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REGISTRERING AV OVERVÅKNINGSKAMERAER
Interpellasjon til bystyrets møte 23. oktober fra Ulla Nordgarden (Venstre)
Antall kamera som driver overvåking i Drammen er økende. De fleste butikker, videregående skoler
og andre offentlige bygninger har nå kameraovervåking som dekker utsiden av bygningene. Drammen
kommune ønsker også å sette i gang overvåking av kommunens grunnskoler.
Det er i dag umulig å vite om du ikke er overvåket, om et kamera tilfeldigvis treffer ditt vindu eller
kjøkkendør. Du blir fanget opp om familien leker på skolens lekeplass, passerer et webkamera i en
lysløype, eller går på et foreldremøte.
Alle mennesker har rett på privatliv, både i det offentlige rom og i sine private hjem. Med dagens
overvåkingsregime er dette nærmest umulig. Ingen vet hvor alle kameraene er, om de er lovlig satt
opp, hvem som har ansvaret for kameraene og rutinene de har for lagring og sletting av data. Dette
bør komme inn i et kommunalt register.
Forslag til vedtak:
Drammen kommune oppretter et register som viser hvor det er satt opp overvåkingskameraer
utendørs. Registeret skal dekke både offentlige og private kamera og navn på ansvarlig person som
drifter anlegget. Kostnadene ved å opprette registeret dekkes av gebyrer fra de som ha satt opp
kamera.
Svar:
Jeg har fått opplyst at alle som ønsker å sette opp et overvåkningskamera, må sende melding om dette
til Datatilsynet. Meldingene brukes blant annet til å skaffe oversikt over hvor mange som driver med
slik overvåking, og for å kunne føre tilsyn med at gjeldende regelverk overholdes. Innsendte
meldinger er offentlig tilgjengelige, og kan søkes frem i en database.
Drammen kommune skal være varsom med å påta seg oppgaver som er andre forvaltningsnivåer sitt
ansvar. I dette tilfellet er ansvaret for kameraovervåkning regulert av personopplysningsloven med
Datatilsynet som forvaltningsmyndighet.
Forslag til vedtak:
Med bakgrunn i at det allerede er etablert et statlig register oppretter Drammen kommune
ikke et ekstra register.

