grunn-

beløpet (kr. 925 760 per 1. mai 2016) til maksimum 20 millioner euro, eller 4% av virksomhe-

tens globale omsetning.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4  Sejersted, Arnesen, Rognstad og Kolstad (2011), s. 196. 
5  Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. 
6  EU-kommisjonen (2016a). 
7  «Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 

individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data» (heretter 

personverndirektivet/direktivet) 
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1.2 Problemstilling 

Tittelen på oppgaven er: «Databehandlers rolle i endring – en rettslig analyse av databehandle-

rens rolle ved behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven og personvern-

forordningen». Oppgaven tar sikte på å avklare to overordnede problemstillinger: 

 

1. Hva er databehandlers rolle i forhold til de øvrige aktørene i personopplysningsret-

ten?  

Med problemstillingen søker jeg å avdekke hvilken rolle de ulike aktørene har etter person-

opplysningsloven og hva slags relasjon de har til databehandler etter gjeldende rett. I tillegg 

tar jeg sikte på å avklare om forordningen vil endre denne rollefordelingen. 

 

2. Hvilke krav gjelder for bruk av databehandler og hvilke plikter har databehandler 

etter personopplysningsloven sammenlignet med personvernforordningen? 

Personopplysningsloven og personvernforordningen setter de rettslige rammene rundt for-

holdet mellom behandlingsansvarlig og databehandler. Med problemstillingen tar jeg sikte 

på å gi en fremstilling av gjeldene rett etter personopplysningsloven og personvernforord-

ningen. Ved å sammenligne de to regelverkene ønsker jeg å klargjøre nærmere hva tilstan-

den vil bli når personopplysningsloven oppheves.  

 

1.3 Rettskildebildet 

I denne delen vil jeg gå gjennom hvilke rettskilder som spesielt gjør seg gjeldende for  behand-

lingen av temaet for oppgaven. Videre vil jeg redegjøre for hvilke metodiske problemer retts-

kildene reiser og hvordan jeg løser disse. Rettskildene om databehandlers rolle er begrensede. 

Dette gjør at det er nødvendig å se nærmere på noen av kildene.  

 

1.3.1 Nærmere om rettskildene etter gjeldende rett 

Personopplysningsloven er ett av to rettslige utgangspunkter for denne oppgaven. 

 

Det er først og fremst personopplysningsloven (heretter pol.) §§ 2 og 15 som vil danne grunn-

laget for å belyse databehandlers rolle etter gjeldende rett. Pol. §13 er også relevant for å belyse 

de nærmere pliktene til databehandler. Jeg velger imidlertid å vie pol. § 13 mindre oppmerk-

somhet i denne oppgaven, og behandler bestemmelsen separat i kapittel 3.3.5  

 

Personopplysningsloven § 2 inneholder definisjoner av de ulike aktørene innenfor personopp-

lysningsretten, mens §§ 15 og 13 stiller helt overordnede krav for bruken av databehandler og 

dens plikter i forbindelse med informasjonssikkerheten. For å finne ut mer om databehandler-

avtalen og de nærmere pliktene til databehandleren er det nødvendig å gå til andre rettskilde-

faktorer.  
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Loven har to sentrale forarbeider: NOU 1997: 19, «Et bedre personvern – forslag til lov om 

behandling av personopplysninger», og Ot.prp.nr.92 (1998-1999), «Om lov om behandling av 

personopplysninger». Proposisjonen bygger på Skauge-utvalgets utredning som i stor grad ble 

lagt til grunn av lovgiver.8 Til §§ 2 og 15 gir forarbeidene visse presiseringer av lovens ordlyd, 

men de har ellers et magert innhold. Til § 13 er det gitt noe mer utfyllende retningslinjer for 

hva som ligger i de nærmere vilkårene. Selv om forarbeidene vil kunne bidra til å avklare data-

behandlers nærmere plikter etter pol. § 13, gir uttalelsene i forarbeidene mindre veiledning ved-

rørende reglene knyttet til databehandler for øvrig.  

 

Det foreligger ingen relevante høyesterettsavgjørelser om temaet. Denne rettskildefaktoren vil 

derfor ikke bidra til avklaringen av oppgavens problemstillinger. Det er heller ikke avsagt noen 

avgjørelser fra underrettene som tar opp spørsmål i tilknytning til databehandler og dens plikter.  

 

1.3.1.1 Særlig om forvaltningspraksis 

Begrepet «forvaltningspraksis» vil helt generelt kunne benyttes som betegnelse på avgjørelser 

fra forvaltningsorganer, uttalelser og rundskriv m.m.9  

 

Spørsmålet om hvilken vekt forvaltningspraksis har er drøftet i juridisk teori. Eckhoff sier at 

vekten av forvaltningspraksis avhenger av: 10  

 

«Hvor utbredt og varig praksisen er, om den skriver seg fra overordnede eller underord-

nede organer, hvor stor kyndighet som er representert i de organer som har truffet av-

gjørelsene, hvor rimelige eller urimelige de inntatte standpunkter er etter domstolenes 

mening, hvilke andre rettskildefaktorer som griper inn, etc. Dessuten spiller det en ve-

sentlig rolle hva slags spørsmål det dreier seg om.» 

 

I min oppgave vil jeg helt konkret ta for meg to avgjørelser fra Personvernnemda samt en utta-

lelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Den rettskildemessige vekten 

av brevet fra KMD vil jeg kommentere nærmere i kapittelet om informasjonssikkerhet. Spørs-

målet videre blir da hvilken vekt avgjørelser fra Personvernnemnda skal tillegges. 

 

Personvernnemnda er klageinstans for Datatilsynet, jf. personopplysningsloven § 43. Den er et 

«uavhengig forvaltningsorgan», jf. § 43 første ledd andre punktum, noe som betyr at den ikke 

er underlagt noen form for instruksjon eller kontrollmyndighet fra staten. Som klageinstans vil 

                                                 
8  Schartum og Bygrave (2016), s. 25. 
9  Holgersen (1987), s. 405. 
10  Eckhoff slik det er gjengitt i Holgersen (1987), s. 410. 



5 

 

avgjørelsene være retningsgivende for Datatilsynet. Ved å følge nemndsavgjørelsen vil man i 

større grad sikre ensartethet i lovtolkningen, noe som vil bidra til økt forutberegnelighet. 

 

Hvilken vekt praksis fra Personvernnemnda kan tillegges vil blant annet bero på hvor langvarig 

og utbredt praksisen er. En fast og konsekvent praksis som svarer på spørsmål innenfor oppga-

vens tema, vil kunne tillegges vekt. Er det imidlertid slik at den er sprikende og i begrenset grad 

svarer på problemstillingen vil det være mindre grunn til å tillegge den vekt.  

 

Et annet moment som trekker i retning av å tillegge Personvernnemndas avgjørelser vekt, er at 

antall personvernsaker som kommer opp for de alminnelige domstoler er få. Dette medfører at 

det foreligger lite praksis som kan avklare rettstilstanden. At det er få saker for domstolene, kan 

gi en indikasjon på at partene er fornøyd med Personvernnemndas behandling. Dette kan ha 

sammenheng med at nemndas saksbehandling minner veldig om domstolens og som gir uttrykk 

for en grundig behandling. Dette er viktige momenter som trekker i retning av å tillegge Per-

sonvernnemndas avgjørelser vekt. Et ytterligere poeng er at Personvernnemnda er sammensatt 

av svært kompetente fagkyndige11, oppnevnt av Stortinget og regjeringen.12 

 

Det er imidlertid viktig å bemerke at Personvernnemnda, som andre forvaltningsorganer, er 

underlagt domstolskontroll.13 Bak dette ligger det en forutsetning om at domstolene er bedre 

enn forvaltningen til å vareta alle nødvendige hensyn til objektivitet og rettssikkerhet.14 Nemn-

das praksis er så å si enerådende på området, noe som tilsier at domstolen bør foreta en etter-

prøving av forvaltningens standpunkter når de en sjelden gang får forelagt seg en sak.15 Det kan 

også hevdes at nemndas særlige kyndighet kan medføre at synsfeltet blir for snevert og at sa-

kene på den måten ikke blir vurdert bredt nok.16 En viss tilbakeholdenhet er det derfor grunn til 

å utvise med hensyn til å tillegge for stor vekt på nemndas praksis. 

 

Det er begrenset med avgjørelser som berører oppgavens tema, og vekten vil derfor variere ut 

fra hvor relevante avgjørelsene er for de aktuelle problemstillingene som reises i oppgaven. Jeg 

kommer til å vurdere vekten nærmere når jeg tar i bruk av Personvernnemdas praksis som retts-

kildefaktor senere i oppgaven. 

 

                                                 
11  Personvernnemda (2016). 
12  Jf. personopplysningsloven § 43 (2). 
13  Jf. personopplysningsloven § 43 (5) og NOU 1997:19, s. 120. 
14  Holgersen (1987), s. 419. 
15  Holgersen (1987), s. 419. 
16  Holgersen (1987), s. 419. 
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1.3.1.2 Særlig om uttalelser fra Artikkel 29-gruppen 

I medhold av personverndirektivet artikkel 29 ble det opprettet en arbeidsgruppe kalt «Article 

29 Working Party». Gruppen består av representanter fra de nasjonale datatilsynene, «the Eu-

ropean Data Protection Supervisor», og EU-kommisjonen.17 Formålet er å sikre ensartet etter-

levelse av regelverket, jf. personverndirektivet art. 30.  

 

Artikkel 29-gruppen er et rådgivende organ for EU- kommisjonen og gir uttalelser og anbefa-

linger i forbindelse med tolkningen av personverndirektivet, jf. art. 30. Som et rådgivende organ 

er ikke uttalelsene bindende, og som de selv presiserer reflekterer ikke uttalelsene synet til EU-

kommisjonen.18  

 

Med tanke på oppgaven er det viktig å skille mellom betydningen av uttalelsene for gjeldende 

norsk rett og betydningen for tolkningen av forordningen. Jeg vil i det følgende kommentere 

betydningen for tolkning av norsk rett. I kapittel 1.3.2 vil jeg kort se på betydningen av gruppens 

uttalelser i forbindelse med forordningen.   

 

Arbeidsgruppen har kommet med én uttalelse som kan knyttes til oppgavens tema. I «Opinion 

01/2010 on the concept of ‘controller’ and ‘processor’» foretar gruppen en analyse av direkti-

vets definisjoner av behandlingsansvarlig og databehandler. Spørsmålet blir om slike uttalelser 

er relevante ved tolkningen av de norske definisjonene og ved tolkning av de øvrige reglene 

knyttet til databehandler. 

 

Formålet med gruppen er, som nevnt, å sikre ensartet etterlevelse. Se for eksempel personvern-

direktivet art. 30 (1) (a), som sier at «the working party shall: examine any question covering 

the application of the national measures adopted under this Directive in order to contribute to 

the uniform application of such measures [min utheving] ». Det er fremhevet i sammendraget 

til «Opinion 01/2010» at de erkjenner problemene med å anvende definisjonene på de ulike 

komplekse situasjonene som kan oppstå. For å avhjelpe dette forsøker de i uttalelsen å gi ret-

ningslinjer for hvordan man kan tolke og anvende definisjonene av databehandler og behand-

lingsansvarlig i direktivet.19 For at formålet med Artikkel 29-gruppen skal oppnås, må uttalel-

sene nødvendigvis anses for å være relevante.  

 

I denne oppgaven vil uttalelsen først og fremst benyttes som rettskilde til definisjonene av «be-

handlingsansvarlig» og «databehandler» samt til ordlyden i pol. § 15. Uttalelsen vil ha liten 

vekt og vil som utgangspunkt kun fungere som tolkningsmoment. 

                                                 
17  European Data Protection Supervisor (2016), se også direktivet art. 29 (2). 
18  EU kommisjonen (2016b). 
19  Opinion 01/2010, s. 1. 
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1.3.2 Forordningen – det fremtidige rettskildebildet 

Som nevnt i kapittel 1.1 medfører den nye personvernforordningen at personopplysningsloven 

kommer til å bli opphevet. Det betyr at vi vil få en helt ny rettskildesituasjon ettersom den 

eksisterende lovteksten, forarbeider og forvaltningspraksis som utgangspunkt ikke vil være av 

betydning lengre.  

 

Forordningen er nylig vedtatt og vil ikke være gjeldende rett før om lag to år.20 Dette betyr at 

rettskildebildet for øvrig er marginalt. Det foreligger ingen EU-dommer som tar for seg spørs-

mål i forbindelse med det nye regelverket. Forståelsen av innholdet vil derfor hovedsakelig bero 

på den naturlige språklige forståelsen av ordlyden i lovteksten. Fortalen vil fungere som sup-

plerende tolkningsfaktor. Den har liten rettskildemessig vekt i seg selv, men kan bidra til å 

belyse det nærmere formålet med bestemmelsene. Utgangspunktet er altså at de enkelte regler 

må forstås ut fra den samlede teksten og den kontekst de enkelte regler står i.21 EU-retten er 

flerspråklig, noe som medfører at man i tvilstilfeller må sammenligne de ulike språkversjonene. 

Jeg vil ta i bruk forordningens tekst slik den foreligger på engelsk, men vil se hen til den danske 

utgaven ved behov. For øvrig vil artikler og annen litteratur benyttes for å belyse temaet. Det 

er ikke skrevet mye om oppgavens tema, men med få tilgjengelige rettskilder, vil juridisk litte-

ratur om emnet kunne fungere som hjelp til å komme frem til rettslige holdbare konklusjoner.  

 

Et særlig spørsmål er hvilken betydning personverndirektivet kan tenkes å få ved tolkningen av 

forordningen. Utgangspunktet er at direktivet ikke lenger gjelder når forordningen kommer til 

anvendelse, og det vil således bli en del av rettshistorien. Det er likevel slik at mange bestem-

melser går ut på det samme, samtidig som de gjeldende personvernprinsipper også danner ut-

gangspunktet i forordningen. Det må antas at der bestemmelser fra direktivet er gjengitt i for-

ordningen, så vil blant annet tilknyttet domspraksis som utgangspunkt fortsatt gjelde.22 Dette er 

imidlertid ikke annet enn antagelser og kun tiden vil vise i hvilken grad direktivet vil ha inn-

virkning på tolkningen av forordningen. Jeg bruker direktivet hovedsakelig ved tolkning av 

personopplysningsloven. I tillegg benytter jeg det som støtteargumentasjon der forordningen 

viderefører gjeldende rett. 

 

Et ytterligere spørsmål er hvilken betydning Artikkel 29-gruppens uttalelser vedrørende direk-

tivet vil ha ved tolkning av det kommende regelverket. Når den nye forordningen trer i kraft, 

vil ikke Artikkel 29-gruppen eksistere lengre. Det vil derfor ikke foreligge uttalelser som knyt-

ter seg til det nye regelverket. Spørsmålet blir derfor om oppfatninger fra gruppen likevel vil 

                                                 
20  Se kapittel 1.1. 
21  Blume (2016), s. 43. 
22  Blume (2016), s. 22. 
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kunne ha betydning ved tolkningen av forordningen. Som nevnt ovenfor må gruppens uttalelser 

anses for å være en rettskilde som kan tillegges lite vekt. Når det nå kommer nytt regelverk, vil 

uttalelsene ha beskjeden betydning. Det kan likevel tenkes at det i noen tilfeller vil være en 

relevant kilde, i det minste som litteratur. Der hvor forordningen viderefører direktivet, kan 

eventuelle uttalelser fungere som bidrag til tolkningen.  

 

Forordningen viderefører direktivets definisjoner av databehandler og behandlingsansvarlig. På 

denne bakgrunn vil «Opinion 1/2010» kunne fungere retningsgivende også ved tolkningen av 

definisjonene i forordningen.  

 

1.3.3 Reelle hensyn 

Reelle hensyn kan sies å være «virkningsbaserte vurderinger». 23 De sier noe om hvilket innhold 

en regel bør ha for at man skal kunne oppnå de formål regelen tar sikte på å gjennomføre.24 

Reelle hensyn er i flere avgjørelser for Høyesterett trukket inn ved fastleggelsen av gjeldende 

rett.25 Ut fra dette kan vi slå fast at reelle hensyn er en relevant rettskildefaktor også i denne 

sammenheng. Vekten vil imidlertid være relativ. Det betyr at vekten avhenger av det øvrige 

rettskildematerialet. Der hvor det er lite autoritative rettskilder, vil reelle hensyn kunne få stor 

vekt. Rettskildebildet som foreligger vedrørende oppgavens tema, er stort sett preget av lov-

tekst. Det foreligger få autoritative kilder, noe som tilsier at reelle hensyn vil ha relativt stor 

vekt. 

 

1.3.4 Juridisk teori 

I juridisk teori finner man gjerne ulike forfatteres standpunkt til rettsspørsmål innenfor et gitt 

rettsområde. Slike synspunkter er ikke bindende for rettsanvenderne, men det er likevel slik at 

man ofte ser hen til litteraturen for å finne støtte til den rettslige argumentasjonen. Personvern-

teorien influerer oppgaven på flere ulike måter. Den vil fungere som hjelp ved alminnelig tolk-

ning av lov og forskrift, og som inspirasjon til struktur og innhold. Videre vil den bidra til å 

identifisere og forklare ulovfestet rett samt hjelpe til med forståelsen av de internasjonale in-

strumentene.26    

 

I oppgaven har jeg benyttet meg av Blixrud, og Ask Ottesens «Personvern i finanssektoren» 

(2010) og Thomas Olsens doktoravhandlingen om personvernøkende identitetsforvaltning 

(2015). Av helt ny litteratur har jeg benyttet meg av Schartum og Bygrave sin «Personvern i 

                                                 
23  Skoghøy (2013), s. 257 – 258. 
24  Skoghøy (2013), s. 257 – 258. 
25  For eksempel Rt. 2012 s. 1951 og Rt. 2012 s. 1958. 
26  Schartum og Bygrave (2016), s. 26 – 27. 
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informasjonssamfunnet», 3. utg, (2016), Peter Blume sin bok, «Den Nye Persondataret: Per-

sondataforordningen» (2016), og doktoravhandlingen til Brendan Van Alsenoy (2016) om an-

svar og risiko mellom aktører som er involvert i behandling av personopplysninger. I tillegg 

har jeg benyttet meg av artikler og nettressurser.  

 

1.4 Videre fremstilling 

Oppgaven inneholder tre hoveddeler. I den første delen (kapittel 2) tar jeg for meg de ulike 

aktørene som fremgår av personopplysningsloven og forordningen. Dette gjør jeg for å se nær-

mere på hva slags rolle databehandleren har i forhold til andre aktører både etter nåværende og 

fremtidig regulering. For å gjøre dette vil jeg redegjøre for hvem behandlingsansvarlig og da-

tabehandler er, i tillegg til at jeg vil se nærmere på den registrerte og Datatilsynet. Jeg vil også 

helt kort se på databehandlers forholdet til andre databehandlere. Underveis går jeg konkret inn 

på forholdet de ulike aktørene har til databehandler. 

 

I kapittel 3 starter jeg med å gi en oversikt over reguleringen knyttet til databehandler etter 

personopplysningsloven og forordningen. Videre går jeg inn på elementene som er regulert 

både i norsk lov og forordningen. Til slutt ser jeg nærmere på det som ser ut til å være nye krav 

og plikter og som ikke følger direkte av personopplysningsloven. Analysen tar sikte på å av-

dekke endringer og forskjeller mellom personopplysningsloven og forordningens krav til data-

behandler og databehandleravtalen.  

 

I kapittel 4 foretar jeg en sammenfatning og retter et rettspolitisk blikk på forordningen for å se 

hvordan de nye reglene kommer til å påvirke personvernet. 

 

Det finnes flere måter å strukturere en slik oppgave på. For eksempel kunne man hatt ett kapittel 

med reglene etter personopplysningsloven og ett kapittel med reglene etter forordningen. Dette 

vil etter min mening medføre stor grad av dobbeltbehandling og gi lite oversikt. Ved å ha et 

kapittel om forholdet til de andre aktørene, et om reguleringen av databehandler i personopp-

lysningsloven og forordningen og et kapittel med blikket rettet fremover ønsker jeg å gi en 

helhetlig fremstilling av databehandlers nye rolle i den kommende forordningen. 
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2 Aktørene etter personopplysningsloven og 

personvernforordningen 

2.1 Innledning 

Hovedaktørene i personopplysningsloven er den det samles inn personopplysninger om («regi-

strert»), og den som bestemmer formålet og hjelpemidlene i forbindelse med behandlingen av 

personopplysningene («behandlingsansvarlig»). Lovens innhold er sentrert rundt pliktene til 

den behandlingsansvarlige og rettighetene til den registrerte.27 Dette kommer blant annet til 

uttrykk i pol. § 11 som inneholder grunnkrav til behandling av personopplysninger. Det er pri-

mært den behandlingsansvarlige som er pliktsubjektet og som må forholde seg til lovens regler. 

En annen aktør som er aktuell, men som ikke alltid forekommer, er «databehandler». Databe-

handleren er den som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. 

 

Datatilsynet er det organet som skal sørge for etterlevelse av personvernregelverket. Andre ak-

tører som ikke fremgår av loven direkte, er medarbeider hos den behandlingsansvarlige samt 

andre databehandlere. De sentrale aktørene blir videreført i forordningen. 

 

Forholdet mellom de ulike aktørene kan skisseres med følgende modell: 

              

           Figur: Aktørmodell 

                                                 
27  Schartum og Bygrave (2016), s. 158. 
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Forordningen nevner flere aktører som kan være involvert i behandlingen av personopplys-

ninger. Dette kan være foreldre i forbindelse med samtykke for barn under 16 år, jf. art 8, tred-

jeparter, jf. art. 4 (10), og mottakere av personopplysninger, jf. art. 4 (9). Modellen tar kun for 

seg hovedaktørene etter personopplysningsloven og forordningen.  

 

Relasjonen mellom aktørene oppstår når det er skjer en behandling av personopplysninger.28 

Når en virksomhet lagrer personopplysninger om sine arbeidstakere, blir de behandlingsansvar-

lig for de konkrete opplysningene (under forutsetning at de bestemmer formålet mv.). I relasjon 

til virksomheten vil de ansatte da være den registrerte. Hvorvidt databehandler er en aktuell 

aktør i den sammenheng vil bero på den konkrete behandlingen. 

 

I det følgende skal jeg gå nærmere inn på hovedaktørene, med fokus på databehandler og dens 

relasjon til de øvrige aktørene. Databehandlers rolle er avledet av behandlingsansvarlig, og det 

er derfor helt nødvendig med en introduksjon av de mest sentrale aktørene for å forstå hva som 

er databehandlers rolle i personopplysningsloven og den kommende forordningen.  

 

Betydningen av de ulike aktørene er sentral i forståelsen av personopplysningsloven og forord-

ningen. Hvis man ikke vet om man er behandlingsansvarlig eller databehandler, vil man heller 

ikke vite hvilke plikter som gjelder for seg og hvilke som gjelder for andre. Sjansen for å gjøre 

noe ulovlig blir da stor.29  

 

2.2 Behandlingsansvarlig 

Den behandlingsansvarlige er en av hovedaktøren i personopplysningsloven. I pol. § 2 nr. 4 blir 

behandlingsansvarlig definert som «den som bestemmer formålet med behandlingen av person-

opplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes». Bestemmelsen gjennomfører person-

verndirektivets art. 2 (d) som sier at behandlingsansvarlig er «the natural or legal person, public 

authority, agency or any other body which alone or jointly with others determines the purposes 

and means of the processing of personal data …».30  

 

Ordlyden i personopplysningsloven sier at behandlingsansvarlig er den som bestemmer form-

ålet med behandlingen og hvilke hjelpemidler som skal anvendes som ledd i behandlingen. 

Dette må forstås slik at den behandlingsansvarlige er den som bestemmer hva som er intensjo-

nen med behandlingen og hvordan den skal gjennomføres. For å fortsette på eksempelet i ka-

pittel 2.1 – det er virksomheten, som behandlingsansvarlig, som bestemmer hvilke opplysninger 

                                                 
28  Se pol. §3. Utgangspunktet for lovens anvendelse er at det faktisk skjer en behandling av personopplysninger. 
29  Schartum og Bygrave (2016), s. 159. 
30  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 102. 
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om de ansatte som skal behandles og hva de skal brukes til. Behandlingsansvarlig er den som 

er ansvarlig for at forpliktelsene i personopplysningsloven etterleves og som kan saksøkes der-

som loven brytes.  

 

Den behandlingsansvarlige kan være både fysiske og juridiske personer. Der det er en juridisk 

person som bestemmer over behandlingen av personopplysninger, må man forstå loven slik at 

ansvaret vil ligge på den juridiske personen som helhet.31 Hvor det nærmere ansvaret plasseres 

internt i den juridiske personen vil avhenge av hvordan virksomheten er organisert.32 I forar-

beidene til loven blir det fremhevet at det bare er subjekter med sivilrettslig partsevne som kan 

anses for å være behandlingsansvarlig. Der hvor det er tale om en virksomhet eller organisasjon 

som er så løs i strukturen at den ikke vil kunne ha partsevne, vil den behandlingsansvarlige 

være en eller flere fysiske personer fra ledelsen.33 Kravet til partsevne er blant annet begrunnet 

i at det kan være nødvendig å bruke rettsapparatet for å fremme krav mot den behandlingsan-

svarlige.34 

 

For å avgjøre hvem som bestemmer formålet og hjelpemidlene påpeker Artikkel 29-gruppen at 

man må se hen til de faktiske elementene og omstendighetene i saken. Man må se på den konk-

rete behandlingen for så å spørre: hvorfor skjer denne behandlingen, og hvem har initiert den? 

Å være en behandlingsansvarlig er som regel et resultat av at man har valgt å behandle person-

opplysninger til eget formål.35 

 

Personopplysningsloven stiller ikke som krav at den behandlingsansvarlige må være i besittelse 

av opplysningene, men det må kreves at det foreligger en rettslig og faktisk mulighet til å råde 

over opplysningene. Dette vil for eksempel være tilfellet hvis man lagrer alle opplysningene på 

en server som drives av en databehandler. Virksomheten vil fortsatt ha rettslig tilgang til opp-

lysningene gjennom databehandleravtalen som de er forpliktet til å inngå.  

 

Det kan forekomme situasjoner hvor det er flere aktører som samarbeider, og hvor det kan være 

vanskelig å identifisere hvem som er behandlingsansvarlig i det enkelte tilfelle. Da er det viktig 

å være klar over at loven åpner for at det kan foreligge delt behandlingsansvar. Dette følger 

                                                 
31  Schartum og Bygrave (2016), s. 164. 
32  Schartum og Bygrave (2016), s. 164. 
33  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 103. 
34  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 103. 
35  Opinion 1/2010, s. 8. 
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ikke direkte av definisjonen i personopplysningsloven, men er noe som legges til grunn i forar-

beidene. 36 Der henvises det til personverndirektivets ordlyd som benytter begrepet «joint con-

trollers».37 Delt behandlingsansvar anses å foreligge når to eller flere behandlingsansvarlig sam-

men bestemmer formålet og hjelpemidler for behandlingen.38  

 

Delt behandlingsansvar kan foreligge i både vertikal og horisontal form.39 Vertikalt behand-

lingsansvar kan for eksempel være der et departement fastsetter de overordnede formålene med 

behandlingen, mens et underordnet organ, for eksempel et direktorat, har ansvaret for de nær-

mere detaljene vedrørende formålet og velger de praktiske hjelpemidlene.40 Av forarbeidene 

følger det imidlertid at det i slike tilfeller vil være hensiktsmessig å plassere behandlingsansva-

ret i ett og samme organ, først og fremst der hvor man har den daglige og mest omfattende 

befatningen med personopplysningene.41 Schartum og Bygrave tar til orde for at denne tilnær-

mingen er lite hensiktsmessig og fremhever at behandlingsansvaret alltid vil være den øverste 

instansen med kompetanse til å bestemme formålet med behandlingen mv.42 Poenget til forfat-

terne synes å være at man alltid kan delegere myndighet til en underordnet organisasjon. Dette 

vil ikke frita de som delegerer fra ansvaret til å følge opp behandlingsansvaret. I de tilfellene 

hvor det ikke foreligger noen instruksjonsrett vil det underordnede organet anses som behand-

lingsansvarlig.43  

 

Jeg er enig i at det synes lite hensiktsmessig med vertikalt behandlingsansvar, ikke minst fordi 

det kan åpne for tvilstilfeller rundt behandlingsansvaret i slike situasjoner. Å plassere ansvaret 

i den overordnede organisasjonen vil da kunne være med på å skape klarhet. Dette synspunktet 

går imidlertid noe på tvers av forarbeidene som indikerer at faren for krenkelse av enkeltmen-

neskers rett til personvern er størst der behandlingen finner sted.44 Ved å ha et delt behandlings-

ansvar i slike tilfeller vil man i større grad sikre etterlevelse av lovens plikter.  

 

Horisontalt behandlingsansvar foreligger når flere aktører med selvstendig behandlingsansvar 

skal utøve bestemmelsesretten i fellesskap, som følge av at de har inngått et forpliktende forhold 

                                                 
36  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 103. 
37  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 103. 
38  Olsen (2015), s. 291. 
39  Schartum og Bygrave (2016), s. 166 – 168. 
40  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 103. 
41  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 103. 
42  Schartum og Bygrave (2016), s. 166. 
43  Schartum og Bygrave (2016), s. 167. 
44  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 103. 
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med hverandre. I slike situasjoner foretar de ulike aktørene felles beslutninger vedrørende for-

mål og hjelpemidler mv.45 I de tilfellene hvor det foreligger et slikt delt behandlingsansvar er 

det viktig at det fremgår tydelig hvordan ansvaret skal utøves i praksis.  

 

I forordningen fremgår definisjonen av behandlingsansvarlig i art. 4 (7). Definisjonen av be-

handlingsansvarlig er tilnærmet identisk med personverndirektivet. Definisjonene av aktørene 

i personopplysningsloven bygger i stor grad på personverndirektivet.46 På denne bakgrunn er 

det derfor grunn til å tro at behandlingsansvarlig som aktør ikke vil forandre seg i stor grad. En 

virksomhet som i dag er å regne som behandlingsansvarlig vil være å anse som en behandlings-

ansvarlig i medhold av det nye regelverket.  

 

Delt behandlingsansvar videreføres i forordningen, jf. art. 26. Tilfellet blir mer regulert, men 

forordningen går ikke nærmere inn på tilfellene ved vertikalt behandlingsansvar. Det fremgår 

imidlertid av art. 26 at de som er behandlingsansvarlig nå vil bli forpliktet til å inngå en kontrakt 

for å stadfeste de respektive ansvarsområdene etter loven, spesielt med hensyn til informasjons-

plikten etter art. 13 og 14. Dette vil bidra til klarhet i ansvarsforholdene ved to eller flere be-

handlingsansvarlig.  

 

2.3 Databehandler 

En databehandler defineres som «den som behandler personopplysninger på vegne av den be-

handlingsansvarlige», jf. pol. § 2 nr. 5. Bestemmelsen bygger på artikkel 2 (e) i personverndi-

rektivet.47 Databehandler som aktør ble først anerkjent i EU-kommisjonens første forslag til 

direktivet. Det forelå imidlertid ingen redegjørelse om det nærmere innholdet annet enn et uttalt 

formål om å unngå situasjoner hvor andres behandling av personopplysninger på vegne av be-

handlingsansvarlig gikk ut over beskyttelsesnivået på personopplysningene.48 Med personvern-

direktivet ble «databehandler» for første gang gjort til et rettssubjekt.  

 

                                                 
45  Schartum og Bygrave (2016), s. 168. 
46  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 101. 
47  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 103. 
48  Opinion 1/2010, s. 24. 
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Det norske begrepet er ifølge forarbeidene videre enn det gamle begrepet «databehandlingsfo-

retak» slik det ble benyttet i personregisterloven.49 Der fulgte det av ordlyden at foretaket be-

arbeidet opplysningene for andre.50 Etter personopplysningsloven omfatter databehandlerbe-

grepet også rent passive former for behandling, som for eksempel oppbevaring av opplysning-

ene.51  

 

Av direktivet følger det at databehandleren kan være både juridiske og fysiske personer, jf. art. 

2 (e). I praksis vil de fleste databehandlere være juridiske personer, for eksempel en virksomhet 

som sender ut markedsføringskampanjer på vegne av den behandlingsansvarlige eller et IKT-

firma som tilbyr serverplass for lagring av opplysningene. 52 Det er imidlertid ikke hva en virk-

somhet gjør som avgjør om man er å anses som databehandler – det avgjørende er om man 

behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig. 

 

At man handler på vegne av noen, betyr at man tjener noen andres interesse.53 En naturlig 

språklig forståelse av ordlyden tilsier at dersom man behandler personopplysninger i tråd med 

den behandlingsansvarliges formålsangivelse, så vil man være å anse som en databehandler. Av 

forarbeidene fremgår det at behandlingen må «… skje etter ønske fra den behandlingsansvarlige 

…».54 Databehandler er altså forpliktet til å kun behandle personopplysninger på en måte som 

behandlingsansvarlig ønsker. Med en så bred definisjon åpnes det imidlertid for misforståelse 

av hvem databehandleren faktisk er sett opp mot behandlingsansvarlig. Når bestemmelsen ikke 

spesifiserer nærmere hvem den gjelder, kan den isolert sett tolkes slik at en databehandler er 

alle som faktisk behandler opplysninger for behandlingsansvarlig.55 Dette er imidlertid ikke til-

fellet. Som illustrert i aktørmodellen, må det her skilles mellom databehandlerens og den be-

handlingsansvarliges medarbeidere. Skillet kommer blant annet til uttrykk gjennom pol. § 14 

om internkontroll hvor det i forbindelse med dokumentasjonsplikten står at «dokumentasjonen 

skal være tilgjengelig for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige og hos databehandle-

ren.»56  

 

Begrepet brukes altså ikke om personer som faktisk behandler personopplysninger, men er en 

betegnelse på en type avtalepart som ofte blir anvendt av den behandlingsansvarlige. Det betyr 

at ansatte som behandler personopplysninger som en del av sine arbeidsoppgaver på jobb, ikke 

                                                 
49  Lov om personregistre m.m. 9 juni 1978 nr. 48. 
50  Jf. personregisterloven § 22. 
51  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 103. 
52  Blixrud og Ottesen (2010), s. 56. 
53  Opinion 1/2010 s. 25. 
54  NOU 1997: 19 s. 133. 
55  Schartum og Bygrave (2016), s. 173. 
56  Skillet kommer også til uttrykk i personopplysningsforskriften §§ 2-8 og 2-9. 
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vil være å anse som en databehandler. Sagt på en annen måte; dersom behandlingsansvarlig har 

instruksjonsmyndighet overfor den som behandler personopplysninger, vil det ikke være tale 

om en databehandler.  

 

Loven stiller krav til at databehandlers behandling av personopplysninger reguleres i en data-

behandleravtale, jf. pol. § 15. Formålet med et slikt krav er å sørge for at databehandlers rådig-

het med personopplysningene blir regulert. Det er det nærmere innholdet i avtalen som danner 

rammen for hva databehandler kan gjøre. Går databehandler utover kompetansen den har i med-

hold av avtalen ved å behandle personopplysningene til egne formål, vil den være å anse som 

behandlingsansvarlig for denne delen av behandlingen. Lovligheten må da vurderes i tråd med 

grunnvilkårene i § 11, jf. §§ 8 og 9.57 Dette utelukker imidlertid ikke et visst spillerom for 

databehandleren i forbindelse med behandlingen. I mange tilfeller er det opp til databehandleren 

å velge den mest hensiktsmessige løsningen. Dette har sammenheng med at det ofte er databe-

handleren som er den teknisk mest kyndige og således nærmest til å vurdere hva som må til for 

å tilfredsstille lovens krav. Forutsetningene er imidlertid at dette skjer i tråd med databehand-

leravtalen, jf. pol. § 15.  

 

På samme måte som for behandlingsansvarlig, vil databehandler som aktør i liten grad bli endret 

i den kommende forordningen, jf. art. 4 (8). Virksomheter som er databehandlere etter person-

opplysningsloven vil fortsatt være databehandlere etter det nye regelverket.   

 

2.3.1 Databehandlers forhold til «noen andre» 

Av pol. § 15 første ledd annet punktum følger det at personopplysninger ikke kan overlates til 

«noen andre» for lagring eller bearbeidelse uten avtale som følger av § 15 første ledd første 

punktum. En naturlig språklig forståelse av ordet «andre» tilsier at det for det første vil være 

anledning for behandlingsansvarlig eller databehandler å sette ut deler av behandlingen til en 

ny databehandler. Det må imidlertid også kunne sies å relatere seg til aktører som ikke er data-

behandlere, noe som blant annet forutsettes i § 13 tredje ledd om informasjonssikkerhet.  

 

I forarbeidene fremgår det at det ikke sjelden vil være slik at også andre enn databehandleren 

får tilgang til opplysningene, «… f.eks servicepersonell som utfører vedlikehold eller repara-

sjon på datamaskinutstyr, men som ikke har befatning med opplysningene på en slik måte at de 

er å anse som databehandlere etter definisjonen …».58 Disse aktørene vil ikke være underlagt 

lovens sikkerhetskrav direkte, men behandlingsansvarlig og databehandler vil i medhold av § 

13 tredje ledd være pliktig til å påse at de overholder sikkerhetskravene. Forutsetningen for 

bruk av denne typen aktører er, som ved databehandlere, at dette gjøres i medhold av avtale.  

                                                 
57  Opinion 1/2010, s. 25. 
58  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s 116. 
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Loven åpner som nevnt for å benytte databehandlere i flere lag. Dette underbygges av forarbei-

dene hvor det fremgår at «databehandler ikke kan samarbeide med andre databehandlere om å 

utføre oppdraget uten at dette avtales med oppdragsgiveren.»59 Dette åpner for to muligheter. 

Enten må det inngås en ny databehandleravtale mellom behandlingsansvarlig og den nye data-

behandleren, eller så må det fremgå av den opprinnelige databehandleravtalen at den første 

databehandleren har adgang til å sette ut deler av oppdraget til andre databehandlere. Jeg vil 

komme mer tilbake til databehandlers adgang til å sette ut deler av oppdraget i kapittel 3.  

 

2.4 Den registrerte 

«Registrert» - det vil si personen som er registrert - 60 defineres som «den som en personopp-

lysning knyttes til», jf. pol. § 2 nr. 6. Formålet med loven er «… å beskytte den enkelte mot at 

personvernet blir krenket gjennom behandlingen av personopplysninger …», jf. § 1. Den re-

gistrerte er altså hovedpersonen i personopplysningsloven. Det foreligger ingen definisjon av 

begrepet i personverndirektivet, men departementet mente at det var hensiktsmessig at begrepet 

ble definert uttrykkelig i norsk rett.61  

 

En naturlig språklig forståelse av ordet «registrert» synes å forutsette at det bare dreier seg om 

personer det er lagret eller nedtegnet opplysninger om.62 Forarbeidene tilfører lite annet enn å 

presisere at begrepet også brukes når det ikke foreligger et personregister i tradisjonell forstand, 

men også der opplysningene eksempelvis blir innsamlet og oppbevart.63 Dette kan imidlertid 

ikke alltid forutsettes i streng forstand. 64 Opptak som inneholder opplysninger som kan knyttes 

til enkeltpersoner, vil klart nok også være å regne som en behandling av personopplysninger. 

Av dette kan det utledes at det er betydningen av «personopplysning» og «behandling av per-

sonopplysninger» som vil være bestemmende for hvem som i det konkrete tilfellet skal regnes 

for å være den registrerte.65 Dette ligger også nært opp til direktivet hvor spørsmålet er hvorvidt 

det behandles «… information relating to an identified or identifiable natural person (‘data sub-

ject’) …», jf. art. 2 (a). 

 

                                                 
59  NOU 1997: 19 s. 143. 
60  Schartum og Bygrave (2016), s. 159. 
61  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 103. 
62  Schartum og Bygrave (2016), s. 159. 
63  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 103. 
64  Schartum og Bygrave (2016), s. 159. 
65  Schartum og Bygrave (2016), s. 159. 
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Loven setter ingen grenser for hvem som kan være registrert, men forarbeidene tar utgangs-

punkt i at det må dreie seg om levende og fysiske personer.66 Opplysninger om ufødte og døde 

personer faller derfor som utgangspunkt utenfor lovens anvendelsesområde. Slike opplysninger 

vil imidlertid kunne bli omfattet av loven dersom opplysningene om den døde kan knyttes til 

en levende person.67 Opplysninger om juridiske personer vil som utgangspunkt falle utenfor. 

Unntak foreligger imidlertid der opplysninger om juridiske personer knytter seg til fysiske per-

soner og for behandling av kredittopplysninger om juridiske personer. 68 

 

På samme måte som i personverndirektivet, foreligger det ingen definisjon av «registrert» per-

son i forordningen. Hvorvidt man blir regnet for å være et «data subject» etter forordningen 

avhenger om det blir behandlet «personal data», jf. Art. 4 (1). Det betyr at vi med det nye 

regelverket vil miste denne definisjonen. Det er imidlertid lite som taler for at det vil føre til en 

realitetsforskjell i forholdet mellom aktørene. Definisjonen av «registrert» person ble tatt inn i 

personopplysningsloven fordi det var et begrep som gjennomgående ble benyttet i loven.69 Som 

nevnt ovenfor er det betydningen av begrepet «personopplysning» og hvorvidt det skjer en «be-

handling av personopplysninger» som vil være bestemmende for hvem som i det konkrete til-

fellet skal regnes for å være den registrerte.  

 

2.4.1 Den registrertes forhold til databehandler 

Etter personopplysningsloven er det hovedsakelig den behandlingsansvarlige som er forpliktet 

til å sikre rettighetene til den registrerte. Det er den behandlingsansvarlige som må oppfylle 

grunnkravene for behandlingen etter pol. § 11 og som er ansvarlig for å informere, slette og 

rette m.m. Databehandler forholder seg derfor ikke til den registrerte i særlig stor grad.  

 

Personopplysningsloven åpner imidlertid i § 24 for at den registrerte kan kreve informasjonen 

skriftlig hos den behandlingsansvarlige eller hos dennes databehandler. Det betyr at for inn-

synskrav kan den registrerte henvende seg direkte til databehandleren for informasjon. At dette 

er en sannhet med modifikasjoner fremgår av forarbeidene. Der står det at: 70 

 

«I hvilken utstrekning databehandleren på egen hånd kan ta stilling til begjæringer om 

innsyn avhenger av avtalen mellom databehandleren og den behandlingsansvarlige, jf. 

§ 15. Selv om databehandleren har fullmakt til å avgjøre innsynsbegjæringer, vil det 

                                                 
66  NOU 1997: 19 s. 131. 
67  NOU 1997: 19 s. 131. 
68  NOU 1997: 19 s. 131 og Pof. § 4-1. 
69  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 103. 
70  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 122. 
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være den behandlingsansvarlige som har hovedansvaret for at lovens innsyns-, og vars-

lingsregler blir overholdt, jf. merknadene til § 15 og § 2 nr. 5.»  

 

Selv om den registrerte kan henvende seg til databehandler for innsyn, ønsker altså lovgiver å 

legge ansvaret på behandlingsansvarlig dersom ikke databehandler oppfyller sin plikt i forbin-

delse med innsynskrav fra den registrerte. Dette synes å være i tråd med lovens system, som 

eksplisitt utelater databehandler fra de øvrige pliktene overfor den registrerte. Det er behand-

lingsansvarlig som har informasjonsplikten og som må sørge for at innsynsretten blir overholdt, 

jf. pol. §§ 18 og 19.  

 

Forholdet til databehandler vil i utgangspunktet være det samme etter forordningen. Det er først 

og fremst behandlingsansvarlig som har plikter overfor den registrerte. I personopplysningslo-

ven er det åpning for at den registrerte kan kreve informasjon vedrørende behandlingen direkte 

fra databehandler. Dette er ikke et punkt som er tatt med i forordningen, og betyr i utgangs-

punktet at den registrerte ikke kan henvende seg til databehandler for informasjon. Som jeg 

kommer tilbake til, ligger det imidlertid en plikt på databehandler til å bistå behandlingsansvar-

lig i å oppfylle sine plikter overfor den registrerte, jf. art. 28 (3) (e). Dette kan tilsi at den re-

gistrerte likevel i helt konkrete tilfeller må forholde seg direkte til databehandler.  

 

En viktig forskjell fra personopplysningsloven, gjelder den registrertes adgang til å hevde sin 

rett ovenfor den som har krenket rettighetene. Forordningen åpner for at den registrerte kan gå 

til søksmål direkte mot databehandleren. Det følger av art. 82 (1) at «any person who has suf-

fered material or non-material damage as a result of an infringement of this Regulation shall 

have the right to receive compensation from the controller or processor for the damage suffe-

red.» Dette er nytt i forhold til personopplysningsloven som kun gir adgang til å kreve erstatning 

fra behandlingsansvarlig, jf. pol. § 49.  

 

2.5 Datatilsynet 

2.5.1 Innledning 

Datatilsynet er et forvaltningsorgan som ble opprettet 1. januar 1980. De er administrativt un-

derlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet, men det foreligger ingen instruksjons-

myndighet for departementet overfor tilsynet, jf. pol. § 42. Det er med andre ord et helt uav-

hengig organ. Datatilsynet er både tilsyn og ombud og har som hovedoppgave å medvirke til at 

enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom behandling av personopplysninger om dem. 71 

 

Datatilsynets organisering og oppgaver er nærmere beskrevet i pol. § 42 og går i korte trekk ut 

på at de skal behandle konsesjonssøknader, motta meldinger, gi pålegg, føre kontroll med at 

                                                 
71  Se om Datatilsynet på deres hjemmeside, www.datatilsynet.no. 
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lover og forskrift blir fulgt og at feil og mangler blir rettet m.m. Klage på Datatilsynets vedtak 

avgjøres av Personvernnemnda, jf. pol. § 43.  

 

2.5.2 Datatilsynets forhold til databehandler 

Ettersom databehandlers plikter vedrørende behandling av personopplysninger hovedsakelig er 

avtaleregulert, er forholdet til Datatilsynet begrenset. Et spørsmål av betydning er imidlertid i 

hvilken grad Datatilsynet kan foreta kontroll og ilegge sanksjoner overfor databehandler. 

 

Datatilsynets adgang til å kontrollere og ilegge sanksjoner følger av pol. §§ 44 og 46. I medhold 

av § 44 kan Datatilsynet kreve tilgang til opplysninger og adgang til steder hvor det behandles 

personopplysninger. Etter § 46 kan Datatilsynet fatte pålegg om opphør eller endring av be-

handling som finner sted eller ilegge overtredelsesgebyr til den som har overtrådt personopp-

lysningsloven.  

 

Databehandler er gjort til selvstendig pliktsubjekt i bestemmelsen om informasjonssikkerhet, 

jf. § 13. Det betyr at Datatilsynet, i medhold av §§ 44 og 46, kan reagere overfor databehandler 

dersom kravene i bestemmelsen ikke er oppfylt eller dersom de ønsker å undersøke nærmere 

hvorvidt det er tilfellet.  

 

Et særlig spørsmål er om § 46 åpner for at Datatilsynet kan sanksjonere databehandler i de 

tilfellene hvor det enten ikke er inngått databehandleravtale eller der hvor disse er utilstrekke-

lige. Det følger av bestemmelsen at Datatilsynet kan sanksjonere «… den som har overtrådt 

denne loven …». Ordlyden er generell, noe som taler for at databehandler kan ilegges sanksjo-

ner der hvor denne har brutt loven. 

 

Hvorvidt databehandler kan ilegges sanksjoner for manglende eller mangelfull avtale, avhenger 

således av om databehandler kan regnes for å være pliktsubjekt i pol. § 15. Det følger av § 15 

at «en databehandler ikke [kan] behandle personopplysninger på annen måte …» enn det som 

er avtalt med behandlingsansvarlig. Man kan ikke lese ut av ordlyden at den ene aktøren har 

noe mer ansvar enn den andre, noe som trekker i retning av at begge er ansvarlige. Bestemmel-

sen sett i sammenheng med resten av loven tilsier imidlertid at det er behandlingsansvarlig som 

har hovedansvaret for at det blir inngått databehandleravtale når det er nødvendig. Det er be-

handlingsansvarlig som bestemmer når det skal settes ut behandlingsoppdrag og som således er 

nærmest til å sørge for at avtale blir inngått. Spørsmålet blir om det utelukker Datatilsynet fra 

å reagere overfor databehandler. 

 

En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at også databehandler er pliktsubjekt i denne 

bestemmelsen. Dette underbygges av bestemmelsens overskrift «databehandlers rådighet over 
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personopplysninger», som tilsier at innholdet også er rettet mot databehandler. Verken forar-

beidene eller teori gir noe svar på spørsmålet. Forvaltningspraksis støtter imidlertid slutningen 

fra ordlyden. 

 

I PVN-2014-1, som omhandlet Datatilsynets vedtak overfor AS Skan-Kontroll, uttaler Datatil-

synet at de er: 72 

 

«… enig i at den behandlingsansvarlige kan holdes fullt ut ansvarlige for manglende 

eller mangelfulle databehandleravtale. Det er imidlertid ikke til hinder for at databe-

handleren holdes ansvarlig for eventuelle brudd på sine selvstendig plikter etter loven, 

jf. dennes § 15 og 13 [min utheving].» 

 

Personvernnemda kommenterer ikke uttalelsen direkte, men opprettholder blant annet vedtaket 

overfor databehandler på de punktene som gjelder pol. § 15. På bakgrunn av ordlyden og for-

valtningspraksis må man kunne legge til grunn at også databehandler kan ansvarliggjøres etter 

§ 15. Konklusjonen blir etter dette at Datatilsynet kan føre kontroll og ilegge sanksjoner overfor 

databehandler for brudd på § 15 i medhold av §§ 44 og 46.  

 

I den kommende forordningen er Datatilsynets kompetanse og oppgaver regulert i kapittel VI. 

Oppgavene er i større grad definert i det nye regelverket enn det er nå, jf. art. 55-57, men det 

vil nok ikke medføre store praktiske endringer for aktørene som forholder seg til tilsynet. Myn-

digheten overfor behandlingsansvarlig og databehandler er nærmere regulert i art. 58.73 Nytt 

med forordningen er den alminnelige forpliktelsen til å samarbeide med Datatilsynet, dersom 

det blir anmodet om det, jf. art. 31. Det er helt nødvendig at Datatilsynet uten vanskeligheter 

kan få den informasjonen som trengs for å vurdere om forordningen blir overholdt.74 Alt annet 

ville overflødiggjort Datatilsynet. På bakgrunn av dette er det tatt inn et krav om samarbeid.75 

 

  

                                                 
72  Se punkt 5.4 i avgjørelsen. 
73  Se kapittel 3.4.5. 
74  Blume (2016), s. 118. 
75  Blume (2016), s. 118. 
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3 Endringer i forordningen sammenlignet med gjeldende rett 

3.1 Innledning 

I kapittel 2 gjorde jeg rede for hvem databehandler er, de ulike aktørene innenfor personopp-

lysningsretten og forholdet mellom dem. I dette kapittelet går jeg nærmere inn på de konkrete 

reglene som gjelder for databehandleren, og for den behandlingsansvarliges bruk av databe-

handler.  

 

Å avklare det nærmere innholdet i forordningen er avgjørende for at databehandler (og behand-

lingsansvarlig) skal være i stand til å etterkomme forordningens forpliktelser. Den teknologiske 

utviklingen har gitt databehandleren en mer fremtredende betydning, noe som gjenspeiles i for-

ordningen. Dette kommer til uttrykk ved at en del av de krav som stilles til behandlingsansvar-

lig, også stilles til databehandler.76  

 

Det overordnede målet med den følgende analysen er å finne frem til det nærmere innholdet i 

reglene som databehandler (og behandlingsansvarlig) må forholde seg til når den nye forord-

ningen får anvendelse.  

 

Analysen vil skje i tre deler. I den første delen følger det en oversikt over reguleringen av data-

behandler etter norsk rett og den kommende forordningen. Deretter drøfter jeg det nærmere 

innholdet på utvalgte områder hvor bestemmelsene i forordningen har en parallell til eksiste-

rende bestemmelser i personopplysningsloven. I den tredje delen går jeg nærmere inn på be-

stemmelser i forordningen som ikke har noe direkte motstykke i personopplysningsloven. 

 

3.2 Reguleringen av databehandler i personopplysningsloven og 

forordningen 

3.2.1 Oversikt over forestående lovendringer 

I denne delen av analysen følger en oversikt over regelverket som gjelder for databehandler 

etter norsk rett og den kommende forordningen. De ulike elementene er plassert i en tabell for 

å illustrere hvilke plikter som er parallelle i de to rettsaktene og hvilke plikter som blir nye med 

forordningen.  

 

 

 

 

 

                                                 
76  Blume (2013), s. 188. 
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Hva Norsk rett Forordningen 

Kravet til avtale § 15   

«… skriftlig avtalt …» 

 

Art. 28 (3)  

«… contract or other legal act …» 

 

 

Formkrav til databehandler-

avtalen 

§ 15 første ledd  

«… skriftlig …» 

 

Art. 28 (9)  

«… shall be in writing …» 

 

 

Databehandlers råderett over 

personopplysninger 

§ 15 første ledd  

«… ikke behandle personopplysninger 

på annen måte enn … avtalt med den 

behandlingsansvarlige.» 

Art. 29  

«the processor … shall not process 

… except on instructions from the 

controller ...» 

Bruk av andre databehand-

lere 

§ 15 første ledd  

«… ikke uten slik avtale overlates til 

noen andre …»  

Art. 28 (4)  

«… where a processor engages 

another processor … the same data 

protection obligation … shall be im-

posed …» 

Databehandlers ansvar for 

sikkerhet 

§ 13 første ledd  

«… databehandler skal … sørge for 

tilfredsstillende informasjonssikker-

het» 

Art. 32 (1)  

«… the processor shall implement 

appropriate … measures to ensure a 

level of security …» 

Krav til innhold i avtalen § 15 andre ledd 

«I avtalen … skal det også gå frem at 

…» 

 

Art. 28 (3) 

«The contract or other legal act shal 

stipulate …» 

Databehandlers bistand til 

behandlingsansvarlig 

§ 24 

«Informasjonen kan kreves skriftlig … 

hos … databehandler …» 

 

Art. 28 (3) (e) og (f) 

«Assists the controller …» 

 

 

Sletteplikten  

 

 

Art. 28 (3) (g) 

«… deletes or returns all the perso-

nal data …» 

 

Konflikt mellom ”instruks” 

og nasjonal lovgivning 

 

 

 

Art. 28 (3) (h) 

«… immediately inform the control-

ler if … an instruction infringes this 

Regulation …» 
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Nye formkrav til databe-

handleravtalen 

 

 

 

Art. 28 (9)  

«… including in electronic form» 

 

 

Krav til forhåndsgodkjen-

ning av nye databehandlere 

 

 

 

Art. 28 (2) 

«… prior specific or general written 

authorisation …» 

 

Manglende etterlevelse av 

avtalen 

 Art. 28 (10)  

«… the processor shall be conside-

red to be a controller …» 

 

Dokumentasjonsplikt  Art. 30 (2) 

 «each processor … shall maintain a 

record …» 

 

Personvernombud  Art. 37  

«… the processor shall designate a 

data protection officer …» 

 

Sanksjoner som kan rettes 

mot databehandleren 

 

 

 

Art. 58 

 

 

 

 

Tabellen tar utgangspunkt i de elementene som oppstilles direkte i loven og forordningen. Helt 

innledningsvis ser man at grunntrekkene i regelverket fortsatt har likhetstrekk. Det foreligger 

et skriftlig avtalekrav, og databehandler kan ikke råde over opplysningene på annen måte enn 

det som følger av avtalen. Som man kan lese ut av de blanke kolonnene i tabellen, lovfester 

imidlertid forordningen en rekke nye plikter som pålegges databehandler, blant annet krav til 

dokumentasjon og minimumskrav til innholdet i databehandleravtalen.  

 

I fortsettelsen vil jeg først drøfte et utvalg av de parallelle kravene. Deretter behandler jeg det 

som kun fremgår av forordningen. Noen av kravene henger tett sammen og vil således bli be-

handlet under ett. I drøftelsen av de parallelle kravene vil jeg forsøke å få frem om de aktuelle 

bestemmelsene i forordningen kun er en videreføring av gjeldende rett, eller om det også er 

forskjeller. Ved behandlingen av kravene som kun fremgår av forordningen, vil jeg trekke inn 

norsk rett og praksis der det er aktuelt for å illustrere hvorvidt de faktiske forholdene vil bli 

annerledes for databehandlere.  
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3.3 Krav etter gjeldende rett 

3.3.1 Kravet til avtale 

Det følger av pol. § 15 første ledd første punktum at «en databehandler ikke [kan] behandle 

personopplysninger på annen måte enn det som er skriftlig avtalt med behandlingsansvarlig.» 

Bestemmelsen inneholder krav om å avtalefeste alle oppdrag som innebærer at andre enn be-

handlingsansvarlig får råderett over personopplysningene. I forarbeidene blir det uttrykkelig 

stadfestet at databehandleren kun kan råde over opplysningen på den måten som er skriftlig 

avtalt.77 Databehandleravtalen er ment å etablere et rettslig forhold mellom to uavhengige par-

ter. Formålet med avtalen er å sikre at personopplysningsloven overholdes ved behandlingen. 

 

Kravet til avtale har sammenheng med at databehandler, med unntak av kravet til informasjons-

sikkerhet, ikke har noen selvstendige forpliktelser etter personopplysningsloven. Det er den 

behandlingsansvarlige som har hovedansvaret for opplysningene, og som er forpliktet, uav-

hengig av hvem som behandler opplysningene for dem.78 For å unngå at den registrerte blir 

skadelidende som følge av at den behandlingsansvarlige velger å sette ut deler av behandlingen 

til noen andre, må det derfor foreligge en avtale mellom partene.  

 

Av forordningen fremgår kravet til avtale av art. 28 (3), som sier at behandling av databehandler 

«… shall be governed by a contract or other legal act …». Det vil i all hovedsak være en vide-

reføring av gjeldende norsk rett. Bestemmelsen er imidlertid ikke begrenset til at det må være 

«avtale», det kan også fremgå av «other legal act». I den danske versjonen er «retligt dokument» 

benyttet som terminologi. I fortalens punkt 81 presiseres det at poenget er at databehandler må 

være rettslig bundet overfor behandlingsansvarlig. Det avgjørende vil altså ikke være om man 

kaller det en avtale eller ikke, men om det er en rettsakt som binder partene.  

 

Som jeg kommer tilbake til i kapittel 3.4.1 er det ikke fri adgang til å avtale det nærmere inn-

holdet i avtalen. Dette medfører blant annet at den behandlingsansvarlige ikke kan avtale seg 

vekk fra de preseptoriske forpliktelsene etter personopplysningsloven. I tillegg har ikke behand-

lingsansvarlig noen instruksjonsmyndighet overfor databehandler, noe som medfører at det stil-

les visse krav til hvem man tar i bruk som databehandler.  

 

Personopplysningsloven inneholder ingen direkte begrensninger angående hvem behandlings-

ansvarlig kan inngå databehandleravtale med. I forordningen følger det imidlertid en generell 

angivelse av hva som må ligge til grunn før behandlingsansvarlig kan ta i bruk databehandler. 

Det følger av art. 28 (1) at behandlingsansvarlig kun kan bruke databehandlere som kan sørge 

                                                 
77  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 116. 
78  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 116. 
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for «… sufficient guarantees …» for etterlevelse av forordningen. Dette innebærer blant annet 

at behandlingsansvarlig må se hen til databehandlers «… expert knowledge, reliability and re-

sources …» til å implementere de hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak som kreves 

for å sørge for slik etterlevelse, jf. fortalens punkt 81.  

 

Bakgrunnen for at man åpner for bruk av databehandler, er til dels erkjennelsen av at behand-

lingsansvarlig i mange tilfeller ikke makter å utføre de tekniske sidene av behandlingen og at 

man derfor har akseptert at oppgaven kan utføres av en databehandler.79 Forutsetningen er imid-

lertid at den registrerte ikke blir skadelidende. Det er derfor viktig at man er nøye i valg av 

databehandler, og sikrer at vedkommende makter oppgaven.80  

 

Bestemmelsen er identisk med personverndirektivet art. 17 (2) og fremstår derfor som en vide-

reføring av gjeldende rett. Angivelsen ble likevel utelatt i personopplysningsloven. Hva som er 

bakgrunnen for at det ikke ble inntatt et lignende krav direkte i loven er usikkert, men antage-

ligvis dreier det seg om lovtekniske hensyn. For at behandlingsansvarlig skal oppfylle sine plik-

ter etter personopplysningsloven, må nødvendigvis databehandler kunne garantere etterlevelse 

av databehandleravtalen på en slik måte at den behandlingsansvarlige ikke bryter med lovens 

krav.  

 

3.3.2 Formkrav 

Personopplysningsloven § 15 oppstiller som krav at behandlingsansvarlig inngår en «skriftlig 

avtale» med databehandler dersom deler av behandlingen skal settes ut til en denne. Bestem-

melsen gjennomfører direktivet art. 17, som i fjerde ledd sier at «for the purposes of keeping 

proof … the contract … shall be in writing or in another equivalent form». I motsetning til 

personopplysningsloven inneholder ikke personverndirektivet et absolutt krav til at avtalen må 

fremgå i skriftlig form, så lenge det foreligger en måte å dokumentere avtalens eksistens.  

 

Det foreligger ingen holdepunkter i lov, forarbeider eller teori for at databehandleravtalen kan 

forekomme i noe annet enn skriftlig form. Kravet til skriftlighet må derfor sies å være ufravi-

kelig i norsk rett. Datatilsynets praksis har imidlertid vært at det ikke nødvendigvis kreves en 

frittstående avtale – det kan også være en integrert del av et annet avtaleverk.81 Hensynet bak 

regelen om skriftlighet er, som det fremgår av direktivet, begrunnet i bevishensyn. 

 

                                                 
79  Blume (2016), s. 114. 
80  Blume (2016), s. 114-115. 
81  Datatilsynet, (2009a), s. 7. 
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I forordningen er det, i likhet med personopplysningsloven, eksplisitt inntatt i art. 28 (9) at «the 

contract or the other legal act referred to in paragraphs 3 and 4 shall be in writing …». Kravet 

til skriftlighet vil således videreføre gjeldende norsk rett.  

 

Det er imidlertid ikke nødvendig for at det skal anses for å være et databehandleroppdrag at det 

foreligger en skriftlig avtale mellom partene.82 Det kan fortsatt anses å være et behandlingsan-

svarlig – databehandler forhold uten en slik skriftlig kontrakt.83 Det avgjørende er de faktiske 

omstendigheter i relasjonen mellom de ulike aktørene og hvem som bestemmer formålet og 

hjelpemidlene i forbindelse med behandlingen.84 Foreligger det et slikt forhold uten at det frem-

går av en skriftlig avtale, vil det imidlertid medføre et brudd på personopplysningslovens § 15.  

 

Nytt er kravet til at det rettslig bindende dokumentet, i tillegg til å være skriftlig, skal eksistere 

«… in electronic form», jf. art. 28 (9). Det innebærer at det rettslige dokumentet som statuerer 

databehandlerforholdet også må forekomme elektronisk. Hva som nærmere ligger i dette er 

ikke definert og vil bero på en konkret vurdering. Det er imidlertid grunn til å tro at kriteriet vil 

være oppfylt både når en håndskrevet avtale er scannet inn og når avtalen eksisterer i PDF-

format. Kravet til at avtalen må eksistere i elektronisk form kan vanskelig sies å føre til særlig 

realitetsendring, og man må kunne legge til grunn at det på mange måter er en form for kodifi-

sering av gjeldende praksis.  

 

Et spørsmål er hvorvidt kravet til elektronisk databehandleravtale har betydning for signatur-

praksisen. Det foreligger per i dag ingen krav til hvordan et dokument skal signeres. Det betyr 

at man i utgangspunktet står fritt til å velge om man ønsker å signere en avtale skriftlig eller 

elektronisk. Esignaturloven regulerer rammebetingelsene for bruk av kvalifiserte elektroniske 

signaturer, jf. § 2.85 Det kan imidlertid ikke leses ut av loven at man må oppfylle kravene til 

kvalifisert elektronisk signatur for at man skal bli rettslig bundet til en databehandleravtale. Det 

følger blant annet av § 6 første ledd annet punktum om rettsvirkninger av elektronisk signatur 

at en elektronisk signatur som ikke er kvalifisert, kan medfører rettsvirkninger.  

 

Det foreligger ikke holdepunkter for å si at det vil bli noen endring i kravene til signatur i 

forbindelse med databehandleravtaler med forordningen. Det vil både være adgang til å signere 

skriftlig og elektronisk alt ettersom hva de konkrete aktørene finner mest hensiktsmessig i deres 

tilfelle.  

 

                                                 
82  Opinion, 1/2010, s. 26-27. 
83  Opinion, 1/2010, s, 27. 
84  Opinion, 1/2010, s. 27. 
85  Lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur. 
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3.3.3 Databehandlers råderett 

Kravet til databehandleravtale legger en tydelig rådighetsbegrensning på databehandlers ad-

gang til å behandle personopplysninger. Databehandleravtalen legger rammene for hvordan da-

tabehandler kan behandle personopplysningene. Databehandler kan, som nevnt, ikke behandle 

opplysningene «på annen måte» enn det som er skriftlig avtalt med den behandlingsansvarlige, 

jf. pol. § 15 første ledd første punktum. Forarbeidene påpeker at databehandler «kan bare råde 

over opplysningen på den måten som er skriftlig avtalt … [min utheving]».86 Rådighetsbegrens-

ningen har sammenheng med at det er den behandlingsansvarlige som har hovedansvaret og 

råderetten over opplysningene.87 Dette betyr blant annet at databehandler ikke kan behandle 

opplysningene til et annet formål enn det som følger av avtalen.88  

 

I personverndirektivet kommer dette til uttrykk i art. 16 hvor det følger at «… the processor … 

must not process [personal data] except on instructions from the controller …». Man må lese 

direktivet på grunnlag av det faktum at hovedansvaret for etterlevelse ligger på behandlingsan-

svarlig.89 Databehandleren er en som får adgang til å behandle personopplysninger på vegne av 

den behandlingsansvarlige. Hvis databehandler kunne behandle opplysningen på den måten de 

ønsket, ville det undergravet formålet med regelverket. På bakgrunn av dette er utgangspunktet 

at databehandleren må forholde seg til den behandlingsansvarliges anvisninger vedrørende be-

handlingen.  

 

Bestemmelsen i direktivet videreføres i forordningens art. 29. Ordlyden er forandret fra «must 

not process» til «shall not process» Det er imidlertid ikke grunn til å tro at dette innebærer en 

realitetsendring. I den danske utgaven av direktivet og forordningen er ordlyden den samme. 

Dette tilsier at det først og fremst har vært et spørsmål om hva som er hensiktsmessig ordvalg i 

utformingen av teksten.  

 

Selv om databehandleren skal behandle opplysningene i tråd med den behandlingsansvarliges 

anvisninger, er det ikke slik at databehandler er underordnet behandlingsansvarlig. Det er en 

selvstendig kontraktspart med rettslig handleevne.90 I praksis har databehandlere relativt store 

rom for å bestemme hvordan de skal legge opp behandlingen, noe som må kunne sies å være 

mye av grunnen til at man velger sette ut behandlingen i første omgang.91  

                                                 
86  Ot.prp. nr. 92 (1998 – 1999), s. 116. 
87  Ot.prp. nr. 92 (1998 – 1999), s. 116. 
88  NOU 1997: 19 s. 143. 
89  Van Alsenoy (2016), s. 47. 
90  Van Alsenoy (2016), s. 47. 
91   I Opinion 1/2010, s. 13 har Artikkel 29-gruppen uttalt at databehandler nyter et visst «margin of manoeuvre» 

ved bestemmelsen av hvordan man skal organisere behandlingen. Behandlingsansvarlig kan ikke komme med 
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3.3.4 Bruk av andre databehandlere 

Det følger av pol. § 15 første ledd annet punktum at personopplysninger ikke kan overlates til 

«noen andre» uten avtale. Bestemmelsen er ikke til hinder for at databehandleren selv kan sette 

ut deler av behandlingen til andre. Disse aktørene vil i forholdet til behandlingsansvarlig bli sett 

på som databehandlere.92 Av pedagogiske årsaker vil jeg i kapittel 3.3.4 benevne denne aktøren 

for «underleverandør». 

 

Det følger av forarbeidene at databehandlers bruk av underleverandører må avtales med den 

behandlingsansvarlige.93 I tillegg er det en forutsetningen at det inngås avtale med underleve-

randøren, jf. ordlyden «… ikke uten slik avtale …»  

 

Som nevnt følger det av lovens system at den behandlingsansvarlige er ansvarlig for databe-

handlers behandling av personopplysninger. Den vil derfor også være ansvarlig for databehand-

lers avtaleforhold med underleverandørene. Den behandlingsansvarlige plikter å sørge for at 

underleverandørene som brukes, behandler opplysningene i tråd med loven og den behandlings-

ansvarliges angivelser. Denne «oppfølgningsplikten» kan oppfylles ved å pålegge databehand-

leren å innta i sine avtaler med underleverandøren at behandlingen kun skal skje i samsvar med 

de rutiner som gjelder for databehandleren selv.94 Alternativet til dette er at den behandlings-

ansvarlige selv inngår en avtale direkte med den underleverandøren.  

 

Loven legger som utgangspunkt ingen føringer på hvordan dette skal gjøres, kun at de må for-

pliktes gjennom avtale. Den behandlingsansvarlige kan selv velge hvilken avtalemodell som 

skal brukes.95 Det som synes å gi mest kontroll, vil være å inngå avtaler direkte med underle-

verandøren.96 På den måten vil man sikre full kontroll med valg av databehandler og hvordan 

opplysningen behandles av denne. Dette fremstår nok i mange tilfeller som en svært lite praktisk 

løsning. Ofte er behandlingssituasjonen kompleks med mange ulike databehandlere og under-

leverandører involvert. Det enkleste vil nok derfor være å gi databehandleren en fullmakt til å 

administrere forholdet til underleverandørene. 

                                                 

en rekke anvisninger om hvordan opplysningene skal behandles etter at databehandleravtalen er inngått. Be-

handlingen som foretas av databehandler må imidlertid ha et grunnlag i ønsket fra behandlingsansvarlig, i 

tillegg til at det må være i tråd med loven. 
92  NOU 1997: 19 s. 143, jf. Bruken av ordet “andre databehandlere”. 
93  NOU 1997: 19 s. 143. 
94  Olsen (2015), s. 277. 
95  Olsen (2015), s. 277. 
96  Olsen (2015), s. 277. 
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I forordningen er databehandlers bruk av underleverandører regulert i noe større grad. Det føl-

ger av forordningens art. 28 (3) (d) at bruken av underleverandører må oppfylle vilkårene i art 

28 (2) og (4).  

 

Det følger av art. 28 (2) at databehandler må ha skriftlig forhåndsgodkjenning fra behandlings-

ansvarlig dersom den ønsker å sette ut deler av behandlingen til en underleverandør. Godkjen-

ningen kan enten fås i det konkrete tilfelle, eller så kan databehandler få en generell adgang til 

å sette ut behandlingen til underleverandører. Dersom den behandlingsansvarlige gir en generell 

forhåndsgodkjenning, plikter databehandler å informere behandlingsansvarlig hver gang det tas 

i bruk en ny underleverandør. På den måten kan den behandlingsansvarlige protestere ved be-

hov og holde kontroll på hvem som har befatning med personopplysningene, jf. art. 28 (2).  

 

Når det gjelder det nærmere innholdet av pliktene til underleverandøren, følger det av art. 28 

(4) at de samme pliktene som følger av databehandleravtalen mellom behandlingsansvarlig og 

databehandler etter art. 28 (3), også skal gjelde dersom man setter ut deler av behandlingen til 

en underleverandør. Pliktene skal pålegges i alle tilfeller hvor «… a processor engages another 

processor …». Behandlingsansvarlig kan naturligvis selv inngå avtalen med underleverandø-

ren. Det er imidlertid grunn til å tro at det vil være databehandler som i de fleste tilfeller kommer 

til å inngå avtalen med underleverandøren. For det første er det, som nevnt, lite praktisk at 

behandlingsansvarlig inngår avtalen selv. For det andre legger kravet til skriftlig godkjenning 

opp til at den behandlingsansvarlige, med denne, gir databehandleren en fullmakt til å engasjere 

underleverandører, og i den forbindelse adgang til å inngå de nødvendige avtaler. For det tredje 

blir databehandler ansvarlig overfor behandlingsansvarlig dersom underleverandøren ikke opp-

fyller sine plikter, jf. art. 28 (4). Forutsetningen for dette må nødvendigvis være at det er data-

behandleren som har inngått avtalen med underleverandøren.  

 

I likhet med personopplysningsloven stilles det altså krav til å inngå en databehandleravtale 

med underleverandøren. Det er grunn til å tro at dette ofte gjøres gjennom fullmakt (forhånds-

godkjenning) fra behandlingsansvarlig til databehandler. Selv om det i forordningen er nedfelt 

mer spesifiserte krav til databehandlers bruk av underleverandører, er det derfor ikke grunn til 

å tro at det vil medføre en realitetsendring sammenlignet med gjeldende rett.  

 

3.3.5 Kravet til informasjonssikkerhet 

3.3.5.1 Innledning 

Informasjonssikkerhet handler om å håndtere risiko i forbindelse med behandling av informa-

sjon.97 Begrepet er vidt og er i utgangspunktet knyttet til all form for informasjon. Jeg kommer 

                                                 
97  Datatilsynet (2009b), s. 22. 
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imidlertid i det følgende til å benytte begrepet i tilknytning til behandling av personopplys-

ninger.  

 

Den økte graden av digitalisering medfører et økt trusselbilde i form av for eksempel datakri-

minalitet, spredning av virus samt mer dagligdagse ting som «snoking» og at systemet er nede 

på grunn av teknisk feil m.m. Det følger av pol. § 13 at behandlingsansvarlig og databehandler 

plikter å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til «… konfidensialitet, 

integritet og tilgjengelighet …» ved behandling av personopplysninger. Av hensyn til oppga-

vens tema nevnes bare databehandler i det følgende.  

 

Enhver behandling av personopplysninger gjort av databehandler skal reguleres av en databe-

handleravtale. I den skal det fremgå at databehandleren plikter å gjennomføre sikringstiltak som 

følger av § 13, jf. § 15 annet ledd. Databehandler er gjort til selvstendig pliktsubjekt i bestem-

melsen om informasjonssikkerhet. Det betyr at vedkommende løper en risiko for sanksjoner fra 

tilsynsmyndighetene dersom man ikke oppfyller vilkårene i bestemmelsen, se blant annet PVN-

2014-1, hvor AS Skan-Kontroll ble ilagt et overtredelsesgebyr på kr. 600 000 blant annet som 

følge av brudd på pol. § 13.98 

 

Kravet til informasjonssikkerhet i personopplysningsloven gjennomfører direktivets art. 17 (1) 

og (2). Her er ikke databehandler gjort til et pliktsubjekt på samme måte, men det følger av art. 

17 (3) og (4) at kravene til informasjonssikkerhet skal inntas i avtalen med databehandler i 

likhet med pol. § 15 annet ledd. At ikke databehandler er pliktsubjekt i direktivet, utgjør en 

ganske betydelig forskjell fra personopplysningsloven, ettersom det vil innebære at aktøren kun 

er avtalerettslig ansvarlig og ikke kan ilegges sanksjoner fra tilsynsmyndighetene. Med forord-

ningen endrer dette seg. I medhold av art. 32 er databehandler gjort til pliktsubjekt på samme 

måte som i personopplysningsloven.  

 

I det følgende går jeg nærmere inn på hvilke krav som stilles til databehandler i forbindelse med 

informasjonssikkerhet. Temaet er omfattende, og det vil føre for langt å redegjøre for dette på 

noe annet enn et overordnet nivå. Det er likevel en viktig del av personopplysningsretten og 

fortjener en viss omtale.  

 

3.3.5.2 Sikkerhetskravene i gjeldende rett 

Det følger av pol. § 13 første ledd at databehandler skal sørge for «tilfredsstillende sikkerhets-

nivå». Denne standarden sier ingenting om hva som konkret må til for å oppfylle kravet til 

informasjonssikkerhet. En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at det vil være de 

                                                 
98  Selv om nemnda sendte spørsmålet om overtredelsesgebyr tilbake til ny behandling hos tilsynet, ble gebyret 

opprettholdt, men nedsatt til kr. 400 000 i PVN-2015-5. 



32 

 

konkrete personopplysningene som bestemmer omfanget og nivået på tiltakene som må iverk-

settes. Etter forarbeidene forutsetter tilfredsstillende informasjonssikkerhet både organisato-

riske og tekniske sikkerhetstiltak. Det er likevel ikke slik at det er mulig å stille uttømmende 

krav til hvor høy sikkerheten skal være for behandlingen. Det er derfor bestemmelsen innehol-

der standarder som konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.99 

 

Kravet til konfidensialitet innebærer at opplysningene ikke skal være tilgjengelig for uvedkom-

mende. I følge forarbeidene betyr dette at personopplysningene skal være beskyttet mot uauto-

risert innsyn under behandlingen.100  

 

Med et krav til integritet følger det et krav om å sikre opplysningene på en slik måte at det ikke 

kan endres av uautoriserte personer.101 Tilgjengelighetskravet knytter seg derimot til en plikt til 

å sørge for at personopplysningene er tilgjengelige for autoriserte brukere ved behov.102 

 

For å sørge for tilfredsstillende sikkerhetsnivå, plikter databehandleren å etablere «planlagte og 

systematiske tiltak». Forutsetningen for dette er at man får klarhet i omfanget og arten av opp-

lysninger som behandles og formålet med behandlingen. Videre må det foretas risikoanalyser, 

altså en vurdering av risikoen for at en uønsket hendelse skjer.103 Dette vil danne grunnlaget for 

hvilke sikkerhetsmessige tiltak som må iverksettes for å oppfylle kravet til tilfredsstillende in-

formasjonssikkerhet.104  

 

Selv om dette i utgangspunktet fremstår som en omfattende plikt for databehandleren, etablerer 

loven kun plikt til å vurdere det faktiske behovet for å iverksette slike tiltak – den krever egent-

lig ikke noe annet enn et «tilfredsstillende» resultat.105   

 

Personopplysningsforskriften har et eget kapittel 2 som omhandler informasjonssikkerhet. For-

skriften går langt i å etabler plikter på det fleste områder. Et sentralt spørsmål er hvorvidt inn-

holdet i personopplysningsforskriften kapittel 2 også gjelder for databehandlere.   

 

                                                 
99  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 114. 
100  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 115. 
101  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 115. 
102  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 115. 
103  Datatilsynet (2009b), s. 22. 
104  Ot.prp. nr. 92 (1998-1999), s. 115. Forslag til hvordan dette kan gjøres vil eksempelvis være bruk av eksterne 

datanett, passordbeskyttelse og automatisk nedkobling av skjermbilder med personinformasjon. Organisato-

riske tiltak kan være etablering av klare ansvarsforhold samt å sørge for at personellet som skal behandle 

opplysningene har tilstrekkelig kompetanse. 
105  Schartum og Bygrave (2016), s. 190. 
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Pof. § 2-15 tredje ledd sier at «leverandører som gjennomfører sikkerhetstiltak, eller gjør annen 

bruk av informasjonssystemet på den behandlingsansvarliges vegne, skal tilfredsstille kravene 

i dette kapittelet.» Bruken av ordet «leverandører» og «på den behandlings ansvarliges vegne» 

tilsier at databehandler er omfattet av forskriften.  

 

Datatilsynet har imidlertid vært av den oppfattelse av at forskriftsbestemmelsene kan tolkes slik 

at pliktene kun gjelder for de som er behandlingsansvarlig, og ikke kan håndheves overfor da-

tabehandler. På bakgrunn av det ble det sendt spørsmål om tydeliggjøring av pliktsubjektene i 

personopplysningsforskriften kapittel 2 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.106 De-

partementet skriver i sitt svar at pol. § 13 sammen med pof. § 2-15 tredje ledd gir databehand-

leren samme plikter som den behandlingsansvarlige til å iverksette nødvendige tiltak. 

 

De uttaler i forbindelse med tolkningen av pof. § 2-15 tredje ledd at: 107 

 

«… det må legges til grunn at databehandlere vil være en slik «leverandør» som gjen-

nomfører sikkerhetstiltak, eller gjør annen «bruk av informasjonssystemet på den be-

handlingsansvarliges vegne». Det er derfor en naturlig forståelse av ordlyden i § 2-15 

tredje ledd at databehandleren skal tilfredsstille alle de samme kravene som den behand-

lingsansvarlige er underlagt i forskriften kapittel 2.» 

 

Svaret fra departementet har i utgangspunktet liten rettskildemessig vekt og er på ingen måte 

noen avklaring av rettstilstanden på dette punkt. Argumentasjonen er imidlertid overbevisende 

og velbegrunnet. Det er etter min mening vanskelig å lese pof. § 2-15 tredje ledd på en annen 

måte enn det departementet gjør.  

 

Konsekvensen av dette er at databehandler må sørge for etterlevelse av kravet til informasjons-

sikkerhet slik det fremgår av kapittel 2 i forskriften.  

 

Et av de mest sentrale kravene i forskriften er kravet til risikovurdering, jf. § 2-4. Det følger av 

bestemmelsen at databehandler og behandlingsansvarlig plikter å føre en oversikt over hva slags 

personopplysninger som behandles, og må i den forbindelse fastlegge kriterier for «akseptabel 

risiko» forbundet med behandlingen. Kommer man til at det foreligger uakseptabel høy risiko 

for sikkerhetsbrudd, må adekvate tiltak iverksettes.108 Hvorvidt et tiltak er adekvat beror på en 

                                                 
106  Kommunal – og moderniseringsdepartementet, sak 15/4178-10. 
107  Kommunal – og moderniseringsdepartementet, sak 15/4178-10, s. 2. 
108  Schartum og Bygrave (2016), s. 191. 
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skjønnsmessig vurdering av risikoen for personvernkrenkelser sett opp mot ulemper og kostan-

der ved tiltaket.109 Det er viktig å påpeke at det ikke foreligger noen plikt til å eliminere faren, 

men tiltaket skal redusere risikoen til et akseptabelt nivå.110 

 

3.3.5.3 Sikkerhetskravene i ny forordning 

Kravet til informasjonssikkerhet følger av forordningens art. 32. I likhet med personopplys-

ningsloven er databehandler gjort til pliktsubjekt i denne bestemmelsen, noe som medfører at 

norske databehandlere fortsatt vil måtte forholde seg til tilsynsmyndighetene når det gjelder 

dette. Denne reguleringen vil ha større betydning for databehandlere i andre land som frem til 

nå kun har vært avtalerettslig bundet til å sørge for sikkerheten. De vil nå kunne ilegges sank-

sjoner fra deres respektive datatilsyn dersom de ikke oppfyller lovens krav. Dette medfører et 

nytt risikonivå for disse databehandlerne.  

 

Etter forordningen følger det en plikt for databehandler til å implementere hensiktsmessige tek-

niske og organisatoriske tiltak for å sørge for tilstrekkelig sikkerhet sett i lys av risikoen. For å 

vurdere hvilke tiltak man skal iverksette skal det blant annet tas hensyn til det aktuelle tekniske 

nivå, kostnadene for implementering, behandlingens omfang, sammenheng og formål, jf. art. 

32 (1). Videre skal det vurderes hva som er relevant med tanke på: 

 

Pseudonymisering og kryptering av personopplysninger. 

Evne til å sikre vedvarende konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet og robustheten av 

behandlingssystemet. 

Evnen til å gjenopprette tilgjengeligheten og adgangen til personopplysninger ved tilfeller av 

fysisk eller teknisk svikt. 

Prosedyre for regelmessig testing, vurdering og evaluering av effektiviteten av de tekniske 

og organisatoriske tiltakene for å sikre informasjonssikkerheten. 

 

Når man vurderer hvilke tiltak som vil sørge for tilfredsstillende sikkerhetsnivå, skal man særlig 

ta i betraktning risikoen for ulovlig sletting, tap, endring, uautorisert utlevering eller adgang til 

personopplysninger som er overført, lagret eller behandlet på annen måte, jf. art. 32 (2).  

 

Forordningen åpner videre for at godkjente «codes of conduct», som følger av art. 40, eller en 

godkjent sertifisering etter art. 42, kan brukes som element i å demonstrere etterlevelse av kra-

vene til informasjonssikkerhet, jf. art. 32 (3). 

 

                                                 
109  Schartum og Bygrave (2016), s. 191. 
110  Schartum og Bygrave (2016), s. 191. 
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For øvrig stilles det krav om at databehandler iverksetter tiltak for å sikre at fysiske personer 

som får adgang til personopplysninger kun behandler disse etter angivelse fra databehandleren, 

jf. art. 32 (4). 

 

På samme måte som personopplysningsloven stilles det egentlig ingen konkrete krav til hva 

som må til for at man anses for å ha tilstrekkelig informasjonssikkerhet, og det synes å være 

opp til den enkelte aktør å iverksette de tiltakene de mener vil føre til dette resultatet. Dette vil 

lede til ulike praksiser og dermed ulik grad av sikkerhet fra databehandler til databehandler. I 

den sammenheng kan det stilles spørsmål til om ikke en klarere standard ville hevet sikkerhets-

nivået. På den annen side fremstår det som en hensiktsmessig løsning all den tid det vil være 

svært individuelt hvilken grad av informasjonssikkerhet den enkelte virksomhet vil ha behov 

for.  

 

Et interessant spørsmål er hvorvidt det foreligger krav til risikovurdering i forordningen. I mot-

setning til personopplysningsloven foreligger det ikke noe direkte lovkrav om risikovurdering. 

Ordlyden i art. 32 tilsier imidlertid at det må ligge en risikovurdering til grunn for at man skal 

være i stand til å oppfylle lovens krav. Det følger av art. 32 (1) at «… the processor shall im-

plement appropriate … measures to ensure a level of security appropriate to the risk …» og 

videre i annet ledd at «in assessing the appropriate level of security account shall be taken in 

particular of the risks that are presented by processing …». Det kreves altså at man må gjøre en 

vurdering av hvilke tiltak som skal iverksettes basert på risikoen for personvernkrenkelser i 

forbindelse med behandlingen. Dette underbygges av fortalens punkt 83, som sier at databe-

handleren «… should evaluate the risks inherent in the processing and implement measures to 

mitigate those risks …». På bakgrunn av det vil man fortsatt kunne si at databehandler plikter 

å gjøre en risikovurdering i medhold av forordningen.  

 

3.3.5.4 Håndtering av avvik og plikten til å varsle om sikkerhetsbrudd 

Det hender at det skjer bruk av informasjonssystemet som er i strid med rutinene som ligger til 

grunn, for eksempel ved at det skjer en uautorisert utlevering av personopplysninger. Dette 

betegnes i pof. § 2-6 som «avvik».  

 

Jeg har tidligere konkludert med at personopplysningsforskriften kapittel 2 også gjelder for da-

tabehandler. Reglene for avvik vil dermed også gjelde denne aktøren. Det betyr at om det skjer 

et avvik i lovens forstand, plikter databehandler for det første å gå i gang med avviksbehandling, 

jf. § 2-6 annet ledd. For det andre foreligger det en plikt til å varsle Datatilsynet dersom det har 

skjedd en slik uautorisert utlevering hvor konfidensialitet er nødvendig, jf. tredje ledd.  

 

For at det skal ha skjedd en uautorisert utlevering, må personopplysningene ha blitt eksponert 

overfor personer som ikke er autorisert til slik behandling. Autorisert personell er personene  
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databehandleren mener har behov for tilgang til opplysningene i forbindelse med sine arbeids-

oppgaver, jf. pof. § 2-8. Hvorvidt opplysningene som har blitt utlevert krever konfidensialitet, 

beror på en konkret vurdering av de aktuelle personopplysningene. Sensitive personopplys-

ninger vil alltid oppfylle kravet slik de er definert i pol. § 2 nr. 8. Også andre opplysninger 

krever konfidensialitet, som for eksempel fødselsnummer.111 

 

For å klargjøre hvem som har ansvaret for å melde ifra om avviket, bør avtalen inneholde be-

stemmelser om dette.112 På den måten sikrer man bevissthet rundt avviksbehandlingen, og man 

klargjør hvem som skal melde ifra i hvilke tilfeller. Dette vil potensielt øke sannsynligheten for 

at avvik blir behandlet og eventuelt meldt inn.  

 

Varslingsplikten ved avvik etter forordningen er regulert i art. 33 (2). Det følger av den at «the 

processor shall notify the controller without undue delay after becoming aware of a personal 

data breach.» Her stilles det et ufravikelig krav om at databehandler skal varsle behandlingsan-

svarlig dersom det skjer et avvik. Behandlingsansvarlig er videre forpliktet til å melde ifra til 

Datatilsynet, jf. art. 33 (1). Det vil med andre ord ikke lenger være et spørsmål om hvem som 

skal melde ifra om avviket. Utover det vil ikke dette medføre noe særlig forskjell i forholdet 

mellom de to aktørene, annet enn at det nå utelukkende er behandlingsansvarlig som forholder 

seg til Datatilsynet i forbindelse med avvik. 

 

3.4 Nytt i forordningen 

3.4.1 Innholdet i databehandleravtalen 

Lovfestede minimumskrav til innholdet i databehandleravtalen er nytt med den kommende for-

ordningen. I det følgende vil jeg se nærmere på hvilke krav som stilles til selve innholdet i 

databehandleravtalen. I tillegg kommer jeg til å redegjøre for hva noen av disse kravene betyr 

for databehandlers plikter.  

 

Forordningens art. 28 (3) inneholder konkrete og ufravikelige krav til databehandleravtalen. Av 

avtalen skal det fremgå at databehandler: 

Kun kan behandle opplysninger basert på dokumentert instruksjon fra behandlingsansvarlig, spe-

sielt vedrørende overføringer til utlandet. 

Pålegger all autorisert personell taushetsplikt vedrørende behandlingen. 

 

Sørger for tilfredsstillende sikkerhet i medhold av art. 32. 

 

                                                 
111  Datatilsynet (2016b). Nettsiden om avviksmeldinger inneholder flere eksempler på hvilke opplysninger som 

krever konfidensialitet.  
112  Datatilsynet (2009a), s. 9 
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Etterlever reglene for bruk av andre databehandlere. 

 

Implementerer tiltak for å bistå behandlingsansvarlig i å oppfylle rettighetene til den registrerte, 

og til å sørge for etterlevelse av sikkerhetskravene.  

Sletter eller returnerer opplysningene i henhold til den behandlingsansvarliges ønske. 

 

Gjør tilgjengelig all informasjon som er nødvendig for at behandlingsansvarlig skal kunne vise 

til etterlevelse av pliktene som følger av forordningen.  

 

I tillegg til dette skal avtalen inneholde hva som er gjenstand for avtalen, lengden, formålet med 

behandlingen, hva slags personopplysninger som behandles, kategorier av registrerte personer 

og rettighetene og pliktene til behandlingsansvarlig.  

 

3.4.1.1 «Documented instructions» 

Første spørsmål i denne sammenheng er hva det innebærer at databehandler kun kan behandle 

opplysninger basert på «documented instructions», jf. art. 28 (3) (a). Ordet «documented» hen-

spiller på en plikt for databehandler til å kunne vise til en konkret angivelse fra behandlingsan-

svarlig for den behandlingen den gjør. Når utgangspunktet er at behandlingen skal være styrt 

av en avtale eller et annet rettslig dokument, så taler det for at angivelsen enten må nedfelles 

direkte i dokumentet eller i et eget vedlegg. På den annen side kan det ikke leses ut av ordlyden 

noe krav om at den konkrete angivelse må følge av avtalen eller det rettslige dokumentet. Po-

enget synes derfor å være at databehandler på en eller annen måte må kunne vise til at den 

konkrete behandlingen av personopplysninger følger av den behandlingsansvarliges angivelse. 

Det stilles ikke noe formkrav til hvordan dette dokumenteres.  

 

Kravet må kunne sies å være nytt sammenlignet med hva som gjelder i dag. Personopplysnings-

loven inneholder ikke noe krav om dette, men Datatilsynet hadde inntil nylig som praksis at det 

måtte følge en form for behandlingsinstruks i avtalen eller i et vedlegg til denne, jf. tilsynets 

vedtak overfor AS Skan-Kontroll.113  

 

AS Skan-Kontroll ble ilagt overtredelsesgebyr av Datatilsynet. En av begrunnelsene for dette 

var at databehandleravtalene var utilstrekkelige. Tilsynet skriver i vedtaket at det «må anses 

som en klar mangel ved databehandleravtalen» at det manglet konkrete instrukser og rutiner 

fastsatt av oppdragsgivere. Begrunnelsen for dette var at det ifølge tilsynet kunne utledes av 

pol. § 15 at selve behandlingsmåten måtte beskrives i avtalen. I tillegg ble det vist til pof. § 3-

1 siste ledd, som pålegger databehandleren å behandle opplysningene i tråd med de rutiner den 

                                                 
113  Datatilsynets sak 13/00330. 
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behandlingsansvarlige har oppstilt. Dette mener tilsynet må forstås slik at alle relevante rutiner 

må beskrives i avtalen.114 Saken gikk til Personvernnemnda i PVN-2014-1. Nemnda omtalte 

ikke forholdet direkte, men uttalte helt kort at de fant avtalene gjennomgående «ufullstendige 

og utilfredsstillende» og at de derfor ga sin tilslutning til Datatilsynets vedtak. Det kan imidler-

tid ikke av dette utledes et generelt krav om at de nærmere instrukser og rutiner må inntas i 

avtalen.  

 

I PVN-2015-4 var også et av spørsmålene om databehandleravtalen måtte inneholde de nær-

mere behandlingsrutinene. FaVer, som opptrådte som databehandler, ble av Datatilsynet ilagt 

overtredelsesgebyr for ikke å ha tilfredsstillende databehandleravtale. En av begrunnelsene var 

at avtalen ikke inneholdt selve behandlingsmåten og rutinene. Datatilsynet mente, som i saken 

med AS Skan-Kontroll, at personopplysningsloven § 15 og personopplysningsforskriften § 3-1 

stilte som krav at behandlingsmåten og rutinene måtte avtales skriftlig «… enten i selve avtalen, 

i et eget dokument som ligger ved avtalen eller som denne viser til …»115  

 

I den forbindelse var spørsmålet for Personvernnemnda om det var lovhjemmel for et krav om 

at databehandleravtalen skal inkludere en behandlingsrutine eller eksplisitt henvise til slik ru-

tine. Nemnda viste til at § 13 kun stiller krav om at det etableres tilfredsstillende sikkerhetsru-

tiner og at disse må dokumenteres. Bestemmelsen krever ikke at rutinebeskrivelser tas inn i 

avtalen. Nemnda påpeker at dette heller ikke følger av pol. § 15 eller pof. § 3-1.  Den fant 

således at det ikke forelå brudd på personopplysningsloven som en følge av at behandlingsru-

tinene ikke var inntatt eller henvist til i avtalen.  

 

Avgjørelsene fra Nemnda fremstår noe sprikende når det gjelder dette spørsmålet. I den første 

avgjørelsen tar de ikke direkte stilling til spørsmålet, i motsetning til den andre avgjørelsen hvor 

de vurderer spørsmålet konkret. Jeg er enig med nemnda når den kommer til at det ikke kan 

oppstilles krav om at instruksen skal følge av avtalen. Det er ikke et krav etter loven, og mang-

lende instruks kan således ikke medføre brudd på personopplysningsloven.  

 

Med forordningen vil dette som nevnt bli noe annerledes ved at det foreligger et krav om at 

databehandler nå må dokumentere at behandlingen skjer på angivelse fra behandlingsansvarlig.  

 

                                                 
114  Datatilsynets vedtak i sak 13/00330-15, s. 5-6.  
115  PVN-2015-4, punkt 4.4.6. 
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3.4.1.2 Databehandlers bistand til behandlingsansvarlig 

Forordningen stiller krav om at det må fremgå av databehandleravtalen at databehandler plikter 

å «… assist the controller … for the fulfilment of the controller´s obligation to respond to re-

quests for exercising the data subject´s rights …» i tillegg til å «assist the controller in ensuring 

compliance with the obligation purusant to articles 32 to 36 …», jf. art. 28(3) (e) og (f).  

 

Hva vil dette kravet innebære i praksis? Databehandler vil i medhold av databehandleravtalen 

bli forpliktet til å bistå den behandlingsansvarlige i å oppfylle sine plikter overfor den regist-

rerte. Ordlyden er vid og gjelder alle rettighetene som fremgår av forordningens kapittel 3. Det 

betyr som utgangspunkt at databehandler må bistå behandlingsansvarlig blant annet i forbin-

delse med informasjonsplikten etter art. 13 og 14, retten til innsyn, jf. art. 15, retting og sletting, 

jf. art. 16 og 17 m.m.116 

 

Et viktig spørsmål i den forbindelse er om dette medfører at den registrerte kan rette henven-

delsene sine direkte til databehandleren, eller om vedkommende må gå via den behandlingsan-

svarlige.  

 

Den avtalerettslige plikten til å bistå behandlingsansvarlig knytter seg til «… the obligation to 

respond …». Det er i den forbindelse naturlig å anta at databehandler vil være  den som er 

nærmest til å gi innsyn mv. i personopplysningene som blir behandlet av databehandler. I per-

sonopplysningsloven er det til sammenligning eksplisitt uttalt at den registrerte kan kreve in-

formasjon direkte fra databehandleren, jf. pol. § 24. Dette er imidlertid den eneste forpliktelsen 

databehandler har overfor den registrerte etter loven.  

 

Forordningens bestemmelse utelukker verken det ene eller andre. Dette tilsier at det til syvende 

og sist vil være opp til behandlingsansvarlig og databehandler å avtale det nærmere innholdet i 

denne plikten basert på den konkrete behandlingen som forekommer, sett opp mot de ulike 

rettighetene som tildeles den registrerte etter forordningen.  

 

Videre skal det fremgå av databehandleravtalen at databehandler plikter å bistå behandlingsan-

svarlig i etterlevelsen av sikkerhetsbestemmelsene i forordningens art. 32 – 36. Det er usikkert 

hva dette vil bety i praksis for databehandleren. Aktøren er allerede direkte forpliktet til å sørge 

for tilstrekkelig sikkerhet i art. 32. Art. 33 – 36 inneholder regler om avviksmelding til Datatil-

synet, kommunikasjon om brudd til den registrerte, konsekvensanalyse og forhåndskonsulta-

sjon med Datatilsynet i forbindelse med konsekvensanalysen. Kravet til å avtalefeste bistand i 

forbindelse med oppfyllelse av sikkerhetskravene er veldig generelt og overordnet. Det bør der-

for spesifiseres nærme hva dette innebærer for databehandler i det konkrete tilfellet.  

                                                 
116  Se for øvrig forordningens art. 18 – 23. 
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3.4.1.3 Konflikt mellom «instruks» og nasjonal lovgivning 

Det følger av art. 28 (3) (h) annet ledd at databehandler skal «immediately inform the controller 

if, in its opinion, an instruction infringes this Regulation or other Union or Member State data 

protection provisions.» Dette innebærer en plikt for databehandler til å varsle behandlingsan-

svarlig dersom noe vedrørende behandlingen strider mot annen nasjonal lovgivning eller andre 

bestemmelser i forordningen. En naturlig språklig forståelse av ordet «immediately» tilsier at 

varslingen skal skje så fort som mulig etter at man oppdager konflikten. Bestemmelsen synes å 

ta sikte på å løse tilfellene hvor databehandler havner i konflikt mellom angivelser fra behand-

lingsansvarlig og forordningen eller nasjonal lovgivning. På denne måten legger man ansvaret 

tilbake på den behandlingsansvarlige, som må revidere sine angivelser til databehandler slik at 

de er i tråd med loven. 

 

3.4.2 Manglende etterlevelse av avtalen 

Det fremgår av art. 28 (10) at «… if a processor infringes this Regulation by determining the 

purposes and means of processing, the processor shall be considered to be a controller in respect 

of that processing.» Det betyr at i de tilfellene hvor databehandler behandler opplysningene til 

egne formål, vil den bli regnet for å være behandlingsansvarlig for den konkrete behandlingen. 

Hvorvidt det er tilfellet, må vurderes helt konkret i hver situasjon. Det innebærer ikke automa-

tisk noe brudd på forordningens regler dersom databehandler anses for å være behandlingsan-

svarlig i det enkelte tilfelle. Lovligheten av behandlingen må da vurderes på bakgrunn av art. 6 

om behandlingsgrunnlag. Forordningens øvrige plikter vil også komme til anvendelse.  

 

Personopplysningsloven regulerer ikke direkte hva som skjer dersom databehandler behandler 

personopplysningene til eget formål. Selv om det ikke fremgår direkte av loven, taler imidlertid 

gode grunner for at databehandleren, også etter norsk rett, vil være å anse som behandlingsan-

svarlig for denne typen opplysninger, jf. definisjonen av behandlingsansvarlig i pol. § 2 nr. 4. 

Dette forutsettes blant annet i Skan-Kontroll saken, hvor Datatilsynet uttaler at «tilsynet har 

lagt til grunn at selskapet er behandlingsansvarlig for de behandlinger som går utover det som 

er avtalt med oppdragsgivere.»117 Dette underbygges av uttalelsen fra Artikkel 29-gruppen, som 

beskriver hvordan en databehandlers behandling av opplysninger utover det som er avtalt, må 

vurderes i lys av grunnvilkårene i personverndirektivet art. 6-8.118 

 

At det nå vil følge direkte av forordningen at databehandler skal anses for å være behandlings-

ansvarlig ved behandling av personopplysninger til egne formål, bidrar til mindre usikkerhet 

knyttet til denne problemstillingen. Selv om det ikke egentlig vil medføre noen realitetsendring, 

                                                 
117  Datatilsynets vedtak i sak 13/00330-15, s. 4. 
118  Opinion 1/2010, s. 14. 
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fremstår det som et hensiktsmessig grep for å sikre bevissthet rundt behandlingen av person-

opplysninger i forholdet mellom behandlingsansvarlig og databehandler.  

 

3.4.3 Dokumentasjonsplikt 

I medhold av art. 30 (2) vil det nå stilles krav til at databehandler kan dokumentere all behand-

ling som skjer på vegne av behandlingsansvarlig. Dokumentasjonen skal for det første inne-

holde opplysninger om databehandleren og den behandlingsansvarlige. Videre skal den inne-

holde de kategorier av behandlinger (innhenting, lagring, utlevering osv.) som skjer på vegne 

av behandlingsansvarlig og, der det er relevant, hvilke overføringer av personopplysninger som 

skjer til tredje-land. I tillegg skal det føres dokumentasjon over sikkerhetstiltakene som er gjort 

i medhold av art. 32 der det er mulig. Dokumentasjonen skal også være skriftlig og elektronisk, 

samt tilgjengelig for Datatilsynet ved behov.  

 

Denne dokumentasjonsplikten har likhetstrekk med dagens internkontrollrutiner i norsk rett.119 

Begrunnelsen for dokumentasjonsplikten synes å være en økt bevisstgjøring rundt den behand-

lingen som skjer, som igjen vil bidra til bedre etterlevelse av regelverket. Dette følger blant 

annet av fortalens punkt 82, hvor det fremheves at dokumentasjonsplikten foreligger «in order 

to demonstrate compliance …». Dette vil medføre en økt byrde for databehandler, men har nok 

en sammenheng med at melde- og konsesjonsinstituttet avskaffes med den nye forordningen.120 

I tillegg vil det bidra til større transparens av behandlingen ved at det blir lettere for tilsynsmyn-

dighetene å kontrollere at det skjer i tråd med regelverket.  

 

Dokumentasjonsplikten er imidlertid ikke uten unntak. Det følger av art. 30 (5) at dokumenta-

sjonsplikten ikke gjelder for virksomheter eller organisasjoner som har færre enn 250 ansatte. 

Det betyr at det i utgangspunktet kun er de store virksomhetene som må forholde seg til doku-

mentasjonsplikten. Dette unntaket gjelder ikke dersom det er sannsynlig at den behandlingen 

som skjer, resulterer i en fare for den registrertes rettigheter og frihet, behandlingen ikke er 

sporadisk eller dersom det skjer en behandling av spesielle kategorier av personopplysninger 

slik de fremgår av art. 9 (1) og art. 10. Når en behandling vil resultere i en fare for den registrer-

tes rettigheter og frihet er vanskelig å fastslå. Dette må vurderes helt konkret basert på hva slags 

type opplysninger det er tale om og hvordan de behandles.  

 

Det kan stilles spørsmål om hvor mange små virksomheter som i realiteten vil omfattes av 

unntaksregelen i art. 30 (5), tatt i betraktning at fagforeningstilhørighet regnes som sensitive 

                                                 
119  Olsen (2015), s. 81-82 og pol. § 14. 
120  Blume (2013), s. 188. 
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personopplysninger, jf. art. 9 (1).121 En del virksomheter vil være i besittelse av slike opplys-

ninger. I tillegg kan det forekomme tilfeller hvor virksomheter plikter å være i besittelse av 

sensitive helseopplysninger, noe som igjen vil medføre at de rammes av dokumentasjonsplik-

ten.122  

 

3.4.4 Personvernombud 

Med forordningen vil det i visse situasjoner være lovpålagt med personvernombud, også for 

databehandler. Det følger av art. 37 at man må utnevne personvernombud dersom man er et 

offentlig organ (med unntak av domstolene), virksomheter hvor kjerneaktiviteten består av re-

gelmessig og systematisk monitorering av enkeltpersoner i stort omfang eller hvis man er en 

virksomhet som behandler sensitive personopplysninger i stort omfang. Hva som ligger i vil-

kårene er ikke nærmere definert, men ifølge Datatilsynets hjemmesider vil det komme retnings-

linjer fra EU som kan bidra til å definere omfanget av de nevnte kategoriene.123 Det vil fortsatt 

være anledning til å utnevne et personvernombud, selv om det ikke er lovpålagt, jf. art. 37 (4).  

 

Når det gjelder den faglige kompetansen til personvernombudet, skal den være på et slikt nivå 

at vedkommende vil være i stand til å utføre oppgavene som ligger til stillingen. Oppgavene er 

nærmere spesifisert i art. 39, jf. art. 37 (5). Fortalens punkt 97 tilføyer i den forbindelse at 

kompetansen må vurderes etter hva slags opplysninger som behandles og i lys av hvilken grad 

av sikkerhet som gjelder. Jeg går ikke nærmere inn på de konkrete oppgavene til personvern-

ombudet etter forordningen.  

 

I Norge ble personvernombudet introdusert for første gang gjennom pof. § 7-12. Bestemmelsen 

gjelder unntak for meldeplikten og åpner for at man kan oppnevne et personvernombud som et 

alternativ til denne plikten. Verken lov eller forskrift har bestemmelser som sier noe om per-

sonvernombudets rolle direkte. Pof. § 7-12 nevner imidlertid at ombudet blant annet skal være 

uavhengig og sikre at den behandlingsansvarlige følger loven og forskriften.  

 

Datatilsynet beskriver i sin veileder for personvernombud at ombudet har som overordnet opp-

gave å «… bistå den som er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger i 

arbeidet med å ivareta personvernet ...». De konkrete oppgavene bør avtales mellom person-

vernombudet og den behandlingsansvarlige. For at virksomheten skal få fritak fra meldeplikten 

etter pof. § 7-12, krever Datatilsynet blant annet at ombudet fører fortegnelse over behand-

                                                 
121  Blume (2016), s. 117. 
122  Blume (2016), s. 117. 
123  Datatilsynet (2016c). 
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lingen, påser at behandlingsansvarlig har internkontroll, påpeker brudd på loven, bistår den re-

gistrerte med å ivareta deres rettigheter og gir råd og veiledning til behandlingsansvarlig 

m.m.124 

 

Hensynet bak ordningen har sammenheng med hovedformålet med forordningen. Ved å på-

legge virksomheter å utnevne personvernombud, vil man i større grad sikre lik etterlevelse av 

loven i EU/EØS-statene.  

 

3.4.5 Sanksjoner som kan rettes mot databehandleren 

Forordningen omfatter sanksjoner som pålegg, overtredelsesgebyr og erstatning, jf. art. 58, 82 

og 83.125 Dette er i utgangspunktet ikke nytt med forordningen. Personopplysningsloven har 

også regler om dette.126 Med forordningen fremgår det imidlertid eksplisitt av disse bestemmel-

sene at databehandler er omfattet. Dette betyr at tilsynsmyndighetene har anledning til å sank-

sjonere databehandler for brudd på sine plikter i medhold av forordningen.  

 

For det første kan det ilegges pålegg, jf. art. 58 (2). Dette kan være påbud om å imøtekomme 

anmodninger fra den registrerte, påbud om å opphøre behandling i strid med loven, begrense 

eller forby behandling, påbud om sletting, tilbaketrekking av sertifisering eller suspensjon av 

overføringer til utland, jf. bokstavene a – j.  

 

En annen og kanskje mer avskrekkende sanksjonsmulighet er adgangen til å ilegge databehand-

ler overtredelsesgebyr i medhold av art. 83. Bestemmelsen inneholder to kategorier av overtre-

delsesgebyr. For det første er det gitt adgang til å ilegge overtredelsesgebyr på opptil 10 millio-

ner EUR, eller 2 % av den totale globale omsetningen til virksomheten. Dette er aktuelt dersom 

behandlingsansvarlig eller databehandler krenker en av bestemmelsene i art. 8, 11, 25 – 39 eller 

42 og 43, jf. art. 83 (4) (a). For det andre gir bestemmelsen hjemmel til å ilegge overtredelses-

gebyr på opptil 20 millioner EUR eller 4 % av den totale globale omsetningen ved brudd på 

bestemmelser som dreier seg om samtykke, den registrertes rettigheter og overføring til utlan-

det, jf. art. 83 (5) (a-c).  

 

For databehandler vil det være mest aktuelt med overtredelsesgebyr i henhold til art. 83 (4). 

Bakgrunnen for det er at innholdet i den bestemmelsen knytter seg direkte til bestemmelsene 

om databehandler. Det er imidlertid ikke utelukket at det kan ilegges høyere gebyr, jf. art 83 (5) 

og (6). 

                                                 
124  Datatilsynet (2010), s. 4-5.  
125  Andre sanksjoner, som straff, kan bli aktuelt, men det følger av art. 84 at det er opp til medlemsstatene selv å 

regulere dette.  
126  §§ 46 – 49.  
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Datatilsynet er tillagt et visst skjønn når det kommer til om det skal ilegges overtredelsesgebyr 

og til selve utmålingen. Det vil bero på en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor Datatilsynet 

skal legge vekt på momentene som er listet opp i art. 83 (2) (a – k). Jeg går ikke nærmere inn 

på de ulike skjønnskriteriene som ligger til grunn.  

 

Et spørsmål som kan oppstå, er hvilken aktør Datatilsynet skal sanksjonere. Det naturlige svaret 

er den aktøren som har brutt bestemmelsene. Det er imidlertid ikke utenkelig at det kan oppstå 

situasjoner hvor det er vanskelig å identifisere hvem som har ansvaret for den konkrete over-

tredelsen. Et eksempel på dette er hvem som har ansvaret for å inngå databehandleravtale og til 

å sørge for at innholdet er i tråd med lovens krav. I avgjørelsene PVN-2014-1 og PVN-2015-4 

ble, som behandlet tidligere, to aktører som opptrådte som databehandlere ilagt overtredelses-

gebyr for både manglende og utilstrekkelige avtaler. Som nevnt i kapittel 2.6.1 anfører Datatil-

synet i PVN-2014-1 at selv om den behandlingsansvarlige kan holdes ansvarlig, er ikke det til 

hinder for at databehandler kan holdes ansvarlig etter loven. Siden begge kan holdes ansvarlig, 

kan det synes det som om Datatilsynet har vurdert det dithen at man fatter vedtak overfor den 

man mener er nærmest til å bære skylden for overtredelsen.  

 

Forordningen gir ikke noe svar på hvilken aktør Datatilsynet skal sanksjonere. Mye kan derfor 

tyde på at det fortsatt vil være overlatt til Datatilsynet å vurdere hvem ansvaret skal plasseres 

hos i den konkrete situasjonen. Databehandler er pliktsubjekt i vesentlig flere bestemmelser i 

forordningen enn i personopplysningsloven, noe som betyr at Datatilsynet kan stille databe-

handler ansvarlig i større grad enn de kan i dag. Dette vil potensielt bidra til en mer effektiv 

sanksjonering all den tid Datatilsynet ikke trenger å gå på behandlingsansvarlig der det er tale 

om en «stor» databehandler som forholder seg til mange behandlingsansvarlig. Da vil det være 

mer praktisk å kunne rette det mot databehandleren direkte.127  

 

Et nytt aspekt ved forordningen er databehandlers mulighet til å bli erstatningsansvarlig overfor 

den registrerte. Dette følger ikke av personopplysningsloven. Det følger av art. 82 (1) at enhver 

person som har fått sine rettigheter krenket etter forordningen «… shall have the right to receive 

compensation from the controller or processor for the damage suffered.» Dette gjelder imidler-

tid ikke hvis de kan godtgjøre at de ikke er ansvarlige for skaden (omvendt bevisbyrde), jf. art. 

82 (3). I den grad både behandlingsansvarlig og databehandler sammen er skyldige i tapet, vil 

de bli holdt solidarisk ansvarlig for hele beløpet, jf. art. 82 (4). Dette er begrunnet i hensynet til 

at den registrerte ikke skal lide noe tap som følge av at de ulike aktørene er uenige om ansvars-

fordelingen.   

 

                                                 
127  Olsen (2015), s. 259. 
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Sammenlignet med gjeldende rett er det først og fremst størrelsen på gebyret og den registrertes 

mulighet til å kreve erstatning fra databehandler som medfører de største endringene med den 

kommende forordningen.  
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4 Evaluering og rettspolitiske betraktninger 

4.1 Generelle betraktninger 

Formålet med denne oppgaven har vært å drøfte hvilken rolle databehandler har i forhold til de 

øvrige aktørene på personopplysningsrettens område, samt å gi en fremstilling av regelverket 

som gjelder for databehandlere etter personopplysningsloven og personvernforordningen. Ut 

fra dette perspektivet har siktemålet vært å synliggjøre hvilken rolle databehandler vil ha når 

det nye regelverket kommer til anvendelse. 

 

Forordningens regler tilknyttet databehandler ser i første omgang ut til å ha endret seg en del 

fra personopplysningsloven. Til en viss grad er dette riktig. Helt generelt er databehandler og 

databehandleravtalen i mye større grad regulert direkte i forordningen enn i personopplysnings-

loven. Det er likevel ikke slik at forordningen medfører en rettslig revolusjon hva angår norske 

databehandlere, og endringene er etter min mening mindre enn det kan se ut som. Mye av det 

som følger av forordningen er presiseringer av gjeldende praksis for databehandlere i Norge. 

Som jeg har redegjort for må databehandlere imidlertid forholde seg til noen nye plikter.  

 

4.2 Veien videre 

Med det nye regelverket tyder mye på at de styrende organene i EU i enda større grad har ønsket 

å sikre at bruk av databehandlere ikke går på bekostning av den registrertes rettigheter når det 

gjelder behandlingen av personopplysninger, jf. hovedformålet i art. 1 nr. 2. Ved å lovfeste 

detaljerte krav til databehandleravtalen og ved å utvide databehandlers plikter, er deler av den 

friheten som har ligget til grunn i forholdet mellom databehandler og behandlingsansvarlig fjer-

net. Det er grunn til å stille spørsmål ved om det nye regelverket vil oppnå disse målene. I alle 

tilfeller kan man ikke slå seg til ro med at den vil løse alle problemstillinger som bruk av data-

behandler reiser. Som Peter Blume uttrykker det: «Vi er ikke kommet i Paradis, og der vil stadig 

være konflikter …».128 

 

I det følgende går jeg nærmere inn på hvilken betydning de nye reglene om databehandler kom-

mer til å ha for personvernet. Jeg ønsker i den sammenheng å se hvordan regelverket står seg i 

forhold til rettsprinsippet om forutberegnelighet, som er et av hovedprinsippene bak lovgiv-

ningen. I tillegg tar jeg for meg noen av de mest aktuelle personvernprinsippene i denne sam-

menhengen for å se i hvilken grad disse blir styrket med forordningen.  

 

                                                 
128  Blume (2016), s. 195. 
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4.2.1 Rettspolitiske betraktninger 

Et viktig spørsmål fremover blir hvordan de nye reglene for databehandler kommer til å gripe 

inn i personvernet. I den digitale tidsalderen vi er inne i kommer det flere og flere store aktører 

som opererer som databehandlere, både nasjonalt og internasjonalt. Disse vil i mange tilfeller 

være mye større og mektigere enn den behandlingsansvarlige. Ved bruk av eksempelvis skyt-

jenester vil ikke behandlingsansvarlig i praksis ha særlig stort spillerom med hensyn til hvordan 

opplysningene skal behandles ettersom de fleste tjenestetilbyderne har et standardisert tilbud.129 

Den økte reguleringen av databehandlere representerer en viss anerkjennelse av den viktige 

rollen databehandler har i forbindelse med behandling av personopplysninger og sier på samme 

tid at behandlingsansvarlig i visse tilfeller står i en svakere posisjon enn databehandler.130  

 

Som oppgaven har illustrert ligger forskjellen mellom det nye regelverket og personopplys-

ningsloven hovedsakelig i detaljeringsgraden. I motsetning til pol. § 15 inneholder forordningen 

blant annet lovfestede minimumskrav til databehandleravtalen, krav til bruk av andre databe-

handlere og en dokumentasjonsplikt for databehandler mv.131 

 

Et hovedhensyn bak lovgivningen er at partene som omfattes av den, skal kunne forutberegne 

sin stilling, noe som igjen vil sikre større grad av etterlevelse, jf. blant annet fortalens punkt 13 

som uttaler at forordningen er «… necessary to provide legal certainty and transparency for 

economic operators …». Dette skal bidra til å sørge for «… a consistent level of protection …». 

Mer detaljert regulering av forholdet mellom behandlingsansvarlig og databehandler vil poten-

sielt bidra til at det blir mindre usikkerhet knyttet til rollefordelingen og ansvarsoppgavene. I 

tillegg legger det til rette for at databehandler i større grad blir bevisst sin rolle og sitt ansvar.  

 

Det at reglene kommer i forordningsform, vil også bidra til større forutberegnelighet for både 

behandlingsansvarlig og databehandler ettersom reglene vil være de samme gjennom hele 

EU/EØS-området. Det vil gjøre det lettere for virksomheter å sikre etterlevelse av regelverket i 

forbindelse med avtaleforhold på tvers av landegrenser, nettopp fordi alle er underlagt nøyaktig 

de samme reglene. Forutberegneligheten har også betydning ved selve avtaleforhandlingene. 

Minimumskravene er ufravikelige og vil således danne et fundament for forhandlingene. På 

bakgrunn av det fremstår den registrertes personvern bedre ivaretatt med forordningen når en 

databehandler benyttes. 

 

                                                 
129  Opinion 05/2012, s. 10. 
130  Van Alsenoy (2016), s. 508. 
131  Se tabell i kapittel 3.2.1 for hva som reguleres direkte i forordningen. 
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Det er imidlertid ikke slik at de nye reglene uten videre vil fremme forutberegnelighet. Den 

lovtekniske og språkmessige utformingen av forordningen medfører at mye ansvar legges over 

på aktørene. Forordningen stiller krav som mange databehandlere (og for øvrig behandlingsan-

svarlig) ikke vil være i stand til å forstå.132 Den er ekstremt omfattende og inneholder mange 

lange bestemmelser. Flere steder er den vagt utformet, med et komplekst språk, som selv kyn-

dige jurister vil ha utfordringer med å forstå. Dette vil etter min mening medføre at mange 

databehandlere vil ha vanskeligheter med å oppfylle alle sine plikter på en tilstrekkelig måte.  

 

Ut fra både personopplysningsloven og personvernforordningen kan man utlede flere grunnleg-

gende prinsipper.133 Med personvernprinsipper sikter man til generelle rettslige normer om per-

sonvern.134 Personvernprinsippene fungerer som oftest som retningslinjer for tilsynsmyndighe-

ter og klageorgan.135 I personopplysningsloven kommer de i visse tilfeller til uttrykk gjennom 

ulike rettsregler, som for eksempel pol. § 11. I forordningen kommer prinsippene direkte til 

uttrykk gjennom art. 5. Utgangspunktet etter forordningen er at det er den behandlingsansvar-

lige som er pålagt å behandle personopplysninger i samsvar med disse, jf. art. 5 (2). Behandling 

av opplysninger i strid med prinsippene kan medføre overtredelsesgebyr opptil 20 millioner 

EUR (eller 4 % av totalomsetningen globalt).136  

 

Spørsmålet i denne sammenheng blir om forordningens regler knyttet til databehandler i større 

grad vil bidra bedre til etterlevelse av disse prinsippene enn dagens regelverk. Generelt bidrar 

bruk av databehandler til at flere aktører involveres i behandlingen av personopplysninger, noe 

som igjen er med på å øke risikoen for personvernet ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. Dagens 

regelverk inneholder lite regulering av databehandler. Dette medfører at det i stor grad er opp 

til partene å sørge for at personvernprinsippene blir etterlevd i behandlingen. Forordningens 

krav til databehandler og databehandleravtale danner i seg selv et bedre grunnlag for å behandle 

personopplysninger i tråd med personvernprinsippene.   

 

Dokumentasjonsplikten etter art. 30 medfører at det blir lettere for både behandlingsansvarlig 

og Datatilsynet å føre kontroll med at databehandler etterlever regelverket og sine kontrakts-

forpliktelser. Dette bidrar etter min mening til større grad av transparens (art. 5 (1) (a)). I den 

sammenheng er det viktig å påpeke at prinsippet om transparens også dreier seg om at den 

registrerte lett skal kunne få tak i informasjon om de som behandler opplysningene og om for-

                                                 
132  Blume (2016), s. 197. 
133  Schartum og Bygrave (2016), s. 113. 
134  Schartum og Bygrave (2016), s. 114. 
135  Schartum og Bygrave (2016), s. 114. 
136  Jf. art. 83(5) (a).  
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målet bak behandlingen, jf. fortalens punkt 39. Ved å stille krav om at det må avtales at data-

behandler skal bistå behandlingsansvarlig i oppfyllelsen av pliktene overfor den registrerte, leg-

ger man etter min mening opp til at det skal være lettere for den registrerte å få tak i informasjon. 

Videre kreves det at bruk av andre databehandlere godkjennes på forhånd av behandlingsan-

svarlig. Dette bidrar til økt transparens i tilfeller hvor det er mange aktører involvert i behand-

lingen av personopplysninger. Det kan nok imidlertid stilles spørsmål til hvor reelt dette er i 

situasjoner hvor databehandler er vesentlig større enn behandlingsansvarlig. Selv om forord-

ningen stiller krav til det, er det vanskelig å se for seg at for eksempel Google kommer til å 

fortelle Narvik kommune om alle sine tjenestetilbydere som tar del i den aktuelle behandlingen.  

 

Prinsippet om oppbevaringsbegrensning (art. 5 (1) (e)) ivaretas bedre ved at det nå blir en lov-

festet plikt til å innta i databehandleravtalen at databehandler plikter å slette opplysningene og 

eventuelle kopier dersom behandlingsansvarlig krever det og når databehandleravtalen utløper. 

Videre vil databehandlers plikt til å sørge for informasjonssikkerhet og taushetsplikt bidra til at 

behandlingsansvarlig stilles i bedre stand til å behandle opplysninger i tråd med prinsippet om 

integritet og fortrolighet (art. 5 (1) (f)).  

 

Det er etter dette mye som tyder på at de nye reglene knyttet til databehandler vil bidra til bedre 

etterlevelse av personvernprinsippene. Hvilket utslag reglene vil ha i praksis får tiden vise.   
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