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Oversendelse av endelig kontrollrapport og vedtak om pålegg 

Vi viser til tilsyn hos Sysselmesteren på Svalbard den 9. mars 2022 og etterfølgende 

korrespondanse.  

 

Kontrollen er gjennomført med hjemmel i VIS-forordningen artikkel 41 nr. 1 og 2, jf. 

utlendingsloven § 102 bokstav d. Temaet for kontrollen var Sysselmesterens behandling av 

personopplysninger i forbindelse med saksbehandling av visumsøknader, herunder bruk av 

visuminformasjonssystemet (VIS) og Schengen Informasjonssystem (SIS).  
  

Saksgang 

Datatilsynets foreløpige kontrollrapport ble oversendt i brev av 22. juni 2022. I samme brev 

ble det varslet om at Datatilsynet ville treffe vedtak om pålegg i medhold av 
personopplysningsloven § 58 nr. 2: 

 

1. Sysselmesteren pålegges å klargjøre og dokumentere ansvarsfordelingen mellom 

Sysselmesteren og Utlendingsdirektoratet for behandling av personopplysninger i 

visuminformasjonssystemet VIS, etter at Datatilsynet har funnet grunnlag for å konstatere 

avvik i forhold til ansvarlighetsprinsippet i personvernforordningen artikkel 5 nr. 2. Vi 

viser til vår vurdering og konklusjon i kontrollrapporten punkt 4.1.  

 

2. Sysselmesteren pålegges å etablere internkontroll som er tilpasset sin virksomhet og sitt 

behandlingsansvar. Vi viser til vår vurdering og konklusjon i kontrollrapporten punkt 4.2.  

Sentrale elementer i internkontrollen vil være rutiner for opplæring, lagring og 

makulering av dokumenter samt avvikshåndtering.  

 

3. Sysselmesteren pålegges å etablere rutiner for håndtering av henvendelser fra registrerte 

om innsyn, retting og sletting i samsvar med VIS-forordningen art. 38.  

 

Sysselmesteren har i brev av 7. juli 2022 opplyst at de ikke har kommentarer til varslede 

pålegg nr. 1 og nr. 2. Når det gjelder det varslede pålegg nr. 3 er det opplyst at Sysselmesteren 

i dag har etablerte rutiner for håndtering av henvendelser fra registrerte om innsyn, retting og 

sletting. 



 

 
2 

Endelig kontrollrapport 
Datatilsynet oppfatter det slik at Sysselmesteren ikke har merknader til den foreløpige 

kontrollrapporten. Rapporten ferdigstilles derfor uten endringer. Endelig kontrollrapport følger 

vedlagt.  

 

Vi vil understreke at kontrollrapporten gjenspeiler forholdene slik de var på det tidspunktet 

kontrollen ble gjennomført. Endringer som er gjort i ettertid har ikke betydning for innholdet i 

rapporten, men vil være relevante i vurderingen av vedtak om pålegg og oppfølgingen av 

saken videre. 
 

Datatilsynets vurdering og vedtak om pålegg 

Datatilsynet merker seg at Sysselmesteren i ettertid har etablert rutiner for håndtering av 

henvendelser fra registrerte om innsyn, retting og sletting. Dersom det kommer henvendelser fra 

registrerte om innsyn, retting og sletting er rutinen at Utlendingsdirektoratet kontaktes og utfører 

oppgaven for Sysselmesteren på Svalbard. Datatilsynet anser at rutinene er tilfredsstillende og at 

kravet etter VIS-forordningen nå er oppfylt. Vårt varslede pålegg bortfaller dermed på dette 

punkt.  
 

Med hjemmel i personopplysningsloven § 58 nr. 2, bokstav d treffer Datatilsynet vedtak om 

følgende pålegg overfor Sysselmesteren på Svalbard: 

 
1. Sysselmesteren pålegges å klargjøre og dokumentere ansvarsfordelingen mellom 

Sysselmesteren og Utlendingsdirektoratet for behandling av personopplysninger i 

visuminformasjonssystemet VIS, etter at Datatilsynet har funnet grunnlag for å konstatere 

avvik i forhold til ansvarlighetsprinsippet i personvernforordningen artikkel 5 nr. 2. Vi 

viser til vår vurdering og konklusjon i kontrollrapporten punkt 4.1.  

 

2. Sysselmesteren pålegges å etablere internkontroll som er tilpasset sin virksomhet og sitt 

behandlingsansvar. Vi viser til vår vurdering og konklusjon i kontrollrapporten punkt 4.2.  

Sentrale elementer i internkontrollen vil være rutiner for opplæring, lagring og makulering 

av dokumenter samt avvikshåndtering.  

 

Frist for gjennomføring 
Fristen for å gjennomføre påleggene som nevnt over er 31. januar 2023. Innen denne fristen må 

dere sende oss en skriftlig bekreftelse på at påleggene er gjennomført. Ved behov for forlenget 

frist kan saksbehandler kontaktes.   

 

Dersom påleggene ikke er gjennomført innen fristen, vil vi vurdere bruk av tvangsmulkt, jf. 

personopplysningsloven § 29. 

 

Klageadgang  

Vedtaket kan påklages. En eventuell klage må sendes til oss innen tre uker etter at dette brevet er 

mottatt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dersom vi opprettholder vårt vedtak vil saken bli 

oversendt til Personvernnemnda for klagebehandling. 
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Partsinnsyn og offentlighet  

Som part i saken har dere rett til innsyn i sakens dokumenter etter bestemmelsene i 

forvaltningsloven §§ 18 flg. Vi gjør også oppmerksom på at sakens dokumenter i utgangspunktet 

er offentlige, jf. offentlighetsloven § 3. 

 

Hvis dere har spørsmål, kan dere ta kontakt med saksbehandler på epost: 

maren.vaagan@datatilsynet.no.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Camilla Nervik 

seksjonssjef 

Maren Vaagan 

juridisk seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi til: UTLENDINGSDIREKTORATET 

POLITIDIREKTORATET 

 

Vedlegg: Endelig kontrollrapport 
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