
Big data i offentlig sektor og personvern  



Hva er personvern? 

• Selvbestemmelse 
• Forutsigbarhet 
• Informasjon og innsyn 
• Korrekte data 
• Informasjonssikkerhet 
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Hva er Big Data? 
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Gigantiske mengder digitale data  
– fra flere ulike kilder –  

som gjøres gjenstand for omfattende analyse  
ved hjelp av algoritmer 

 



Personvernprinsipper under press 

 
• Formålsbestemthet: Personopplysninger kan kun 

benyttes til bestemte formål 
 

• Dataminimalisering: Data skal slettes når formålet 
er oppnådd.  
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Det offentliges behandling av data 

• Betydelige mengder data 
– Stat, kommune, direktorater, helseforetak, politiet, lånekassa, 

skatt   

 
• Ofte av sensitiv eller følsom karakter  

– Helse, kriminelle handlinger, spesielle behov ( barnehager ), 
inntekt, arbeidsforhold, trygdeytelser, sosialhjelp   
 

• Ofte liten grad av selvbestemmelse hos borgeren  
– Lovbestemt behandling, ingen valgfrihet  
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Det offentlige behandling av data  

• Politisk styrt av mange gode formål  
– Kriminalitetsbekjempelse 
– En bedre skole 
– Bedre helsetilbud  
– En mer effektiv skatteinndriving  
– Bedre tjenester for innbyggerne  

 

• En tendens til å behandle alle offentlige data som et 
statlig felleseie  
 

• Digitalisering åpner for storstilt deling av data  
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For å presisere….. 

• Datatilsynet er ikke motstander av å utvikle gode 
tjenester til innbyggerne  
 

• Analyse på tvers av etater/organer kan gi ny kunnskap, og 
bedre tjenester  
– Lånekassa, Skatt/selvangivelse  

 

• Riktig bruk av teknologi kan også gi bedre personvern  
– Barnevernrapporter 
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Datatilsynets tilsyn med offentlige aktører  

- Full kompetanse, men unntak av Storting og Riksrevisjon 
 

- Høy prioritet på offentlig sektor 
- Digitalisering skap utfordringer  
- Store mengder personopplysninger  
- Liten grad av autonomi – lovbestemt behandling  

 

- Kommuneundersøkelsen 2010-11 
 

- Mange tilsyn mot offentlig sektor, særlig norske 
kommuner  
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Særlige utfordringer i offentlig sektor 

• Manglende internkontroll  
• Manglende oversikt over egne behandlinger 
• Hull i kunnskapen om innsyn og informasjon 
• Manglende eller for dårlige risikovurderinger 
• Vertskommuner i regionale samarbeid er ikke alltid bevisst sin 

rolle som databehandler for de øvrige kommunene 
• I noen tilfeller tror man behandlingsansvaret overføres til 

vertskommunen (Hvilket er riktig hvis samarbeidet er etter 
kommuneloven § 27) 

• Databehandleravtaler 
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Side 11 

Hvordan utfordrer Big Data personvernet? 

• Big Data utfordrer særlig to 
personvernprinsipper: 

 
• Formålsbestemthet: Personopplysninger 

må benyttes kun for bestemte formål 
 
• Dataminimalisering: Ikke lagre mer data 

enn nødvendig. Data som ikke lenger er 
nødvendige for det angitte formål må 
slettes eller anonymiseres 

 

• Big Data handler om 
datamaksimalisering og bruk av 
data til nye formål 

 



 
Utfordring # 1: Mangel på transparens og informasjon  

• Ubalanse i forholdet  
det offentlige – individ 

 

• Hvem vet hva om meg? 

 

• Hva brukes dataene til? 
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Utfordring # 2: Hvor anonyme er egentlig dataene? 

• Er dataene virkelig anonyme, eller er kun f.eks navn og adresse fjernet? 
 

• Risiko for reidentifisering er tilstede.  
 

• Viktig at dataene anonymiseres tilstrekkelig 
 

• Altinn + Datatilsynet = ? 
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Side 14 

Utfordring # 3: “De krypende ubehaget” 

• “Hvordan kan de vite dette om meg?” 
 

• Sammenstilling av store mengder 
personopplysninger kan frembringe 
ny, og potensielt svært sensitiv, 
kunnskap om enkeltpersoner 
 

• Vi ønsker å ha kontroll over hva andre 
vet og ikke vet om oss 

 

 



Side 15 

Utfordring # 4: ”Du blir dine data” 

 

• Sementere fordommer 
• Du blir dine data 
• Vi blir ikke vurdert på bakgrunn 

av hva vi faktisk gjør, men på 
bakgrunn av ha dataene om oss 
sier vi vil komme til å gjøre.  

 



Side 16 

Utfordring # 5: ”Nedkjølingseffekt” og tap av tillit  

• Hvilke konsekvenser har det når vi vet 
at opplysninger vi legger igjen kan bli 
sammenstilt og brukt mot oss i 
fremtidige situasjoner – vil vi da våge å 
ytre oss like fritt? 
 

• Tap av kontroll over egne 
personopplysninger kan i verste fall ha 
en nedkjølende effekt på 
ytringsfriheten 
 

• Miste tillit til offentlige sektor  
  

 



Utfordring # 6: Evig lagring av data 

• Å lagre data er billigere enn å slette data 
 
• Slette data = slette penger 
 
• Ønsker man å lagre data etter at formålet er oppnådd: 

anonymiser opplysningene 
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Offentlig data som en del av kommersiell analyse 
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Offentlig data som en del av kommersiell analyse 
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Ny personvernforordning   

• Mer vekt på selvbestemmelse og informasjonsplikt  
• Mer vekt på systempliktene  

– Internkontroll 
– Risikovurderinger 
– Vurdere innebygd personvern 

• Retten til å bli glemt 
• Dataportabilitet  
• Personvernombud 
• Virksomhetsansvar  
• Rett til å motsette seg profilering  
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