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Rutiner for anonymisering av UNEs vedtak  
Formål 
Sørge for enhetlige rutiner for anonymisering av UNEs vedtak for de unntakstilfellene der et vedtak 
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 Innledning 
UNE gir i noen tilfeller innsyn i dokumenter og opplysninger som er taushetsbelagt og som 
derfor må anonymiseres. Se nærmere IR-08 «Rett til innsyn etter offentleglova» og  
FV-01 «Taushetsplikt i utlendingssaker» for en mer utfyllende redegjørelse for regelverket om 
innsyn og taushetsplikt. Anonymisering kan også gjelde opplysninger som ikke er 
taushetsbelagt, men der hensynet til personvern - vern av personopplysninger - tilsier at 
enkelte opplysninger fjernes. Dette kan gjøres i situasjoner der vi allerede har hjemmel for  
å unnta opplysninger. 

Selv om personopplysningene omfattes av en av unntaksbestemmelsene i forvaltningsloven og 
ikke er taushetsbelagt, vil regelverket i personopplysningsloven mv som utgangspunkt likevel 
kunne være til hinder for at det gis innsyn i slike opplysninger til andre enn parten selv eller 
dennes fullmektig, se pkt. 3 og 4.  

Ved slike innsynskrav vil derfor anonymisering ikke være begrenset til å fjerne/sladde 
taushetsbelagt informasjon. Vi må som utgangspunkt også sikre at det ikke blir gitt innsyn i 
personopplysninger og at hensynet til informasjonssikkerheten og klagerens personvern blir 
tilstrekkelig ivaretatt. 

 Nærmere om begrepet «anonymisering» mv. 

2.1 Anonymisering 
«Personopplysning» er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. 
En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig 
ved hjelp av en identifikator, f.eks et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliserings-
opplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte 
fysisk persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale 
identitet, jf art. 4 nr. 1 i Personvernforordningen. For UNE vil en slik identifikator typisk kunne 
være DUF-nummeret i en sak. 

Anonymisering av opplysninger innebærer at opplysningene i vedtaket ikke på noe vis kan 
knyttes til identifiserbare enkeltpersoner, heller ikke indirekte gjennom sammensetningen av 
variabler (eks. kombinasjon av aldersintervall, geografisk tilknytning mv.), koder, 
koblingsnøkler eller krypteringsformler.  

Hvilken grad av anonymisering som kreves for at enkeltpersoner ikke vil kunne identifiseres 
må vurderes konkret og med utgangspunkt i de mulige hjelpemidlene som med rimelighet 
kan tenkes brukt for slik identifisering. Andre viktige vurderingstemaer vil være hvilken 
sakstype en står overfor, hvor mange og hvilken type personsensitive opplysninger vedtaket 
inneholder og hvem opplysningene skal utleveres til. 

Anonymiseringen knytter seg i første rekke til opplysninger som er egnet til å identifisere 
klageren, men omfatter også personopplysninger knyttet til øvrige personer som omtales i 
vedtaket.  

2.2 Konsekvensen av at personopplysninger er anonymisert 
Når personopplysningene i vedtakene blir anonymisert, regnes de ikke lenger som 
personopplysninger. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt er da ikke lenger til hinder for 
de gjenværende opplysningene i vedtaket utleveres andre enn klageren og/eller dennes 
fullmektig. Heller ikke regelverket om personvern vil være til hinder for utlevering av de 
gjenværende opplysningene i vedtaket.  
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Anonymisering er å gjøre personopplysninger anonyme. Det er derfor viktig å ha en viss 
grunnleggende forståelse for hva personopplysninger er (se definisjonen i pkt. 2.1) for å kunne 
avgjøre hva som skal til for at en personopplysning skal regnes som anonymisert. 

Anonymisering av personopplysningene i UNEs vedtak gjør det dermed mulig å utnytte 
restverdien som ligger i vedtakene på en personvernvennlig måte samtidig som det i ulike 
sammenhenger gir anledning til å belyse UNEs praksis nærmere. 

2.3 Grensen mot pseudonymisering  
Pseudonymisering vil si at enkelte direkte identifiserende parametere erstattes med 
pseudonymer, som da fremdeles vil være unike identifikatorer. Det vil typisk kunne være 
behov for det for å sikre at den gjenværende informasjonen i vedtaket gir en tilstrekkelig 
illustrasjon av UNEs praksis. Definisjonen av det rettslige begrepet «pseudonymisering» 
fremgår av art. 4 (5) i Personvernforordningen. 

Rent praktisk skjer dette da ved at opplysningene erstattes av generelle kategorier (eks. navn 
erstattes med A, B…, stedsnavn erstattes med X, Y, Z.., et aldersintervall som erstatning for 
konkret alder). Når opplysninger erstattes av generelle kategorier, skal dette fremgå av 
dokumentet ved at teksten settes i klammer. 

Pseudomyme opplysninger omfattes av personopplysningslovens regler om håndtering av 
personopplysninger. Det er bare anonymiserte opplysninger som ikke er omfattet av dette 
regelverket.  

Dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at den generelle kategorien likevel vil kunne 
identifisere klageren, da vil konsekvensen være at vi likevel står overfor en personopplysning.  
Da vil reglene i personopplysningsloven gjelde fullt ut. Og dersom personopplysningen er 
taushetsbelagt, vil en videre være bundet av forvaltningslovens regler om taushetsplikt. 

 Kravene i personopplysningsloven – overordnede utgangspunkter 
De grunnleggende personvernprinsippene og de konkrete kravene personopplysningsloven vil 
likevel kunne representere en begrensning i visse situasjoner der det er aktuelt å gi innsyn i 
UNEs vedtak til andre enn klageren selv og/eller dennes fullmektig. Særlig viktig er 
prinsippene om: 

- Formålsbegrensning: At personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, 
uttrykkelige og angitte og legitime formål. Og at personopplysninger ikke kan 
gjenbrukes til formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet. 

- Dataminimering: At en ved innsamling og utlevering av personopplysninger må 
begrense mengden personopplysninger til det som er nødvendig for å realisere 
formålet. 

Da personopplysninger som er anonymisert som klart utgangspunkt ikke vil være omfattet av 
kravene i personopplysningsloven, trenger du for eksempel ikke forsikre deg om at det 
foreligger noe rettslig grunnlag for behandlingen av dem, du trenger ikke forholde deg til krav 
om relevans/nødvendighet eller formålsbegrensning. Og den som sitter på opplysningene er 
ikke forpliktet til å slette dem.  

Regelverket i personopplysningsloven vil derfor bare representere en begrensning i noen 
utvalgte situasjoner: 

- Det foreligger et unntak fra reglene om taushetsplikt og taushetsplikten isolert sett 
ikke er til hinder for at vi utleverer personopplysningene. Her vil reglene i 
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personopplysningsloven likevel fortsatt kunne utgjøre en reell begrensning for hvilke 
typer personopplysninger vi kan utlevere. Se typetilfeller i pkt. 4. 

- Det er ikke foretatt en fullstendig og reell anonymisering av UNEs vedtak. Det vil si 
at vedtaket ikke er avidentifisert på en forsvarlig måte. At ikke alle personentydige 
kjennetegn er fjernet og at det derfor er mulig å identifisere klageren. Dette vil typisk 
være situasjonen der vedtaket er pseudonymisert, men klageren likevel indirekte kan 
bli identifisert ved de generelle kategoriene som personopplysningene er erstattet med. 

Er du i tvil, kontakt personvernombud@une.no eller GJS.  

 Typetilfeller når personopplysningene i vedtak skal anonymiseres 
Typetilfellene nedenfor er tatt inn her dels for å gi praktisk veiledning i situasjoner som er 
relevante i UNE og dels for å illustrere dynamikken mellom regelverket om taushetsplikt og 
regelverket som skal sikre klagerens (og andres) personvern. 

4.1 Fremleggelse av vedtak som belyser UNEs praksis i forbindelse med rettssak  
Der det blir vurdert som nødvendig å fremlegge slike vedtak for retten1, er det ansvarlig 
saksbehandler som skal anonymisere vedtakene som belyser UNEs forvaltningspraksis .  

Dersom det – før oversendelse til retten - er behov for dialog med UNEs prosessfullmektig om 
hvilke vedtak som er mest relevante å legge frem for retten, kan saksbehandleren oversende 
vedtak som ikke er anonymisert. Prosessfullmektigen er UNEs representant og identifiseres 
derfor med UNE. Saksbehandleren må likevel forsikre seg om at vedtaket oversendes på en 
sikker elektronisk linje. Kontakt TU ved tvil. Personopplysningsloven setter dessuten krav om 
at vedtakene som oversendes er relevante og at oversendelsen er nødvendig for å få endelig 
avklart hvilke vedtak som skal fremlegges for retten. Saksbehandleren kan for eksempel ikke 
ukritisk oversende et større antall vedtak til prosessfullmektigen og fullt og helt overlate til 
henne/ham å avgjøre hvilke vedtak som er egnet for fremleggelse. 

4.2 Fremleggelse av vedtak som belyser UNEs praksis i tilknytning til mediahenvendelser    
Dette vil i praksis bero på hva slags sakstype vi står overfor. Knytter medieomtalen seg til en 
bestemt type saker om beskyttelse (asyl), vil vedtakene typisk inneholde betydelig med  
personopplysninger som er taushetsbelagt og som er av en særlig sensitiv kategori. Arbeidet 
med å anonymisere mange vedtak knyttet til den aktuelle typen saker vil raskt bli svært 
arbeidsbelastende. Da vil det være mest hensiktsmessig å nekte innsyn i medhold av 
offentlegforskrifta § 9, se IR-08 «Rett til innsyn etter offentleglova».  

Dreier det seg om en annen type utlendingssak, må det imidlertid foretas en nærmere 
vurdering av hvor stor den offentlige interessen er. Er dette en saksportefølje som har fått mye 
omtale i en rekke riksdekkende medier eller er den bare omtalt av en eller noen få lokale 
medier? Og er problemstillingene knyttet til regelverket og praksis i disse sakene blitt 
gjenstand for en bredere politisk debatt? Dette må veies mot hvor mange saker det kreves 
innsyn i og hvor mye arbeid det vil være å anonymisere vedtakene i disse sakene.   

4.3 Oversendelse av opplysninger i saker til andre forvaltningsorganer 
UNE kan i enkelte tilfeller oversende opplysninger i enkeltsaker til andre forvaltningsorganer. 
Adgangen til slik utlevering er hjemlet i forvaltningsloven § 13b første ledd bokstav b. Vilkåret 
for slik utlevering er at opplysningene er nødvendig for å fremme avgiverorganets (dvs. UNEs) 

 
1 Denne hovedregelen gjelder ovenfor alle UNEs prosessfullmektiger: overlevering til RA, Kluge eller 
Prosedyreavdelingen i UNE.  

mailto:personvernombud@une.no
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«oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag». Vurderes dette vilkåret som oppfylt, 
gir bestemmelsen UNE en forholdsvis vid adgang til å utlevere opplysninger. Som en 
hovedregel er det kun opplysninger fra enkeltsakene som kan oversendes. Og det er kun 
adgang til å utlevere opplysninger som er nødvendige. Unntaket gir ikke adgang til å oversende 
saksdokumenter i sin opprinnelige form, eksempelvis hele vedtaket i saken. Se FV-01 
Taushetsplikt i utlendingssaker.   
 
Formålet er her klart og entydig definert i loven. Det er bare der slik utlevering fremmer UNEs 
«oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag» at det er anledning til å utlevere slike 
personopplysninger. I unntaksbestemmelsen er det videre lagt inn et krav til nødvendighet. 
Det skal derfor mye til for at prinsippet om formålsbegrensning og dataminimalisering 
(nødvendig) vil utgjøre noen ytterligere begrensning for utlevering av slike vedtak.   
 
Det er viktig at oversendelsen av slike opplysninger skjer på en betryggende måtte som ivaretar 
klagerens personvern.  

4.4 Oversendelse til ansvarlig departement i tråd med hovedinstruks mv. 
Når ansvarlig departement ber om å få oversendt vedtak i en av departementet identifisert 
enkeltsak, er det ikke krav om å anonymisere taushetsbelagte opplysninger. Adgangen til 
slik utlevering følger av forvaltningsloven § 13b første ledd bokstav b. Utlevering av 
opplysninger til departementet i identifiserte enkeltsaker, eksempelvis mediasaker, omfattes av 
dette unntaket. Unntaket vil også som utgangspunkt gjelde opplysninger som angir 
begrunnelsen for vedtaket.  
 
Denne bestemmelsen vil derfor gi grunnlag for å utlevere betydelig mengder med person-
opplysninger. Også særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger). 
Det er derfor viktig at en vurderer konkret hvilke opplysninger som det er nødvendig  
å oversende til ansvarlig departement og om prinsippet om dataminimering tilsier at deler av 
vedtaket likevel bør anonymiseres, se pkt. 3.  
 
E-post til Justis- og beredskapsdepartementet kan sendes på ordinær måte via en sikker 
elektronisk linje. Når det gjelder øvrige departement, må det undersøkes konkret hvordan 
personopplysningene kan oversendes på en betryggende måte, se punkt 6. Kontakt TU dersom 
du er i tvil. 

4.5 Vedtak som skal legges frem for nemndmedlemmene i nemndmøter 
Nemndmedlemmene har taushetsplikt om personopplysninger om klagere de blir kjent med i 
tilknytning til avgjørelsen av enkeltsaker. Dersom det ved avgjørelsen av en sak blir vurdert 
som nødvendig å fremlegge relevante vedtak i sammenlignbare saker for å belyse UNEs praksis 
nærmere, vil nemndmedlemmene ha et tjenstlig  behov for å bli gjort kjent med slike 
opplysninger. Regelverket om taushetsplikt vil derfor ikke være til hinder for at 
nemndmedlemmene gjøres kjent med disse vedtakene.  
 
Her vil imidlertid personvernprinsippene som omtales i pkt. 3 som utgangspunkt tilsi at 
personvernopplysningene bør anonymiseres/sladdes. Det vil kunne være tvilsomt om det er 
forenelig med det opprinnelige formålet om personopplysningene i slike vedtak gjøres kjent 
for nemndmedlemmene som skal avgjøre andre saker, jf forordningens art. 6 nr. 4. Det vil i de 
fleste tilfellene heller ikke være nødvendig at nemndmedlemmene gjøres kjent med alle 
personopplysningene i saken, jf prinsippet om dataminimering i forordningens art. 5. Det må 
avgjøres konkret i hvilken utstrekning vedtakene bør anonymiseres, særlig med utgangspunkt i 
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hvilken sakstype en står overfor og hvor sensitive personopplysninger det dreier seg om. Gitt at 
nemndmedlemmene bare vil ha tilgang til vedtak i kort tid, kan det være tilstrekkelig i noen 
tilfelle å fjerne navn. 
 
Alternativet til anonymisering, er at opplysningene pseudonymiseres på en betryggende måte, 
se pkt. 2.3. 
 

4.6 Vedtak, helseerklæringer, journaler mv som legges frem for rådgivende 
helsepersonell 

De samme utgangspunktene som er beskrevet for nemndmedlemmene vil også gjelde for 
rådgivende psykiater og annet rådgivende helsepersonell. Taushetsplikten vil som 
utgangspunkt ikke være til hinder for oversendelse av slike personopplysninger.  
 
Det er imidlertid viktig at en også her vurderer konkret hvor mye informasjon om klagerens 
helse som er nødvendig å oversende for å få de nødvendige svar/avklaringer og om regelverket 
i personopplysningsloven tilsier at personopplysningene bør anonymiseres. Det må her ses hen 
til at det dreier seg om helseopplysninger, dvs personopplysninger av særlig sensitiv karakter. 
Samtidig er rådgivende helsepersonell nært knyttet til UNE og vil ofte ha behov for mye 
informasjon for å gi gode medisinskfaglige råd.  
 
Rådgivende helsepersonell har et klart avgrenset mandat, se pkt.4.3.3 og pkt. 4.3.4 i FV-04 
Helsemessige forhold som grunnlag for oppholdstillatelse i medhold av utlendings-loven § 38. 
Det er derfor viktig at det ikke oversendes flere personopplysninger/ helseopplysninger enn 
det som er nødvendig for at rådgivende psykiater/barnepsykolog skal kunne besvare den 
bestillingen som de har mottatt fra saksbehandleren/nemndlederen.  
 
Klagerens formål med å fremlegge slike helseopplysninger er å bidra til at saken blir så godt 
opplyst som mulig og at han/hun gis opphold. Rådgivende helsepersonell vil – på samme måte 
som nemndmedlemmer – være en integrert del av UNEs klagesaksbehandling. Råd og 
veiledning fra rådgivende psykiater eller barnepsykolog vil bidra til å opplyse saken ytterligere. 
Dette vil derfor i utgangspunktet representere en viderebehandling som er forenlig med det 
opprinnelige formålet og slik oversendelse vil derfor normalt ikke være i strid med art. 6 nr. 4 i 
Personvernforordningen. 

4.7 Publisering av UNEs vedtak på åpne og offentlig tilgjengelige portaler 
Publisering av vedtak på UNEtt, www.une.no, UDIs regelverksportal og Lovdata Pro skal 
anonymiseres. Dette kan eksempelvis være aktuelt ved publisering av stornemndvedtak på 
disse sidene. Før slik publisering bør minst to medarbeidere i UNE ha kvalitetssikret at all 
nødvendig informasjon er anonymisert. 

4.8 Publisering av sammendrag i Praksisbasen 
Før publisering av sammendrag av UNEs vedtak i UNEs offentlig tilgjengelige praksisbase skal 
sammendragene anonymiseres. Se RB-22 UNEs praksisbase, innlegging av avgjørelser i basen. 
Redaksjonen skal sikre at minst to medarbeidere i UNE har kvalitetssikret at all nødvendig 
informasjon er anonymisert. 

 



 

Side 8 av 9 
 

 Hvilke opplysninger skal anonymiseres? 
Det overordnede målet ved anonymiseringen er som sagt – med de midler vi har tilgang til –  
å sørge for at det ikke er mulig å identifisere klageren (eller andre personer nevnt i vedtaket). 
Det gjør vi ved å fjerne alle opplysninger som kan være egnet til å identifisere personen.  

Anonymiseringen av personopplysningene i vedtaket må skje med utgangspunkt i det som 
fremgår av pkt. 1-4. Graden av anonymisering (særlig i forhold til hvilken informasjon som er 
nødvendig å utlevere) må vurderes konkret i hver enkelt sak.  

Utgangspunktene nevnt i pkt. 5.1 og 5.2 er derfor ikke uttømmende, og er kun ment som en 
veiledning.  

5.1 Opplysninger som skal eller bør fjernes fra vedtakene 
Følgende opplysninger skal fjernes i vedtakene:  

• Klagerens og andre personers (eks. slektningers); 
o Navn, herunder aliasnavn, 
o DUF- nummer. 

 
Følgende opplysninger bør som utgangspunkt fjernes på bakgrunn av en konkret vurdering av 
risikoen for identifisering av klageren eller annen person nevnt i vedtaket: 
 

o Opplysninger om de steder klageren bor/har bodd/oppholdt seg i hjemlandet 
og i Norge, inkludert eventuelt asylmottak (f.eks. mindre landsbyer, detaljerte 
opplysninger om lokale forhold mv.). 

o Opplysninger om hvilket politidistrikt som har registrert klagerens søknad. 
o Opplysninger om arbeidssted, arbeidsgiver, yrkestitler, stilling, karriere osv. i 

klagerens hjemland eller i Norge. 
o Navn på sykehus, fengsler, politidistrikter, domstoler mv. i hjemlandet. 
o Navn og identifiserbar informasjon om helsepersonell eller institusjoner som 

etter det opplyste behandler eller har behandlet klageren, og som har uttalt seg 
i saken. 

o Opplysninger om begåtte handlinger, idømt straff og soning i hjemlandet. 
 

Særlig vurdering i saker om beskyttelse (asyl):  

• I asylsaker må UNE ta høyde for at hjemlandets myndigheter eller andre kan ha 
bakgrunnsinformasjon som gjør det mulig å identifisere klageren eller andre personer 
selv om slik identifisering ikke nødvendigvis er mulig for enhver i Norge. Samtidig vil 
opplysningen om at en person har søkt asyl være taushetsbelagt. Det innebærer at 
opplysning om at personen har adresse på et asylmottak normalt vil være 
taushetsbelagt og bør anonymiseres. Det er derfor særlig viktig at en i asylsaker 
foretar en grundig vurdering av om informasjon skal/bør anonymiseres eller 
ikke. 

5.2 Opplysninger som i utgangspunktet ikke skal fjernes/sladdes 
• Navn på klagerens advokat/fullmektig eller navn på UNEs beslutningstager(e).   
• Tidsangivelser som for utenforstående ikke kan tilbakeføres til klageren, så som 

søknadsdato, datering av klage og andre brev, og vedtaksdato.  
• Hjemland/ statsborgerskap og eventuell etnisitet. Dette kan være opplysninger som har 

hatt stor betydning for utfallet av saken og som illustrasjon av praksis.  
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Dersom slike opplysninger, eventuelt i kombinasjon med andre opplysninger i vedtaket, er 
egnet til å identifisere klageren eller andre enkeltpersoner, skal disse opplysningene likevel 
fjernes. Dersom du er i tvil, kontakt personvernombud@une.no eller GJS.  

 Metoder for anonymisering 
Det er viktig å ha tekniske løsninger som sikrer at anonymiseringen blir reell. At 
anonymiseringen er reell vil si at prosessen er irreversibel. Det skal med andre ord ikke være 
mulig å gjenfinne koblingen mellom informasjonen og klageren/enkeltindividet. UNE v/TU 
har ansvaret for å ha tekniske løsninger som gjør at risikoen for reidentifisering av klageren er 
lavest mulig.  

UNEs vedtak skal som hovedregel sladdes elektronisk. For å sikre seg mot slik reidentifisering 
skal vedtak sladdes ved hjelp av programmene PixEdit eller Adobe Acrobat Pro, se egen 
brukerveiledning.  

I de tilfeller hvor sladdede opplysninger erstattes av generelle kategorier, kan «lagre som»- 
funksjonen i Word benyttes for å omdanne Word-dokumentet til PDF- format. Alternativt må 
dokumentet skrives ut og skannes inn igjen i PDF-format.  

Ved oversendelsen av de anonymiserte vedtakene må saksbehandleren forsikre seg om at 
oversendelsen skjer via sikre elektroniske linjer. Kontakt TU dersom du er i tvil. 

 

 

Sonja Engen Siewert (sign.) 
avdelingsdirektør 

mailto:personvernombud@une.no
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	1 Innledning
	UNE gir i noen tilfeller innsyn i dokumenter og opplysninger som er taushetsbelagt og som derfor må anonymiseres. Se nærmere IR-08 «Rett til innsyn etter offentleglova» og FV-01 «Taushetsplikt i utlendingssaker» for en mer utfyllende redegjørelse for regelverket om innsyn og taushetsplikt. Anonymisering kan også gjelde opplysninger som ikke er taushetsbelagt, men der hensynet til personvern - vern av personopplysninger - tilsier at enkelte opplysninger fjernes. Dette kan gjøres i situasjoner der vi allerede har hjemmel for å unnta opplysninger.
	Selv om personopplysningene omfattes av en av unntaksbestemmelsene i forvaltningsloven og ikke er taushetsbelagt, vil regelverket i personopplysningsloven mv som utgangspunkt likevel kunne være til hinder for at det gis innsyn i slike opplysninger til andre enn parten selv eller dennes fullmektig, se pkt. 3 og 4. 
	Ved slike innsynskrav vil derfor anonymisering ikke være begrenset til å fjerne/sladde taushetsbelagt informasjon. Vi må som utgangspunkt også sikre at det ikke blir gitt innsyn i personopplysninger og at hensynet til informasjonssikkerheten og klagerens personvern blir tilstrekkelig ivaretatt.
	2 Nærmere om begrepet «anonymisering» mv.
	2.1 Anonymisering
	2.2 Konsekvensen av at personopplysninger er anonymisert
	2.3 Grensen mot pseudonymisering

	«Personopplysning» er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliserings-opplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysisk persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet, jf art. 4 nr. 1 i Personvernforordningen. For UNE vil en slik identifikator typisk kunne være DUF-nummeret i en sak.
	Anonymisering av opplysninger innebærer at opplysningene i vedtaket ikke på noe vis kan knyttes til identifiserbare enkeltpersoner, heller ikke indirekte gjennom sammensetningen av variabler (eks. kombinasjon av aldersintervall, geografisk tilknytning mv.), koder, koblingsnøkler eller krypteringsformler. 
	Hvilken grad av anonymisering som kreves for at enkeltpersoner ikke vil kunne identifiseres må vurderes konkret og med utgangspunkt i de mulige hjelpemidlene som med rimelighet kan tenkes brukt for slik identifisering. Andre viktige vurderingstemaer vil være hvilken sakstype en står overfor, hvor mange og hvilken type personsensitive opplysninger vedtaket inneholder og hvem opplysningene skal utleveres til.
	Anonymiseringen knytter seg i første rekke til opplysninger som er egnet til å identifisere klageren, men omfatter også personopplysninger knyttet til øvrige personer som omtales i vedtaket. 
	Når personopplysningene i vedtakene blir anonymisert, regnes de ikke lenger som personopplysninger. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt er da ikke lenger til hinder for de gjenværende opplysningene i vedtaket utleveres andre enn klageren og/eller dennes fullmektig. Heller ikke regelverket om personvern vil være til hinder for utlevering av de gjenværende opplysningene i vedtaket. 
	Anonymisering er å gjøre personopplysninger anonyme. Det er derfor viktig å ha en viss grunnleggende forståelse for hva personopplysninger er (se definisjonen i pkt. 2.1) for å kunne avgjøre hva som skal til for at en personopplysning skal regnes som anonymisert.
	Anonymisering av personopplysningene i UNEs vedtak gjør det dermed mulig å utnytte restverdien som ligger i vedtakene på en personvernvennlig måte samtidig som det i ulike sammenhenger gir anledning til å belyse UNEs praksis nærmere.
	Pseudonymisering vil si at enkelte direkte identifiserende parametere erstattes med pseudonymer, som da fremdeles vil være unike identifikatorer. Det vil typisk kunne være behov for det for å sikre at den gjenværende informasjonen i vedtaket gir en tilstrekkelig illustrasjon av UNEs praksis. Definisjonen av det rettslige begrepet «pseudonymisering» fremgår av art. 4 (5) i Personvernforordningen.
	Rent praktisk skjer dette da ved at opplysningene erstattes av generelle kategorier (eks. navn erstattes med A, B…, stedsnavn erstattes med X, Y, Z.., et aldersintervall som erstatning for konkret alder). Når opplysninger erstattes av generelle kategorier, skal dette fremgå av dokumentet ved at teksten settes i klammer.
	Pseudomyme opplysninger omfattes av personopplysningslovens regler om håndtering av personopplysninger. Det er bare anonymiserte opplysninger som ikke er omfattet av dette regelverket. 
	Dersom det foreligger en viss sannsynlighet for at den generelle kategorien likevel vil kunne identifisere klageren, da vil konsekvensen være at vi likevel står overfor en personopplysning.  Da vil reglene i personopplysningsloven gjelde fullt ut. Og dersom personopplysningen er taushetsbelagt, vil en videre være bundet av forvaltningslovens regler om taushetsplikt.
	3 Kravene i personopplysningsloven – overordnede utgangspunkter
	De grunnleggende personvernprinsippene og de konkrete kravene personopplysningsloven vil likevel kunne representere en begrensning i visse situasjoner der det er aktuelt å gi innsyn i UNEs vedtak til andre enn klageren selv og/eller dennes fullmektig. Særlig viktig er prinsippene om:
	- Formålsbegrensning: At personopplysninger skal kun behandles for spesifikke, uttrykkelige og angitte og legitime formål. Og at personopplysninger ikke kan gjenbrukes til formål som er uforenelig med det opprinnelige formålet.
	- Dataminimering: At en ved innsamling og utlevering av personopplysninger må begrense mengden personopplysninger til det som er nødvendig for å realisere formålet.
	Da personopplysninger som er anonymisert som klart utgangspunkt ikke vil være omfattet av kravene i personopplysningsloven, trenger du for eksempel ikke forsikre deg om at det foreligger noe rettslig grunnlag for behandlingen av dem, du trenger ikke forholde deg til krav om relevans/nødvendighet eller formålsbegrensning. Og den som sitter på opplysningene er ikke forpliktet til å slette dem. 
	Regelverket i personopplysningsloven vil derfor bare representere en begrensning i noen utvalgte situasjoner:
	- Det foreligger et unntak fra reglene om taushetsplikt og taushetsplikten isolert sett ikke er til hinder for at vi utleverer personopplysningene. Her vil reglene i personopplysningsloven likevel fortsatt kunne utgjøre en reell begrensning for hvilke typer personopplysninger vi kan utlevere. Se typetilfeller i pkt. 4.
	- Det er ikke foretatt en fullstendig og reell anonymisering av UNEs vedtak. Det vil si at vedtaket ikke er avidentifisert på en forsvarlig måte. At ikke alle personentydige kjennetegn er fjernet og at det derfor er mulig å identifisere klageren. Dette vil typisk være situasjonen der vedtaket er pseudonymisert, men klageren likevel indirekte kan bli identifisert ved de generelle kategoriene som personopplysningene er erstattet med.
	Er du i tvil, kontakt personvernombud@une.no eller GJS. 
	4 Typetilfeller når personopplysningene i vedtak skal anonymiseres
	4.1 Fremleggelse av vedtak som belyser UNEs praksis i forbindelse med rettssak
	4.2 Fremleggelse av vedtak som belyser UNEs praksis i tilknytning til mediahenvendelser
	4.3 Oversendelse av opplysninger i saker til andre forvaltningsorganer
	4.4 Oversendelse til ansvarlig departement i tråd med hovedinstruks mv.
	4.5 Vedtak som skal legges frem for nemndmedlemmene i nemndmøter
	4.6 Vedtak, helseerklæringer, journaler mv som legges frem for rådgivende helsepersonell
	4.7 Publisering av UNEs vedtak på åpne og offentlig tilgjengelige portaler
	4.8 Publisering av sammendrag i Praksisbasen

	Typetilfellene nedenfor er tatt inn her dels for å gi praktisk veiledning i situasjoner som er relevante i UNE og dels for å illustrere dynamikken mellom regelverket om taushetsplikt og regelverket som skal sikre klagerens (og andres) personvern.
	Der det blir vurdert som nødvendig å fremlegge slike vedtak for retten, er det ansvarlig saksbehandler som skal anonymisere vedtakene som belyser UNEs forvaltningspraksis . 
	Dersom det – før oversendelse til retten - er behov for dialog med UNEs prosessfullmektig om hvilke vedtak som er mest relevante å legge frem for retten, kan saksbehandleren oversende vedtak som ikke er anonymisert. Prosessfullmektigen er UNEs representant og identifiseres derfor med UNE. Saksbehandleren må likevel forsikre seg om at vedtaket oversendes på en sikker elektronisk linje. Kontakt TU ved tvil. Personopplysningsloven setter dessuten krav om at vedtakene som oversendes er relevante og at oversendelsen er nødvendig for å få endelig avklart hvilke vedtak som skal fremlegges for retten. Saksbehandleren kan for eksempel ikke ukritisk oversende et større antall vedtak til prosessfullmektigen og fullt og helt overlate til henne/ham å avgjøre hvilke vedtak som er egnet for fremleggelse.
	Dette vil i praksis bero på hva slags sakstype vi står overfor. Knytter medieomtalen seg til en bestemt type saker om beskyttelse (asyl), vil vedtakene typisk inneholde betydelig med  personopplysninger som er taushetsbelagt og som er av en særlig sensitiv kategori. Arbeidet med å anonymisere mange vedtak knyttet til den aktuelle typen saker vil raskt bli svært arbeidsbelastende. Da vil det være mest hensiktsmessig å nekte innsyn i medhold av offentlegforskrifta § 9, se IR-08 «Rett til innsyn etter offentleglova». 
	Dreier det seg om en annen type utlendingssak, må det imidlertid foretas en nærmere vurdering av hvor stor den offentlige interessen er. Er dette en saksportefølje som har fått mye omtale i en rekke riksdekkende medier eller er den bare omtalt av en eller noen få lokale medier? Og er problemstillingene knyttet til regelverket og praksis i disse sakene blitt gjenstand for en bredere politisk debatt? Dette må veies mot hvor mange saker det kreves innsyn i og hvor mye arbeid det vil være å anonymisere vedtakene i disse sakene.  
	UNE kan i enkelte tilfeller oversende opplysninger i enkeltsaker til andre forvaltningsorganer. Adgangen til slik utlevering er hjemlet i forvaltningsloven § 13b første ledd bokstav b. Vilkåret for slik utlevering er at opplysningene er nødvendig for å fremme avgiverorganets (dvs. UNEs) «oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag». Vurderes dette vilkåret som oppfylt, gir bestemmelsen UNE en forholdsvis vid adgang til å utlevere opplysninger. Som en hovedregel er det kun opplysninger fra enkeltsakene som kan oversendes. Og det er kun adgang til å utlevere opplysninger som er nødvendige. Unntaket gir ikke adgang til å oversende saksdokumenter i sin opprinnelige form, eksempelvis hele vedtaket i saken. Se FV-01 Taushetsplikt i utlendingssaker.  
	Formålet er her klart og entydig definert i loven. Det er bare der slik utlevering fremmer UNEs «oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag» at det er anledning til å utlevere slike personopplysninger. I unntaksbestemmelsen er det videre lagt inn et krav til nødvendighet. Det skal derfor mye til for at prinsippet om formålsbegrensning og dataminimalisering (nødvendig) vil utgjøre noen ytterligere begrensning for utlevering av slike vedtak.  
	Det er viktig at oversendelsen av slike opplysninger skjer på en betryggende måtte som ivaretar klagerens personvern. 
	Når ansvarlig departement ber om å få oversendt vedtak i en av departementet identifisert enkeltsak, er det ikke krav om å anonymisere taushetsbelagte opplysninger. Adgangen til slik utlevering følger av forvaltningsloven § 13b første ledd bokstav b. Utlevering av opplysninger til departementet i identifiserte enkeltsaker, eksempelvis mediasaker, omfattes av dette unntaket. Unntaket vil også som utgangspunkt gjelde opplysninger som angir begrunnelsen for vedtaket. 
	Denne bestemmelsen vil derfor gi grunnlag for å utlevere betydelig mengder med person-opplysninger. Også særlige kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger). Det er derfor viktig at en vurderer konkret hvilke opplysninger som det er nødvendig å oversende til ansvarlig departement og om prinsippet om dataminimering tilsier at deler av vedtaket likevel bør anonymiseres, se pkt. 3. 
	E-post til Justis- og beredskapsdepartementet kan sendes på ordinær måte via en sikker elektronisk linje. Når det gjelder øvrige departement, må det undersøkes konkret hvordan personopplysningene kan oversendes på en betryggende måte, se punkt 6. Kontakt TU dersom du er i tvil.
	Nemndmedlemmene har taushetsplikt om personopplysninger om klagere de blir kjent med i tilknytning til avgjørelsen av enkeltsaker. Dersom det ved avgjørelsen av en sak blir vurdert som nødvendig å fremlegge relevante vedtak i sammenlignbare saker for å belyse UNEs praksis nærmere, vil nemndmedlemmene ha et tjenstlig  behov for å bli gjort kjent med slike opplysninger. Regelverket om taushetsplikt vil derfor ikke være til hinder for at nemndmedlemmene gjøres kjent med disse vedtakene. 
	Her vil imidlertid personvernprinsippene som omtales i pkt. 3 som utgangspunkt tilsi at personvernopplysningene bør anonymiseres/sladdes. Det vil kunne være tvilsomt om det er forenelig med det opprinnelige formålet om personopplysningene i slike vedtak gjøres kjent for nemndmedlemmene som skal avgjøre andre saker, jf forordningens art. 6 nr. 4. Det vil i de fleste tilfellene heller ikke være nødvendig at nemndmedlemmene gjøres kjent med alle personopplysningene i saken, jf prinsippet om dataminimering i forordningens art. 5. Det må avgjøres konkret i hvilken utstrekning vedtakene bør anonymiseres, særlig med utgangspunkt i hvilken sakstype en står overfor og hvor sensitive personopplysninger det dreier seg om. Gitt at nemndmedlemmene bare vil ha tilgang til vedtak i kort tid, kan det være tilstrekkelig i noen tilfelle å fjerne navn.
	Alternativet til anonymisering, er at opplysningene pseudonymiseres på en betryggende måte, se pkt. 2.3.
	De samme utgangspunktene som er beskrevet for nemndmedlemmene vil også gjelde for rådgivende psykiater og annet rådgivende helsepersonell. Taushetsplikten vil som utgangspunkt ikke være til hinder for oversendelse av slike personopplysninger. 
	Det er imidlertid viktig at en også her vurderer konkret hvor mye informasjon om klagerens helse som er nødvendig å oversende for å få de nødvendige svar/avklaringer og om regelverket i personopplysningsloven tilsier at personopplysningene bør anonymiseres. Det må her ses hen til at det dreier seg om helseopplysninger, dvs personopplysninger av særlig sensitiv karakter. Samtidig er rådgivende helsepersonell nært knyttet til UNE og vil ofte ha behov for mye informasjon for å gi gode medisinskfaglige råd. 
	Rådgivende helsepersonell har et klart avgrenset mandat, se pkt.4.3.3 og pkt. 4.3.4 i FV-04 Helsemessige forhold som grunnlag for oppholdstillatelse i medhold av utlendings-loven § 38. Det er derfor viktig at det ikke oversendes flere personopplysninger/ helseopplysninger enn det som er nødvendig for at rådgivende psykiater/barnepsykolog skal kunne besvare den bestillingen som de har mottatt fra saksbehandleren/nemndlederen. 
	Klagerens formål med å fremlegge slike helseopplysninger er å bidra til at saken blir så godt opplyst som mulig og at han/hun gis opphold. Rådgivende helsepersonell vil – på samme måte som nemndmedlemmer – være en integrert del av UNEs klagesaksbehandling. Råd og veiledning fra rådgivende psykiater eller barnepsykolog vil bidra til å opplyse saken ytterligere. Dette vil derfor i utgangspunktet representere en viderebehandling som er forenlig med det opprinnelige formålet og slik oversendelse vil derfor normalt ikke være i strid med art. 6 nr. 4 i Personvernforordningen.
	Publisering av vedtak på UNEtt, www.une.no, UDIs regelverksportal og Lovdata Pro skal anonymiseres. Dette kan eksempelvis være aktuelt ved publisering av stornemndvedtak på disse sidene. Før slik publisering bør minst to medarbeidere i UNE ha kvalitetssikret at all nødvendig informasjon er anonymisert.
	Før publisering av sammendrag av UNEs vedtak i UNEs offentlig tilgjengelige praksisbase skal sammendragene anonymiseres. Se RB-22 UNEs praksisbase, innlegging av avgjørelser i basen. Redaksjonen skal sikre at minst to medarbeidere i UNE har kvalitetssikret at all nødvendig informasjon er anonymisert.
	5 Hvilke opplysninger skal anonymiseres?
	5.1 Opplysninger som skal eller bør fjernes fra vedtakene
	5.2 Opplysninger som i utgangspunktet ikke skal fjernes/sladdes

	Det overordnede målet ved anonymiseringen er som sagt – med de midler vi har tilgang til – å sørge for at det ikke er mulig å identifisere klageren (eller andre personer nevnt i vedtaket). Det gjør vi ved å fjerne alle opplysninger som kan være egnet til å identifisere personen. 
	Anonymiseringen av personopplysningene i vedtaket må skje med utgangspunkt i det som fremgår av pkt. 1-4. Graden av anonymisering (særlig i forhold til hvilken informasjon som er nødvendig å utlevere) må vurderes konkret i hver enkelt sak. 
	Utgangspunktene nevnt i pkt. 5.1 og 5.2 er derfor ikke uttømmende, og er kun ment som en veiledning. 
	Følgende opplysninger skal fjernes i vedtakene: 
	 Klagerens og andre personers (eks. slektningers);
	o Navn, herunder aliasnavn,
	o DUF- nummer.
	Følgende opplysninger bør som utgangspunkt fjernes på bakgrunn av en konkret vurdering av risikoen for identifisering av klageren eller annen person nevnt i vedtaket:
	o Opplysninger om de steder klageren bor/har bodd/oppholdt seg i hjemlandet og i Norge, inkludert eventuelt asylmottak (f.eks. mindre landsbyer, detaljerte opplysninger om lokale forhold mv.).
	o Opplysninger om hvilket politidistrikt som har registrert klagerens søknad.
	o Opplysninger om arbeidssted, arbeidsgiver, yrkestitler, stilling, karriere osv. i klagerens hjemland eller i Norge.
	o Navn på sykehus, fengsler, politidistrikter, domstoler mv. i hjemlandet.
	o Navn og identifiserbar informasjon om helsepersonell eller institusjoner som etter det opplyste behandler eller har behandlet klageren, og som har uttalt seg i saken.
	o Opplysninger om begåtte handlinger, idømt straff og soning i hjemlandet.
	Særlig vurdering i saker om beskyttelse (asyl): 
	 I asylsaker må UNE ta høyde for at hjemlandets myndigheter eller andre kan ha bakgrunnsinformasjon som gjør det mulig å identifisere klageren eller andre personer selv om slik identifisering ikke nødvendigvis er mulig for enhver i Norge. Samtidig vil opplysningen om at en person har søkt asyl være taushetsbelagt. Det innebærer at opplysning om at personen har adresse på et asylmottak normalt vil være taushetsbelagt og bør anonymiseres. Det er derfor særlig viktig at en i asylsaker foretar en grundig vurdering av om informasjon skal/bør anonymiseres eller ikke.
	 Navn på klagerens advokat/fullmektig eller navn på UNEs beslutningstager(e).  
	 Tidsangivelser som for utenforstående ikke kan tilbakeføres til klageren, så som søknadsdato, datering av klage og andre brev, og vedtaksdato. 
	 Hjemland/ statsborgerskap og eventuell etnisitet. Dette kan være opplysninger som har hatt stor betydning for utfallet av saken og som illustrasjon av praksis. 
	Dersom slike opplysninger, eventuelt i kombinasjon med andre opplysninger i vedtaket, er egnet til å identifisere klageren eller andre enkeltpersoner, skal disse opplysningene likevel fjernes. Dersom du er i tvil, kontakt personvernombud@une.no eller GJS. 
	6 Metoder for anonymisering
	Det er viktig å ha tekniske løsninger som sikrer at anonymiseringen blir reell. At anonymiseringen er reell vil si at prosessen er irreversibel. Det skal med andre ord ikke være mulig å gjenfinne koblingen mellom informasjonen og klageren/enkeltindividet. UNE v/TU har ansvaret for å ha tekniske løsninger som gjør at risikoen for reidentifisering av klageren er lavest mulig. 
	UNEs vedtak skal som hovedregel sladdes elektronisk. For å sikre seg mot slik reidentifisering skal vedtak sladdes ved hjelp av programmene PixEdit eller Adobe Acrobat Pro, se egen brukerveiledning. 
	I de tilfeller hvor sladdede opplysninger erstattes av generelle kategorier, kan «lagre som»- funksjonen i Word benyttes for å omdanne Word-dokumentet til PDF- format. Alternativt må dokumentet skrives ut og skannes inn igjen i PDF-format. 
	Ved oversendelsen av de anonymiserte vedtakene må saksbehandleren forsikre seg om at oversendelsen skjer via sikre elektroniske linjer. Kontakt TU dersom du er i tvil.
	Sonja Engen Siewert (sign.)avdelingsdirektør

