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Opprinnelig oppgavetekst er i fiolett skrift, sensorveiledningen i svart skrift 

 

1. Redegjør for hvordan Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 

om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger … 

(«personvernforordningen», ofte forkortet «GDPR») er gjort til del av norsk rett, og for den 

rettslige betydningen av forordningen for norsk offentlig forvaltning. 

I Kjernen i denne deloppgaven er hva det spørres direkte etter, nemlig inkorporasjonen 

av forordningen i norsk rett gjennom vedtakelsen av personopplysningsloven av 2018, jf. 

§ 1. Dersom en kandidat tar feil på dette punktet, kan denne dele av besvarelsen 

vanskelig få bedre enn D. Er svaret uklart på dette punktet, kan denne delen av 

besvarelsen vanskelig få bedre enn C. 

Også personopplysningsloven 2018 bør være beskrevet noe nærmere – ut over § 1. For 

å oppnå karakteren A bør kandidaten ha med noe om at forordningen åpner for nasjonal 

lovgivning i utvalgte spørsmål. 

Det bør være mulig (men vanskelig) å oppnå A på denne delen ved kun å skrive om 

nevnte kjernepunkter. 

II I tillegg til kjernestoffet, er følgende poenger klart relevante å ha med: 

i) En forklaring av hva en forordning er, herunder forskjellen mellom forordning og 

direktiv. 

ii) Det er også relevant å trekke inn et historisk element, ved å redegjøre for hvordan 

personvern har vært regulert i Norge og Europa (lovgivning, 1978 – 2000 – 2018 + 

internasjonal bakgrunn). 

iii)  Det er også relevant å trekke inn materielle forskjeller mellom 

personopplysningsloven 2000/direktivet og personopplysningsloven 2018/forordningen. 

III Innhold som nevnt i punktene i) – iii) kan i stor grad kompensere for svakheter i innhold 

som angitt i I, og kan til sammen gi grunnlag for karakteren A (jf. dog understrekningen 

vedrørende kunnskaper om forordning/inkorporasjon mv, se I). 

IV I oppgaven spørres det også etter betydningen av forordningen for norsk offentlig 

forvaltning. Her er det selvsagt ingen fasit, og svarene må vurderes konkret. Følgende 

punkter bør imidlertid inngå i svaret på gode besvarelser (B, A): 

i) Forvaltningen kommer i sin helhet under forordningen, noe som særlig har betydning 

for digital enkeltsaksbehandling med beslutnings(støtte)systemer og ellers. 

ii) Forordningen stiller en rekke krav til hvordan det generelle behandlingsopplegget 

skal være, noe som innebærer krav til systemløsninger. Særlig er det aktuelt å trekke 

frem art. 25. 

iii) En diskusjon om forholdet mellom sentrale forvaltningspolitiske målsettinger og 

personvernforordningen, er også noe som lett bør få god uttelling ved vurderingen, 

for eksempel forholdet mellom sentrale prinsipper i art. 5 (formål, minimalitet) og 

mål om «kun en gang» og semantisk interoperabilitet. Også diskusjoner om forholdet 

mellom slike prinsipper og ny teknologi, særlig stordata og maskinlæring, bør gis god 

uttelling. 

iv) Også andre innfallsvinkler og poenger kan gis uttelling. 



 

2. Redegjør for hvem som har plikter og rettigheter ifølge bestemmelsene i 

personvernforordningen, og hva som er relasjonen mellom disse aktørene. 

I Kjernen her er å redegjøre for begrepene «behandlingsansvarlig» og «den registrerte», 

og i korte trekke gjøre rede for relasjonen mellom disse. For å oppnå C eller bedre på 

denne oppgaven er det nødvendig at studenten i stor grad redegjør selvstendig, uten å 

bruke forordningsteksten på nærsynt måte. Relasjonene mellom aktørene er spesielt 

viktig for karaktersettingen, fordi disse ikke er klart beskrevet i forordningen, og krever 

mer oversikt og selvstendighet enn redegjørelser for innholdet av legaldefinisjoner mv. 

II Gode oppgaver (B, A) må ha med ett eller flere eksempler på aktuelle plikter og 

rettigheter. 

III Gode oppgaver (B, A) bør enten ha innhold som nevnt i IV (nedenfor), og/eller noe om at 

registrerte personer kan være representert ved fullmektig, eventuelt av foreldre for 

mindreårige, og at behandlingsansvarlige kan engasjere en eller flere databehandlere. Er 

det med noe om databehandlere, bør databehandleravtaler være nevnt og kort 

redegjort for, for at dette skal gis positiv uttelling.  

IV Gode oppgaver (B, A) bør enten ha innhold som nevnt i III (ovenfor), og/eller noe om 

tilsynsmyndigheter, og deres rolle overfor registrerte personer, behandlingsansvarlige 

og databehandlere. 

 

3. Et offentlig utvalg har fått i oppdrag av Regjeringen å foreslå ny forvaltningslov. En viktig del 

av mandatet er å forslå endringer av loven for å tilpasse den til digital forvaltning. Hva er 

etter din mening de viktigste reformbehovene og utfordringene utvalget står overfor? 

Begrunn svaret. 

I Her er svarmulighetene mange. Tre mulige hovedkategorier er i) spørsmål om å stille 

lovkrav til forvaltningens informasjonssystemer, ii) spørsmål om å stille lovkrav til 

forvaltningens bruk av systemløsninger, og iii) spørsmål om å stille lovkrav til utvikling av 

forvaltningens systemer. Det er ikke krav om at svarene skal følge denne systematikken, 

men svar som inneholder hele bredden (i – iii), vil antas typisk å være gode oppgaver (B, 

A). 

II En annen aktuell systematikk, er å i) vurdere behov for å fornye/endre eksisterende 

rettssikkerhetsgarantier i fvl. kap. IV – VI, og ii) behovet for nye typer 

rettssikkerhetsgarantier. For å oppnå B, A, bør normalt begge de nevnte kategorier 

spørsmål med. 

III Det viktigste for bedømmelsen av svaret på denne deloppgaven, er styrken, 

overbevisningskraften og selvstendigheten i studentens argumentasjon, herunder 

begrunnelsene for de standpunktene studenten tar. 

IV Kommentar etter å ha lest noen besvarelser: Mange trekker inn hensynet til 

automatiseringsvennlig lovgivning. Dette er en problemstilling som primært er aktuelt 

for særlovgivning, og som vanskelig kan tenkes som mål for en ny forvaltningslov. 

Spørsmålet er utenfor pensum på FINF4012 (men sentralt i emnet FINF4021 som går til 

våren), men er likevel kjent for disse studentene. Jeg foreslår følgende retningslinje for 

bedømmelse av slike svar: 

i) Svar som understreker behovet for å strukturere bestemmelser på en logisk klar 

måte, belønnes for dette poenget (som er en del av hva automatiseringsvennlig 



lovgivning handler om, og som kan sies å være et realistisk og logisk krav til en ny 

forvaltningslov). 

ii) Andre som trekker frem automatiseringsvennlig lovgivning uten vektleggingen som 

nevnt i i) trekkes ikke for dette, og får heller ikke uttelling for det. Mener dette er 

rimelig fordi spørsmålet ikke inngår i emnet som denne eksamenen gjelder. 

 

Alle deler av oppgaven skal besvares. Hver del teller omtrent likt ved sensur. 

 

Gode råd: 

 Legg vekt på å systematisere stoffet så godt som mulig, ved at du først utarbeider disposisjon 

for besvarelsen. 

 Legg vekt på å skrive klart og enkelt språk. 

 Det er ofte en fordel å la figurer og eksempler inngå i besvarelsen. 

I Språket kan tillegges vekt ved karakterfastsetting. Besvarelser kan vanskelig oppnå A 

uten et klart og godt språk, og karakteren B kan vanskelig oppnås dersom det er 

språklige svakheter som gir utilstrekkelig presisjonsnivå. 

II Bruk av figurer er trolig særlig aktuelt i deloppgave 2, men er tenkelig også ellers. For å 

gi positiv uttelling må det være samspill mellom figur og forklarende tekst. 

 

Tillatte hjelpemidler: 

 Ett eksemplar av Norges lover eller særtrykk av lover som er nevnt i pensumlisten (jf. nedenfor). 

 Særtrykk eller utskrift fra Lovdata av forskrifter som er nevnt i pensumlisten (kun disse 

forskriftene). 

 Utskrift fra Lovdata av personvernforordningen (2016/679 av 27. april 2016). 

Lover og forskrifter i pensumlisten: 

 Arkivloven 

o Arkivforskriften 

 Forvaltningsloven 

o Forvaltningslovforskriften 

o eForvaltningsforskriften 

o Forskrift om IT-standarder i forvaltningen 

 Offentleglova 

o Forskrift til offentleglova 

 Personopplysningsloven 2018 

 Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske 

personer (personvernforordningen) 

 Tilgjengelighets- og diskrimineringsloven 

o Forskrift om universell utforming 

Norsk ordbok 

 


