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Kan jeg stole på at det 
offentlige tar vare på mine 

data – eller bør jeg 
beskytte meg?

Hvem bestemmer –
norske politikere, 

utenlandske 
politikere eller 
tekgigantene?

Har de 
egentlig 

oversikt over 
og kontroll?

Er digitalisering viktigere 
enn menneskerettigheter?

Hvorfor og for 
hvem digitaliserer 

vi?



7

Schrems II handler om at europeiske virksomheter skal sitte 
med (den demokratiske) kontrollen

Schrems II handler om at norske data er beskyttet av 
europeiske menneskerettigheter

Schrems II handler om å digitalisere riktig



«Så det du sier er at vi skal velge bort sikre løsninger 
fra amerikanerne, våre allierte, og heller legge 
dataene i dårlige on-prem-løsninger hvor Nord-

Korea kan hacke dem?»
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Mulige «utveier»

• Europeisk innovasjon

• Lisensiering av teknologi

• Ny avtale med USA (og andre land)
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Mulige «utveier»

• Gode vurderinger av handlingsrommet
– Vurdere alle omstendigheter – proporsjonalitet 
– «ikke grunn til å tro»
– Ytterligere tiltak
– Unntaksregler
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Datatilsynets forventninger

• Etterlevelse er en løpende prosess?
– Alle må fullt ut etterleve til enhver tid
– Er det mulig å fullt ut etterleve til enhver tid?
– Schrems II endret landskapet over natta

• Etterlevelse er et gjennomsnitt?
– 95 % etterlevelse av overføringsregler og 100 % etterlevelse av informasjonssikkerhet > 

100% etterlevelse av overføringsregler og 70 % etterlevelse av informasjonssikkerhet
– … men alle skal selvsagt nå 100 % på alt over tid 
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Datatilsynets forventninger

• Datatilsynet kommer på tilsyn og 
dere er fortsatt i prosess?
– Oversikt
– Dokumenterte (forsvarlige) vurderinger
– Hvilket steg?
– Prioriteringer
– Hva står på spill?
– Gode vurderinger av alternativer
– Fremdriftsplan

• Verktøy ved vedtak
– Forbud
– Gjennomføringsfrist
– Reprimande
– Overtredelsesgebyr



Schrems II-dommen kan oppfattes som 
firkanta
urimelig på virksomhetsnivå
ressurskrevende
sinkende

Schrems II-dommen kan også oppfattes som 
en mulighet
et langtidsprosjekt
en påminnelse om at menneskerettigheter koster
et kompass for bærekraftig digitalisering

Schrems II påvirker digitaliseringstakten. 
Kommer vi til å angre om 10 år?
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