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Forslag til endringer ¡ EOS-kontrolloven mv.
utvalget

- høringsinnsp¡ll fra EOS-

EOS-utvalget viser til Stortingets brev 15. mars 2022 der det bes om skriftlige høringsinnspill til
endringer i blant annet EOS-kontrolloven.
I ny $ 18 b i EOS-kontrolloven er det foreslått en egen bestemmelse om EOS-utvalgets behandling

av personopplysninger. Stortinget viser til at EOS-kontrolloven har enkelte bestemmelser som
gjelder behandling av personopplysninger (SS 6 andre ledd, 8 og 16), men at det likevel er
hensiktsmessig med en generell bestemmelse. Det er også vist til at det det ikke må kunne reises
tvil om rettsgrunnlaget for å behandle personopplysninger. Det er ikke ansett nødvendig med en
egen hjemmel for viderebehandling av opplysninger fra EOS-tjenestene.
EOS-kontrollovens bestemmelser forutsetter at utvalget kan behandle de personopplysninger som

er nødvendige for â utføre kontrolloppdraget. I lys av rettsutviklingen er utvalget likevel enig i at
det bør vedtas en bestemmelse om utvalgets behandling av personopplysninger.
Videre er utvalget enig med Stortinget i at utvalgets taushetsplikt i kontrolloven $ 11 første ledd
personvernforordningen artikkel 13, 14
ivaretar behovet
unntak
15,
jf. personopplysningsloven $ 16 bokstav d.
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Høringsinstansene bes om å vurdere <<om det er behov for ytterligere lovbestemte unntak fra
artiklene 5, 12, 16-22 eller 34 med bakgrunn i de spesielle hensyn som gjør seg gjeldende for
utvalgets arbeid.>
Utvalget mener det bør gjøres unntak fra de aktuelle artiklene, gitt utvalgets vide innsynsrett i
sikkerhetsgraderte opplysninger og allmenne taushetsplikt. Utvalget vil regelmessig behandle
personopplysninger om personer som aldri kan få vite at utvalget har gjort dette, både ved
inspeksjoner, klagesaker og eget tiltak-saker.
EOS-utvalget imøteser en nærmere utredning av behovet for unntak fra de enkelte artiklene og et
eventuelt forslag til lovregulering. Utvalgets sekretariat er til disposisjon dersom Stortinget ønsker
en nærmere dialog om utformingen av regelverket.
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EOS-utvalget finner det ikke formålstjenlig med en bestemmelse i EOS-kontrolloven om at krav fra

den registrerte om kopi av personopplysninger fra forvaltningen, skal rettes mot forvaltningen,
jf. personvernforordningen artikkel 15 nr. 3. Det vises til de grunner Stortinget har oppstilt i
høringsnotatet.
Til de øvrige foreslåtte endringene i EOS-kontrolloven har EOS-utvalget ingen innspill.

Med vennlig hilsen

AstriAas-Hansen
utvalgsleder
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