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1 Innledning 
1.1 Tema og aktualitet  
 
Det pågår en teknologisk utvikling som påvirker alle sider av samfunnet, og som utfordrer 
effektiviteten av tradisjonell praksis. Dette innebærer blant annet at politiet må ta i bruk nye 
metoder for å være i stand til å bekjempe aktuelle former for kriminalitet.1 Fremveksten av ny 
teknologi gjør det mulig å benytte datahistorikk på en annen måte enn tidligere, ved å for ek-
sempel anslå fremtidens handlingsmønster basert på kjøpevaner, politiske interesser eller rul-
leblad.  
 
I flere europeiske stater er allerede predictive policing, som på norsk betegnes som forutseen-
de politivirksomhet, et velkjent begrep.2 Dette innebærer bruk av algoritmer og maskinlæring 
for å forutse et fremtidig kriminelt hendelsesforløp basert på tidligere informasjonshistorikk. 
Personopplysninger som rulleblad, alder, omgangskrets og bostedsadresse kombineres med 
generell informasjon om værmelding, politiske hendelser, geografiske data og demografi. 
Disse opplysningene behandles og analyseres av en algoritme som er forhåndsprogrammert til 
å for eksempel identifisere geografiske områder utsatt for kriminalitet. Dette analyseverktøyet 
gir politiet mulighet til å iverksette tiltak forut for en kriminell handling, og drive mer spesifi-
sert kriminalitetsforebyggende arbeid.3 
 
Forutseende politivirksomhet kan, på den ene siden, bidra til økt effektivitet i politiet, i form 
av bedre ressursfordeling, mer spesifikk respons på kriminelle handlinger og et forbedret 
kunnskapsgrunnlag om hvilke faktorer som fører til kriminalitet.4 Resultatene kan benyttes til 
å iverksette mer spesifiserte tiltak, som blant annet mer synlig politi i enkelte utsatte områder, 
opplyste gater på risikosteder, eller oppfølging av enkeltpersoner som antas å utgjøre en risiko 
for samfunnet. Det spesielle med teknologien er evnen til å sammenfatte store mengder in-
formasjon på kort tid.5 En algoritme kan for eksempel gi en oversikt over kriminelle nettverk 
og se sammenheng mellom ulike kriminelle hendelser på en bedre og raskere måte enn den 
enkelte politibetjent er i stand til.6 En mer effektiv politivirksomhet vil antageligvis også være 
kostnadsbesparende for staten. 
 

                                                
1 Hannemyr mfl. (2015) side 1 
2 Begrepet defineres nærmere under punkt 1.3 
3 Hannemyr mfl. (2015) side 5 
4 Hannemyr mfl. (2015) side 7 
5 Meijer, Wessels (2019) side 1033 
6 Kaufmann (2019) side 154 
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På den andre siden, utgjør forutseende politivirksomhet en risiko for enkeltindividets person-
vern og grunnleggende menneskerettigheter.7 Politiet har blitt tildelt myndighet til å iverksette 
inngripende tiltak overfor enkeltindividet, som tilsier at politiets metoder må benyttes med 
forsiktighet. Å bruke maskinlæring i politivirksomhet er et relativt nytt fenomen, og den be-
skjedne forskningen på feltet reiser tvil om metodens faktiske evne til å gi korrekte og gode 
antagelser om fremtiden.8 En algoritme gir antagelser om fremtiden basert på tidligere erfa-
ringer og er derfor avhengig av et riktig og godt datagrunnlag for å kunne gi korrekte anbefa-
linger. Er opplysningene som tilføres derimot basert på en diskriminerende praksis, vil algo-
ritmen videreføre diskrimineringen kamuflert som et tilsynelatende nøytralt resultat. Dette 
innebærer at automatiserte avgjørelser i politivirksomhet kan slå særlig negativt ut over spesi-
fikke grupperinger som historisk sett har blitt forskjellsbehandlet på bakgrunn av kultur, etni-
sitet eller religion.9 Dette er særlig problematisk sett i lys av den begrensede innsynsadgang 
enkeltpersoner har i politiets behandling av personopplysninger. Den begrensede innsynsad-
gangen følger blant annet av politiets behov for hemmelighold, den avanserte teknologien 
som benyttes i automatiserte prosesser, og beskyttelse av opphavsrettigheter tilknyttet tekno-
logien. En fullstendig automatisk behandling av personopplysninger, uten menneskelig inn-
blanding eller kontroll, vil derfor være problematisk i møte med kravet til transparens. 
 
I 2016 ble The Law Enforcement Directive, som på norsk blir betegnet som politidirektivet, 
vedtatt.10 Politidirektivets artikkel 11 oppstiller et forbud mot automatiserte beslutninger, her-
under profilering. Politidirektivet ble vedtatt som en del av et nytt europeisk personvernregel-
verk, samtidig med the General Data Protection Regulation (personvernforordningen).11 Ar-
tikkel 22 i personvernforordningen regulerer behandling av personopplysninger ved bruk av 
automatiserte avgjørelser, og tilsvarer politidirektivets artikkel 11. Sistnevnte har ikke vært 
like mye belyst i juridisk teori og rettspraksis, som artikkel 22, som gjør den særlig aktuell og 
interessant å analysere. 
 
Norge har gjennomført politidirektivet i politiregisterloven med tilhørende forskrift.12 Forbu-
det i artikkel 11 ble imidlertid ikke inkludert i gjennomføringen med begrunnelsen om at ”det 
i Norge ikke er ordninger der individuelle avgjørelser som er av betydning for den det gjelder, 
utelukkende er basert på automatisert behandling”.13 Dette er det grunn til å sette spørsmåls-

                                                
7 Koene mfl. (2019) executive summary I  
8 Meijer, Wessels  (2019) side 1035 
9 Yeung (2019) side 32 
10 Politidirektivet, EU 2016/680 
11 Personvernforordningen, EU 2016/679 
12 Politiregisterforskriften, 20.september 2013 
13 Prop. 99 L (2016-2017) punkt 4.3.1 
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tegn ved når det i politiets virksomhetsstrategi er en uttalt målsetning om å ligge i forkant av 
kriminaliteten frem mot 2025. Det uttales videre at kriminalitetsbildet i dag kjennetegnes av 
rask teknologisk utvikling, som både ses på som en utfordring og en mulighet som vil ha stor 
påvirkning på politiets arbeid.14 KRIPOS og Oslo politidistrikt har også ytret et ønske om en 
revurdering av implementeringen av forbudet i politidirektivets artikkel 11, og stiller seg kri-
tiske til forarbeidenes uttalelser om at det ikke foreligger et behov for et slikt forbud i norsk 
rett.15 Norsk politi benytter allerede automatisert skiltgjenkjenning (ANPR)16 i forbindelse 
med kontroll av kjøretøy, der bilskiltene skannes av et automatisk kamera og sjekkes opp mot 
et etterlysningsregister.17 Behandlingen av kjøretøyets registreringsnummer faller imidlertid 
ikke innenfor anvendelsesområdet til Politidirektivet som følge av at informasjonen ikke an-
ses som personopplysninger.18 På tross av at politiet i dag ikke benytter automatiserte avgjø-
relser som rammes av forbudet i artikkel 11, viser dette eksempelet at teknologien allerede er 
tilstede og kan ventes å få større betydning i nær fremtid.  
 
Politidirektivets artikkel 11 har en generell og vag utforming, som gjør at forståelsen av for-
budets rekkevidde og formål kan by på tolkningstvil. Særlig mangelen på klare og konkrete 
sikkerhetsgarantier er problematisk sett i lys av behovet for vern av den registrertes grunnleg-
gende rettigheter. Dersom det blir aktuelt med en gjennomføring av artikkel 11 i norsk rett, er 
det derfor en rekke personvernrettslige spørsmål som først må avklares. Hvordan skal hensy-
net til en effektiv kriminalitetsbekjempelse balanseres mot hensynet til den enkeltes rett til 
personvern? Og hvilke sikkerhetsgarantier må være på plass for å sikre den registrertes grunn-
leggende rettigheter og interesser? Bruk av automatiserte avgjørelser forutsetter videre at kra-
vet til transparens er tilstrekkelig ivaretatt. Dette blir for det første et spørsmål om den re-
gistrertes rett til informasjon om, og innsyn i, behandlingsprosessen er rettslig og praktisk 
gjennomførbar. For det andre er det et spørsmål om hvem som skal stå til ansvar for et even-
tuelt personvernbrudd som oppstår ved bruk av algoritmer, og hvordan politidirektivet regule-
rer dette. 
 
1.2 Problemstilling og avgrensning av oppgaven 
 
Den overordnede problemstillingen er hvorvidt politidirektivets artikkel 11 sikrer kravet til 
transparens i automatiserte behandlingsprosesser. Hovedspørsmålene i oppgaven er for det 
første, i hvilken grad den registrerte har tilgang til informasjon om en automatisert behandling 

                                                
14 Politi- og lensmannsetaten (2017) side 5 og 10 
15 Justis- og beredskapsdepartementet (2018)  
16 Engelsk forkortelse for ”Automated Number Plate Recognition” 
17 Politidirektoratet, Innspill til mandat for opprettelse av en Personvernkommisjon, 2018, side 4 
18 Statens vegvesen (2019) 
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av personopplysninger, og, for det andre, på hvilken måte politidirektivet ivaretar kravet til 
algoritmisk ansvarliggjøring. For å svare på disse spørsmålene er det nødvendig å analysere 
rekkevidden og innholdet av artikkel 11 de lege lata. Et viktig delspørsmål er dermed hva en 
automatisert avgjørelse er, hva kravet til menneskelig inngripen i den automatiserte beslut-
ningsprosessen innebærer, og om artikkel 11 oppstiller en plikt for medlemsstatene til å opp-
stille ytterligere sikkerhetsgarantier i nasjonal rett. I forlengelsen av dette er det relevant å 
redegjøre for den registrertes krav på informasjon vedrørende en automatisert behandlings-
prosess, med både rettslige og praktiske begrensninger.  
 
Politidirektivet regulerer fysiske personers rett til personvern i forbindelse med kompetente 
myndigheters behandling av personopplysninger i kriminalitetsbekjempelse, mer spesifikt for 
å forebygge, etterforske, avsløre og rettsforfølge straffbare handlinger eller fullbyrde straffe-
rettslige sanksjoner, og om fri utveksling av slike opplysninger.19 Direktivet kommer bare til 
anvendelse for databehandling i regi av offentlig myndighet, og med de nevnte formål for 
øye. Oppgaven avgrenses mot forhold som faller utenfor politidirektivets anvendelsesområde.  
Direktivet omfatter ikke aktiviteter som faller utenfor EUs rettsområde, samt EU-organenes 
behandling av persondata.20 Dette innebærer at de hemmelige polititjenester og virksomhet 
som vedrører nasjonal sikkerhet heller ikke faller innenfor oppgavens virkeområde. 21  
 
1.3 Begrepsavklaringer 
 
Det engelske begrepet predictive policing kan oversettes med forutseende politivirksomhet.22 
Begrepet kan forklares som bruk av et analytisk verktøy for å forutse hvordan et kriminelt 
handlingsforløp utvikler seg i fremtiden.23  Ferguson beskriver dette som noe som ”involves a 
data-driven approach to identifying criminal patterns in specific geographic locations and de-
ploying police resources to remedy those risks”.24 
 
Profilering er en type automatisert behandling som omfattes av forbudet i politidirektivets 
artikkel 11. Direktivet har en egen definisjon av profilering som innebærer ”any form of au-
tomated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain 
personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects con-

                                                
19 Prop. 99 L (2016-2017) side 7 og Politidirektivet, artikkel 1 
20 Politidirektivet, artikkel 2 (3)  
21 Politidirektivet, fortalepunkt 14 
22 Den norske oversettelsen i samsvar med måten Teknologirådet bruker begrepet, se Hannemyr mfl. (2015) 
23 Perry (2013) side 1-2 
24 Ferguson (2017) side 62 
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cerning that natural person's performance at work, economic situation, health, personal pref-
erences, interests, reliability, behaviour, location or movements.”25 
 
”Personal data” er definert i politidirektivet som ”any information relating to an identified or 
identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be 
identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an 
identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to 
the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natu-
ral person”.26 Dette er eksempelvis opplysninger vedrørende en persons alder, kjønn, inntekt, 
bostedsadresse, GPS-informasjon, statsborgerskap og inntektsnivå.27 I oppgaven vil begrepe-
ne persondata og personopplysninger benyttes som synonymer til begrepet ”personal data”, 
slik dette er definert i politidirektivet.  
 
Begrepet ”data subject” er innebygd i definisjonen av personopplysninger, og forklares som 
en fysisk person som kan identifiseres enten direkte eller indirekte.28 På norsk oversettes be-
grepet med den registrerte og henviser til en  ”fysisk eller juridisk person som en opplysning i 
et register eller i en behandling kan knyttes til”.29  
 
Politidirektivet opererer med begrepene controller og processor, som på norsk oversettes med 
behandlingsansvarlig og databehandler. Behandlingsansvarlig skal forstås som den kompeten-
te myndighet som, alene eller sammen med andre, bestemmer formålet med behandlingen av 
personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes.30 Databehandler er en fysisk 
eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler 
personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.31   
 
Kunstig intelligens er ”informasjonsteknologi som justerer sin egen aktivitet og derfor tilsyne-
latende fremstår som intelligent”.32 Maskinlæring defineres som en spesialisering innen kuns-
tig intelligens hvor man bruker statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store 
datamengder, og benyttes i dag i alt fra selvkjørende biler, forbedret internettsøk, bildegjen-
kjenning og e-post filtrering.33 Algoritmer utgjør metoden eller analysemodellen som benyttes 
                                                
25 Politidirektivet, artikkel 3 (4) 
26 Politidirektivet, artikkel 3 (1) 
27 Hannemyr mfl. (2015) side 40 
28 Politidirektivet, artikkel 3 (1) nummer 1 
29 Politiregisterloven, § 2 (1) nummer 6 
30 Politidirektivet, artikkel 3 (8) og Politiregisterloven § 2 (1) nummer 4 
31 Politidirektivet, artikkel 3 (9) og Politiregisterloven § 2 (1) nummer 5 
32 Store Norske Leksikon (2019) 
33 Store Norske Leksikon (2017)  
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i maskinlæring. En algoritme defineres i databehandling som en fullstendig og nøyaktig be-
skrivelse av fremgangsmåten for løsning av en oppgave.34 
 
Personvern kan forstås som en samlebetegnelse for rettsregler som særlig tar sikte på vern for 
individet.35 Personvernbegrepet favner vidt, men retter seg primært mot individets psykiske 
integritet, sosiale identitet, og respekt for retten til privatliv.36 Artikkel 7 i EUs charter for 
grunnleggende menneskerettigheter (EU-charteret) og artikkel 8 i Den europeiske menneske-
rettighetskonvensjonen (menneskerettighetskonvensjonen) oppstiller et vern for retten til re-
spekt for privat- og familieliv, hjem og korrespondanse.  
 
1.4 Rettskilder og metode  
 
EU-retten er et selvstendig, overnasjonalt rettssystem, og langt på vei en integrert del av na-
sjonal rett i medlemsstatene.37 Norge har vedtatt EØS-loven38 som gjør Norge forpliktet til å 
etterleve EU-retten på enkelte rettsområder, når disse er inntatt som en del av vedlegget til 
EØS-avtalen.39 Oppgavens analyse tar utgangspunkt i artikkel 11 i EUs Politidirektiv. Et di-
rektiv er en type rettsakt som fastsetter målsetninger medlemslandene skal realisere i felles-
skap.40 Det er imidlertid opp til hver enkelt medlemsstat å utforme innholdet i nasjonal rett, så 
lenge direktivets minimumsvilkår gjennomføres. Et direktiv vil derfor fremstå utad som na-
sjonal lov.41 
 
Politidirektivet ble i 2016 gjennomført i norsk rett gjennom politiregisterloven med den tilhø-
rende politiregisterforskriften. For tolkning av norsk rett, tillegges bestemmelsens ordlyd og 
forarbeider stor vekt, i samsvar med alminnelig norsk rettskildelære.42 Forarbeidene til politi-
registerloven vil derfor være en relevant tolkningsfaktor for å fastlegge meningsinnholdet i 
den norske regelen.43 Norsk rett presumeres å være i samsvar med EU-retten, men dersom det 
oppstår motstrid mellom direktivet og den norske regelen, som ikke kan løses ved harmonise-
rende tolkning, får EU-retten forrang.44 Artikkel 11 er, som tidligere nevnt, ikke implementert 

                                                
34 Store Norske Leksikon (2018a)  
35 Store Norske Leksikon (2018c)  
36 NOU 2009:15, side 51 
37 Sejersted mfl. (2014) side 73 
38 Lov 27.november 1992 nr. 109 
39 EØS-avtalen 5.februar 1992 nr. 1 
40 EØS-avtalen artikkel 7 (1) (b) 
41 Sejersted mfl. (2014) side 73 
42 Lilleholt (2014) side 6 og 8 
43 Særlig Ot.prp.nr.108 (2008-2009) og Prop. 99 L (2016-2017)  
44 EØS-loven, § 2 
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i norsk rett, og den videre analysen vil derfor ta utgangspunkt i bestemmelsen slik den er ut-
formet i politidirektivet. Den engelske versjonen av artikkel 11 er et naturlig utgangspunkt for 
både analysen og vurderingen i denne oppgaven, ettersom dette er arbeidsspråket i EU og det 
mest anvendte blant de offisielle språkene i både rådgivende veiledere, rettspraksis og juridisk 
litteratur. Den norske oversettelsen som benyttes er hentet fra forarbeidene til endringene av 
politiregisterloven i forbindelse med gjennomføringen av politidirektivet.45 I og med at dette 
ikke er en offisiell norsk oversettelse, vil tolkningen i oppgaven primært basere seg på den 
engelske versjonen.   
 
For å tolke EU-rett, skal EUs egen rettskildelære, som er utviklet gjennom praksis fra EU-
domstolen, benyttes. Politidirektivet er oversatt til 23 offisielle språk med lik rettslig status. 
Dette anses nødvendig av politiske, rettssikkerhets- og effektivitetshensyn, slik at enhver EU-
borger skal kunne forholde seg til EU-retten på sitt eget språk.46 Ordlyden i direktivbestem-
melsene utgjør utgangspunktet for tolkningen, men den eksakte ordlyd tillegges imidlertid 
mindre vekt, og kommer som regel i bakgrunn av formålsbetraktninger og reelle hensyn.47 
Ved tolkningstvil må de ulike språkversjonene sammenlignes, der målsetningen er å komme 
frem til meningsinnholdet, snarere enn en fintolking av formuleringene.48 Dette henger sam-
men med EU-rettens dynamiske karakter, som innebærer at både formålsbetraktninger og 
samfunnets utvikling tillegges stor vekt ved tolkning av bestemmelsene.49 For å komme frem 
til meningsinnholdet, kan det være aktuelt å tolke bestemmelsene i lys av hverandre, ved å 
foreta systembetraktninger.  
 
EU-domstolen har kompetanse til å behandle saker som er brakt inn fra en medlemsstat, en 
institusjon eller en enkeltperson.50 Domstolen skal sikre at medlemsstatenes tolkning og gjen-
nomføring av reglene skjer i samsvar med EU-retten, slik at anvendelsen i størst mulig grad er 
lik. Uttalelsene fra domstolen benyttes både som veiledning i enkeltsaker og som uttrykk for 
generelle formålsbetraktninger. Domstolen har gjennom sin rettsskapende virksomhet utviklet 
en rekke generelle prinsipper som har fått en særlig plass i rettskildebildet.51 Et prinsipp kan 
utgjøre en egen rettsregel, eller benyttes som et tolkningsmoment for å belyse formålet med 
en rettsregel. 

                                                
45 Prop. 99 L (2016-2017) vedlegg 1, s. 40-80 
46 Sejersted mfl. (2014) side 44 
47 Blandhol (2005) side 323 
48 Sejersted mfl. (2014) side 45 
49 Sejersted mfl. (2014) side 45 
50 TEU, Artikkel 19 og TEUV, artikkel 267  
51 Sejersted mfl. (2014) side 45 
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EØS-loven artikkel 6 oppstiller en forpliktelse til å tolke de norske bestemmelsene i samsvar 
med de relevante rettsavgjørelser som EU-domstolen traff før undertegnelsen av EØS-avtalen. 
I praksis har Høyesterett imidlertid ikke lagt vekt på skillet mellom rettspraksis før og etter 
undertegnelse, som innebærer at rettsavgjørelser også før 2.mai 1992 er relevante, og skal 
”tillegges (…) meget stor vekt ved anvendelsen av den norske lovbestemmelsen”.52 Nasjonale 
domstoler i medlemsstatene har imidlertid en plikt til å rette tolkningsspørsmål til EU-
domstolen.53 Dette er et sentralt virkemiddel for å sikre at EU-retten anvendes likt i alle med-
lemsstatene, i tråd med homogenitetsmålsetningen.54 Formålet med homogenitetsmålset-
ningen er å opprette et dynamisk og ensartet regelverk innad i EU.55 På personvernområdet 
bidrar denne målsetningen til størst mulig grad av samsvar mellom medlemsstatenes nasjonale 
lovgivning for å sikre en fri flyt av data innad i EU.56 Dette innebærer blant annet at ikke-
bindende uttalelser fra EU-domstolen, fortalepunkt og uttalelser fra veiledende organer er 
relevant i tolkning av rettskilder.  
 
EU-domstolens rettskildelære bærer preg av en såkalt teleologisk tolkning der formålsbetrakt-
ninger tillegges stor vekt.57 Et naturlig utgangspunkt er rettsaktens formålsbestemmelse og 
fortale, som inneholder en beskrivelse av formålet bak reguleringen. Tolkningen skal imidler-
tid ikke finne frem til hva som var formålet på tidspunktet rettsakten ble vedtatt, men hvordan 
formålet på best mulig måte kan realiseres i den enkelte sak.58 Rettspraksis fra EU-domstolen 
illustrerer at fortalen er særlig relevant ved uklarheter i selve lovteksten.59 Domstolen under-
streker imidlertid at fortalen ”has no binding legal force and cannot be relied on as a ground 
for derogating from the actual provisions of the act in question.”60 At fortalen ikke er juridisk 
bindende, innebærer at den kun skal benyttes som veiledning i tolkningen av bestemmelsene. 
Harmoniseringsprinsippets61 mål om en størst mulig lik regulering innad i EU, tilsier at med-
lemsstatene likevel følger fortalens anbefalinger ved utforming og anvendelse av reglene, som 
om den var bindende.  
 
Artikkel 29-gruppen (A29-gruppen) var EUs uavhengige rådgivende organ i personverns-
pørsmål, inntil det ble erstattet av European Data Protection Board (personvernrådet) 25.mai 
                                                
52 Rt-2005-1601, para. 43 
53 TEUV, artikkel 267 
54 Sejersted mfl. (2014) side 75 
55 EØS-avtalen, artikkel 1 (1) og fortalepunkt 5 
56 Politidirektivet, fortalepunkt 15 
57 Blandhol (2005) side 322 
58 Blandhol (2005) side 322 
59 For eksempel sak C-308/97, Manfredi v. Regione Puglia, para. 29–30 
60 Sak C-162/97, Nilsson mfl. Para. 54 
61 EØS-loven, fortalepunkt 7 
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2018.62 Personvernrådet er tildelt myndighet til å gi råd ved forespørsel fra EU-kommisjonen, 
utarbeide retningslinjer for å sikre medlemsstatenes overholdelse av personvernforordningen 
og politidirektivet, jobbe for et effektivt samarbeid mellom kontrollorganene i medlemsstate-
ne, samt følge opp etterlevelse av statenes personvernrelaterte forpliktelser.63 Både person-
vernrådet og A29-gruppen har utformet retningslinjer som er relevante for tolkningen av poli-
tidirektivet. Dette er særlig deres anbefalende uttalelser knyttet til politidirektivet64, om auto-
matiserte avgjørelser i personvernforordningen65, om kravet til transparens i forbindelse med 
personvernforordningen66, samt anbefalinger angående personvern i politi- og justissekto-
ren67. I retningslinjene tilknyttet personvernforordningen bemerkes det innledningsvis at utta-
lelsene også er relevant for politidirektivet så lenge det tas hensyn til de særlige forhold poli-
tidirektivet søker å ivareta.68 Disse veilederne er ikke juridisk bindende for medlemsstatene, 
men etterleves i stor grad, både ved implementering og fortolkning. Dette kan begrunnes med 
kompetansen organene er tildelt, samt målet om størst mulig grad av harmonisering av nasjo-
nalstatenes regelverket innad i EU. Veilederne gir også en indikasjon på hvordan EU-
domstolen vil tolke direktivet i fremtidige avgjørelser.69 
 
Personvernforordningen og politidirektivet ble utformet og vedtatt samtidig, og har mange 
komplementerende bestemmelser. Personvernforordningen gjelder for offentlige og privates 
behandling av personopplysninger om fysiske personer, men kommer ikke til anvendelse for 
”vedkommende myndighet med henblikk på å forebygge, etterforske, avsløre eller straffefor-
følge straffbare forhold eller iverksette strafferettslige sanksjoner, herunder vern mot, og fore-
bygging av trusler mot den offentlige sikkerhet”.70 På bakgrunn av at rettsaktene ble utformet 
samtidig, og i stor grad komplementerer hverandre, er det relevant å benytte bestemmelsene i 
personvernforordningen som tolkningsargument. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom 
på de ulike formuleringer og vilkår, som tilsier et ønske om ulik regulering fra lovgivers side.  
De ulike hensyn direktivet og forordningen søker å ivareta, vil også ha en stor påvirkning på 
forståelsen av bestemmelsenes ordlyd. 
 

                                                
62 Databeskyttelsesdirektivet, Artikkel 29 og Personvernforordningen, artikkel 68 flg.  
63 Politidirektivet, artikkel 51 
64 A29 WP258 Opinions on some key issues of the Law Enforcement Directive  
65 A29 WP251 Opinion on Automated individual decision-making and profiling for the purposes of Regulation 
66 A29 WP260, Guidelines on Transparency under the GDPR  
67 EDPS 6/2015 on the directive for data protection in the police and justice sector 
68 A29 WP258, side 11 
69 Melles (2019) side 3 
70 Personvernforordningen, artikkel 2 nr. 2 (d) 
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EU-charteret er ikke i seg selv rettslig bindende for medlemsstatene, men benyttes som et 
veiledende verktøy i tolkning av EU-retten.71 Det følger av traktaten om Den europeiske 
union (TEU) artikkel 6 at EU anerkjenner de rettigheter, friheter og prinsipper etablert i EU-
charteret.72 Særlig EU-charteret artikkel 8 er relevant ved tolkning av personvernlovgivning-
en, i og med at den oppstiller en rett til respekt for privatliv- og familieliv, hjem og kommuni-
kasjon.  
 
Menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, som etablerer en rett til beskyttelse av private 
opplysninger, er i stor grad overlappende med artikkel 8 i EU-charteret. EU er ikke medlem 
av Europarådet og derfor ikke bundet av konvensjonen, men TEU legger likevel til grunn at 
bestemmelsene skal respekteres som generelle prinsipper i EU-retten.73 Dette innebærer at 
Menneskerettighetskonvensjonen og rettspraksis fra EMD er relevant for tolkningen av EU-
rett.  
 
Det er sparsommelig med norsk litteratur om forbudet mot automatiserte beslutninger i politi-
direktivet. Det finnes et noe større utvalg på engelsk, som særlig er benyttet i oppgavens ana-
lyse- og vurderingsdel.74 Det må likevel presiseres at juridisk litteratur har liten selvstendig 
rettskildemessig verdi i tolkning av EU-rett, og skal primært benyttes som støtteargument i 
tolkningsspørsmål som oppstår.75 
 
1.5 Videre fremstilling 
 
Oppgaven vil i det følgende deles inn i to deler, bestående av en analyse av artikkel 11, som 
etterfølges av en vurdering av hvorvidt bestemmelsen ivaretar kravet til transparens.76 Kapit-
tel 2 vil inneholde en analyse av forbudet mot automatiserte avgjørelser i politivirksomhet, 
der bestemmelsens vilkår tolkes for å klarlegge anvendelsesområdet. I forbindelse med unn-
taksadgangen, vil særlig kravet til menneskelig inngripen i beslutningsprosessen redegjøres 
for. Analysen vil utgjøre grunnlaget for vurderingen i kapittel 3, der det overordnede spørsmå-
let er hvorvidt kravet til transparens er ivaretatt under artikkel 11. For å forsøke å gi et godt 
svar på dette vil både den registrertes rett til informasjon om behandlingen, og reglene for 
ansvarlighet under politidirektivet vurderes. I denne forbindelse vil begrepet algoritmisk an-

                                                
71 NOU 2009:15, side 53 
72 TEU, artikkel 6 nummer 1 
73 TEU, artikkel 6 nummer 2 
74 Se blant annet Kaufmann (2019), Yeung, Lodge (2019) Bygrave (2019), Brkan (2019) mfl. 
75 Sejersted mfl. (2014) side 58 
76 Kravet til transparens vil bli redegjort for under kapittel 3.1 
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svarlighet presenteres, herunder hvilke krav politidirektivet oppstiller for å sikre ansvarlighet 
ved bruk av algoritmer i behandlingen av personopplysninger.  
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2 Politidirektivet artikkel 11  
 
2.1 Innledning 
 
Politidirektivet ble ferdigstilt i mai 2018, og erstattet rammebeslutningen om personvern i 
forbindelse med politi-og strafferettssamarbeid (rammebeslutningen) fra 2008.77 Anvendel-
sesområdet ble da utvidet, ettersom rammebeslutningen kun regulerte behandling av person-
opplysninger som ble utvekslet mellom medlemslandene, mens politidirektivet også gjelder 
for offentlig myndigheters behandling av personopplysninger innad i staten.78 Politidirektivet 
oppstiller kun en beskyttelse for fysiske, og ikke juridiske, personer.79 
 
Politidirektivets hovedformål er å verne fysiske personers grunnleggende rettigheter og frihe-
ter, særlig retten til beskyttelse av personopplysninger.80 Direktivet søker å balansere politiets 
behov for tilgang til, og behandling av personopplysninger, mot beskyttelse av enkeltindivi-
dets personvern og rett til privatliv. Det må imidlertid presiseres at disse hensynene ikke alltid 
er motstridende, i og med at en effektiv kriminalitetsbekjempelse også er nødvendig for å sik-
re den enkeltes personvern og privatliv i et større samfunnsmessig perspektiv.81  
 
Politidirektivet må gjennomføres i medlemsstatenes interne rett for å være formelt bindende. 
Dette innebærer en viss frihet ved utforming av den nasjonale retten, så lenge minimumskra-
vene respekteres.82 Minimumskravene skal både sikre en høy grad av beskyttelse i medlems-
statene, og en større harmonisering av regelverkene som gir friere flyt av personopplysninger 
innad i EU.83 
 
2.2 Forbudet mot automatiserte avgjørelser  
 
I Artikkel 11 står det følgende: 
 
Automated individual decision-making 
 

                                                
77 Politidirektivet, artikkel 59 
78 Prop. 99 L (2016-2017) side 8 
79 Politidirektivet, artikkel 1 (1) 
80 Politidirektivet, artikkel 1 (2) (a) 
81 Justis- og beredskapsdepartementet (2018) 
82 Politidirektivet, artikkel 63 
83 Politidirektivet, fortalepunkt 15, også lagt til grunn i blant annet Opinion 1/2015, (para. 134), Sak C-203 Tele2 

v. Watson, (para. 122) og Sak C-362/14 Schrems v. Digital Rights Ireland, (para. 73) 
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1.   Member States shall provide for a decision based solely on automated processing, includ-
ing profiling, which produces an adverse legal effect concerning the data subject or signifi-
cantly affects him or her, to be prohibited unless authorised by Union or Member State law to 
which the controller is subject and which provides appropriate safeguards for the rights and 
freedoms of the data subject, at least the right to obtain human intervention on the part of the 
controller. 
 
2.   Decisions referred to in paragraph 1 of this Article shall not be based on special catego-
ries of personal data referred to in Article 10, unless suitable measures to safeguard the data 
subject's rights and freedoms and legitimate interests are in place. 
 
3.   Profiling that results in discrimination against natural persons on the basis of special 
categories of personal data referred to in Article 10 shall be prohibited, in accordance with 
Union law. 
 
Bestemmelsen består av tre ledd, der første ledd oppstiller hovedregelen, med en mulighet for 
å etablere unntak i nasjonal lov. Andre ledd tar for seg et forbud mot behandling av særlige 
kategorier av personopplysninger, med en henvisning til artikkel 10. Det tredje og siste leddet 
oppstiller et absolutt forbud mot profilering med et diskriminerende resultat.  
 
Bestemmelsen oppstiller en plikt for medlemsstatene å etablere et forbud mot automatiserte 
avgjørelser i intern rett jf. ordlyden ”Member states shall”. Dette skiller den fra tilsvarende 
artikkel 22 i personvernforordningen, som er utformet som en rettighet for den registrerte, 
med ordlyden: ”the data subject shall have the right”. Det må likevel presiseres at det er 
uenigheter i teorien om artikkel 22 faktisk etablerer en rett som den registrerte kan påberope 
seg.84 Uansett, er det klart at artikkel 11 oppstiller et forbud ettersom formuleringen ”prohibit-
ed” er benyttet og bestemmelsen er plassert i kapittelet om prinsipper og ikke det etterfølgen-
de kapittelet om rettigheter. Det følger også av fortalepunkt 38 at artikkel 11 skal forstås som 
et forbud som kun kan fravikes under særlige lovregulerte forhold.  
 
Hovedregelen i første ledd oppstiller tre vilkår som må være innfridd for at forbudet kommer 
til anvendelse. For det første må det foreligge en ”decision”, videre må denne føre til en ”ad-
verse legal effect” eller noe som har en ”significantly effect” for den registrerte. Det tredje 
vilkåret er at avgjørelsen baserer seg på ”solely automated processing”. Unntak fra forbudet 
kan bare skje ved tillatelse i nasjonal lov, i tillegg til at det iverksettes ”suitable safeguards”. I 

                                                
84 Se blant annet Wachter, Mittelstadt, Floridi (2017) side 94, Bygrave, Mendoza (2017) side 9, Brkan (2019) 

side 99 og Bygrave (2019) 
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det følgende vil oppgaven analysere disse tre vilkårene og redegjøre for unntaksadgangen 
etter artikkel 11. 
 
2.2.1 Individuell avgjørelse  
 
Det første vilkåret er at det må foreligge ”a decision”, som kan oversettes med avgjørelse på 
norsk.85 Det er naturlig å forstå begrepet avgjørelse som en beslutning, et valg eller en kon-
klusjon, ofte med en praktisk eller rettslig virkning. Bestemmelsen skiller seg ut ved at det er 
beslutningstaking og ikke databehandling som reguleres, slik som ellers i politidirektivet. Det 
må altså foretas en avgjørelse i tillegg til behandling av personopplysningene, for at forbudet 
skal komme til anvendelse. Dette innebærer at forbudet har et snevrere anvendelsesområde 
enn om den bare hadde regulert selve behandlingen av personopplysningene.  
 
Fra det tidspunkt politiet samler inn informasjon og frem til iverksettelse av et tiltak, tas det 
mange avgjørelser. Bruk av automatiserte behandlingsmetoder kan inngå i flere deler av den-
ne prosessen. En avgjørelse kan for eksempel være en henleggelse av en sak på grunn av be-
visets stilling, en pågripelse eller en tiltale av en mistenkt.  
 
De mer uklare typetilfellene av hva som utgjør en avgjørelse må undersøkes nærmere, for å 
kunne tegne opp grensene for vilkårets anvendelsesområde. A29-gruppen har uttalt at en for-
beredende eller innledende profilering av en person ikke omfattes av vilkåret.86 På tross av at 
veilederen omhandler automatiserte avgjørelser under personvernforordningen, presiseres det 
innledningsvis at bestemmelsenes likhetstrekk tilsier at uttalelsene også har relevans for tolk-
ningen av artikkel 11 under politidirektivet.87 Etter uttalelsene å bedømme, må selve innsam-
lingen av personopplysninger, programmeringen av algoritmen og valg av relevant data for 
behandlingen, anses som forberedende handlinger som faller utenfor vilkåret.  
 
Skillet mellom en innledende behandling og en faktisk avgjørelse kan illustreres med et ek-
sempel der en algoritme er programmert til å opprette en risikoliste over potensielle kriminel-
le. Dersom maskinens anvisninger på potensielle kriminelle helt ukritisk blir lagt til grunn for 
overvåkning, pågripelse, pålegg av bøter eller ransaking, er selve risikolisten en avgjørelse i 
seg selv. Dette stiller seg annerledes dersom risikolisten kun benyttes som veiledning for poli-
tiets videre etterforskningsarbeid. Risikolisten utgjør i det sistnevnte tilfellet en innledende del 
av avgjørelsesprosessen. Det vil først foreligger en avgjørelse dersom politiet for eksempel 
iverksetter tiltak i én spesifikk geografisk del av byen, eller foretar et hjemmebesøk til en per-
                                                
85 Avgjørelse samsvarer med den norske oversettelsen i Personopplysningsloven  
86 A29 WP251, side 23 
87 A29 WP251, side 5, fotnote 1 
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son på risikolisten. Vilkåret avgjørelse må imidlertid ses i sammenheng med kravet til at av-
gjørelsen har en negativ rettsvirkning eller betydelig påvirkning på den registrerte, som vil bli 
behandlet under kapittel 2.2.2.  
 
Overskriften til artikkel 11 er ”Automated individual decision-making”. Bruk av maskinlæ-
ring i beslutningsprosesser fører til en økende forekomst av kollektive avgjørelser, på bak-
grunn av den store mengden personopplysninger som behandles.88 Det er derfor interessant å 
stille spørsmål om det er krav til at avgjørelsen er individuell, slik at kollektive avgjørelser 
faller utenfor forbudet i artikkel 11.  
 
Ordlyden individuell kan bety selvstendig, personlig eller egenartet. Kollektive avgjørelser 
forstås som en beslutning med virkning for flere enkeltpersoner samtidig, eller for en gruppe 
av enkeltpersoner. Dette kan være en beslutning som rammer alle mennesker som bor i et 
spesifisert geografisk område, eller en gruppe av personer med felles egenskaper eller karak-
teristikker.  
 
På den ene siden, er det naturlig å lese overskriften individuelle avgjørelser som et krav om at 
avgjørelsen bare skal ha virkning for en enkeltperson. Bestemmelsen bruker også begrepet 
den registrerte i entall, som taler for at forbudet er ment å ramme avgjørelser som er rettet 
mot en spesifikk person. Individuelle avgjørelser vil som regel ha en mer inngripende karakter 
som følge av at den er rettet mot en person og har en mer personlig karakter. Dette taler for at 
forbudet kun retter seg mot individuelle avgjørelser. 
 
På den annen side, kan kollektive avgjørelser også være inngripende overfor enkeltindividet. 
Politiets overvåkning av et avgrenset geografisk område, vil for eksempel kunne oppfattes 
inngripende for den enkelte som er bosatt der.89 Juridisk teori nevner spesifikt opprettelsen av 
profiler for grenseovervåkning av spesifikke befolkningsgrupper som et inngripende tiltak, og  
som fortjener rettsordenens beskyttelse.90 Ser man på den kollektive avgjørelsen som en sam-
ling av mange individuelle avgjørelser, vil det være naturlig at forbudet omfatter disse typer 
avgjørelser.91 Videre kan man argumentere for å tolke individuelle avgjørelser vidt slik at 
ikke lovens formål, om beskyttelse av enkeltindividets rett til personvern, omgås. Personvern-
rådet uttaler at bestemmelsene i politidirektivet er ment å reflektere at personvern anerkjennes 
som en grunnleggende verdi på det individuelle og samfunnsmessige plan.92 I tråd med en 

                                                
88 Brkan (2017) side 4 
89 Brkan (2019) side 100 
90 Sajfert, Quintel (2018) side 9 
91 Brkan (2017) side 4 
92 EDPS 6/2015, side 5 
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teleologisk fortolkning, og en ivaretakelse av effektiv beskyttelse av enkeltmenneskets rett til 
personvern, legges det til grunn at både kollektive og individuelle avgjørelser rammes av for-
budet i artikkel 11.  
 
2.2.2 Negativ rettsvirkning eller betydelig påvirkning 
 
Ikke alle automatiserte avgjørelser trigger anvendelsen av forbudet i artikkel 11. Forbudet 
oppstiller et krav om at avgjørelsen må forårsake en ”adverse legal effect”, en negativ retts-
virkning, eller at avgjørelsen ”significantly effects”, i betydelig grad påvirker, den registrer-
te.93 I tillegg må det foreligge årsakssammenheng mellom selve avgjørelsen og påvirkningen 
denne har på den registrerte.   
 
Det er ingen definisjon av ”legal effect” i politidirektivet eller fortalen. Den naturlige forståel-
sen av det norske begrepet rettsvirkning er en endring av den registrertes rettigheter eller plik-
ter. I juridisk teori er ”legal effects” forstått som ”effects that are able to alter or determine (in 
part or in full) a person’s legal rights or duties”.94 A29-gruppen har i sin veileder uttalt at en 
rettsvirkning skal forstås som en avgjørelse som påvirker den registrertes rettigheter, rettslig 
status eller stilling i en kontrakt.95 Kravet til rettsvirkning følger altså en objektiv terskel.  
 
Kravet til at avgjørelsen har en ”adverse legal effect”, altså en negativ rettsvirkning, finnes 
ikke i personvernforordningens artikkel 22, som tilsier at artikkel 11 har en høyere terskel for 
anvendelse. Dette kan være et uttrykk for at hensynet til effektiv kriminalitetsbekjempelse er 
ansett som et viktig gode for både samfunnets sikkerhet og enkeltindividets personvern. Vei-
lederen nevner overvåkningstiltak overfor et enkeltindivid som et eksempel på en negativ 
rettsvirkning.96  
 
Videre utvides anvendelsesområdet til politidirektivets artikkel 11 gjennom det alternative 
vilkåret om at avgjørelsen i betydelig grad påvirker den registrerte. Ordlyden taler for at en 
liten eller helt triviell påvirkning faller utenfor vilkåret.97 A29-gruppen nevner en diskrimine-
rende avgjørelse som noe som utvilsomt påvirker den registrerte i betydelig grad.98 Et annet 

                                                
93 Oversettelsen ”negativ rettsvirkning” og ”i betydelig grad påvirker den registrerte” er i samsvar med den 

norske oversettelsen av Politidirektivet i Prop. 99. L (2016-2017) side 62 
94 Bygrave (2001) kapittel 4 
95 A29 WP251, side 21 
96 A29 WP258, side 12 
97 En slik ordlydsfortolkning er også i samsvar med A29 WP258, side 12 
98 A29 WP258, side 13 
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eksempel er et hjemmebesøk av politiet basert på å ha blitt plassert på en risikoliste over po-
tensielle kriminelle.  
 
Det er likevel uklart om ordlyden påvirker er ment å omfatte påvirkning av rent personlige 
forhold på den registrertes side. På den ene siden kan det argumenteres for at personlige for-
hold ikke trenger den samme beskyttelse av rettsorden som påvirkning av rettslige og økono-
miske forhold, som er mer inngripende i sin natur. På den annen side oppstiller ikke politidi-
rektivet noen skranke for å ta ikke-økonomisk påvirkning i betraktning. Tvert imot søker poli-
tidirektivet å verne forhold av personlig art, slik som retten til personvern. Et eksempel er 
politidirektivets artikkel 56 som oppstiller en rett til kompensasjon for ikke-økonomisk skade 
for den registrerte.99 A29-gruppen sammenfatter vilkåret om betydelig påvirkning som at ”the 
effect should be substantial enough to deserve attention and influence the individual”.100 Vur-
deringen beror altså på hvorvidt påvirkningen kan kvalifiseres som tilstrekkelig vesentlig, slik 
at den fortjener rettsordenens beskyttelse. En betydelig påvirkning av rent personlige forhold 
er derfor relevant å ta i betraktning. 
 
Juridisk teori har reist spørsmål ved om det er adgang til å ta i betraktning den registrertes 
subjektive opplevelse av hva som er en betydelig påvirkning.101 Bestemmelsens ordlyd gir 
ingen veiledning. Brkan har imidlertid tatt til orde for at det må foreligge et visst rom for en 
subjektiv tolkning som følge av at den samme avgjørelse kan ha svært forskjellig innvirkning 
på ulike personer.102 Hensynet til en høy grad av beskyttelse for den enkelte registrerte, taler 
også i retning av at en særlig sårbarhet burde gjøre det enklere å innfri vilkåret.103 Likevel kan 
subjektive momenter føre til vanskelige bevisspørsmål i vurderingen av hva som anses bety-
delig i den konkrete sak. Bygrave presiserer imidlertid at det subjektive elementet sjeldent vil 
være avgjørende for om vilkåret er innfridd, og at argumentets vekt må avhenge av antallet 
mennesker som deler den subjektive oppfatningen om at noe er betydelig.104 Det er derfor 
mest nærliggende å legge til grunn at det er relevant å ta subjektive elementer i betraktning, 
med anerkjennelsen om at disse forholdene sjeldent vil være avgjørende for vilkårets oppfyl-
lelse.  
 

                                                
99 Argument inspirert av Bygrave (2001) side 19 
100 A29 WP258, side 12 
101 Se blant annet Brkan (2019) og Bygrave (2001) tilknyttet vilkåret ”significantly” i Personvernforordningen 

artikkel 22 og Databeskyttelsesdirektivet, artikkel 15 
102 Brkan (2019) siden 102 
103 Som også lagt til grunn i blant annet CJEU Opinion 1/2015 (para. 134), Sak C-203/15 Tele2 v. Watson (para. 

122) og Sak C-362/14 Schrems v. Digital Rights Ireland (para. 73) 
104 Bygrave (2001) side 19 



18 
 

Som en oppsummering, oppstiller artikkel 11 to alternative krav, i form av at avgjørelsen en-
ten må ha en negativ rettsvirkning for, eller en betydelig påvirkning på, den registrerte. Be-
dømmelsen av hva som er en negativ rettsvirkning følger en objektiv vurdering, der terskelen 
er høy, jf. ordlyden ”adverse”. For vilkåret om betydelig påvirkning er det rom for subjektive 
tolkningsmomenter, men vilkåret krever at påvirkningen er vesentlig for at forbudet kommer 
til anvendelse. I tillegg oppstilles det krav om årsakssammenheng mellom avgjørelsen og inn-
virkningen.  
 
2.2.3 Utelukkende automatisert behandling 
 
Begrepet ”automated processing”, som oversettes med automatisert behandling på norsk, kan 
forstås som en maskinell prosess med ingen eller svært begrenset menneskelig påvirkning. 
Begrepet behandling av opplysninger har blitt tillagt en vid definisjon i politidirektivet.105 
Denne definisjonen er gjennomført i den norske politiregisterloven som ”enhver elektronisk 
eller manuell bruk av opplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, systematise-
ring, strukturering, oppbevaring, tilpasning, endring, gjenfinning, søking, videreformidling 
ved overføring, spredning eller andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller 
samkjøring, sperring, sletting eller tilintetgjøring eller en kombinasjon av slike bruksmå-
ter”.106 I denne oppgavens kontekst kan en automatisert behandling for eksempel være politi-
ets bruk av algoritmer for å knytte sammenheng mellom et innkommet nødanrop og en tidli-
gere forespørsel til politiet i sanntid.107 
 
Artikkel 11 første ledd nevner ”including profiling” tilknyttet vilkåret om automatisert be-
handling. Ordlyden ”including” kan både oversettes med inkluderer eller herunder på norsk, 
som gir bestemmelsen to forskjellige betydninger. Spørsmålet er med andre ord om bestem-
melsen oppstiller krav til at den automatiserte avgjørelsen må involvere profilering, eller om 
dette bare skal ses på som en underkategori av en type automatisert behandling. Det først-
nevnte tolkningsalternativet vil gi bestemmelsen et snevrere anvendelsesområde i og med at 
definisjonen av profilering stiller krav om at behandlingen skal ”evaluate certain personal 
aspect relating to a natural person”.108 Personlige karakteristikker er, i følge fortalen, for ek-
sempel opplysninger om jobbprestasjon, økonomisk situasjon, helse, personlige preferanser 
eller interesser, pålitelighet eller oppførsel, posisjon eller bevegelsesmønster, og som utgjør et 
grunnlag for en personlig profil av et individ.109 I juridisk teori er det blitt hevdet at ordlyden 

                                                
105 Politidirektivet, artikkel 3 (2) 
106 Politiregisterloven, § 2 (1) nr. 2 
107 Hannemyr mfl. (2015) side 44 
108  Politidirektivet, artikkel 3 (4) definerer profilering 
109 Politidirektivet, fortale 51 
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må forstås som et krav til at den automatiske behandlingen inkluderer profilering av hensyn 
til at bestemmelsen vil få et svært vidt anvendelsesområde dersom forståelsen herunder leg-
ges til grunn.110 På den andre side, vil det være vanskelig å foreta et skille mellom automatisk 
behandling med og uten profilering. Vilkårene ”adverse legal effect” eller ”significantly af-
fects” vil dessuten innebære en tilstrekkelig begrensning av forbudets anvendelsesområde, 
noe som taler for at ordlyden ”including” skal forstås som herunder.111  
 
Videre oppstiller bestemmelsen et vilkår om at behandlingen er utelukkende automatisert, jf. 
”solely”. En streng ordlydsfortolkning tilsier at enhver menneskelig påvirkning i beslutnings-
prosessen faller utenfor vilkårets anvendelsesområde. A29-gruppen presiserer imidlertid at 
ikke alle former for påvirkning er tilstrekkelig for å unngå forbudet. Vilkåret er for eksempel 
ikke innfridd der det skjer en formell, men ingen faktisk påvirkning på prosessen.112 Hensynet 
til en høy grad av beskyttelse av enkeltindividets rett til personvern tilsier også at det ikke er 
tilstrekkelig med en ubetydelig påvirkning.113  
 
2.3 Unntaksadgang  
 
Unntaksadgangen etter artikkel 11 er snevrere sammenlignet med personvernforordningen 
artikkel 22. Ifølge politidirektivet har medlemsstatene adgang til å gjøre unntak fra forbudet 
mot automatiserte avgjørelser dersom det etableres en tillatelse i nasjonal lov, og det iverkset-
tes tilstrekkelige sikkerhetsgarantier. Begge disse to vilkårene må altså være innfridd for at 
det er adgang til å benytte automatiserte avgjørelser i politivirksomhet.  
 
Frivillig samtykke er ikke nevnt som et rettslig grunnlag for unntak, slik som etter artikkel 22 
i personvernforordningen. Fortalen presiserer at den registrerte som regel ikke er i stand til å 
gi et fritt og genuint samtykke i møte med offentlig myndighet, som følge av den underlig-
gende juridiske forpliktelsen.114 Fraværet av samtykkegrunnlaget illustrerer også politidirekti-
vets inngripende karakter, og den foreliggende maktforskjellen mellom behandlingsansvarlig 
og den enkelte registrerte. Et samtykkebasert unntak vil også være upraktisk, for de tilfeller 
der den automatiserte behandlingen skjer uten den registrertes kunnskap.  
 

                                                
110 For en nærmere redegjørelse av denne diskusjonen se Bygrave, Mendoza (2017) side 13-14 
111 Argument inspirert av Osberg (2019) side 29 
112 A29 WP251, side 21 
113 Kravet til en høy grad av beskyttelse ble også lagt til grunn i Opinion 1/2015 (para. 134), sak C-203/15 Tele2 

v. Watson (para. 122) og sak C-362/14 Schrems v. Digital Rights Ireland (para. 73) 
114 Politidirektivet, fortale 35 
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Det må nevnes at det likevel er adgang for medlemsstatene til å oppstille samtykke som en 
ytterligere sikkerhetsgaranti i intern rett.115 Et slikt samtykke må innebære et fritt, spesifikt, 
informert og klart uttrykk for den registrertes vilje, gjennom en aktiv handling.116 A29-
gruppen forklarer at medlemsstatene kan kreve den registrertes samtykke som sikkerhetsga-
ranti, så lenge de øvrige vilkårene i artikkel 11 er innfridd.117  
 
2.3.1 Autorisasjon i nasjonal lov 
 
Det følger av ordlyden ”authorised by Union or Member State law” at unntaksadgangen må 
etableres i den nasjonale lovgivning som behandlingsansvarlig er underlagt. Vilkåret ”law” 
oppstiller ingen krav til at autorisasjonen må følge av formell eller uformell lov. EØS-avtalen 
legger til grunn at avtalepartene skal ”bestemme formen og midlene for gjennomføringen” av 
direktivene inntatt i avtalens vedlegg.118 I en norsk kontekst må vilkåret ”law” ses i sammen-
heng med legalitetsprinsippet, som oppstiller krav om at det offentliges inngrep overfor priva-
te krever hjemmel i lov eller forskrift med hjemmel i lov.119 En gjennomføring av artikkel 11 i 
norsk rett innebærer derfor at eventuelle unntak fra forbudet må innfri kravene til legalitets-
prinsippet.  
 
Nivået av beskyttelse etter artikkel 11 vil avhenge av unntaksadgangen som etableres i nasjo-
nal rett. Medlemsstatenes skjønnsmargin innebærer at statene har blitt tillagt et spillerom in-
nenfor rammene direktivet oppstiller. Statene kan på denne måten utforme regelverket i sam-
svar med de særlige politiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold internt i landet. Med-
lemsstatene står likevel ikke helt fritt i utformingen av unntaksadgangen, som følge av at sta-
tene er forpliktet til å sikre den registrertes rettigheter ved å opprettholde minimumskravene 
politidirektivet oppstiller. Personvernrådet presiserer at minimumskravene skal sikre en høy 
grad av beskyttelse for den registrertes personvern, samt harmonisere medlemsstatenes nasjo-
nale lover for å forhindre at ulike standarder er til hinder for en fri flyt av personlig data innad 
i EU.120  
 
2.3.2 Tilstrekkelig sikkerhetsgarantier 
 

                                                
115 Politidirektivet, fortale 37 
116 Personvernforordningen, artikkel 4 (11) 
117 A29 WP258, side 9 
118 EØS-avtalen, artikkel 7 (b) 
119 Lilleholt (2014) side 48-49 
120 EDPS 6/2015, side 5 
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Begrepet ”appropriate safeguards”, som kan oversettes med tilstrekkelig sikkerhetsgarantier 
på norsk, forstås som tiltak som iverksettes for å redusere eller forhindre potensielle skade-
virkninger for den registrertes rettigheter. Politidirektivet søker å ”verne om fysiske personers 
grunnleggende rettigheter og friheter, og særlig deres rett til vern av personopplysninger”.121 
Dette omfatter blant annet vern etter politidirektivet, traktaten om Den europeiske unions vir-
kemåte (TEUV) og EU-charteret. 
 
Bestemmelsen nevner eksplisitt ”human intervention” som en sikkerhetsgaranti som legitime-
rer automatiserte avgjørelser. På norsk kan dette oversettes med menneskelig inngripen i be-
slutningsprosessen. Formuleringen ”at least the right to” tilsier at artikkel 11 oppstiller en 
minimumsstandard, der den registrerte alltid har rett til å kreve et element av menneskelig 
inngripen fra den behandlingsansvarlige. Ordlyden tilsier videre at kravene til sikkerhetsga-
rantier ikke er uttømmende, og medlemsstatene kan oppstille ytterligere krav til sikkerhetsga-
rantier i nasjonal rett. 
 
På tross av felles minimumskrav, kan bestemmelsens uklare ordlyd likevel føre til ulike tolk-
ningsvariasjoner i medlemsstatene. Ordlyden menneskelig inngripen gir lite veiledning utover 
at beslutningsprosessen ikke skal være fullstendig automatisert. Det er derfor interessant å 
undersøke kravets innhold mer i detalj.  
 
I 2017 kom EU-domstolen med en Opinion122 angående en avtale mellom EU og Canada som 
regulerer utveksling og behandling av opplysninger om flypassasjerer (PNR123-avtalen). Sær-
lig interessant i denne sammenheng er domstolens uttalelser tilknyttet PNR-avtalens forbud 
mot automatisert behandling av personopplysninger, som har mange likhetstrekk med forbu-
det i politidirektivets artikkel 11.124 Domstolen vurderer adgangen til å benytte automatisert 
behandling i lys av den registrertes rett til respekt for privatliv og beskyttelse av personopp-
lysninger etter TEUV artikkel 16 og EU-charteret artikkel 7 og 8. Behovet for sikkerhetsga-
rantier ved bruk av automatiserte behandlingsmetoder begrunnes med risikoen for feil og 
mangelfulle resultater.125  
 
PNR-avtalen oppstiller krav om at en automatisert behandling av personopplysninger må 
gjennomgå en individuell vurdering ved bruk av ikke-automatiserte metoder før det iverkset-

                                                
121 Politidirektivet, artikkel 1 (2) 
122 Opinion 1/2015 
123 Passenger Name Records 
124 Artikkel 15 i avtalen oppstiller et forbud mot ”any decisions significantly adversely affecting a passenger 

solely on the basis of automated processing of PNR data”. Se Opinion 1/2015 (para. 171) 
125 Opinion 1/2015 (para. 170) 
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tes tiltak overfor en enkeltperson.126 Domstolen knytter først noen bemerkninger til selve den 
automatiserte behandlingen, før sikkerhetsgarantien om ikke-automatisert behandling vurde-
res. 
 
Domstolen uttaler for det første at de forhåndsprogrammerte kriteriene som ligger til grunn 
for den automatiserte behandlingen skal være spesifikke, pålitelige og ikke-
diskriminerende.127 For det andre, skal personopplysningene som behandles i den automati-
serte prosessen være oppdaterte, pålitelige og avgrenset til formålet de er samlet inn for.128 
Domstolen benytter altså de generelle prinsippene for behandling av personopplysninger som 
et utgangspunkt for å oppstille krav til den automatiserte beslutningsprosessen.129  
 
I forbindelse med vilkåret om individuell vurdering ved bruk av ikke-automatiserte metoder, 
uttaler domstolen at kravet innebærer at den automatiserte behandlingen ikke kan være avgjø-
rende for tiltaket som iverksettes.130 Kravet i PNR-avtalen til ”individually reviewed by non-
automated means” er i stor grad samsvarende med kravet til ”human intervention” i artikkel 
11. Domstolens uttalelser om at behandlingen ikke skal være avgjørende for tiltaket, har der-
for overføringsverdi for tolkningen av kravet til menneskelig inngripen under artikkel 11. På 
tilsvarende måte skal bruk av automatisert behandling av personopplysninger kun benyttes 
som et hjelpemiddel i beslutningsprosessen, og ikke være bestemmende for den endelige av-
gjørelsen.  
 
I tråd med denne tolkningsforståelsen har A29-gruppen uttalt at den menneskelig inngripen 
skal utgjøre et nøkkelelement i beslutningsprosessen og at det må foreligge en reell mulighet 
til å endre avgjørelsen.131 Som følge av den risiko bruk av maskinlæring innebærer, må det 
oppstilles krav om at beslutningstaker har kompetanse til å identifisere upresise, diskrimine-
rende og feilaktige opplysninger.132 Formålet om å ivareta den registrertes rett til personvern 
samsvarer med en slik utvidende tolkning av vilkåret.133 
 

                                                
126 ”Individually reviewed by non-automated means”, Opinion 1/2015 (para. 173) 
127 ”specific and reliable”, Opinion 1/2015 (para. 172) 
128 ”Reliable, up to date and limited”, Opinion 1/2015 (para. 172) 
129 Se blant annet Politidirektivet, artikkel 4 og Personvernfordordningen, artikkel 5 
130 ”solely and decisively”, Opinion 1/2015 (para. 173) 
131 A29 WP258, side 13, uttaler ”exercised by someone who has the authority and competence to change the 

decision” 
132 Ferguson (2017) side 52 
133 Melles (2019) side 3 
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Teknologirådet, som er et uavhengig norsk organ som gir råd til Stortinget og regjeringen om 
ny teknologi, har utarbeidet en rapport om forutseende politivirksomhet.134 Der uttales det at 
mennesker fremdeles har en fremtredende rolle i automatiserte prosesser, gjennom innsamling 
av relevant data, forberede disse for analyse, identifisere feil i systemet, og iverksette passen-
de tiltak basert på informasjonen algoritmen gir.135 Likevel må det presiseres at oppfyllelsen 
av vilkåret om menneskelig inngripen ikke i seg selv er en garanti for at avgjørelsen er riktig 
eller ivaretar retten til personvern.136 Å oppstille strenge krav til den menneskelig inngripen 
kan likevel bidra til å redusere forekomsten av feil og diskriminerende avgjørelser.137 Sam-
menfatningsvis kan vilkåret om menneskelig inngripen uttales som et spørsmål om beslut-
ningstaker har en så betydelig rolle i prosessen at vedkommende har en faktisk mulighet til å 
påvirke avgjørelsen.138 
 
Artikkel 11 skiller seg ytterligere fra personvernforordningen artikkel 22 ved å ikke oppstille 
en rett til å uttrykke sine synspunkter og til å bestride avgjørelsen, som obligatoriske sikker-
hetsgarantier i lovteksten.139 Fortalepunkt 38 i politidirektivet utdyper imidlertid at sikker-
hetsgarantien om menneskelig inngripen skal sikre at den registrerte får gitt uttrykk for sine 
synspunkter, får en forklaring på, og kan bestride en avgjørelse.140 Som følge av at fortalen 
ikke er juridisk bindende for medlemsstatene, kan det ikke etableres rettigheter bare basert på 
disse rådgivende uttalelsene.  
 
En rett til å gi uttrykk for den registrertes synspunkter har hjemmel i artikkel 16 om retten til å 
kreve retting eller sletting av personopplysninger. Videre er retten til å bestride en avgjørelse 
formulert som en rett til å klage inn feil til et uavhengig tilsynsorgan med hjemmel i artikkel 
52. En rett til forklaring, derimot, følger ikke like klart av politidirektivets bestemmelser. 
A29-gruppen uttaler imidlertid at sikkerhetsgarantiene under artikkel 11 må ses i lys av den 
registrertes rett til informasjon og innsyn etter artikkel 12, 13 og 14.141 Hvorvidt det kan utle-
des en rett til forklaring på en automatisert avgjørelse beror altså på en tolkning av artikkel 11 
sammenholdt med den registrertes rett til informasjon og innsyn. Spørsmålet har en naturlig 
sammenheng med kravet til transparens, og vil derfor behandles under del 3.2 om den re-
gistrertes rett til informasjon om behandlingen av personopplysninger. 
                                                
134 Hannemyr mfl. (2015) 
135 Hannemyr mfl. (2015) side 8 
136 Bygrave (2017) side 12 
137 Brkan (2019) side 98 og 107 
138 Melles (2019) side 3 
139 Personvernforordningen, artikkel 22 (3) uttrykker ”to express his or her point of view” og ”to contest the 

decision”  
140 Politidirektivet, fortale 38 
141 A29 WP258, side 14 og Politidirektivet, fortalepunkt 38  
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2.4 Særlige kategorier av personopplysninger  
 
Artikkel 11 andre og tredje ledd regulerer behandling av særlige kategorier av personopplys-
ninger. Artikkel 11 andre ledd er et forbud mot automatiserte avgjørelser som baserer seg på 
særlige kategorier av personopplysninger, mens tredje ledd oppstiller et absolutt forbud mot 
profilering basert på særlige kategorier personopplysninger med et diskriminerende resultat. 
Begge ledd viser til artikkel 10 som regulerer behandling av slike opplysninger. Dette omfat-
ter personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk, religiøs eller filoso-
fisk overbevisning, fagforeningstilhørighet samt helsemessige forhold, seksuelle forhold eller 
seksuell orientering, samt behandling av genetiske og biometriske opplysninger med det for-
mål å entydig identifisere en fysisk person.142 Artikkel 10 legger til grunn at behandling av 
slike personopplysninger bare er tillatt dersom det er strengt nødvendig for behandling av 
opplistede formål i bokstav a til c, og det er innført tilstrekkelige sikkerhetsgarantier til vern 
for den registrertes rettigheter og friheter. 
 
2.4.1 Artikkel 11 andre ledd 
 
Artikkel 11 andre ledd oppstiller et forbud mot å basere automatiserte avgjørelser på særlige 
kategorier av personopplysninger uten at egnede sikkerhetsgarantier er tilstede. Andre ledd 
benytter ordlyden ”suitable measures”, på norsk egnede sikkerhetsgarantier, istedenfor ”ap-
propriate safeguards”, tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, i første ledd. På tross av ulik ordlyd, 
kan ikke ”suitable” og ”appropriate” synes å innebære noen realitetsforskjell. 
 
Fortalen uttaler at det må stilles særlige strenge krav til sikkerhetsgarantier ved automatisert 
behandling av personopplysninger av særlige kategorier. Dette begrunnes med at behandling-
en av slike opplysninger medfører en særlig risiko for den registrertes grunnleggende rettighe-
ter og friheter. For eksempel vil profilering basert på opplysninger om religiøs overbevisning i 
utgangspunktet være forbudt. Foreligger det imidlertid mistanke om involvering i terrorplan-
legging, kan det være nødvendig å inkludere opplysninger om religiøs tilknytning i den auto-
matiserte behandlingen.143 For at det skal være adgang til å inkludere slike opplysninger må 
det iverksettes sikkerhetsgarantier som i tilstrekkelig grad verner rettighetene til den mistenk-
te. Fortalen nevner adekvat beskyttelse av innsamlede opplysninger, begrenset informasjons-

                                                
142 Politidirektivet, artikkel 10 og Politiregisterloven § 7  
143 Sajfert, Quintel (2018) side 11 
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tilgang for offentlige myndighet, begrenset adgang til informasjonsinnsamling og forbud mot 
å overføre informasjonen til en tredjepart, som eksempler på egnede sikkerhetsgarantier.144  
 
A29-gruppen uttaler at nasjonalstatene har en forpliktelse til å sørge for at det foreligger strict 
safeguards, oversatt som strenge sikkerhetsgarantier, ved behandling av særlige kategorier av 
personopplysninger.145 Det må imidlertid presiseres at ordet strict ikke nevnes i selve lovteks-
ten til artikkel 11 andre ledd. Artikkel 10, som andre ledd henviser til, benytter imidlertid or-
det ”strict”. Kravet om at tiltaket skal være egnet innebærer også at det foreligger strengere 
krav til sikkerhetsgarantiene under andre ledd, enn ved behandling av vanlige personopplys-
ninger etter første ledd.  
 
2.4.2 Absolutt forbud i artikkel 11 tredje ledd 
 
Tredje ledd oppstiller et absolutt forbud mot profilering basert på særlige kategorier av per-
sonopplysninger med et diskriminerende resultat. Forbudet omhandler kun profilering, og 
ikke automatiserte avgjørelser generelt. Profilering innebærer, som nevnt innledningsvis, å 
vurdere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person. Et slikt absolutt forbud finnes 
ikke i personvernforordningens artikkel 22, noe som tilsier at det foreligger en særlige risiko 
for diskriminerende profilering i politivirksomhet.146  
 
Begrepet diskriminering er ikke definert i politidirektivet, men kan forstås som en usaklig 
eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, religion, tilhø-
righet til etniske grupper, nasjonaliteter eller nedsatt funksjonsevne.147 Politidirektivets fortale 
viser til Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter (EU-pakten) artikkel 21 
om forbudet mot forskjellsbehandling. Bestemmelsen legger til grunn at ”enhver forskjellsbe-
handling på grunnlag av kjønn, rase, hudfarge, etnisk eller sosial opprinnelse, genetiske egen-
skaper, språk, religion eller tro, politiske eller andre meninger, tilknytning til en nasjonal mi-
noritet, eiendom, fødsel, funksjonshemning, alder eller seksuell orientering er forbudt.”148 
Dette innebærer at forskjellsbehandling ikke er rettslig eller moralsk problematisk med mind-
re den anses urettferdig eller ulovlig.149 A29-gruppen uttaler at diskriminering utvilsomt er et 

                                                
144 Politidirektivet, fortalepunkt 37 
145 A29 Wp258, side 13 
146 Sajfert, Quintel (2018) side 11 
147 Store Norske leksikon (2018d)  
148 EU-pakten (norsk), artikkel 21 
149 Yeung (2019) side 26 
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eksempel på en avgjørelse som etter første ledd i betydelig grad påvirker den registrerte, og 
som derfor ønskes vernet med et absolutt forbud.150  
 
2.4.3 Oppsummering  
 
Det er altså tre hovedvilkår som må være innfridd for at forbudet mot automatiserte beslut-
ninger kommer til anvendelse. Det må for det første foreligge en individuell avgjørelse, som 
for det andre, har en negativ rettsvirkning eller betydelig påvirkning på den registrerte. Det 
tredje vilkåret oppfylles når avgjørelsen utelukkende er basert på en automatisert behandling.  
 
Det er imidlertid adgang til å gjøre unntak fra forbudet i nasjonal lov dersom det innføres til-
strekkelige sikkerhetsgarantier til vern av den registrertes rettigheter og friheter. Unntaksad-
gangen er i utgangspunktet vid, så lenge minimumskravet om menneskelig inngripen er til-
fredsstilt. Innholdet i kravet til menneskelig inngripen fremkommer ikke klart av bestemmel-
sens ordlyd, og må tolkes i lys av formålet som fremkommer av EU-domstolens praksis, for-
talen til direktivet, veiledende uttalelser fra Personvernrådet og relevant juridisk litteratur. 
Denne oppgaven argumenterer for at menneskelig inngripen innebærer at den automatiserte 
behandlingen kun skal benyttes som et hjelpemiddel i beslutningsprosessen, og ikke er be-
stemmende for det endelige resultatet. Oppgavens neste del vil diskutere hvordan medlems-
statene kan sikre en transparent behandlingsprosess ved bruk av automatiserte avgjørelser, 
herunder sørge for at den registrertes informasjonstilgang og en mulighet til å pålegge ansvar 
for personvernbrudd ivaretas.  
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3 Krav til en transparent behandling av personopplysninger 
 
3.1 Innledning  
 
Transparens kan forklares som gjennomsiktighet eller åpenhet, og er anerkjent som et sentralt 
prinsipp i EU-retten.151 Kravet kommer blant annet til uttrykk i TEU som uttaler at avgjørelser 
skal besluttes ”as openly as possible and as closely as possible to the citizen”.152 I personvern-
forordningen er transparens beskrevet som konkret, åpen, forståelig og lett tilgjengelig infor-
masjon som er utformet på et klart og enkelt språk.153 Politidirektivet har ikke en direkte hen-
visning til prinsippet om transparens i selve lovteksten, men fortalen oppfordrer til at politiets 
behandling av personopplysninger skal være transparent, lovlig og rettferdig.154 A29-gruppen 
uttaler at ”making information available and being transparent with individuals about how 
their information will be used contributes to ensuring that the lawful processing of personal 
data is fair and controllers are themselves held accountable.”155 Kravet til en transparent be-
handling av personopplysninger kan altså sammenfattes i to hovedelementer. Det første er den 
registrertes rett til informasjonstilgang og innsyn i behandlingsprosessen. Tilgang til informa-
sjon om behandlingen vil gjøre det lettere for den registrerte å avdekke feil og utøve sine ret-
tigheter etter politidirektivet.156 En viss grad av innsyn i politiets virksomhet bidrar også til å 
skape tillitt mellom stat og individ. Det andre elementet, ansvarliggjøringsprinsippet, innebæ-
rer muligheten til å holde behandlingsansvarlige og databehandlere ansvarlig for personvern-
brudd. Retten til å klage, tilsynsordninger og effektive sanksjoner bidrar til å gjøre det lettere 
å identifisere feil, pålegge ansvar og  forsikre den registrerte om at behandlingen av person-
opplysningene foregår på en rettferdig og lovlig måte.  
 
A29 uttaler at ”transparency is intrinsically linked to fairness”, som betyr at kravet til transpa-
rens må ses i sammenheng med rettferdighetsprinsippet.157 Automatiserte behandlingsmetoder 
ved bruk av algoritmer innebærer beklageligvis en stor risiko for urettferdig og diskrimine-
rende praksis. 158  I en undersøkelse utført av ProPublica fra 2016 ble det avdekket alvorlig og 
strukturert diskriminering i en av de mest brukte algoritmemodellene i domstolsbehandlingen 

                                                
151 A29 WP260, side 4 
152 TEU, artikkel 1 (2) 
153 Personvernforordningen, artikkel 12 (1), 5 (1) (a) og fortalepunkt 58 
154 Politidirektivet, fortalepunkt 26 
155 A29 WP258, side 17. Veilederen er primært utarbeidet for Personvernforordningen, men det uttales på side 4 

at den også er relevant for kravet til transparens under Politidirektivet.   
156 Melles (2019) side 5 
157 A29 WP260, side 5 
158 EPRS (2019) side 10 
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av strafferettssaker i USA.159 Undersøkelsen viste at algoritmen gjennomgående anslo en 
høyere risiko for gjentakelsesfare for personer med mørk hud enn med hvit hud. Selv om ikke 
rase var en variabel i algoritmen, hadde karakteristikker som jobbstatus og omgangskrets en 
korrelasjon med etnisitet.160 Funnene illustrerer hvordan åpenhet i den automatiserte behand-
lingsprosessen kan identifisere urettferdig og stigmatiserende praksis, og skape større grad av 
rettferdighet i behandlingsprosessen.161  
 
Når det er snakk om politiets behandling av personopplysninger, forutsetter hensynet til en 
effektiv kriminalitetsbekjempelse en viss grad av hemmelighold. Kravet til transparens er 
altså ikke absolutt. Politidirektivet søker å finne balansen mellom den registrertes rett til per-
sonvern, på den ene siden, og effektiv kriminalitetsbekjempelse på den andre siden. Dette 
utspiller seg i  medlemsstatenes adgang til å begrense den registrertes informasjons- og inn-
synsadgang i nasjonal lovgivning.162 Politidirektivet oppstiller imidlertid krav til at begrens-
ningene må være nødvendig, forholdsmessig og begrunnet med et legitimt formål for å være 
lovlig. Dette sikrer at politiets myndighetsutøvelse ikke undergraver hensynet til den registrer-
tes rett til personvern i større grad enn nødvendig. Selv om den registrerte ikke alltid har inn-
syn i metodene som benyttes, kan kravet til transparens sikres gjennom uavhengig tilsyn, kon-
troll og muligheten til å stille behandlingsansvarlig eller databehandler ansvarlig for person-
vernbrudd. Personvernbrudd forstås som et sikkerhetsbrudd som fører til ulovlig ødeleggelse, 
tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som behandles.163 
 
Oppgaven vil i det følgende diskutere hvorvidt artikkel 11 sikrer transparens i automatiserte 
behandlingsprosesser. Det er særlig transparenskravets to hovedelementer, informasjonstil-
gang og ansvarliggjøring, som vil utgjøre rammene for diskusjonen. Først vil den registrertes 
rett til informasjon behandles, sammenholdt med de rettslige og praktiske begrensningene 
som foreligger. Deretter vil det redegjøres for begrepet algoritmisk ansvarliggjøring, og hvor-
dan politidirektivet sikrer ansvarlighet for personvernbrudd som oppstår ved bruk av automa-
tiserte behandlingsmetoder.  
 
3.2 Den registrertes rett til informasjon 
 

                                                
159 Angwin, Larson mfl. (2016)  
160 Criado, Such (2019) side 88 
161 Meijer, Wessels (2019) side 1036 
162 Politidirektivet, artikkel 13 (3) og 15 
163 Politidirektivet, artikkel 3 (11) 
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Politidirektivet oppstiller en plikt for medlemsstatene å sørge for informasjonstilgang for den 
registrerte når personopplysninger er til behandling.164 Reglene oppstiller et minimumskrav 
for å sikre at den registrerte kan realisere sine øvrige rettigheter etter politidirektivet.165 Ut-
over disse minimumskravene kan medlemsstatene begrense den registrertes rett til informa-
sjon og innsyn etter politidirektivet, i større grad enn etter personvernforordningen. Denne 
vide adgangen illustrerer et behov og ønske om å ivareta hensynet til en effektiv kriminali-
tetsbekjempelse. Som regel vil det ha vært ødeleggende for politiets etterforskende eller kri-
minalitetsforebyggende arbeid dersom den registrerte hadde hatt kunnskap om at vedkom-
mendes personopplysninger var til behandling. Personvernrådet uttaler imidlertid at unntake-
ne fra retten til informasjon skal tolkes strengt som følge av at det er snakk om innskrenk-
ninger i den registrertes fundamentale rettigheter.166  
 
Under de neste delkapitlene vil det redegjøres for ulike problemstillingen tilknyttet den re-
gistrertes rett til informasjon om en automatisert avgjørelse. Det har vært mye diskusjon i ju-
ridisk teori om det foreligger en rett til forklaring på en automatisert avgjørelse etter person-
vernforordningen.167 I disse diskusjonene gjøres det særlig et skille mellom informasjon ex 
ante, før beslutningen er tatt, og ex post, etter beslutningen er tatt. Dette skillet vil også benyt-
tes i den videre redegjørelsen for den registrertes rett til informasjon etter politidirektivet. 
Delkapittel 3.2.1 vil omhandle den registrertes rett til informasjon ex ante, og 3.2.2 vil om-
handle krav på informasjon ex post. 
 
Deretter vil delkapittel 3.2.3 og 3.2.4 omhandle de rettslige og praktiske hindringer for kravet 
til informasjon, før det redegjøres for offentlig tilgjengelig informasjon og hvilke formkrav 
politidirektivet stiller til informasjonen som kommuniseres. Avslutningsvis diskuteres spørs-
målet om retten til et effektivt rettsmiddel for den registrerte i tilstrekkelig grad er ivaretatt for 
automatiserte avgjørelser under politidirektivet.  
 
3.2.1 Foreligger det en rett til informasjon om den automatiserte behandlingen ex 

ante? 
 
Verken artikkel 13 eller 14 i politidirektivet nevner uttrykkelig en rett til informasjon om ek-
sistensen av en automatisert behandling. Personvernforordningen artikkel 13 nr. 2 (f), 
derimot, oppstiller en rett til å få informasjon om ”the existence of automated decision-

                                                
164 Politidirektivet, artikkel 12, 13 og 14 
165 For eksempel informasjon om retten til å kreve korrigering eller sletting etter artikkel 16, retten til å klage til 

en uavhengig tilsynsmyndighet etter artikkel 52 og offentlig tilgjengelig informasjon etter artikkel 13 (1) 
166 EDPS 6/2015 
167 Se blant annet Wachter, Mittelstadt og  Floridi (2017), Bygrave, Mendoza (2017), Brkan (2019) side 110 
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making”. Artikkel 14 oppstiller imidlertid en forpliktelse for medlemsstatene til å sørge for at 
den registrerte får innsyn i behandlingen av personopplysninger vedrørende vedkommende. 
Spørsmålet om det foreligger en rett til kunnskap om eksistensen av en automatisert avgjørel-
se må derfor forstås som hvorvidt det kan kreves informasjon ex ante, altså før avgjørelsen er 
tatt.  
 
Artikkel 14 oppstiller en rett til, etter forespørsel, å få en bekreftelse eller avkreftelse på om 
personopplysninger er under behandling. Ved en bekreftelse skal den registrerte både få in-
formasjon om hvilke personopplysninger som er under behandling, i tillegg til informasjon 
opplistet i bokstavene a til g. Dette inkluderer informasjon om behandlingens formål og retts-
grunnlag, de berørte kategoriene av personopplysninger, mottakere av personopplysningene, 
lagringsperiode, den registrertes rett til å kreve sletting eller korrigering av personopplysning-
er, retten til å klage til en tilsynsmyndighet og hvilke kilder opplysningene kommer fra. Inn-
syn i denne informasjonen har til formål å gjøre den registrerte i stand til å vurdere lovlighe-
ten av behandlingen, samt melde fra om eventuelle feil.168 Artikkel 14 innebærer med andre 
ord at den registrerte kan kreve informasjon om eksistensen av en automatisert behandling, 
før avgjørelsen er tatt. Dessverre er denne retten mer teoretisk enn praktisk, som følge av den 
vide adgang til å begrense den registrertes innsynsrett etter artikkel 15. Dette vil diskuteres 
nærmere under punkt 3.2.3. Konklusjonen er dermed at det i utgangspunktet foreligger en rett 
til informasjon om den automatiserte behandlingen, før en avgjørelse er tatt. Om dette er en 
rett som kan utøves i praksis kommer an på hvordan dette implementeres i nasjonal rett og i 
hvilken grad unntaksmulighetene benyttes.  
 
3.2.2 Foreligger det en rett til spesifikk informasjon om en automatisk behandling 

ex post? 
 
Personvernforordningen oppstiller uttrykkelig en rett til meningsfull informasjon om den un-
derliggende logikken til en automatisert behandling av personopplysninger.169 I juridisk teori 
er det hevdet at for at informasjon om den underliggende logikken skal anses meningsfull må 
den registrerte få informasjon om både hovedelementene og vurderingene som avgjørelsen er 
basert på.170 Det finnes derimot ingen tilsvarende uttrykkelig henvisning i politidirektivets 
bestemmelser. Selv om fortalen til politidirektivet uttaler at sikkerhetsgarantien om mennes-
kelig inngripen skal sikre at den registrerte blant annet får en forklaring på avgjørelsen, kan 
ikke en slik rettighet baseres på fortalen alene.171 A29-gruppen uttaler imidlertid at sikker-
                                                
168 A29 WP258, side 19 
169 Personvernforordningen, artikkel 13 (2)(f), 14 (2) (g) og 15 (1) (h) 
170 Brkan (2019) side 113 
171 Politidirektivet, fortalepunkt 38 og Sak C-162/97, Nilsson mfl. Para. 54 
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hetsgarantiene under artikkel 11 må ses i lys av artikkel 12, 13 og 14 som regulerer rett til 
informasjon og innsyn i behandling av personopplysninger.172 Spørsmålet er derfor om det 
basert på systembetraktninger kan etableres en rett til å kreve spesifikk informasjon om en 
automatisert behandling etter avgjørelsen er tatt.  
 
I denne forbindelse må det først knyttes noen bemerkninger til hva en rett til spesifikk infor-
masjon i så fall innebærer. Brkan legger til grunn at en rett til informasjon om en automatisert 
avgjørelse omfatter ”information about the data that served as the input for automated deci-
sion”, ”information about the list of factors that influenced the decision”, ”information on the 
relative importance of factors that influence the decision” og ”a reasonable explanation about 
why a certain decision was taken”.173 Spesifikk informasjon må derfor forstås å innebære in-
formasjon om den konkrete behandlingen av den registrerte sine personopplysninger. Dette 
vil utgjøre utgangspunktet for vurderingen i det følgende. 
 
Politidirektivet artikkel 13 andre ledd oppstiller en forpliktelse for medlemsstatene til å sørge 
for at den registrerte får nærmere opplistet informasjon om behandling av vedkommendes 
spesifikke personopplysninger. Databehandlere skal gi den registrerte informasjon om (a) det 
rettslige grunnlaget for behandlingen, (b) hvor lenge personopplysningene vil bli lagret og (c) 
eventuelle mottakere av personopplysningene. Bokstav a til c gjelder for de tilfeller der in-
formasjonen er innhentet direkte fra den registrerte selv, men oppstiller ingen plikt til å gi den 
registrerte informasjon om datagrunnlaget, de avgjørende faktorene eller en forklaring på 
selve avgjørelsen.  
 
Annet ledd bokstav d legger imidlertid til grunn at dersom det anses nødvendig for at den re-
gistrerte skal kunne utøve sine rettigheter etter politidirektivet, skal databehandleren gi den 
registrerte ytterliggere informasjon enn det som er opplistet i bokstav a til c, jf. ordlyden ”fur-
ther information”. Bestemmelsen regulerer tilfeller der personopplysningene som er til be-
handling er innhentet fra andre kilder enn fra den registrerte selv, og er særlig aktuell dersom 
personopplysningene er innhentet uten den registrertes kunnskap. Bokstav d gir altså ikke den 
registrerte et alminnelig krav på informasjon om en spesifikk avgjørelse. En rett til informa-
sjon etter bokstav d kommer an på om det anses nødvendig.  
 
Hva som ligger i vilkåret nødvendig må vurderes konkret i den enkelte sak. For eksempel vil  
tilgang til informasjon om datagrunnlaget og de avgjørende faktorene som har påvirket avgjø-
relsen være nødvendig for at den registrerte skal være i stand til å avdekke feil i behandlings-
                                                
172 A29 WP258, side 14 og Politidirektivet, fortalepunkt 38 som henviser til bestemmelsen om rett til spesifikk 
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prosessen og eventuelt utøve sin rett til korrigering, sletting eller klage til en tilsynsmyndig-
het. En forklaring på hvorfor avgjørelsen er tatt og hvilke opplysninger som ligger til grunn 
for behandlingen, er også i noen tilfeller nødvendig for å kunne identifisere diskriminering i 
behandlingsprosessen.174 Dersom den registrerte er blitt oppført på en risikoliste over potensi-
elle kriminelle, vil det være nødvendig med informasjon om hvilke opplysninger som er an-
sett relevant, og en begrunnelse på hvorfor den registrerte har havnet på denne listen, for å for 
eksempel kunne bestride avgjørelsen. Manglende informasjon om en automatisert avgjørelse 
kan også være problematisk med tanke på den registrertes rett til et effektivt rettsmiddel, som 
vil bli diskutert under delkapittel 3.3.3.175  
 
En rett til nødvendig informasjon etter artikkel 13 andre ledd bokstav d, har imidlertid en be-
grenset praktisk betydning. Som nevnt oppstiller politidirektivet en vid adgang til å begrense 
den registrertes rett til informasjon av hensyn til en effektiv kriminalitetsbekjempelse. For at 
den registrertes rettigheter likevel ivaretas, skal tilsynsmyndigheten utføre kontroll av behand-
lingen for å sikre at den er lovlig.176 Det kan derfor konkluderes med at politidirektivet ikke 
oppstiller noen rett til informasjon om en spesifikk automatisert avgjørelse ex post. Det må 
imidlertid presiseres at bestemmelsene om informasjonstilgang ikke er uttømmende, og  med-
lemsstatene står fritt til å oppstille ytterligere rettigheter for den registrerte i sine interne retts-
system.   
 
3.2.3 Rettslige begrensninger for informasjonstilgang og innsyn 
 
Politidirektivet oppstiller en vid adgang for medlemsstatene til å innskrenke den registrertes 
rett til informasjon i nasjonal lovgivning.177 Etter artikkel 13 andre ledd er medlemsstatene 
tildelt kompetanse til å utsette, begrense eller utelate retten til informasjon i nasjonal lovgiv-
ning, av hensyn til en effektiv kriminalitetsbekjempelse. Det er imidlertid ikke adgang for 
medlemsstatene å avskjære retten til informasjon på generelt grunnlag, jf. ordlyden ”delaying, 
restricting or omitting”, som må forstås som en adgang til å begrense, men ikke forby. Artik-
kel 15 oppstiller en adgang for medlemsstatene til å begrense, helt eller delvis, den registrertes 
rett til innsyn etter artikkel 14. Retningslinjene til A29-gruppen presiserer at adgangen til å 
begrense den registrertes rettigheter etter artikkel 13 og 14 skal være unntaket og ikke hoved-
regelen.178 I tråd med disse uttalelsene har EU-domstolen lagt til grunn at den registrertes ret-
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175 Politidirektivet, artikkel 53 og 54 
176 Politidirektivet, artikkel 17 
177 Politidirektivet, Artikkel 13 (3), artikkel 15 og fortalepunkt 107 
178 A29 WP258, side 20 
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tigheter skal underlegges en høy grad av beskyttelse, selv når hensynet til nasjonal sikkerhet 
og effektiv kriminalitetsbekjempelse tilsier en begrensning av disse.179 
 
Artikkel 13 tredje ledd og artikkel 15 legger til grunn at de lovgivningsmessige begrensninge-
ne skal være et nødvendig og forholdsmessig tiltak i et demokratisk samfunn, der det tas hen-
syn til den berørte personens grunnleggende rettigheter og berettigede interesser. Hva som 
kan anses som et nødvendig og forholdsmessig tiltak må ses i lys av de legitime formål be-
stemmelsene lister opp. Dette er hensyn til en effektiv bekjempelse av kriminalitet, vern om 
offentlig og nasjonal sikkerhet, samt beskyttelse av andre personers rettigheter og friheter.180 
Nødvendighetsprinsippet tilsier at inngrepet i den registrertes rettigheter ikke skal være mer 
omfattende enn det som er nødvendig for å oppnå de legitime formål nevnt ovenfor.181 Inng-
repet i den registrertes rettigheter skal med andre ord stå i rimelig forhold til inngrepets for-
mål. I tillegg, må det foreligge en årsakssammenheng mellom inngrepet og det legitime form-
ålet.  
 
Bestemmelsene oppstiller videre krav om at begrensningen må skje gjennom ”legislative 
measures”, som på norsk oversettes med lovgivningsmessige tiltak, i medlemsstatenes rett, for 
at det skal være adgang til å gjøre begrensninger i den registrertes rett til informasjonstilgang 
og innsyn. Politidirektivets fortalepunkt 46 presiserer at enhver begrensning i den registrertes 
rettigheter må være i samsvar med EU-charteret og menneskerettighetskonvensjonen, med 
rettspraksis fra EU-domstolen og EMD. Dette gjør det relevant å se til hvordan EMD har for-
stått vilkåret om ”lov” i menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 nr. 2, ved fortolkningen 
av vilkåret lovgivningsmessige tiltak i politidirektivets artikkel 13 og 15.  
 
I saken Malone v. UK behandlet EMD spørsmålet om det forelå et legitimt inngrep i retten til 
respekt for privatliv ved at politiet hadde drevet skjult overvåkning av kommunikasjonen til 
en enkeltperson.182 Menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 andre ledd legitimerer inngrep 
i retten til respekt for privat- og familieliv dersom det foreligger hjemmel i lov, inngrepet er 
nødvendig i et demokratisk samfunn, og ivaretar et av de opplistede legitime formålene.  
 
I forbindelse med vilkåret lov, uttalte domstolen at dette omfatter både ulovfestet og lovfestet 
rett.183 Loven må imidlertid både være tilgjengelig og ha en tilstrekkelig klar utforming slik at 
enkeltindividet kan forutberegne sin rettsstilling. Dette nyanseres ved at domstolen presiserer 

                                                
179 Sak C-362/14 Schrems v. Digital Rights Ireland (para. 73) 
180 Politidirektivet, artikkel 13 (3) og artikkel 15 (1) 
181 Politidirektivet, artikkel 4 (1) (c) og NOU 2009:15, side 55 
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183 EMD Malone v. UK (para. 66) 
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at kravet til forutsigbarhet må ses i lys av hensynene inngrepet verner. Er det snakk om en lov 
som beskytter politiets kriminalitetsbekjempende arbeid, kan det ikke oppstilles så strenge 
krav til forutsigbarhet slik at det ødelegger for inngrepets formål.184 Det vil for eksempel være 
ødeleggende for politiets hemmelige overvåkning dersom den som blir overvåket kan forutse 
når overvåkningen vil skje. Likevel understreker domstolen at loven også i disse tilfeller må 
tilfredsstille et klarhetskrav, slik at borgerne kan forutse når det offentlige har myndighet til å 
gripe inn i borgernes rettigheter.185 Hvilke krav som stilles til lovens klarhet beror også på 
hvor alvorlig inngrepet er.186 EMD sammenfatter lovkravet som et spørsmål om ”whether the 
essential elements (…) were laid down with reasonable precision in accessible legal rules that 
sufficiently indicated the scope and manner of exercise of the discretion conferred on the rel-
evant authorities”.187 
 
Overføres domstolens uttalelser til vilkåret om lovgivningsmessige tiltak, kan det oppstilles 
krav til at begrensningen i den registrertes informasjonstilgang må følge av en tilgjengelig og 
klar lov. Det skal fremkomme av lovteksten når politiet har myndighet til å begrense informa-
sjonsplikten, slik at hensynet til forutberegnelighet i tilstrekkelig grad ivaretas.  
 
Artikkel 15 tredje ledd legger til grunn at den registrerte skal informeres om et eventuelt av-
slag på, eller begrensning av, retten til innsyn etter artikkel 14, i tillegg til en begrunnelse for 
avslaget eller begrensningen. Fortalen presiserer at dette innebærer at den registrerte skal få 
informasjon om at det eksisterer en behandling vedrørende den registrertes personopplysning-
er.188 Etter tredje ledd kan denne informasjonen imidlertid unnlates dersom det kan undergra-
ve et av formålene som begrensningen begrunnes med, opplistet i første ledd. Bestemmelsen 
presiserer at den registrerte uansett alltid skal ha krav på informasjon om retten til å klage 
avgjørelsen inn for en tilsynsmyndighet.189 Den behandlingsansvarlige er også pålagt å doku-
mentere de faktiske eller rettslige grunnene for begrensningen i den registrertes informasjons-
tilgang, som skal gjøres tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.190 
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185 EMD Malone v. UK (para. 67) 
186 EMD Malone v. UK (para. 68) 
187 EMD Malone v. UK (para. 70) 
188 Politidirektivet, fortalepunkt 42 
189 Politidirektivet, artikkel 15 (3) 
190 Politidirektivet, artikkel 15 (4) 
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3.2.4 Forretningshemmeligheter og komplekse algoritmer som begrensninger for 
informasjonstilgangen 

 
I de tilfeller der de rettslige begrensningene ikke er til hinder for den registrertes rett til infor-
masjon, oppstår spørsmålet om en rett til informasjon er praktisk gjennomførbar i automati-
serte behandlingsprosesser under artikkel 11. For det første er teknologien i algoritmene som 
benyttes ofte svært kompliserte.191 For det andre vil ofte forretningshemmeligheter stå i veien 
for politiets og den registrertes innsyn i den automatiserte prosessen.  
 
Maskinlæring ble innledningsvis definert som datamaskiner som finner mønster i store data-
mengder, og som ofte benytter algoritmer som en fremgangsmåte for løsning av en spesifikk 
oppgave.192 Resultatet av en behandlingsprosess ved bruk av maskinlæring avhenger primært 
av opplysningene som er tilført maskinen, de forhåndsprogrammerte variablene, og kombina-
sjonen av disse.193 Dette ser tilsynelatende ut til å være en enkel prosess, men realiteten er at 
teknologien som ligger bak algoritmene ofte er svært avansert. Algoritmene utvikler seg fort-
løpende underveis i behandlingsprosessen, og tar selvstendige avgjørelser basert på de erfa-
ringer maskinen tilegner seg.194 Ifølge Ferguson er det stor risiko for feil ved bruk av maskin-
læring på grunn av ”the volume of data coming in, the complexity, and the lack of resources 
to cleanse or correct mistakes”.195 Den komplekse teknologien gjør det vanskelig å gi den 
registrerte forståelig informasjon om hovedelementene som ligger til grunn for den automati-
serte avgjørelsen. Sett i lys av kravet til transparens er bruken av slike metoder svært bekym-
ringsverdig, som følge av at det ofte vil være praktisk umulig å gi den registrerte informasjon 
om behandlingen. Det forskes heldigvis på løsninger for å gjøre maskinlæring og algoritmer 
mer transparente i fremtiden. Metoder som gjør systemene bak maskinlæring forståelig for 
mennesker har fått betegnelsen ”Interpretable machine learning”.196 Et eksempel er bruk av 
maskinlæring som et verktøy for å avdekke hvilke faktorer som har vært avgjørende i algo-
ritmen som ligger til grunn for en automatisert avgjørelse.197 Formålet med forskningen er å 
skape større tillitt til systemene gjennom mer transparente algoritmesystemer.198 
 

                                                
191 Kaufmann, Egbert, Leese (2019) side 687 
192 Se begrepsavklaring under punkt 1.3 
193 Kaufmann, Egbert, Leese (2019) side 680 
194 Ferguson (2017) side 139 
195 Ferguson (2017) side 52 
196 Molnar (2019) kapittel 1.3 
197 Brkan (2017) side 6 
198 Datatilsynet (2018) side 26 
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Å benytte algoritmer uten mulighet for innsyn gjør det også problematisk for politiet som skal 
anvende resultatene i sin virksomhet. Beklageligvis ser man en tendens til en generelt begren-
set med kunnskap om maskinlæring og algoritmer internt i politiet.199 Forutseende politivirk-
somhet handler i stor grad om å analysere resultatene maskinen produseres og iverksette pas-
sende tiltak i praksis.200 Når det ikke foreligger tilstrekkelig med kunnskap om maskinlæring 
internt i politiet, er det naturligvis utfordrende å gi den registrerte en redegjørelse for hvilke 
elementer som har vært avgjørende for behandlingen.201  
 
I tillegg til algoritmenes kompleksitet, forhindres innsyn i mange tilfeller på grunn av opp-
havsrettigheter og beskyttelse av forretningshemmeligheter.202 En forretningshemmelighet 
forstås som selskapers hemmeligholdte tekniske viten, for eksempel om spesielle fremstil-
lingsprosesser eller oppskrifter.203 Fortalen til personvernforordningen understreker at retten 
til informasjonstilgang ikke skal gå negativt ut over forretningshemmelighetene eller opp-
havsrettighetene til et selskap.204 Dette har kommet til uttrykk i lovteksten gjennom en adgang 
til å begrense retten til informasjon til fordel for vern om andres rettigheter og friheter.205 Det 
må likevel foretas en avveining mellom de motstridende rettighetene. I enkelte tilfeller nektes 
også politiet selv innsyn i algoritmen som benyttes som følge av opphavsrettighetene.206 
Manglende innsyn i teknologien kan imidlertid avhjelpes ved at politiet utvikler sine egne 
algoritmemodeller.207 Eventuelt at det på forhånd stilles krav til at politiet får rettigheter til 
programvaren og de underliggende teknologiene fra produsentene som tilbyr modellene. 
 
3.2.5 Offentlig tilgjengelig informasjon 
 
Ferguson hevder at publisering av generell offentlig informasjon om politiets bruk av algorit-
mer kan kompensere for den svært begrensede innsyns- og informasjonstilgang for den regist-
rerte, og dermed ivareta kravet til transparens.208 Tilgang til generell informasjon om behand-
lingen kan være heldig med tanke på en viss forutsigbarhet for den registrerte, og en mulighet 
til å ta saken videre til et tilsynsorgan, dersom vedkommende har mistanke om at det forelig-
ger feil.  
                                                
199 Ferguson (2017) side 136 
200 Perry (2013) side 12 
201 Kaufmann, Egbert, Leese (2018) side 14 
202 Kaufmann, Egbert, Leese (2018) side 687 
203 Store Norske Leksikon (2014b) 
204 Personvernforordningen, fortalepunkt 61 
205 Politidirektivet, artikkel 13 (3) (e) og artikkel 15 (1) (e) 
206 Kaufmann, Egbert, Leese (2018) side 687 
207 Kaufmann, Egbert, Leese (2018) side 687 
208 Ferguson (2017) side 137 
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Etter artikkel 13 første ledd er medlemsstatene alltid forpliktet til å sørge for at den behand-
lingsansvarlige offentliggjør informasjon opplistet i bokstav a til e. Dette er informasjon om 
behandlingsansvarliges identitet og kontaktinformasjon, formålet med den tiltenkte behand-
lingen, om retten til å klage til en tilsynsmyndighet, retten til innsyn, retten til korrigering og 
sletting av personopplysninger.209 Dette sikrer et minimum av åpenhet i behandlingsprosessen 
av personopplysninger, og bidrar til å skape tillitt til politiet og offentlig myndigheter. Med-
lemsstatene står utover dette fritt til å inkludere ytterligere informasjon som en del av plikten i 
den nasjonale lovgivning jf. ordlyden ”at least”.210  
 
Politidirektivet oppstiller videre en plikt for medlemsstatene til å sørge for at tilsynsmyndig-
heten oppretter en årlig aktivitetsrapport som skal gjøres tilgjengelig for offentligheten. Denne 
rapporten skal inneholde en liste over hvilke typer overtredelser som er meldt, og hvilke typer 
sanksjoner som er ilagt.211 Det norske Teknologirådet anbefaler at det i forbindelse med bruk 
av automatiserte avgjørelser, publiseres anonym statistikk om hvilke typer kriminalitet som er 
gjenstand for forutseende kriminalitetsarbeid, og hvilke tiltak som har blitt iverksatt basert på 
maskinens anbefalinger.212 Økt offentlig kunnskap om bruk av algoritmer som et verktøy i 
forutseende politivirksomhet, bidrar til en større grad av transparente systemer, og kan utgjøre 
et grunnlag for offentlig debatt om bruk av slike metoder.  
 
3.2.6 Formkrav til informasjonen som kommuniseres 
 
Et sentralt element under kravet til transparens er at informasjonen som gjøres tilgjengelig er 
konkret, og utformet med et klart og tydelig språk.213 Politidirektivets artikkel 12 første ledd 
oppstiller formkrav til den informasjon som databehandleren gir til den registrerte. Det legges 
til grunn at informasjonen skal gis på en kortfattet, forståelig og lett tilgjengelig måte, med et 
klart og enkelt språk. Informasjonen skal gis på en hensiktsmessig måte, for eksempel gjen-
nom elektroniske midler. Fjerde ledd legger til grunn at alle meldinger eller tiltak i henhold til 
artikkel 11 skal gis gratis. 
 
Etter artikkel 13 første ledd stilles det krav til at databehandleren skal ”making available”, 
altså gjøre informasjonen tilgjengelig for den registrerte. Veilederen til A29-gruppen presise-
rer at dette innebærer at informasjonen skal gjøres tilgjengelig på en effektiv måte slik at en-

                                                
209 Politidirektivet, artikkel 13 (1) (a)-(e) 
210 Politidirektivet, artikkel 13 (1) 
211 Politidirektivet, artikkel 49 
212 Hannemyr mfl. (2015) side 13 
213 Personvernforordningen, fortalepunkt 58 
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hver berørt registrert kan gjøre seg kjent med informasjonen.214 Fortalens punkt 42 foreslår 
publisering på internett som et middel for informasjonstilgang.215 For å innfri kravet til trans-
parens må informasjonen på nettsiden være lett tilgjengelig, slik at alle som ønsker informa-
sjon får tilgang, og kan ivareta sine rettigheter. 
 
3.2.7 Er retten til et effektivt rettsmiddel tilstrekkelig ivaretatt? 
 
Politidirektivet kapittel 8 oppstiller ulike regler som gir den registrerte rett til effektive retts-
midler, erstatning og sanksjoner. Artikkel 53 og 54 oppstiller en forpliktelse for medlemssta-
tene til å sørge for at retten til et effektivt rettsmiddel ivaretas i sak mot tilsynsmyndighet, 
behandlingsansvarlig eller databehandler. Ordlyden tilsier at den registrerte har en rett til å 
klage på et personvernbrudd eller få overprøvd en avgjørelse av et uavhengig organ, og at 
denne prosessen skal være virkningsfull og skje innen rimelig tid. Det følger ikke nærmere av 
bestemmelsene hvilke krav som stilles til begrepet effektivt rettsmiddel. Menneskerettighets-
konvensjonen artikkel 13 etablerer en rett til et effektivt rettsmiddel tilsvarende EU-charteret 
artikkel 47. I rettspraksis fra EMD har det blitt lagt til grunn at det må stilles krav om at kla-
gens materielle innhold behandles, og at det er en mulighet for oppreisning.216 
 
Brkan problematiserer imidlertid det faktum at den registrerte ikke vil ha et effektivt rettsmid-
del dersom vedkommende har minimal kunnskap om grunnlaget for politiets mistanke.217 
Både den vide adgangen til å begrense den registrertes rett til informasjon, i tillegg til de prak-
tiske hindringene, gjør at den registrerte som regel ikke har tilstrekkelig kunnskap for å kunne 
klage eller få avgjørelsen overprøvd av et uavhengig organ.  
 
Artikkel 17 løser imidlertid dette problemet. Første ledd oppstiller en adgang for tilsynsmyn-
digheten å utøve rettighetene på vegne av den registrerte, i tilfeller der informasjons- og inn-
synsrettighetene er begrenset. Rettspraksis fra EMD tilknyttet artikkel 13 har uttalt at uav-
hengig kontroll utøvet av tilsynsmyndigheten, på vegne av den registrerte, er tilstrekkelig for 
å innfri kravet til et effektivt rettsmiddel så lenge tiltakene forblir hemmelige. Blir derimot 
tiltaket gjort kjent for vedkommende, oppstår det en plikt til å ivareta den registrertes rett til et 
effektivt rettsmiddel.218 Etter artikkel 17 skal tilsynsmyndigheten som et minimum, informere 

                                                
214 A29  WP258, side 17 
215 Politidirektivet, fortalepunkt 42 
216 EMD Rotaru v. Romania (para. 67) 
217 Brkan (2019) side 119 
218 EMD Rotaru v. Romania (para. 69) 
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den registrerte om at tilsynsmyndigheten har gjennomført all nødvendig kontroll eller har 
gjennomgått behandlingen.219 
 
3.3 Algoritmisk ansvarliggjøring  
 
Ansvarlighet forstås som en juridisk plikt til å akseptere at det foreligger et ansvar for en ska-
de, og en forpliktelse til å rette opp feilen.220 På personvernrettens område innebærer dette at 
behandlingsansvarlig stilles ansvarlig for personvernbrudd som oppstår ved behandling av 
personopplysninger.221 Dette realiseres blant annet gjennom den registrertes rett til å kreve 
erstatning og effektive rettsmidler.222 For å ivareta kravet til transparens kan økt ansvarliggjø-
ring kompensere for den begrensede informasjonstilgangen for den registrerte.223 
 
Ansvarsreglene omfatter også personvernbrudd som oppstår ved bruk av automatiserte avgjø-
relser under artikkel 11. I praksis har det imidlertid vist seg å være vanskelig å stille verken 
teknologiselskaper eller offentlig myndigheter ansvarlig for feil ved bruk av algoritmer og 
maskinlæring.224 Dette skyldes blant annet uklare ansvarsforhold og den kompleksiteten algo-
ritmemodellen representerer. I takt med den økende betydningen som maskinlæring har fått i 
samfunnet, har det vokst frem et nytt begrep, algorithmic accountability, som på norsk kan 
oversettes med algoritmisk ansvarliggjøring. Dette innebærer ansvar for opprettelse av algo-
ritmer, påvirkningen bruken har på samfunnet, i tillegg til reelle sanksjonsmuligheter dersom 
det oppstår skade.225 Dette kan for eksempel være ansvar for feil ved selve programvaren, i 
forhåndsprogrammeringen av algoritmen eller i opplysningene som tilføres algoritmen.226 
Algoritmisk ansvarliggjøring tar på mange måter et oppgjør med illusjonen om at algoritmer 
er nøytrale analyseverktøy, og anerkjenner at resultatet fra en automatisert behandling styres 
av hvilke opplysninger algoritmen er blitt tilført, og måten den er forhåndsprogrammert.227 I 
forutseende politivirksomhet har politiet makt til å påvirke hvordan kriminalitet defineres i 
samfunnet, gjennom å bestemme hvilke variabler som skal være avgjørende for å identifisere 
ulike typer av kriminalitet, og velge hvilke opplysninger som er relevante for analysen.228 

                                                
219 Politidirektivet, artikkel 17 (3) 
220  Koene mfl. (2019) Executive summary I 
221 Bygrave (2019) side 10 og Politidirektivet, artikkel 4 (4) 
222 Politidirektivet, artikkel 52, 56 og 57 
223 Ferguson (2017) side 137 
224 Caplan mfl. (2018) side 10 
225 Caplan mfl. (2018) side 10 
226 Yeung (2017) side 34 
227 Kaufmann, Egbert, Leese (2019) side 680 
228 Ferguson (2017) side 122 
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Politiets bruk av algoritmer i forutseende kriminalitetsarbeid må derfor underkastes en viss 
kontroll, for å begrense risikoen for myndighetsmisbruk.229 
 
I det følgende vil det redegjøres for politidirektivets krav til vurdering av personvernkonse-
kvenser, uavhengig tilsyn, og sanksjoneringsmuligheter. Det overordnede spørsmålet er om 
algoritmisk ansvarlighet har en effektiv gjennomslagskraft under disse bestemmelsene.  
 
3.3.1 Vurdering av personvernkonsekvenser  
 
Et tiltak for å fremme transparens er å pålegge databehandlere å bevise at den automatiserte 
behandlingsprosessen er rettferdig og presis.230 Artikkel 19 i politidirektivet forplikter be-
handlingsansvarlig til å gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og 
påvise at behandlingen er lovlig. Dette innebærer at behandlingsansvarlig til enhver tid skal 
kunne demonstrere at behandlingen er i samsvar med politidirektivet, og ikke bare når det 
oppstår skade hos den registrerte.231 
 
Et slikt obligatorisk tiltak er at behandlingsansvarlig skal iverksette en såkalt Data Protection 
Impact Assessment (DPIA) for behandling av persondata som innebærer en høy risiko for den 
registrertes rettigheter og friheter. En DPIA innebærer at databehandleren utfører undersøkel-
ser for å kartlegge foreliggende risiko, før det dokumenteres hvilke tiltak og sikkerhetsgaran-
tier som skal iverksettes for å håndtere denne.232 Denne vurderingen skal gjøres tilgjengelig 
for tilsynsmyndigheten for kontroll av behandlingens lovlighet, og om det er iverksatt til-
strekkelige garantier.233 A29-gruppen anbefaler at medlemsstatene gjør det obligatorisk å 
gjennomføre en DPIA i forkant av automatiserte behandling av personopplysninger.234 Dette 
har gode grunner for seg med tanke på den høye risiko og stor grad av hemmelighold slike 
metoder representerer. Likevel, vil effektiviteten av en DPIA bero på tilsynsmyndighetenes 
oppfølging i den enkelte medlemsstat. 
 
Europaparlamentets egne tenketank, European Parliamentary Research Service (EPRS)235, har 
anbefalt at medlemsstatene skal gjennomføre en evaluering av det offentliges bruk av algo-
ritmer, en såkalt Algorithmic Impact Assessment (AIA-evaluering). Dette kommer fram i en 
                                                
229 Caplan mfl. (2018) side 10 
230 Ferguson (2017) side 139 
231 Politidirektivet, fortalepunkt 50 
232 Politidirektivet, artikkel 27 (2) 
233 Politidirektivet, artikkel 28 (4) 
234 A29 WP258, side 15 
235 Det Europeiske Parlaments tenketank som publiserer analyser og forskning om relevante politiske problems-

tillinger i EU. 
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nylig publisert rapport om transparens og ansvarliggjøring tilknyttet bruk av algoritmer i of-
fentlig sektor.236 AIA-evalueringen skal vurdere effektiviteten av algoritmene, om de tilsikte-
de målene er oppnådd, og om det er behov for å iverksette tiltak for å rette opp eventuelle 
mangler. For å sikre en reell kontroll anbefales det at evalueringen skjer av et uavhengig or-
gan.237 
3.3.2 Uavhengig tilsynsmyndighet 
 
Politidirektivet forplikter alle medlemsstater til å opprette en uavhengig tilsynsmyndighet som 
skal overvåke at behandling av personopplysninger er lovlig og respekterer individets grunn-
leggende rettigheter og friheter.238 Artikkel 47 regulerer kontrollorganets myndighet. Utover 
en generell plikt til å sikre at tilsynsorganet har en effektiv etterforskende myndighet, er det 
opp til medlemsstatene å bestemme organets videre kompetanse. En svakhet er at politidirek-
tivet ikke spesifiserer nærmere tilsynsorganets bindende kompetanse, slik som i personvern-
forordningen.239 En medlemsstats tilsynsorgan kan derfor i praksis være begrenset til å ha en 
veiledende funksjon. På tross av den beskjedne forpliktelsen, anbefaler A29-gruppen at med-
lemsstatene, så langt det lar seg gjøre, regulerer tilsynsorganets kompetanse etter personvern-
forordningens bestemmelser.  
 
Organets primære ansvarsområde er å sikre at medlemsstatene overholder sine EU-rettslige 
forpliktelser, etterforsker personvernbrudd og iverksette sanksjoner dersom det er aktuelt.240 
Behandlingsansvarlig er forpliktet til å gi beskjed til tilsynsmyndigheten dersom det oppstår et 
personvernbrudd.241 Forpliktelsen til å underrette den registrerte er imidlertid begrenset. Etter 
artikkel 31 kan plikten til å underrette den registrerte utsettes, begrenses eller utelates av hen-
syn til formål som sikrer en effektiv kriminalitetsbekjempelse.242 Tilsynsorganet skal også 
fungere som et klageorgan, ved at den registrerte kan klage inn personvernbrudd etter artikkel 
52.  
 
I Norge er Datatilsynet tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger i politiet og 
påtalemyndigheten, herunder for behandling av opplysninger i den enkelte straffesak.243 Data-
tilsynet skal føre tilsyn med at politiregisterloven og politiregisterforskriften blir fulgt, og at 
                                                
236 EPRS (2019) side 71 
237 Meijer, Wessels (2019) side 1035 
238 Politidirektivet, artikkel 41 og artikkel 42 
239 Personvernforordning, artikkel 58 som definerer den etterforskende, korrigerende og rådgivende kompetansen 

i detalj. 
240 Yeung (2017) side 38 
241 Politidirektivet, artikkel 30 
242 Politidirektivet, artikkel 31 (5) jf. artikkel 13 (3) 
243 Politiregisterloven § 58 og Politiregisterforskriften § 42-1 
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feil og mangler blir rettet.244 Tilsyn kan utføres enten etter eget initiativ eller etter begjæring 
fra en registrert.245 Oppdages det et personvernbrudd har Datatilsynet kompetanse til å gi på-
legg eller anmerkning.246 Påleggskompetansen benyttes for å få en ulovlig behandling av per-
sonopplysninger til å opphøre, med bindende virkning, mens anmerkningskompetansen, der-
imot, har ingen bindende virkning, men benyttes for å gjøre databehandler oppmerksom på at 
behandlingen er i strid med lovens bestemmelser.247 Påleggsvedtaket kan påklages til Person-
vernnemda.248   
 
3.3.3 Erstatning og sanksjoner  
 
Ansvarlighetsprinsippet har fått praktisk gjennomslag i bestemmelsene om klage, erstatning 
og sanksjoner.249 Etter politidirektivet skal medlemsstatene etablere regler for erstatning av 
både økonomisk og ikke-økonomisk tap, for ulovlig behandling av personopplysninger, eller 
brudd på det nasjonale regelverket som gjennomfører direktivet.250  
 
Artikkel 57 i politidirektivet presiserer at sanksjonene i nasjonal rett skal være effektive, stå i 
rimelig forhold til overtredelsens art, og ha avskrekkende virkning. Fortalen presiserer at 
sanksjonene bør pålegges alle juridiske og fysiske personer som er ansvarlig for personvern-
brudd. På tross av tydelige bestemmelser for ansvar, kan direktivets vage utforming og vide 
unntaksmuligheter føre til svært varierende praksis i medlemsstatene. Muligheten for å påleg-
ge ansvar, kommer an på grensene for lovlig automatisert behandling i nasjonal rett, samt 
effektiviteten av de interne systemene som pålegger ansvar for personvernbrudd. Juridisk teo-
ri har uttrykt en bekymring for at det i medlemsstatene er en mangel på effektive system for å 
pålegge ansvar i forbindelse med automatiserte behandlingsmetoder.251  
 
Etter norsk rett er Politidirektoratet klageinstans for avgjørelser truffet av politiet.252 Ved ska-
de som er oppstått som følge av en ulovlig behandling av personopplysninger skal den be-
handlingsansvarlige erstatte tapet hos den skadelidte.253 Den behandlingsansvarlige er i ut-
gangspunktet objektivt ansvarlig for det økonomiske tapet den skadelidte er påført. Forarbei-
                                                
244 Politiregisterloven § 58 
245 Politiregisterforskriften § 42-4 
246 Politiregisterloven § 60 og Politiregisterforskriften §§ 42-2, 42-3 
247 Ot.prp. nr. 108 (2008-2009), punkt 21.10 
248 Politiregisterloven § 60 (3) 
249 Politidirektivet, artikkel 52, artikkel 56 og artikkel 57 
250 Politidirektivet, artikkel 56 
251 Yeung, Lodge (2017) side 1 og Caplan mfl. (2018) side 10 
252 Politiregisterforskriften § 18-4 
253 Politiregisterloven § 56 (1) 
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dene presiserer at det må ses hen til de alminnelige reglene i skadeerstatningsloven § 3-1 for 
vurdering av tapet, der erstatningen skal dekke lidt skade, tap i framtidig erverv og utgifter 
som personskaden antas å påføre skadelidte i framtiden.254 Det er imidlertid den skadelidte 
som må dokumentere årsakssammenheng og føre bevis for tapets størrelse.  
 
I tillegg kan skadelidte ha krav på erstatning av ikke-økonomisk art (oppreisning) som synes 
rimelig, med mindre politiet eller påtalemyndigheten kan bevise at skaden ikke skyldes feil 
eller forsømmelse på den behandlingsansvarliges side.255 Bestemmelsen oppstiller med andre 
ord et skjerpet skyldansvar med omvendt bevisbyrde.256 Forarbeidene begrunner dette med at 
erstatningsreglene burde ”i størst mulig grad sikre en rettferdig behandling av uskyldig straf-
feforfulgte ved at samfunnet bærer risikoen for tap som strafferettspleien påfører uskyldige” 
og der ”dette må anses som en driftsomkostning som fellesskapet bør bære”.257 Bestemmelsen 
presiserer at det kun er skade som anses ”rimelig” som kan kreves erstattet. Ordlyden ”rime-
lig” innebærer at det må foretas en konkret vurdering i hver enkelt sak. Forarbeidene presise-
rer imidlertid at det må foreligge en spesiell omstendighet, som for eksempel ”tap av aktelse 
eller store personlige belastninger”.258  
 
3.4 Oppsummering  
 
Artikkel 11 oppstiller en plikt til å iverksette sikkerhetsgarantier ved bruk av automatiserte 
avgjørelser, for å sikre at ikke den registrertes grunnleggende rettigheter undergraves. Gjen-
nom innsyns- og informasjonstilgang til den automatiserte behandlingen skal den registrerte 
kunne forvisse seg om at den automatiserte behandlingen har skjedd på en lovlig og rettferdig 
måte. Det kan imidlertid ikke oppstilles et absolutt krav om transparens i politiets behandling 
av personopplysninger.259 Dette illustreres med de rettslige begrensningene av den registrertes 
rett til informasjon og innsyn, av hensynet til en effektiv kriminalitetsbekjempelse. Hvilken 
grad av informasjon og innsyn den registrerte kan kreve, avhenger av hvordan hver enkelt 
medlemsstat ønsker å regulere dette i sine interne rettssystem. Dette innebærer at det ikke kan 
oppstilles en rett for den registrerte til å få informasjon om en automatisert behandling. I til-
legg foreligger det en rekke praktiske hindringer for den registrertes mulighet til å få innsyn i 
den automatiserte behandlingen, særlig algoritmenes kompliserte teknologi og beskyttelse av 
opphavsrettigheter. 

                                                
254 Ot.prp. nr. 108 (2008-2009), punkt 21.9 og Skadeerstatningsloven § 3-1 
255 Politiregisterloven § 56 (2) 
256 Ot.prp. nr. 108 (2008-2009), punkt 15.2.2.1 
257 Ot.prp. nr. 108 (2008-2009), punkt 15.2.2.1  
258 Ot.prp. nr. 108 (2008-2009), punkt 15.2.2.4 
259 Ferguson (2017) side 137 
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Mangel på transparens og åpenhet i politiets behandling av personopplysninger kan kompen-
seres med økt ansvarlighet. Politidirektivet forplikter medlemsstatene å iverksette en DPIA, 
etablere et uavhengig tilsynsorgan og ha regler for effektive sanksjoner. Ansvarlighetsreglene 
har imidlertid en vag utforming og med stor skjønnsfrihet for medlemsstatene. Eksempelvis er 
ikke medlemsstatene forpliktet å gi tilsynsorganet bindende myndighet. Dette innebærer at 
ansvarsreglenes effektivitet beror på gjennomføringen og håndheving i medlemsstatenes in-
terne rettssystem. Om kravet til transparens blir ivaretatt beror også på hvordan medlemssta-
tene velger å gjennomføre direktivets bestemmelser. Dette er problematisk med tanke på at 
mange medlemsstater mangler effektive sanksjonsordninger for algoritmisk ansvarlighet.260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
260 Yeung, Lodge (2017) side 1 
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4 Konklusjon  
 
Oppgavens hovedtema har vært hvorvidt forbudet mot automatiserte avgjørelser under artik-
kel 11 sikrer kravet til en transparent behandling av personopplysninger. Politidirektivets ar-
tikkel 11 kommer til anvendelse for individuelle avgjørelser utelukkende basert på automati-
sert behandling, og som har en negativ rettsvirkning eller betydelig påvirkning på den regist-
rerte.  
 
Avhandlingens analyse har avdekket en rekke svakheter knyttet til forbudets effektivitet. Poli-
tidirektivet er utformet som et direktiv, som gir mindre beskyttelse enn ved en forordning på 
grunn av medlemsstatenes større frihet ved gjennomføringen. Den uklare og vage formule-
ringen i artikkel 11 kan derfor i praksis føre til store variasjoner og ulik beskyttelse innad i 
EU. Særlig er mangelen på klare og konkrete sikkerhetsgarantier uheldig, i og med at forbudet 
kun oppstiller menneskelig inngripen som en obligatorisk sikkerhetsgaranti. Oppgaven argu-
menterer for at vilkåret oppstiller krav om at beslutningstaker må ha en meningsfull rolle i 
prosessen og en reell adgang til å påvirke avgjørelsen. En slik forståelse av vilkåret samsvarer 
med EU-praksis, formålsbetraktninger og A29-gruppens retningslinjer, men kan beklageligvis 
tolkes og praktiseres på mange ulike måter. 
 
Kravet til transparens innebærer at den registrerte skal kunne forsikre seg om at den automati-
serte behandlingen har skjedd på en rettferdig og lovlig måte. Dette har vært en sentral del av 
oppgavens tema, både forstått som et krav på informasjonstilgang og en mulighet til å pålegge 
ansvar for personvernbrudd. Den registrertes tilgang på informasjon om en automatisert be-
handling er svært begrenset under politidirektivet. Direktivet oppstiller en vid adgang for 
medlemsstatene til å begrense retten til informasjon av hensynet til en effektiv kriminalitets-
bekjempelse. I tillegg utgjør algoritmenes avanserte teknologi og beskyttelse av opphavsret-
tigheter et ytterligere hinder for innsyn.  
 
For å likevel ivareta kravet til transparens kan den manglende informasjonstilgangen kompen-
seres med økt ansvarlighet. Det ses positivt på at politidirektivet pålegger medlemsstatene å 
gjennomføre ansvarsregler for personvernbrudd i sine interne rettssystem. Oppgaven har 
imidlertid belyst en rekke svakheter ved effektiviteten av disse reglene i form av den vage 
utforming og vide unntaksmuligheter. Dette innebærer at ansvarsreglenes faktiske betydning 
beror på medlemsstatenes vilje til å oppstille effektive ansvarsregler, noe som vil føre til ulik 
beskyttelse og praksis i medlemsstatene. 
 
Dersom det blir aktuelt med en gjennomføring av artikkel 11 i norsk rett, må det tas stilling til 
hvordan retten til personvern og hensynet til en effektiv kriminalitetsbekjempelse skal balan-
seres. Oppgaven understreker viktigheten av å ivareta transparens i automatiserte behand-
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lingsprosesser, særlig med tanke på graden av hemmelighold og risikoen for feil som disse 
metodene representerer. For å ivareta kravet til transparens ved bruk av automatiserte avgjø-
relser, illustrerer avhandlingens vurdering at det i noen tilfeller vil være nødvendig å oppstille 
strengere vilkår enn de minimumskravene politidirektivet oppstiller. Som påpekt, er det for-
målstjenlig å tolke sikkerhetsgarantien menneskelig inngripen utvidende, slik at den mennes-
kelige påvirkningen ikke bare har en formell, men reell betydning i beslutningsprosessen. I 
forlengelsen av dette kan økt kunnskap om maskinlæring innad i politiet være ønskelig, for å 
sikre en mer riktig og rettferdig bruk av automatiserte metoder i forutseende politivirksomhet. 
Økende forskning innenfor ”Interpretable machine learning” er også et viktig bidrag til å gjøre 
automatiserte behandlingsprosesser mer transparente i fremtiden. Videre må Datatilsynets 
myndighet og bindende kompetanse tilpasses de nye utfordringen maskinlæring bringer med 
seg, slik at begrepet algoritmisk ansvarlighet får effektiv gjennomslagskraft i praksis. I den 
forbindelse kan en AIA-evaluering av offentlige myndigheters bruk av algoritmer bidra til å 
utforme gode sanksjonsordninger i forutseende politivirksomhet.  
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