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Vedrørende klagesak om innsyn
Bakgrunn
Vi viser til departementets avgjørelse i klagesak der Rekruttering AS fikk medhold i krav om
innsyn i “klasselister for dagens og gårsdagens elever ved NTNU i første omgang innen bygg og
anlegg”, jf departementets brev av 01.06.11.
—

Departementets avgjørelse er begrunnet i at Rekruttering AS har krav på innsyn i medhold av
offentleglova, at det ikke er adgang til å unnta fra innsyn og har pålagt NTNU å utlevere liste med
oversikt over navn, fagretning, adresse og tlf. nr. til mellom tre og fire tusen personer med
fagretning bygg i sivilingeniørstudiet. Rekruttering AS har fått innsyn.
Konsekvenser av avgjørelsen
Vi må medgi at vi ikke er komfortable med avgjørelsen. Vi antar kontaktopplysninger for studenter
kombinert med fagretning, vil være attraktive opplysninger for mange, og vi har allerede fått flere
henvendelser om tilsvarende innsyn. Avgjørelsen vil få konsekvenser ikke bare for NTNU, men for
alle universitet og høyskoler i sektoren. For studentene vil den innebære at personopplysninger blir
spredd og brukt til andre formål enn hva de er innsamlet for uten at studentene har hatt mulighet for
å samtykke eller reservere seg.
Det er få opplysninger i studentdataregisteret (FS) som er taushetsbelagte. Både
kontaktopplysninger og en rekke andre opplysninger er nødvendig å lagre for å kunne administrere
studiet, gjennomføre eksamen, og utstede vitnemål. Departementets fortolkning av offentleglova vil
derfor kunne få konsekvenser også for spørsmål om innsyn i andre typer personopplysninger eller
opplysninger kombinert med navn. Av hensyn til studentenes personvern er vi ikke komfortable
med den spredningen som dette kan innebære av personopplysninger innsamlet til
studieadministrative formål.
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Forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven
Selv om personopplysningsloven ikke skal begrense innsynsrett etter offentleglova, stiller vi
spørsmål ved om det har vært lovgivers intensjon med offentleglova § 9 og
personopplysningslovens § 6 at det skal kunne samles inn eller utleveres personopplysninger fra et
studentdataregister på denne måten og at dette skal reguleres etter offentleglova. Vi kan heller ikke
se av forarbeidene til § 9 at personvernhensyn har vært vurdert og er usikker på i hvilken grad man
har vurdert konsekvensene av en så vid forståelse av bestemmelsen når det gjelder sammenstilling
fra et personregister.
En slik forståelse medfører at personopplysningsloven må settes til side. Den registrerte mister
muligheten for å samtykke. Institusjonen, som er behandlingsansvarlig, mister også muligheten til å
vurdere om en utlevering kan ivareta en berettiget interesse for tredjeperson eller institusjonen selv
opp mot den registrertes interesse i personvern slik personopplysningsloven legger opp til ved
utlevering av personopplysninger hvis det ikke skal innhentes samtykke fra den registrerte, i f. pol §
8 f. Vi har også vanskelig for å se hvilke formål i offentleglova denne type utlevering skal ivareta.
Formålene som personopplysningsloven skal ivareta er mer aktuelle for en sammenstilling av
personopplysninger fra studentdataregisteret.
ønsker mote med departementet
Vi ber om et møte med departementet så snart som mulig etter sommerferien. Fra vår side er det
ønskelig at studenttillitsvalgte ved NTNU også kan delta på møtet.
Ut fra den kjennskap vi har til praksis i universitets- og høyskolesektoren og de tilbakemeldingene
vi så langt har Mtt, er det grunn til å tro at departementets avgjørelse vil innebære en endring av
praksis også for andre universitet og høyskoler. Vi sender derfor en kopi til Universitets- og
høgskolerådet slik at de også er kjent med avgjørelsen.
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