
Innkomne spørsmål Seminar Meråpne bibliotek og 

personvernkonsekvenser tirsdag 26.10.21 
 

Personvern i fugleperspektiv 
[09:43] k 

Hvis man bruker en profesjonell part som leverandør (f.eks Biblioteksystemer) kan vi stole på at de 

vet hva de gjør og at de veileder oss riktig, fordi de har gjort det "tusen ganger før" og vi regner 

med at de er ansvarlige og proffe? 

Svar: Nei, det kan man ikke. Som behandleransvarlig har man ansvar for å undersøke om 

personvernet er i varetatt i systemene. Kan kreve dokumentasjon fra leverandør. 

Svar fra deltager 

Det må skrives individuelle avtaler mellom f.eks. Biblioteksystemer og de gjeldende bibliotek. 

[09:45]  

Jfr. dette med å kun benytte info til det formål det er samlet inn til. E-postadresser. Vi sier til 

kommunikasjon (purringer/påminnelser). Men det er "kommunikasjon" - kan vi benytte de til e-post 

utsendelse av nyhetsbrev? 

Svar: Må be om samtykke for å sende ut, det kan være enkelt for et bibliotek å spørre etter dette 

samtykket.  

Svar fra deltager - Utsendelse av nyhetsbrev til lånerne har jeg undersøkt med Deichman om 

hvordan de praktiserer, og de har undersøkt og fikk til svar: Ja det kan sendes til alle så lenge det 

ikke er kommersielt tilbud. O 

[09:46] n 

Ang. dataportabilitet - overføring av lånehistorikk fra et bibliotek til et annet. Eksisterer det i 

biblioteksystemene pr. i dag? Ikke hørt om før... 

Svar: [09:48] Fra deltager 

Tror det er bare statiske opplysninger som kan overføres. 

Hvordan gjennomføre en ROS-analyse 
[10:36] n 

Anbefaler dere å beskrive usikkerhet per hendelse eller overordnet i sluttrapport til ledelsen? 

Svar: Beskriv gjerne usikkerheten per hendelse. I sluttrapport der man ser at usikkerhet går igjen i 

mange hendelser, beskriv det gjerne mer samla.  

[10:46 

Vedr aksept av risiko - hva tenker du om å akseptere risiko for å ikke etterleve regelverk? 

Svar: I risikostyring står man overfor flere beslutningsstrategier når man skal håndtere risiko, og 

det er ikke alt man kan forebygge. Men vi skal etterleve lover og regelverk, det må også vi.  

 



Når må du gjennomføre en vurdering av personvernkonsekvenser? 
[11:33]  

Jeg vil gjerne høre hva andre tenker: Innebærer meråpent i tradisjonell forstand en særlig høy 

risiko, slik at DPIA må gjennomføres? 

Svar: Ja - En risikovurdering bør gjennomføres for å avklare dette. 

 Hvordan gjennomføre en DPIA? 

[12:29]  

Ordet behandling vert brukt heile tida. Kva er definisjonen av ordet i samband med DPIA og ROS-

analyse? 

Svar: Alt du gjør med en personopplysning, enhver operasjon for eksempel innsamling, organisering, 

videreformidling, bruk osv. 

En behandling kan være automatisert eller manuell. Anbefaler Datatilsynets sider: 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-

personvernkonsekvenser/  

[12:55]  

Vil behandlingsansvarlig også være ledelsen en del ganger? For eksempel i mindre kommuner? 

Svar: Ja – absolutt. Det bør da forankres i resten av ledelsen også 

 

[13:41]  

Jeg har et spørsmål om det Embla snakket om istad. Har artikkel 12,13 og 14 mye med DPIA å 

gjøre er ikke det mer om informasjon og copyright eller har jeg att helt feil? 

Svar: Se lenger ned i spørsmålsrekken 

Asker biblioteks erfaringer 

[13:29]  

Spørsmål: Var kamera kun på i tidspunkt der bibliotek var stengt, men meirope tilgjengeleg? Viss 

ikkje vil ein vel få ei utfordring med samtykke, då du har tilfeldige besøkjande? 

Svar: Det var på hele døgnet, nå er det kun når det er meråpent og ansatte har gått hjem 

 

[13:29]  

Forstår jeg det riktig at samtykke ble valgt? 

 Hvordan overholdes frivilligheten her? 

Svar: Gjelder det utlån av lokaler i biblioteket. Vi har ingen lokaler til utleie i sentrum, men 

det jobbes med i to andre filialer som er samlokalisert og hvor de frivillige har tilgang til 

lokalet. 

 

https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-personvernkonsekvenser/
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[13:33] 

Kan man gjenbruke det arbeid som Asker har gjort her, siden meråpne bibliotek er ganske lurt: 

Svar: Ja det finnes nettverk som vi kan dele dette i, men man må gjøre lokale avveininger 

 

[13:52]  

Innbyggerrepresentanter ble tatt med på råd. Hvordan gjorde dere det? 

Svar: Kontaktet et lokalt leseselskap for å kunne få brukerrepresentant 

[13:53]  

Kva med mistanke om svinn? Kan ein då sjå på opptaka uten politi tilstades? (det er vel gjerne noke 

ein ikkje blanda politiet inn i, i allefall på steder der politet er 3 tima unna (inkl. ferje)  

Svar: Kun to som kan logge inn og se på. Kan ses kun ses sammen med politiet. 

 

[13:54]  

Kva gjer Asker bibliotek når det er arrangement i den meiropne tida? Skrur ein då av kamera den 

tida ein har arrangementet? 

Svar: Ingen problematikk i sentrumslokalene, men i de mindre filialene vil vi stenge av kameraene 

ved arrangementer utenom åpningstid 

 

[14:00]  

Har dere noen kjennskap til meråpent bibliotek uten kamera? 

Svar: Nei, de fleste har kamera i det minste ved adgang om ikke i lokalet. 

Ordet behandling vert brukt heile tida. Kva er definisjonen av ordet i sa 

[14:03]  

Svarte dere på dette istad, skrev det litt over: Jeg har et spørsmål om det Embla snakket om istad. 

Har artikkel 12,13 og 14 mye med DPIA å gjøre er ikke det mer om informasjon og copyright eller 

har jeg att helt feil? 

Svar: DPIA-hjulet, to første delene er om behandlingen, de to andre om lovligheten. Viktig å vite 

hvordan vi overholder forpliktelsene, innsyn og retten til retting. Må ha en oversikt over dett før 

man gjennomfører en DPIA. 

[14:05]  

I vårt bibliotek ser vi på alle innlogginger som er gjort i Meråpentstiden (lånenummer + 

videokamera i døren). Formålet er å undersøke at personen som logger seg inn, ikke tar med seg 

andre personer. Eller at det faktisk er den personen som lånekortet tilhører, som logger seg inn. 

Aner nå at det ikke er lov? 



Svar: Ikke behandle flere opplysninger enn nødvendig. DPIAen kan hjelpe til med denne 

vurderinga.  

[14:06]  

Kan ein adgangskontroll med foto være lovlig og mindre inngripande enn kameraovervaking? 

Svar: Sjekk Datatilsynets Veiledningstjeneste: https://www.datatilsynet.no/om-

datatilsynet/kontakt-oss/veiledningstjenesten/ 

[14:07]  

Spørsmål om lagring av lånerhistorikk: Oppretta mulighet for oppsøkande bibliotekvirksomhet, om 

eg ikkje hugsar feil. Men vert hos oss også praktisert for lånarar som gjerne vil vite om dei har lånt 

desse titlane tidlegare. Er dette ein praksis som er innafor? Det er jo ikkje nødvendige opplysningar 

for utlånsverksemda som sådan. 

Svar i chatten: 

Ekstrainfo: Lånere har selv etterspurt dette og gitt tillatelse til at historikken tas vare på.  

  

[14:08] 

Det er sikkert flere med Øvre Eiker som lurer på om vi har avvik på personvernforordningen. 

Svar fra Embla: Gå gjennom hendelser og ta en runde mer PVO og sikkerhetsansvarlig. Hva skal 

en avviksmelding til Datatilsynet være? DT skal kunne bistå ved alvorlige brudd. Avvik vil skje, det 

viktigste er at man dokumenterer hva som har skjedd.  

[14:11]  

Personer som ikke har meråpent-kontrakt og dermed ikke har samtykket til bl.a. 

kameraovervåkning, kan komme seg inn i følge med andre – er det en risiko som vurderes til at 

er greit med tanke på lovverket? Også med tanke på mindreårige, ikke alle har 18-årsgrense 

på meråpent. 

Svar: Må vurdere: Er det en risiko vi tolererer? Andre sikkerhetstiltak kan bøte på den risikoen.  

Samtykke ikke alltid nok. Må hjemles. (Usikker på hvilket spm det henger på?!) 

[14:07] 

Spørsmål om lagring av lånerhistorikk: Oppretta mulighet for oppsøkande bibliotekvirksomhet, om 

eg ikkje hugsar feil. Men vert hos oss også praktisert for lånarar som gjerne vil vite om dei har lånt 

desse titlane tidlegare. Er dette ein praksis som er innafor? Det er jo ikkje nødvendige opplysningar 

for utlånsverksemda som sådan. 

Svar fra deltagere:  

Lånere har selv etterspurt dette og gitt tillatelse til at historikken tas vare på. 

I vårt biblioteksystem har ikkje vi tilgang til lånarhistorikken. Når folk hukar av for lånehistorikk 

betyr det at dei kan sjå den sjølv, men vi kan ikkje gå inn og sjå den.  
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[14:18]  

Alle som skal benytte meråpent bibliotek, må undertegne en avtale. Blir det feil å ta inn i avtalen, at 

de aksepterer at biblioteket er kameraovervåkning? 

 

Svar: Kontrakt er ganske nærme samtykke. Er frivillig å inngå, men er også en egen rettslig 

ramme. Informasjon i kontrakten om kameraovervåkning, men det er ikke er samtykke. Det 

rettslig grunnlag i form av interesseavveining, men det er kommunens ansvar å avveie kamera. 

 

[14:21]  

Kan dere (Datatilsynet) vurdere avtale/kontrakt? 

Svar: DT gjør ikke det. Det må gjøres en konkret vurdering – det er en del tolkningsmomenter ift 

den registrerte. DT har etterfølgende kontroll.  

 

[14:26]  

Asker: Hvordan skriver deres lånere under på kontrakt?  

Svar: Tidligere hadde vi muntlig gjennomgåelse med hver enkelt låner (tidskrevende), nå har vi 

digital kontraktskriving (via BankID) - men vi merka jo fort at folk ikke leser dette, de bare 

skummer gjennom det (som vi alle har lett for å gjøre). 

[14:25]  

Det kompliserer jo litt at leverandøren av Meråpent-løsningen har tilgang til opptak. Noen ord om 

det?  

Svar: Kommer an på. Enhver behandling er ikke ulovlig, selv om inngripe kan være mer 

omfattende. Men spm kan være, trenger så mange tilgang til opptakene. 

[14:27]  

Kan den registrerte be om innsyn i opptak? Dvs. de deler av opptakene hvor personen selv er 

avbildet. 

Svar: Sjekk datatilsynets veiledningstjeneste https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-

oss/veiledningstjenesten/ 
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