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 Innledning 
 

1.1 Hva er åpne, nettbaserte kilder?  
UNE bruker informasjon fra nettbaserte, åpne kilder i sin saksbehandling. Med dette menes 
her informasjon som finnes offentlig tilgjengelig på Internett, slik som tekster, bilder og 
videoer. Informasjonen er ikke skjermet fra allmenheten, og den kan innhentes uten at noen 
former for sikkerhetsbarrierer brytes. Det kan gjelde enkelte offentlige registre, 
mediedatabaser, ulike søkemotorer, sosiale medier mv. Noen av kildene er redaktørstyrt (slik 
som nrk.no), mens andre er sosiale medier, hvor det ikke er en ansvarlig redaktør (Facebook, 
Instagram, Youtube, Twitter, blogger). Noen av kildene krever en egen profil og innlogging.  

Offentlige registre der UNE har egen innlogging, faller derimot utenfor. (Folkeregisteret, 
AAregisteret, SIS mv.). Slike registre kan vi altså bruke som før slik det er mest hensiktsmessig. 

1.2 Viktige utgangspunkter 
Formålet med UNEs søk i slike åpne kilder er å fremskaffe informasjon knyttet til klagere til 
bruk i saksbehandlingen og i arbeidet med rettssaker og lignende. Det overordnede formålet er 
å fatte riktige vedtak i tråd med regelverket for utlendings- og statsborgersaker. Søk kan være 
nødvendig for å nå dette målet. Utgangspunktet er at Internett generelt, og sosiale medier 
spesielt, kan være nyttig i vår saksbehandling på linje med en rekke andre kilder. 
Informasjonen kan være både til gunst og til ugunst for en klager.  

Vær oppmerksom på at mye informasjon på Internett kan regnes som usikker. Informasjonen 
kan være feil og ufullstendig og den kan dessuten feiltolkes. Særlig gjelder dette for sosiale 
medier. Kildekritikk er ekstra viktig, og det samme gjelder muligheten for kontradiksjon – at 
klageren får uttale seg om relevante funn. Se punkt 6, under. 

1.3 Det forvaltningsrettslige grunnlaget for bruken 
Utlendingsmyndighetene har plikt til å utrede en sak «så godt som mulig» før vi fatter vedtak, 
se forvaltningsloven § 17. Utlendingsloven § 93 fjerde ledd slår også fast at myndighetene har 
et selvstendig ansvar for å innhente nødvendige og tilgjengelige opplysninger i 
beskyttelsessaker. Undersøkelsesplikten gjelder momenter som både taler til gunst og ugunst 
for søkeren. I vurderingen av hva som er «mulig» må vi må også ta hensyn til hva som er 
effektiv saksbehandling og forsvarlig bruk av ressursene.  

Klageren har en vidtrekkende plikt til å opplyse saken sin, se særlig utlendingsloven § 83 første 
og annet ledd, § 93 fjerde ledd og statsborgerloven § 29. 

1.4 Personopplysningsvern  
Behandling av personopplysninger krever et rettslig grunnlag. Bestemmelsene i 
utlendingsloven § 83a og statsborgerloven § 29a med forskrifter gir myndighetene en adgang 
til å behandle personopplysninger for nærmere angitte formål. Ett av formålene er å behandle 
klager på vedtak og ved søksmål mot staten. Hjemmelen er vid, men likevel ikke en «blanco-
fullmakt» for fritt å søke, lagre, sammenstille og bruke personopplysninger.1 UNEs søk må 
være «nødvendig» og i tråd med de grunnleggende personvernrettslige prinsippene nedfelt i 
EUs personvernforordning (GDPR), som gjelder som norsk lov etter personopplysningsloven. 
Dette gjelder f.eks. kravet om proporsjonalitet (forholdsmessighet), integritet (opplysningene 
skal f.eks. ikke kunne endres), formålsbegrensning (holde oss til det opprinnelige formålet 

 
1Se «Søk i åpne kilder – hva er lov?», Rapport til Utlendingsdirektoratet, av advokatfirmaet Simonsen 
Vogt Wig (SVW), juni 2019, s. 12. Sak 18/00810-10. 
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med søket) og dataminimering (begrense persondata til det som er nødvendig for formålet).2 
Se nærmere www.datatilsynet.no. Dessuten kan kravet til riktighet – altså 
opplysningskvaliteten – by på særlige utfordringer. Se pkt. 6.2.  
 
Krav til nødvendighet følger også av EMK art. 8, i alle fall for lagring av personopplysninger.3 
For «særlige kategorier» personopplysninger - sensitive opplysninger, slik som opplysninger 
om religion, helse, politisk oppfatning og seksuell orientering – har vi egne begrensninger i 
forordningen artikkel 9. Dette er bl.a. relevant for søk i sosiale medier.  
 
Regelverket krever særlig en kritisk tilnærming til lagring og gjenbruk av personopplysninger. 
Jo mer sensitive opplysningene er, jo nøyere må vi vurdere vår bruk av opplysningene. 
 
UNEs tiltak og rutiner er etablert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og 
vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Dette fordi det er sannsynlig at våre søk 
representerer en «høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter» jf. forordningen art. 
35. Se sak 18/00030.   

1.5 Taushetsplikt     
Elektroniske søk vil etterlate seg digitale spor, og disse kan igjen fanges opp av utenforstående. 
Søkene må derfor aldri være utformet slik at vi røper forhold som er underlagt taushetsplikt, se 
forvaltningsloven § 13 flg. Et eksempel er opplasting av saksdokumenter på Internett for å 
bruke oversettertjenester.  

[tekst er fjernet] 

1.6 Organisering av arbeidet – særlig om OSINT-gruppen  
Saksbehandlere og nemndledere skal i utgangspunktet selv søke etter nødvendig informasjon. 
De kan be om bistand fra superbrukerne i OSINT4-gruppen. Gruppen er underlagt  

avdelingsleder i Sak 1. Gruppen består av saksbehandlere fra saksavdelingene og en 
nemndleder. De har god kompetanse til å gjennomføre søk i åpne kilder. Gruppen skal være en 
ressurs for resten av UNE. Den skal delta i tverretatlige nettverk og gis mulighet for å beholde 
og øke kompetansen innen innhenting av informasjon fra åpne kilder. Se UNEtt under 
Saksbehandling, Temaveiledninger og Sosiale medier for mer informasjon. 

Gruppen skal ha oversikt over UNEs søk i åpne kilder og sørge for at søkene blir så gode og 
effektive som mulig. Den skal også stå for opplæring og bevisstgjøring internt og utarbeide 
egnet veiledningsmateriell. Gruppen og dens leder har et overordnet ansvar.  

1.7 ID-nettverket 
Nettverket kan også gi bistand og råd i enkeltsaker. Dette kan f.eks. gjelde om det er 
nødvendig og hensiktsmessig å søke i åpne kilder for å løse en sak.  Nettverket har minst ett 
medlem fra hver avdeling (inkl. nemndledergruppen) og minst ett medlem fra OSINT-
gruppen. Adressen til ID-nettverket er Mail_ID-nettverk. 

 
2 https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personvernprinsippene/grunnleggende-
personvernprinsipper/dataminimering/ 
3 SVW s. 6 
4 (OSINT = Open Source INTelligence) 

http://www.datatilsynet.no/
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 Når kan eller skal vi gjøre nettsøk? 

2.1 Ikke søk 

• vilkårlig, men ha en plan og et klart formål (kravet til nødvendighet) 
• der dette vil kunne bryte taushetsplikten, ev. i kombinasjon med ulike søk 
• etter opplysninger som er gradert i henhold til sikkerhetsloven 
• etter opplysninger som er skjermet, f.eks. hemmelig adresse 
• ved hjelp av egen profil 

 
Kontakt OSINT-gruppen om du er i tvil og GJS om spørsmålet gjelder personvern. 

2.2 Ikke gjør søk hvis saken allerede er tilstrekkelig opplyst 
Dersom innhenting av opplysninger fra åpne kilder trolig ikke vil ha noen betydning for 
avgjørelsen av saken, skal man ikke søke. Dette av hensyn både til personvern (kravet til 
nødvendighet) og til ressursbruk. 

Vær oppmerksom på at både politiet og UDI kan ha undersøkt åpne kilder. Dette bør vi sjekke 
i DUF. Egne undersøkelser vil særlig være aktuelt der det har gått noen tid siden UDIs vedtak, 
der det er nye opplysninger i saken, og i saker der utlendingen kommer med nye anførsler 
overfor UNE. 

2.3 Momenter i en kost/nytte-vurdering  
Vi må vurdere nøye om det kan få betydning for avgjørelsen å gjennomføre søk 
(nødvendighetskravet). Vi må dessuten foreta en løpende kost/nytte-vurdering av behovet for 
videre undersøkelser når vi først søker; nettsøk kan erfaringsmessig ta mye tid. Kan videre søk 
være avgjørende for sakens utfall? Avklaring av identitet kan imidlertid være viktig uavhengig 
av utfallet. Søk må uansett, så langt som mulig, være målrettet og konkret. 

Lagene og de fagansvarlige må i samarbeid med OSINT-gruppen samle og dele erfaring med 
ulike kilder og søkemuligheter knyttet til sakstyper. Råd og tips her hører hjemme i 
temaveiledninger på UNEtt og andre egnede informasjonskanaler.  

[Tekst er fjernet] 

  […]sikkerhetshensyn  

3.1 Sikkerhetsutfordringer   
UNE må ivareta taushetsplikt og sikkerhet for ansatte, klagere og tredjepersoner. All bruk av 
Internett etterlater seg digitale spor. Informasjonskapsler lagres lokalt på den enkelte 
datamaskin/enhet.  

Ved et nettsøk må vi regne med at den tjenesten som man benytter (for eksempel Google), 
lagrer benyttede søkeord i organiserte databaser koblet til IP-adresse og lokale 
informasjonskapsler. Dette vil være søkbart, og logger kan potensielt genereres. Dessuten kan 
det hende at tjenesteleverandører, uavhengig av konkrete søkeord, kan finne frem til hvem 
som gjorde søket. De ulike tjenestene kan i tillegg dele data med hundrevis av selskaper i ulike 
land (for eksempel Gulesider.no). UNE har ingen kontroll på hva som deles, hva som potensielt 
kan komme på avveie ved et dataangrep hos en tjenesteleverandør, eller om 
tjenesteleverandøren gir ut opplysningene ved en forespørsel.  

[Tekst er fjernet] 
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 Hvordan søker vi? 

4.1 Sjekk veiledning på UNEtt 
Det er laget en egen veiledning for hvordan man finner parametere for å gjennomføre søk, hva 
man bør se etter og hvordan man bør gjennomføre søk. Se temaveiledning som er tilgjengelig 
på temasiden til OSINT på UNEtt. Nedenfor skisseres noen grenser for vår aktivitet i sosiale 
medier, samt noe om hvordan man søker. 

4.2 Bruk av søkemotorer og programmer 
Bruk av en ny programvare må vurderes i samarbeid med TU. Det er forbudt for den enkelte å 
laste ned programvare på UNE-PCer eller andre UNE-enheter. 

[tekst er fjernet] 

4.3 Sosiale medier som krever innlogging 
Mange sosiale medier krever innlogging og egen brukerkonto.  

[tekst er fjernet] 

4.4 Hvordan finner vi søkerens profil?  
Temaveiledningen har råd og tips.  

[tekst er fjernet] 

 Relevante funn må sikres og lagres 

5.1 Utgangspunkter for lagring 
Relevante opplysninger skal dokumenteres og lagres på lik linje med øvrige opplysninger i 
saken. Av hensyn til personvernet må vi likevel være kritiske til hva vi lagrer i DUF - eller andre 
steder. Det kan bare være informasjon som vi mener er relevant for saken. Annen informasjon 
skal ikke lagres. Kravene til nødvendighet, proporsjonalitet og dataminimering krever en 
kritisk tilnærming.  

Dels gjelder dette hva slags opplysninger det handler om. Jo mer sensitivt, jo grundigere bør 
vurderingen være. Særlig grundige må vi være for opplysninger om «særlige kategorier av 
personopplysninger», slik som etnisk opprinnelse, helse, religion, seksuelle forhold og politisk 
oppfatning (se personvernforordningen art. 9). Her bør vi legge til grunn en noe strengere 
nødvendighetsvurdering enn ellers5. Vi bør også tenke oss ekstra godt om for opplysninger om 
straffedommer og lovovertredelser – som ikke ligger i DUF allerede – og som det generelt anses 
som inngripende å lagre opplysninger om.  

Enkelte treff skal vi ikke lagre selv om de er relevante. Dette gjelder for særlig belastende eller 
sensitive data, slik som bilder med seksualisert innhold. Lagring vil her som utgangspunkt ikke 
tilfredsstille kravet om proporsjonalitet i art. 5. Relevante funn kan eventuelt beskrives i et 
notat om det virkelig er nødvendig, se under. Sladding er et annet og ofte bedre alternativ, se 
temaveiledning om dette. Kontakt gjerne personvernombudet eller GJS om slike særlig 
sensitive data. OSINT-gruppen kan bistå med de tekniske sidene ved en sladding.  

Den kritiske tilnærmingen gjelder også for opplysninger om identifiserbare tredjepersoner 
– altså alle andre enn klageren eller den som har fullmakt. Slike tredjepersoner har jo ingen 
mulighet til å ivareta sine rettigheter etter personvernregelverket og blir ikke kjent med at de 

 
5 SVW s.14 
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er registrert i DUF (UDB). Noen typetilfeller: Hvis en familierelasjon er viktig i en sak, vil 
familiemedlemmer typisk være relevante å lagre opplysninger om. Motsatt hvis tredjepersoner 
ikke har noen tilknytning til klageren. Finner vi klagerens profil via andres profiler, trenger vi 
ikke alltid vise veien til klagerens profil. Vurder dette konkret. Hvis det er relevant at klageren 
har «liket» en viss type propaganda, er det ikke nødvendig å ha informasjon om andre som har 
gjort det samme.  

Kombinasjonen tredjepersoner og sensitive opplysning krever en ekstra god vurdering av 
nødvendighet og proporsjonalitet. Vi må stille spørsmålet om det virkelig er nødvendig å lagre 
slike opplysninger og om det finnes et alternativ. Vi bør nemlig velge den minst inngripende 
løsningen sett fra et personvern-ståsted. Sladding kan derfor være aktuelt. Det må likevel 
gjøres på en måte der det fremgår hva som er sladdet og ev. hvorfor. (UNE skal ikke 
manipulere bevismateriale.) GJS eller personvernombudet kan bistå i vurderingen, og OSINT-
gruppen kan bistå med det tekniske.  

En annen mulighet er å beskrive funn uten å bruke navn eller andre detaljerte persondata, som 
ellers blir værende i DUF (UDB). Brukes et slikt notat til klagerens ugunst, må det gå frem at to 
personer i UNE har sett det samme. Hensyn til etterprøvbarhet og notoritet må ivaretas.  

Vi må også ta i betraktning hvilke kilder som er opphavet til informasjonen. Jo åpnere kildene 
er, jo lettere vil det være å lagre relevante opplysninger på en sak. Snevre kilder som krever 
innlogging, og som neppe er ment for allmennheten, gir et svakere rettslig grunnlag for 
lagring.  

Dessuten må vi se hen til hvor sikre vi er på at informasjonen er korrekt og om 
informasjonen knytter seg til en sårbar person, for eksempel barn. Igjen er det kravet til 
proporsjonalitet som må vurderes godt6.  

Vi må altså vurdere ønsket om lagring helhetlig. Om du er i tvil om kravene i 
personvernforordningen er oppfylt, ta kontakt med OSINT eller GJS/personvernombudet.  

5.2 Funn 
Relevante og nødvendige funn bør sikres raskt i tilfelle opplysningene på nettstedet endres 
eller den aktuelle kontoen lukkes/endres.  

Det er viktig at bildet inneholder nettstedets adresse og tidspunkt/dato for funnet. Original 
tekst må lagres, sammen med ev. oversatt tekst. 

[tekst er fjernet] 

5.3 Manglende funn 
Vi bør alltid dokumentere at vi har gjort søk og hva vi har gjort, f.eks. i merknader på en sak. 

Manglende funn bør i noen tilfeller dokumenteres bedre. Dette kan gjøres i et internt notat 
ved bruk av nick 6208, eller i mer utfyllende merknader på saken. Beskriv søkene ved å angi 
nettsteder, søkeord mv. og tidspunktene for søk. Formålet med dette er å synliggjøre at det har 
vært gjort søk, og på den måten hindre unødvendig ressursbruk senere. Manglende funn kan 
også være relevant i en troverdighetsvurdering der man forventer funn.  

 
6 SVW s. 13 flg. 
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 Hvordan bruke opplysningene i saksbehandlingen? 

6.1 Klagerens innsynsrett – kontradiksjon 
Klageren har som hovedregel rett til innsyn i alle dokumenter i egen sak. Det er likevel en 
rekke unntak i forvaltningsloven § 19, bl.a. for opplysninger av betydning for nasjonale 
forsvars- eller sikkerhetsinteresser eller opplysninger som gjelder en annen persons 
helseforhold. Mindreårige under 15 år skal heller ikke få innsyn i opplysninger underlagt 
lovbestemt taushetsplikt, se § 18.  

Innsynsretten kan utsettes hvis slikt innsyn kan motvirke muligheten for å få saken avklart, se 
forvaltningsloven § 20. Funn, for eksempel fra Facebook, kan da midlertidig lagres som et 
internt notat. Når saken er ferdig utredet, må notat gjøres til et normalt saksdokument og 
klageren må få innsyn i funnene på en egnet måte.  

UNE må påse at klageren blir informert om funn og får anledning til å uttale seg 
(kontradiksjon). UNE må derfor kontakte klageren om alle nye og saksspesifikke funn - eller 
manglende funn der funn var forventet - som kan få betydning i saken. Det gjelder likevel ikke 
funn som støtter klagerens forklaring, eller som ikke vil være avgjørende, se forvaltningsloven 
§ 17. Det gjelder heller ikke for UNEs kontroll av nettsider som klageren selv har vist til – dette 
vil jo ikke være nye forhold. Andre unntak står også i denne bestemmelsen. 

Hvis vi vurderer å bruke nye opplysninger fra nettsøk i vedtaket, skal vi først be om en 
uttalelse.  

Opplysninger fra nettsøk som avviker fra annen informasjon i saken, kan igjen gi grunn til 
videre undersøkelser fra andre kilder, for eksempel i klagerens tidligere saker eller i andres 
saker i DUF. En slik indirekte bruk av opplysninger fra Internett krever ikke at klageren varsles 
om nettsøket. Hvis vi derimot finner uoverensstemmelser eller lignende etter slike videre 
undersøkelser, er det disse vi eventuelt må varsle klageren om.  

Hvis nettsøk stemmer overens med andre opplysninger i saken, er det ikke nødvendig å 
informere klageren om at vi har gjennomført en kontroll av klagerens profil eller gjort andre 
undersøkelser på Internett. 

Innsyn og mulighet for kommentarer kan skje gjennom korrespondanse, samtale eller et 
nemndmøte. På hvilket tidspunkt opplysningene skal gjøres kjent for parten, må vurderes opp 
mot kontrollhensynet. Dersom klageren skal stilles spørsmål muntlig, må utskrifter av funnene 
være tilgjengelige ved utspørringen. Nemndleder og saksbehandler bør på forhånd også drøfte 
fremgangsmåte ved en samtale.  

Klagerens kommentarer må dokumenteres. Ved saksforberedende samtaler skjer dette i 
referatet, ved nemndmøter i vedtaket. Blir klageren bedt om å åpne en profil, må dette også 
dokumenteres sammen med responsen. 

6.2 Kildekritikk 
Opplysninger fra åpne kilder må vurderes med et kildekritisk blikk. Det gjelder særlig 
opplysninger fra sosiale medier. Ved vurderingen må vi blant annet se på 

• hvor informasjonen stammer fra (kildens troverdighet) 
• konteksten den står i (formålet med informasjonen, type kilde og sammenhengen ellers 

– betydning av bl.a. kultur og alder må særlig vurderes) 
• om opplysningen er lagt inn frivillig 
• om vi har en eller flere ulike informasjonskilder på nettet – og om de sier det samme 
• om opplysningen er (opp)datert 
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• om den bekrefter eller avkrefter andre opplysninger i saken 
• klagerens kommentarer til opplysningene 

Bevisverdien av opplysninger må vurderes konkret og holdes opp mot andre kilder. Som 
utgangspunkt skal manglende funn – fravær av opplysninger – behandles med større 
varsomhet enn funn. 

Opplysninger på sosiale medier kan ha ulike formål. Det store flertall bruker Facebook og 
lignende medier med brukerkonto til sosial kontakt med slekt, venner og bekjente. De kan 
derfor ha liten interesse i å utgi seg for en annen enn den de er. Brukere kan imidlertid bevisst 
eller ubevisst legge ut uriktige opplysninger, og noe kan være lagt ut i den hensikt å 
manipulere andre. Mange brukere oppretter falske profiler eller har flere profiler til forskjellige 
formål. Noen kan også legge ut opplysninger i andres navn.  

Opplysninger på sosiale medier er uansett aldri en forklaring til myndighetene med en 
sannhetsplikt, og de må vurderes deretter. Dette betyr at vi generelt sett må vise varsomhet i 
bruk av opplysninger på slike medier. 

 

Sonja Engen Siewert (sign.)  
avdelingsdirektør 
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	1.2 Viktige utgangspunkter
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	1.4 Personopplysningsvern
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	1.6 Organisering av arbeidet – særlig om OSINT-gruppen
	1.7 ID-nettverket

	UNE bruker informasjon fra nettbaserte, åpne kilder i sin saksbehandling. Med dette menes her informasjon som finnes offentlig tilgjengelig på Internett, slik som tekster, bilder og videoer. Informasjonen er ikke skjermet fra allmenheten, og den kan innhentes uten at noen former for sikkerhetsbarrierer brytes. Det kan gjelde enkelte offentlige registre, mediedatabaser, ulike søkemotorer, sosiale medier mv. Noen av kildene er redaktørstyrt (slik som nrk.no), mens andre er sosiale medier, hvor det ikke er en ansvarlig redaktør (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, blogger). Noen av kildene krever en egen profil og innlogging. 
	Offentlige registre der UNE har egen innlogging, faller derimot utenfor. (Folkeregisteret, AAregisteret, SIS mv.). Slike registre kan vi altså bruke som før slik det er mest hensiktsmessig.
	Formålet med UNEs søk i slike åpne kilder er å fremskaffe informasjon knyttet til klagere til bruk i saksbehandlingen og i arbeidet med rettssaker og lignende. Det overordnede formålet er å fatte riktige vedtak i tråd med regelverket for utlendings- og statsborgersaker. Søk kan være nødvendig for å nå dette målet. Utgangspunktet er at Internett generelt, og sosiale medier spesielt, kan være nyttig i vår saksbehandling på linje med en rekke andre kilder. Informasjonen kan være både til gunst og til ugunst for en klager. 
	Vær oppmerksom på at mye informasjon på Internett kan regnes som usikker. Informasjonen kan være feil og ufullstendig og den kan dessuten feiltolkes. Særlig gjelder dette for sosiale medier. Kildekritikk er ekstra viktig, og det samme gjelder muligheten for kontradiksjon – at klageren får uttale seg om relevante funn. Se punkt 6, under.
	Utlendingsmyndighetene har plikt til å utrede en sak «så godt som mulig» før vi fatter vedtak, se forvaltningsloven § 17. Utlendingsloven § 93 fjerde ledd slår også fast at myndighetene har et selvstendig ansvar for å innhente nødvendige og tilgjengelige opplysninger i beskyttelsessaker. Undersøkelsesplikten gjelder momenter som både taler til gunst og ugunst for søkeren. I vurderingen av hva som er «mulig» må vi må også ta hensyn til hva som er effektiv saksbehandling og forsvarlig bruk av ressursene. 
	Klageren har en vidtrekkende plikt til å opplyse saken sin, se særlig utlendingsloven § 83 første og annet ledd, § 93 fjerde ledd og statsborgerloven § 29.
	Behandling av personopplysninger krever et rettslig grunnlag. Bestemmelsene i utlendingsloven § 83a og statsborgerloven § 29a med forskrifter gir myndighetene en adgang til å behandle personopplysninger for nærmere angitte formål. Ett av formålene er å behandle klager på vedtak og ved søksmål mot staten. Hjemmelen er vid, men likevel ikke en «blanco-fullmakt» for fritt å søke, lagre, sammenstille og bruke personopplysninger. UNEs søk må være «nødvendig» og i tråd med de grunnleggende personvernrettslige prinsippene nedfelt i EUs personvernforordning (GDPR), som gjelder som norsk lov etter personopplysningsloven. Dette gjelder f.eks. kravet om proporsjonalitet (forholdsmessighet), integritet (opplysningene skal f.eks. ikke kunne endres), formålsbegrensning (holde oss til det opprinnelige formålet med søket) og dataminimering (begrense persondata til det som er nødvendig for formålet). Se nærmere www.datatilsynet.no. Dessuten kan kravet til riktighet – altså opplysningskvaliteten – by på særlige utfordringer. Se pkt. 6.2. 
	Krav til nødvendighet følger også av EMK art. 8, i alle fall for lagring av personopplysninger. For «særlige kategorier» personopplysninger - sensitive opplysninger, slik som opplysninger om religion, helse, politisk oppfatning og seksuell orientering – har vi egne begrensninger i forordningen artikkel 9. Dette er bl.a. relevant for søk i sosiale medier. 
	Regelverket krever særlig en kritisk tilnærming til lagring og gjenbruk av personopplysninger. Jo mer sensitive opplysningene er, jo nøyere må vi vurdere vår bruk av opplysningene.
	UNEs tiltak og rutiner er etablert etter en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Dette fordi det er sannsynlig at våre søk representerer en «høy risiko for fysiske personers rettigheter og friheter» jf. forordningen art. 35. Se sak 18/00030.  
	Elektroniske søk vil etterlate seg digitale spor, og disse kan igjen fanges opp av utenforstående. Søkene må derfor aldri være utformet slik at vi røper forhold som er underlagt taushetsplikt, se forvaltningsloven § 13 flg. Et eksempel er opplasting av saksdokumenter på Internett for å bruke oversettertjenester. 
	[tekst er fjernet]
	Saksbehandlere og nemndledere skal i utgangspunktet selv søke etter nødvendig informasjon. De kan be om bistand fra superbrukerne i OSINT-gruppen. Gruppen er underlagt 
	avdelingsleder i Sak 1. Gruppen består av saksbehandlere fra saksavdelingene og en nemndleder. De har god kompetanse til å gjennomføre søk i åpne kilder. Gruppen skal være en ressurs for resten av UNE. Den skal delta i tverretatlige nettverk og gis mulighet for å beholde og øke kompetansen innen innhenting av informasjon fra åpne kilder. Se UNEtt under Saksbehandling, Temaveiledninger og Sosiale medier for mer informasjon.
	Gruppen skal ha oversikt over UNEs søk i åpne kilder og sørge for at søkene blir så gode og effektive som mulig. Den skal også stå for opplæring og bevisstgjøring internt og utarbeide egnet veiledningsmateriell. Gruppen og dens leder har et overordnet ansvar. 
	Nettverket kan også gi bistand og råd i enkeltsaker. Dette kan f.eks. gjelde om det er nødvendig og hensiktsmessig å søke i åpne kilder for å løse en sak.  Nettverket har minst ett medlem fra hver avdeling (inkl. nemndledergruppen) og minst ett medlem fra OSINT-gruppen. Adressen til ID-nettverket er Mail_ID-nettverk.
	2 Når kan eller skal vi gjøre nettsøk?
	2.1 Ikke søk
	 75Bvilkårlig, men ha en plan og et klart formål (kravet til nødvendighet)
	 76Bder dette vil kunne bryte taushetsplikten, ev. i kombinasjon med ulike søk
	 77Better opplysninger som er gradert i henhold til sikkerhetsloven
	2.2 Ikke gjør søk hvis saken allerede er tilstrekkelig opplyst
	2.3 Momenter i en kost/nytte-vurdering

	 vilkårlig, men ha en plan og et klart formål (kravet til nødvendighet)
	 der dette vil kunne bryte taushetsplikten, ev. i kombinasjon med ulike søk
	 etter opplysninger som er gradert i henhold til sikkerhetsloven
	 etter opplysninger som er skjermet, f.eks. hemmelig adresse
	 ved hjelp av egen profil
	Kontakt OSINT-gruppen om du er i tvil og GJS om spørsmålet gjelder personvern.
	Dersom innhenting av opplysninger fra åpne kilder trolig ikke vil ha noen betydning for avgjørelsen av saken, skal man ikke søke. Dette av hensyn både til personvern (kravet til nødvendighet) og til ressursbruk.
	Vær oppmerksom på at både politiet og UDI kan ha undersøkt åpne kilder. Dette bør vi sjekke i DUF. Egne undersøkelser vil særlig være aktuelt der det har gått noen tid siden UDIs vedtak, der det er nye opplysninger i saken, og i saker der utlendingen kommer med nye anførsler overfor UNE.
	Vi må vurdere nøye om det kan få betydning for avgjørelsen å gjennomføre søk (nødvendighetskravet). Vi må dessuten foreta en løpende kost/nytte-vurdering av behovet for videre undersøkelser når vi først søker; nettsøk kan erfaringsmessig ta mye tid. Kan videre søk være avgjørende for sakens utfall? Avklaring av identitet kan imidlertid være viktig uavhengig av utfallet. Søk må uansett, så langt som mulig, være målrettet og konkret.
	Lagene og de fagansvarlige må i samarbeid med OSINT-gruppen samle og dele erfaring med ulike kilder og søkemuligheter knyttet til sakstyper. Råd og tips her hører hjemme i temaveiledninger på UNEtt og andre egnede informasjonskanaler. 
	[Tekst er fjernet]
	3  […]sikkerhetshensyn
	3.1 Sikkerhetsutfordringer

	UNE må ivareta taushetsplikt og sikkerhet for ansatte, klagere og tredjepersoner. All bruk av Internett etterlater seg digitale spor. Informasjonskapsler lagres lokalt på den enkelte datamaskin/enhet. 
	Ved et nettsøk må vi regne med at den tjenesten som man benytter (for eksempel Google), lagrer benyttede søkeord i organiserte databaser koblet til IP-adresse og lokale informasjonskapsler. Dette vil være søkbart, og logger kan potensielt genereres. Dessuten kan det hende at tjenesteleverandører, uavhengig av konkrete søkeord, kan finne frem til hvem som gjorde søket. De ulike tjenestene kan i tillegg dele data med hundrevis av selskaper i ulike land (for eksempel Gulesider.no). UNE har ingen kontroll på hva som deles, hva som potensielt kan komme på avveie ved et dataangrep hos en tjenesteleverandør, eller om tjenesteleverandøren gir ut opplysningene ved en forespørsel. 
	[Tekst er fjernet]
	4 Hvordan søker vi?
	4.1 Sjekk veiledning på UNEtt
	4.2 Bruk av søkemotorer og programmer
	4.3 Sosiale medier som krever innlogging
	4.4 Hvordan finner vi søkerens profil?

	Det er laget en egen veiledning for hvordan man finner parametere for å gjennomføre søk, hva man bør se etter og hvordan man bør gjennomføre søk. Se temaveiledning som er tilgjengelig på temasiden til OSINT på UNEtt. Nedenfor skisseres noen grenser for vår aktivitet i sosiale medier, samt noe om hvordan man søker.
	Bruk av en ny programvare må vurderes i samarbeid med TU. Det er forbudt for den enkelte å laste ned programvare på UNE-PCer eller andre UNE-enheter.
	[tekst er fjernet]
	Mange sosiale medier krever innlogging og egen brukerkonto. 
	[tekst er fjernet]
	Temaveiledningen har råd og tips. 
	[tekst er fjernet]
	5 Relevante funn må sikres og lagres
	5.1 Utgangspunkter for lagring
	5.2 Funn
	5.3 Manglende funn

	Relevante opplysninger skal dokumenteres og lagres på lik linje med øvrige opplysninger i saken. Av hensyn til personvernet må vi likevel være kritiske til hva vi lagrer i DUF - eller andre steder. Det kan bare være informasjon som vi mener er relevant for saken. Annen informasjon skal ikke lagres. Kravene til nødvendighet, proporsjonalitet og dataminimering krever en kritisk tilnærming. 
	Dels gjelder dette hva slags opplysninger det handler om. Jo mer sensitivt, jo grundigere bør vurderingen være. Særlig grundige må vi være for opplysninger om «særlige kategorier av personopplysninger», slik som etnisk opprinnelse, helse, religion, seksuelle forhold og politisk oppfatning (se personvernforordningen art. 9). Her bør vi legge til grunn en noe strengere nødvendighetsvurdering enn ellers. Vi bør også tenke oss ekstra godt om for opplysninger om straffedommer og lovovertredelser – som ikke ligger i DUF allerede – og som det generelt anses som inngripende å lagre opplysninger om. 
	Enkelte treff skal vi ikke lagre selv om de er relevante. Dette gjelder for særlig belastende eller sensitive data, slik som bilder med seksualisert innhold. Lagring vil her som utgangspunkt ikke tilfredsstille kravet om proporsjonalitet i art. 5. Relevante funn kan eventuelt beskrives i et notat om det virkelig er nødvendig, se under. Sladding er et annet og ofte bedre alternativ, se temaveiledning om dette. Kontakt gjerne personvernombudet eller GJS om slike særlig sensitive data. OSINT-gruppen kan bistå med de tekniske sidene ved en sladding. 
	Den kritiske tilnærmingen gjelder også for opplysninger om identifiserbare tredjepersoner – altså alle andre enn klageren eller den som har fullmakt. Slike tredjepersoner har jo ingen mulighet til å ivareta sine rettigheter etter personvernregelverket og blir ikke kjent med at de er registrert i DUF (UDB). Noen typetilfeller: Hvis en familierelasjon er viktig i en sak, vil familiemedlemmer typisk være relevante å lagre opplysninger om. Motsatt hvis tredjepersoner ikke har noen tilknytning til klageren. Finner vi klagerens profil via andres profiler, trenger vi ikke alltid vise veien til klagerens profil. Vurder dette konkret. Hvis det er relevant at klageren har «liket» en viss type propaganda, er det ikke nødvendig å ha informasjon om andre som har gjort det samme. 
	Kombinasjonen tredjepersoner og sensitive opplysning krever en ekstra god vurdering av nødvendighet og proporsjonalitet. Vi må stille spørsmålet om det virkelig er nødvendig å lagre slike opplysninger og om det finnes et alternativ. Vi bør nemlig velge den minst inngripende løsningen sett fra et personvern-ståsted. Sladding kan derfor være aktuelt. Det må likevel gjøres på en måte der det fremgår hva som er sladdet og ev. hvorfor. (UNE skal ikke manipulere bevismateriale.) GJS eller personvernombudet kan bistå i vurderingen, og OSINT-gruppen kan bistå med det tekniske. 
	En annen mulighet er å beskrive funn uten å bruke navn eller andre detaljerte persondata, som ellers blir værende i DUF (UDB). Brukes et slikt notat til klagerens ugunst, må det gå frem at to personer i UNE har sett det samme. Hensyn til etterprøvbarhet og notoritet må ivaretas. 
	Vi må også ta i betraktning hvilke kilder som er opphavet til informasjonen. Jo åpnere kildene er, jo lettere vil det være å lagre relevante opplysninger på en sak. Snevre kilder som krever innlogging, og som neppe er ment for allmennheten, gir et svakere rettslig grunnlag for lagring. 
	Dessuten må vi se hen til hvor sikre vi er på at informasjonen er korrekt og om informasjonen knytter seg til en sårbar person, for eksempel barn. Igjen er det kravet til proporsjonalitet som må vurderes godt. 
	Vi må altså vurdere ønsket om lagring helhetlig. Om du er i tvil om kravene i personvernforordningen er oppfylt, ta kontakt med OSINT eller GJS/personvernombudet. 
	Relevante og nødvendige funn bør sikres raskt i tilfelle opplysningene på nettstedet endres eller den aktuelle kontoen lukkes/endres. 
	Det er viktig at bildet inneholder nettstedets adresse og tidspunkt/dato for funnet. Original tekst må lagres, sammen med ev. oversatt tekst.
	[tekst er fjernet]
	Vi bør alltid dokumentere at vi har gjort søk og hva vi har gjort, f.eks. i merknader på en sak.
	Manglende funn bør i noen tilfeller dokumenteres bedre. Dette kan gjøres i et internt notat ved bruk av nick 6208, eller i mer utfyllende merknader på saken. Beskriv søkene ved å angi nettsteder, søkeord mv. og tidspunktene for søk. Formålet med dette er å synliggjøre at det har vært gjort søk, og på den måten hindre unødvendig ressursbruk senere. Manglende funn kan også være relevant i en troverdighetsvurdering der man forventer funn. 
	6 Hvordan bruke opplysningene i saksbehandlingen?
	6.1 Klagerens innsynsrett – kontradiksjon
	6.2 Kildekritikk

	Klageren har som hovedregel rett til innsyn i alle dokumenter i egen sak. Det er likevel en rekke unntak i forvaltningsloven § 19, bl.a. for opplysninger av betydning for nasjonale forsvars- eller sikkerhetsinteresser eller opplysninger som gjelder en annen persons helseforhold. Mindreårige under 15 år skal heller ikke få innsyn i opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt, se § 18. 
	Innsynsretten kan utsettes hvis slikt innsyn kan motvirke muligheten for å få saken avklart, se forvaltningsloven § 20. Funn, for eksempel fra Facebook, kan da midlertidig lagres som et internt notat. Når saken er ferdig utredet, må notat gjøres til et normalt saksdokument og klageren må få innsyn i funnene på en egnet måte. 
	UNE må påse at klageren blir informert om funn og får anledning til å uttale seg (kontradiksjon). UNE må derfor kontakte klageren om alle nye og saksspesifikke funn - eller manglende funn der funn var forventet - som kan få betydning i saken. Det gjelder likevel ikke funn som støtter klagerens forklaring, eller som ikke vil være avgjørende, se forvaltningsloven § 17. Det gjelder heller ikke for UNEs kontroll av nettsider som klageren selv har vist til – dette vil jo ikke være nye forhold. Andre unntak står også i denne bestemmelsen.
	Hvis vi vurderer å bruke nye opplysninger fra nettsøk i vedtaket, skal vi først be om en uttalelse. 
	Opplysninger fra nettsøk som avviker fra annen informasjon i saken, kan igjen gi grunn til videre undersøkelser fra andre kilder, for eksempel i klagerens tidligere saker eller i andres saker i DUF. En slik indirekte bruk av opplysninger fra Internett krever ikke at klageren varsles om nettsøket. Hvis vi derimot finner uoverensstemmelser eller lignende etter slike videre undersøkelser, er det disse vi eventuelt må varsle klageren om. 
	Hvis nettsøk stemmer overens med andre opplysninger i saken, er det ikke nødvendig å informere klageren om at vi har gjennomført en kontroll av klagerens profil eller gjort andre undersøkelser på Internett.
	Innsyn og mulighet for kommentarer kan skje gjennom korrespondanse, samtale eller et nemndmøte. På hvilket tidspunkt opplysningene skal gjøres kjent for parten, må vurderes opp mot kontrollhensynet. Dersom klageren skal stilles spørsmål muntlig, må utskrifter av funnene være tilgjengelige ved utspørringen. Nemndleder og saksbehandler bør på forhånd også drøfte fremgangsmåte ved en samtale. 
	Klagerens kommentarer må dokumenteres. Ved saksforberedende samtaler skjer dette i referatet, ved nemndmøter i vedtaket. Blir klageren bedt om å åpne en profil, må dette også dokumenteres sammen med responsen.
	Opplysninger fra åpne kilder må vurderes med et kildekritisk blikk. Det gjelder særlig opplysninger fra sosiale medier. Ved vurderingen må vi blant annet se på
	 hvor informasjonen stammer fra (kildens troverdighet)
	 konteksten den står i (formålet med informasjonen, type kilde og sammenhengen ellers – betydning av bl.a. kultur og alder må særlig vurderes)
	 om opplysningen er lagt inn frivillig
	 om vi har en eller flere ulike informasjonskilder på nettet – og om de sier det samme
	 om opplysningen er (opp)datert
	 om den bekrefter eller avkrefter andre opplysninger i saken
	 klagerens kommentarer til opplysningene
	Bevisverdien av opplysninger må vurderes konkret og holdes opp mot andre kilder. Som utgangspunkt skal manglende funn – fravær av opplysninger – behandles med større varsomhet enn funn.
	Opplysninger på sosiale medier kan ha ulike formål. Det store flertall bruker Facebook og lignende medier med brukerkonto til sosial kontakt med slekt, venner og bekjente. De kan derfor ha liten interesse i å utgi seg for en annen enn den de er. Brukere kan imidlertid bevisst eller ubevisst legge ut uriktige opplysninger, og noe kan være lagt ut i den hensikt å manipulere andre. Mange brukere oppretter falske profiler eller har flere profiler til forskjellige formål. Noen kan også legge ut opplysninger i andres navn. 
	Opplysninger på sosiale medier er uansett aldri en forklaring til myndighetene med en sannhetsplikt, og de må vurderes deretter. Dette betyr at vi generelt sett må vise varsomhet i bruk av opplysninger på slike medier.
	Sonja Engen Siewert (sign.) avdelingsdirektør

