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1. Gi oversikt over hvordan digital forvaltning i Norge blir styrt ved hjelp av lovgivning. 

Trekk herunder inn det du mener er karakteristiske trekk ved denne lovgivningen 

(samlet sett, enkelte lover og forskrifter, og samspillet mellom dem). 

A) Pensum på emnet dekker 

 forvaltningsloven med eForvaltningsforskriften og forskrift om IT-standarder i 

forvaltningen, 

 personopplysningsloven og personvernforordningen, 

 offentleglova med offentleglovforskrifta, 

 arkivlova med arkivforskrifta og 

 tilgjengelighets- og diskrimineringsloven kap. 3, spesielt forskrift om 

universell utforming. 

B) Minstekrav til bredde i oversikten: For å oppnå karakteren C bør minst 

forvaltningsloven og personvernforordningen + ett annet regelverk være med i svaret. 

For å oppnå karakteren B bør alle lover unntatt tilgjengelighets- og 

diskrimineringsloven være med i svaret og i tillegg enkelte forskrifter nevnes. For å 

oppnå karakteren A bør alle lover unntatt tilgjengelighets- og diskrimineringsloven 

være med i svaret, og i tillegg bør alle/de aller fleste forskrifter være nevnt. 

C) Minstekrav til sammenheng i oversikten: For å oppnå karakteren C er det nok at lover, 

eventuelt forskrifter, gjennomgås én for én. For å oppnå karakteren B bør lover og de 

forskrifter som er med gjennomgås og forklares slik at viktige sammenhenger kommer 

frem. For å oppnå karakteren A bør de fleste viktige sammenhenger være gjennomgått 

og forklart. 

D) En god besvarelse (B, A) bør også ha med noe om styring av digital forvaltning 

generelt, og se rettslig styring i samband med annen styring. (Men B og A kan også 

oppnås uten at et slikt element er med.) 

E) Av trekk ved lovgivningen er det forventet at følgende elementer er særlig aktuelle: 

 Regelkompleksitet mv, jf. særlig personvernforordningen 

 Bruk av skjønn, jf. rettsuvisshet og fleksibilitet 

 Grad av innretning mot digital forvaltning, jf. reform av forvaltningsloven og 

arkivloven 

 Manglende sammenheng mellom lover, jf. reform av forvaltningsloven og 

arkivloven 

 Teknologiuavhengig lovgivning 

For å oppnå karakterene A, bør minst fire av momentene være med, og for B bør minst 

tre av momentene være med; og fremstillingen må vise henholdsvis meget god/god 

forståelse, og på tilsvarende nivå være reflektert og godt formulert.  

F) Det er viktig å holde mulighetene åpen for at også andre momenter enn de som er 

nevnt her kan bli akseptert som relevant del av svaret. 

G) Relevant omtale av reformspørsmål vedrørende forvaltningsloven (NOU 2019: 5) og 

arkivlova (NOU 2019: 9) bør tillegges klar positiv vekt. 



  

2. Redegjør for inndelingen i særlige kategorier personopplysninger og andre 

(«alminnelige») personopplysninger. Hva har forekomsten av særlige kategorier 

personopplysninger å si for vurderingen av personvernkonsekvenser, og for om det 

skal anses å være høy risiko ved behandling av opplysningene? 

H) Besvarelser på B- og A-nivå bør helt kort nevne noe om forholdet mellom 
personopplysningsloven, personvernforordningen og EØS-avtalen.  

I) Det bør ikke gis uttelling for annen gjengivelse av bestemmelser i forordningen enn 
det som er begrunnet i å gi svar på oppgaven. Dette innebærer at det bl.a. vil være 
relevant å skrive noe kortfattet og samlet om behandlingsansvar, behandling av 
personopplysninger og formål. 

J) Et naturlig utgangspunkt er art. 4(1) og begrepet «personopplysning». Svar på B- og 
A-nivå bør helst ha med forklaringer av dette begrepet som ikke fremgår av 
forordningsteksten.  

K) Kandidatene må videre ta utgangspunkt i art. 6 og 9 og kort forklare hva rettslig 
grunnlag er/innebærer. Oppgaver til karakteren B og A bør ha med at det er tale om 
kumulative vilkår. 

L) Det bør gis uttelling for sammenligning med og sammenhenger til tidligere «sensitive 
personopplysninger», og eventuelt «noens personlige forhold» (taushetsplikt), men 
det bør ikke gis uttelling for detaljerte drøftelser av disse begrepene. 

M) Det bør ikke gis uttelling for forklaring av hver type rettslig grunnlag (én etter én), 
men overordnede beskrivelser og drøftelser vedrørende art. 6 og 9 bør honoreres. 

N) Enkelte av personvernprinsippene i art. 5 er relevante, særlig for det andre 
elementet i oppgave 2 (risiko). Gjennomgang av prinsippene bør imidlertid ikke 
honoreres, men riktig og fornuftig bruk av prinsipper bør gi uttelling. 

O) Spørsmålet om «høy risiko» skal ta utgangspunkt i art. 35(1). De mer konkrete 
kriteriene for plikt til å gjennomføre konsekvensvurderinger er ikke del av oppgaven. 
Fokus bør altså være risikovurdering. 

P) Svar på C-nivå og bedre må si noe om hva risiko og risikovurdering er. På C-nivå kan 
imidlertid forklaringen være upresis eller implisitt. 

Q) Besvarelser på B- og A-nivå bør helst trekke linjer til andre bestemmelser i 
forordningen som også er basert på risikovurdering (art. 24(1), 25(1), 32(1)). 

R) Særlige kategorier personopplysninger er nevnt/er kriterier i flere bestemmelser. 
Dette blir det ikke spurt etter og det bør derfor ikke gis uttelling for slikt. 

 
Generelt 

S) God struktur og faglig oversikt og selvstendighet skal tillegges stor vekt. 
T) Godt språk skal tillegges vekt. På A-nivå skal språket være flytende og godt, og på B-

nivå kan det være enkelte språklige mangler. 
U) Det bør gis uttelling for virkelige og konstruerte eksempler og for figurer som er 

forklart med tekst på dekkende måte. 
 
Begge spørsmål skal besvares. Ved sensur teller del 1 noe mer enn del 2. 
«Skjevdelingen» skyldes at kandidatene har skrevet obligatorisk oppgave som omhandler art. 6 

og 9, og vil derfor være spesielt forberedt for denne delen. Vil antyd en vektlegging 60/40. 

 


