
Lovvedtak 171
(2020–2021)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 610 L (2020–2021), jf. Prop. 158 L (2020–2021)

I Stortingets møte 9. juni 2021 ble det gjort følgende

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.)

I
I lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i 
offentleg verksemd gjøres følgende endringer:

§ 5 tredje ledd skal lyde:
For saksdokument som er utarbeidde av eller til EOS-

utvalet i saker som utvalet vurderer å leggje fram for Stor-
tinget som ledd i den konstitusjonelle kontrollen, gjeld 
innsynsretten først når saka er motteken i Stortinget. EOS-
utvalet skal varsle vedkomande organ om at det handlar 
om ei slik sak. Blir ei slik sak ferdigbehandla utan at ho 
blir oversend Stortinget, gjeld innsynsretten når utvalet 
har varsla organet om at saka er ferdigbehandla.

Nåværende § 5 tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

§ 26 nytt sjette ledd skal lyde:
Det kan gjerast unntak frå innsyn for samanstillingar 

av og oversikter over personopplysningar som blir utar-
beidde som ei direkte følgje av innsynskrav etter person-
vernforordninga artikkel 15.

II
I lov 15. juni 2018 nr. 38 om behandling av personopp-
lysninger skal § 3 lyde:

§ 3 Forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten

Så langt det er nødvendig for utøvelsen av retten til 
ytrings- og informasjonsfrihet, gjelder ikke personvern-
forordningen og loven her ved behandling av personopp-

lysninger for journalistiske formål eller med henblikk på 
akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer. Ved 
vurderingen av i hvilken utstrekning personvernforord-
ningen og loven her gjelder ved behandlingen, skal det 
særlig tas hensyn til
a) samfunnets interesse i behandlingen eller ytringer 

den leder frem til
b) atferdsnormer, etiske retningslinjer og selvdømme-

ordninger eller lignende som bidrar til å ivareta den 
registrertes personvern ved behandlingen

c) negative konsekvenser en anvendelse av bestemmel-
ser i personvernforordningen eller loven her kan få 
for utøvelsen av ytrings- og informasjonsfriheten

d) konsekvensene behandlingen kan få for den regist-
rerte, og om den registrerte har et særskilt behov for 
vern.
Uavhengig av hva som følger av første ledd, kan det 

ikke gjøres unntak fra personvernforordningen artikkel 
24, 26, 28, 29, 32, 33 nr. 2 og 40 til 43, jf. kapittel I, VI, VIII, 
X og XI og kapittel 1, 2, 6 og 7 i loven her.

Når medier som er omfattet av medieansvarsloven, 
behandler personopplysninger utelukkende for formåle-
ne som nevnt i første ledd, gjelder kun bestemmelsene som 
nevnt i annet ledd.
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III
Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. Endringene i offentleglova § 5 i del I i loven trer likevel i kraft 

straks. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til ulik tid.

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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