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Oslo, 3. mai 2021 Jan-Aage Torp, styreformann
Kristen Koalisjon Norge (KKN) er et nettverk av ledere, aktivister og eksperter i inn- og
utland. Dette høringsnotatet er skrevet i Norge, i samråd med vårt europeiske nettverk. Vi
takker for anledningen til å komme med dette høringsnotatet til Justiskomiteen.

Innledning
KKNs høringsnotat gjelder Prop. 158 L (2020–2021): Forslag til lov om endringer i
personopplysningsloven og offentleglova (ytrings- og informasjonsfrihet mv.).

Rettssikkerheten
Prop. 158 L foreslår endringer av § 3 som etter KKNs vurdering vil representere en fare for
rettssikkerheten i Norge.
Prop. 158 L foreslår endringer slik at personvernforordningen og loven ikke skal gjelde
«ved behandling av personopplysninger for journalistiske formål eller med henblikk på
akademiske, kunstneriske eller litterære ytringer».
KKN mener at når Prop. 158 L henviser i § 3 b) til hensynet til «atferdsnormer, etiske
retningslinjer og selvdømmeordninger eller lignende som bidrar til å ivareta den
registrertes personvern ved behandlingen», gir dette visse instanser uforholdsmessig stor
makt overfor den enkeltes rett til privatliv. Ikke minst gjelder dette Redaktørforeningen,
Pressens Faglige Utvalg (PFU) og Vær Varsom-plakaten, som forvaltes av en gruppe
redaktører og journalister som ofte tilsidesetter den enkelte borgers rett til privatlivets fred.
KKN viser til Domstolkommisjonens andre rapport til Stortinget (2020) som påpeker at
domstolene i Norge i mye mindre grad enn andre europeiske nasjoner fører kontroll med
Forvaltningen (jfr også de norske «selvdømmeordninger»).
KKN erfarer at de norske «selvdømmeordninger» ikke er i samsvar med europeiske
nasjoner med høy juridisk og etisk standard.
KKN vet at norske domstoler etter sedvane henviser privatpersoners medieklager til PFU,
som har ubegrenset makt, uten videre klageadgang, og uten at domstolene kontrollerer
PFU. Derfor vil en slik lovendring svekke privatpersoners mulighet til å prøve sin sak
overfor domstolene, og med ankemulighet - endog til EMD.

Konklusjon
KKN ber om at Prop. 158 L § 3 må endres fundamentalt, eller avvises, av hensyn til
rettssikkerheten i Norge.

