
Referat fra møte i faggruppe for juridiske vurderinger 

29.09.2008 10:00- 15:00 

 

 

Tilstede: Brit Hauge (MUSIT), Gitte Høy-Pedersen (VM), Svein Indrelid (BM), Sveinulf 

Hegstad (TMU), Mette Hide (KHM) (referent). 

Fra 12.30 til ca. 14.00 jurist Aslaug Bendiksen fra Datatilsynet. 

 

 

Opphavsrett til bilder som ligger i museets samlinger. Bilder er museets eie, bare beskyttet av 

åndsverkloven. Tromsø museum sliter fremdeles med at forskere betrakter det som sitt selv 

om det er tatt med institusjonens utstyr og i arbeidstiden. Dette kan være vanskelig å ta opp og 

man bør komme frem til felles regler. Når film brukes som formidling må man ha klare 

avtaler. Kan man lage felles regler for alle universitetene og få de inn i de kontraktene man 

bruker i slike tilfeller? 

 

Gruppen hadde besøk av jurist Aslaug Bendiksen fra Datatilsynet som skulle svare på en del 

spørsmål vi hadde vedrørende offentliggjøring av bilder og tekst. 

 

Hvor går grensen når det gjelder bilder av personer? For bilder gjelder personvernloven. 

Pressen har et eget regelsett. Behandlingsgrunnlag vil være vurdering etter § 8f i 

personopplysningsloven eller §8d. 

 

Sensitive personopplysninger som helseforhold, mistenkt/dømt/straffedømt, rasemessig/etnisk 

bakgrunn kommer inn under §9 i personopplysningsloven. Samtykke er behandlingsgrunnlag 

eller frivillige opplysninger. Behandling av personopplysninger skal konsesjonsbehandles. 

 

For publisering av andre typer opplysninger gjelder åndsverkloven og offentlighetsloven. 

Offentlighetsloven gjelder foran personopplysningsloven. § 13 i forvaltningsloven omhandler 

taushetsplikt i 60 år. Publisering av dokumenter eldre enn 60 år er OK. 

 

Bilder og portretter omfattes av åndsverkslovens § 45c.  Regler for avbilding gjelder i 

vedkommendes levetid + 15 år. Men bildene kan publiseres dersom det er av allmenn 

interesse. 

 

Publisering av topografisk arkiv er problematisk når det fremkommer sensitive opplysninger. 

Eksempel på slike er lovbrudd og dommer hvor alt unntas. Materiale i topografisk arkiv som 

er eldre enn 60, 80 og 100 år er det helt greit å publisere dersom det ikke fremkommer 

sensitive opplysninger. 

 

Publisering av gjenstandsbaser er OK dersom vedkommende eier vil  publisere den. For 

fotobaser gjelder reglene i åndsverksloven. Er bildene harmløse og ikke krenkende er det OK 

at de publiseres. Publisering av navn knyttet opp til bildene kan by på problemer. Likedan 

publisering av ansatte som driver utgravning. Innberetninger må sjekkes for detaljer i henhold 

til lovverket før de leggs ut på nett. Åpen arkeologi som er på KHMs nettsider må 

kontrollsikres. 

 

Man bør også vurdere skjerming av nettfangst som gjøres av for eksempel Google. 



 

Et formelt brev vil komme fra Datatilsynet om det vi har diskutert med 

Aslaug Bendiksen. 

 

19.10.2008 MH 

 


