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From: Agnethe Sidselrud  
Sent: Wednesday, May 27, 2015 11:29 AM 
To: 'rust-core@usit.uio.no'; Richard Edvin Borge 
Cc: Thomas Solvin; Geir Magne Vangen 
Subject: svar fra DT vedr RUST 
 
 
Hei, 
 
Datatilsynet svarer: 
 
 
"I vår behandling av konsesjonssøknad for RUST har vi vektlagt at utvalget av variabler som skal inn i 
registeret er vurdert som nødvendige for å oppfylle formålet med RUST, samt at det kun er de 
institusjonene som er berørt av et utestengelsesvedtak som får varsel.  
 
Når det gjelder variabler som skal inn i registeret er det avgjørende for formålet å kunne identifisere 
den enkelte student på en sikker måte. For norske studenter er det valgt fødselsnummer som 
identifikator. For studenter uten fødselsnummer må dere naturlignok finne andre identifikatorer. 
RUST inneholder allerede direkte identifiserende opplysninger (fødselsnummer). Slik jeg ser det vil 
det faktum at dere velger en annen type direkte identifiserende opplysninger for personer som ikke 
har fødselsnummer ikke endre rammebetingelsene for registeret. Det bør imidlertid fremgå av 
forskriften som regulerer bruken av RUST hvilke andre opplysninger som erstatter fødselsnummer 
for de søkere som ikke har dette.  
 
Når det gjelder videreformidling av varsel om utestengelse til alle universiteter og høyskoler  for de 
som ikke har f.nr er dette en vesentlig forskjell sammenlignet med de som har f.nr. 
Det er her tale om sensitive personopplysninger, og det er viktig å holde fast ved at tilgangen 
begrenses til de institusjoner som er direkte berørt. For utvidelse av denne tilgangen må denne 
endringen begrunnes nærmere." 
 
 
 
Det bekrefter konklusjonen fra den nasjonale arbeidsgruppen at sikker identifisering er en 
forutsetning for RUST. Den kan neppe oppnås uten et personnummer eller annen unik id (som ikke 
eksisterer). 
 
Det som er vanskelig er derimot antall utestengte søkere det gjelder (stort antall!) og behovet 
institusjonene utvilsomt har til å spre informasjon om disse søkere til andre institusjoner - for å spare 
andre institusjoner for mange timers arbeid. Vi får diskutere denne problemstillingen med 
institusjonene. 
 
 
Hilsen 
Agnethe 
 
 


