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Rettslig grunnlag - behandlingsgrunnlag
• Krav om rettslig grunnlag, dvs. behandlingsgrunnlag
• «Alminnelige» personopplysninger (PVF artikkel 6)
• Særlige kategorier av personopplysninger (PVF artikkel 9)
• AVT: behandling av elevers personopplysninger, dvs. 

aktivitetsdata
• SPØRSMÅL:
• Har behandling av aktivitetsdata i AVT-prosjektet et 

behandlingsgrunnlag?
• Hvilke(t) behandlingsgrunnlag? Er kravene oppfylt?
• Hvis ikke, hva skal til for å oppfylle kravene som stilles til det 

aktuelle behandlingsgrunnlaget?



Formålene med behandlingen av aktivitetsdata

2 formål:
• Det opprinnelige formålet:
• Benytte læringsanalyse for å støtte lærerne i 

vurderingsarbeidet, tilpasse opplæringen bedre og gi 
elevene innsikt i eget læringsarbeid

• I rapporten: Anvendelsesfasen

• Det nye formålet: viderebehandling av aktivitetsdata til å 
trene opp algoritmen (etterlæring)

• I rapporten: Utviklingsfasen.



Aktuelle behandlingsgrunnlag – «alminnelige» 
personopplysninger

• IKKE SAMTYKKE!
• PVF artikkel 4(11) - definisjon

«Enhver frivillig, spesifikk, informert og entydig 
viljesytring fra den registrerte...»

• Hvorfor (nesten) ALDRI aktuelt i skolesektoren?
• Frivillighetskravet
– Potensielle negative konsekvenser
– Skjevhet i maktbalanse

• Unntak: bilder av elever som skal trykkes i en avis –
et ekte valg?



Aktuelle behandlingsgrunnlag –
«alminnelige» personopplysninger

• PVF artikkel 6(1)(c):
• behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig 

forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige

• PVF artikkel 6(1)(e):
• behandling er nødvendig for å utføre en oppgave i 

allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som 
den behandlingsansvarlige er pålagt

• Begge krever supplerende rettsgrunnlag – opplæringslova.



Særlige kategorier av personopplysninger
• PVF artikkel 9(1):
• personopplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, 

politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning eller 
fagforeningsmedlemskap, genetiske personopplysninger og 
biometriske personopplysninger med det formål entydig å 
identifisere en fysisk person, helseopplysninger og 
opplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller 
seksuelle orientering

• Uttømmende liste, men: KI kan utlede artikkel 9-
personopplysninger

• Uheldige og uhensiktsmessige tolkninger
• Unntak fra PVF artikkel 9(1) og andre krav.



Særlige kategorier av personopplysninger

• Retningslinjer fra Personvernrådet (EDPB): de minimis
tilnærming

• PVN-2020-13 av 9. november 2020: «Arendal kommunes 
behandling av personopplysninger i kartleggingsverktøyet 
Spekter»

• Verktøyet etterspør ikke artikkel 9-personopplysninger
• Personvernøkende teknologi - fritekst
• Formålet med behandlingen
• Kontinuerlig kontroll og overvåkning av algoritmen.



Automatiserte individuelle avgjørelser som kan 
innebære profilering – PVF artikkel 22

• Profilering? Ja. Automatiserte individuelle avgjørelser? Nei.
• «profilering» enhver form for automatisert behandling av 

personopplysninger som innebærer å bruke 
personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter 
knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi 
aspekter som gjelder nevnte fysiske persons 
arbeidsprestasjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige 
preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller 
bevegelser. (PVF artikkel 4(4))

• Skoleprestasjon og læringsresultater
• PVF artikkel 22: beslutningsverktøy eller beslutningsstøtte?



PVF artikkel 22: beslutningsverktøy eller 
beslutningsstøtte?

• PVF artikkel 22:
Den registrerte skal ha rett til ikke å være gjenstand 
for en avgjørelse som utelukkende er basert på 
automatisert behandling, herunder profilering, som 
har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i 
betydelig grad påvirker vedkommende.

• Tre unntak
• AVT: kun beslutningsstøtte eller hjelpemiddel:
– Algoritmens anbefaling som læreren kan ta hensyn til 

eller ikke
– Lærerens ansvar.



PVF artikkel 6(1)(c) eller (e)?
• Forholdet mellom det opprinnelige formålet 

(anvendelsesfasen) og formålet med 
viderebehandling (utviklingsfasen)

• Hvis det nye formålet er uforenlig med det 
opprinnelige, må man finne et nytt 
behandlingsgrunnlag for viderebehandling

• Forenelighetsvurdering – PVF artikkel 6(4)
– Personopplysninger om barn - forventninger
– Kobling mellom formålene nokså svak – i hvem sin 

interesse?
– Skjevhet i maktbalanse.



Anvendelsesfasen - AVT

• PVF artikkel 6(1)(c) «rettslig forpliktelse»
• Supplerende rettsgrunnlag – opplæringslova
• PVF artikkel 6(3): formålet med behandlingen skal være 

fastsatt, ikke nødvendig å uttrykkelig regulere behandling og 
behandlingsaktivitetene

• Opplæringgslova
• § 1-3 Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene

hjå den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten og 
lærekandidaten.

• § 15-10. Behandling av personopplysningar.



Anvendelsesfasen – Datatilsynet - PVF artikkel 6(1)(e)

• «omfanget av datagrunnlaget ... er relevant ved vurderingen
av hvilke opplysninger som er nødvendige å behandle, for
henholdsvis å «oppfylle en rettslig forpliktelse» eller «utføre
en oppgave i allmennhetens interesse». Kravet til
nødvendighet setter rammene for hva som er en lovlig
behandling av personopplysninger innenfor de definerte
formålene. ... Hvis behandlingen baseres på «rettslig
forpliktelse» er rammene som angis i opplæringslova fastere,
ved at formålene er bestemt av lovgiver, og en må vurdere
hvilke opplysninger som er nødvendige å behandle ut fra
disse. Hvis behandlingen baseres på «allmennhetens
interesse» må også behandlingen omfattes av
opplæringslova sitt virkeområde, men en står friere til å
definere formålet selv.»



Anvendelsesfasen – Datatilsynet - PVF artikkel 6(1)(e)

• «Etter Datatilsynets oppfatning synes læringsanalysesystemet
å behandle flere personopplysninger enn det som kan sies å
være nødvendig for å oppfylle den rettslige forpliktelsen.
Datatilsynet er altså tvilende til om kommunene kan sies å
være rettslig forpliktet til å bruke læringsanalyse og kunstig
intelligens for å tilpasse opplæringen og vurdere elevene.
Utfra Datatilsynets begrensede forståelse virker det derfor
mer passende å basere behandlingen på «allmennhetens
interesse», hvor kommunene står friere til å definere formålet
for behandlingen selv.»



AVTs tolkning av DTs syn
• Dataminimeringsprinsippet
• Nødvendighetskravet skal tolkes i lys av formålet 

med behandlingen, men formålet er tilpasset 
opplæring og ikke LA

• I Spekter-saken var Personvernnemnda klar på at 
det ikke var deres oppgave å vurdere valg av 
verktøyet

• Behandlingsaktiviteten trengs ikke å reguleres i det 
supplerende rettsgrunnlaget for PVF artikkel 6(1)(c).



Utviklingsfasen

• Enighet: PVF artikkel 6(1)(e)
• Ingen rettslig forpliktelse
• Retten til å protestere mot behandlingen
• Knyttet til den registrertes «særlige situasjon»
• Diskusjon i panelet.


