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Justis- og beredskapsdepartementet (JD) 
 
 

 
Oslo, 16. desember 2020 

 
 
 

Høring – forslag til endringer i covid-19-forskriften (reiseregistreringssystem) 

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 15. desember 2020. 
 
Juristforbundets fagutvalg for personvern bistår Juristforbundet i spørsmål om personvern og 
gjennomgår høringssaker innenfor utvalgets fagområde. For tiden har fagutvalget følgende 
medlemmer: 

- Partner/advokat Kristin Haram Førde, Bull & co advokatfirma 
- Direktør/advokatfullmektig Christine Ask Ottesen, Advokatfirmaet PwC 
- Partner/advokat Claude A. Lenth, Advokatfirma Hjort 
- Partner/advokat Kari Gimmingsrud, Advokatfirma Haavind 

 
 
Det er helt unødvendig med så kort høringsfrist. Utfordringene med innreisesmitte har vært kjent i flere 
måneder. Juristforbundet er svært kritisk til den korte høringsfristen. Forslaget fremstår også lite 
gjennomarbeidet og det er flere forhold som er overfladisk vurdert. Juristforbundet vil særlig bemerke 
følgende:  
 

• Forslaget inneholder ingen forslag eller vurderinger av hvordan den registrertes rettigheter skal 
ivaretas. Dette er en mangel og svært viktig å vurdere når tiltaket legger opp til en 
detaljregistrering om enkeltpersoner som mange aktører, offentlige og private, vil kunne få 
tilgang til.  

• Hjemmel for utlevering er bredt formulert og behandlingsgrunnlaget etter GDPR fremstår 
tvilsomt. Det er nødvendig å vurdere behov for tilgang og utlevering fra registeret mer konkret. 
Hver enkelt utlevering må ha et behandlingsgrunnlag, ikke gå lenger enn nødvendig mm. Tilgang 
og søk i registeret bør også loggføres. Risikoen for at opplysninger kommer på avveie eller 
(mis)bruk av overskuddsinformasjon til andre formål er i liten grad vurdert av departementet og 
en betydelig svakhet.  

• Det er en for uklar bestemmelse om hvilke opplysninger som samles inn om den enkelte, og det 
er ikke gjort noen grundig vurdering av behandlingen etter GDPR art. 5. Den fremstår 
overfladisk.  

• Formålsangivelsen er bred, og en utfordring slik det var med appen Smittestopp. Vi viser til 
Datatilsynets vurdering. 

• Basert på ovennevnte stiller Juristforbundet spørsmål ved om tiltaket og forskriftshjemmelen, slik 
den nå er utformet, er lovlig etter GDPR. 
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Juristforbundet er positive til at departementet ser på løsninger for å avdekke og spore smitte ved 
innreise. Vi mener imidlertid at et hjemmelsgrunnlag og tiltaket bør vurderes mer grundig og bredere for å 
ivareta de registrertes rettigheter og friheter. 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Håvard Holm 
president  
 


