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Saken gjelder
Sett i lys av samfunnsutviklingen, de verdier UiB forvalter, samt en endring i bruk av UiBs
åpne og tilgjengelige bygningsareal, bes universitetsstyret ta en prinsipiell beslutning om
muligheten til bruk av sikkerhetskamera på UiB som ivaretar personverninteresser og som er
i tråd med datatilsynets retningslinjer for dette.
Det relevante rettslige grunnlaget for å kunne behandle personopplysninger i forbindelse
med kameraovervåking, vil være at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de
legitime interesser som institusjonen skal ivareta, jfr. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1
f).
Bakgrunn
Universitetsstyret har tidligere behandlet spørsmålet om bruk av sikkerhetskamera, jf. sak
5/11 og 6/12). Arbeidsgruppen som ble satt ned for å foreslå løsninger for å øke
personsikkerheten og vurdere konsekvensene av tiltak i forhold til målsettingen om et åpent
universitet anbefalte, etter en bred høringsrunde, UiB å få på plass en rekke sikkerhetstiltak,
herunder at særlig utsatte steder kunne overvåkes ved bruk sikkerhetskamera etter
Datatilsynets regler for dette. Universitetsdirektøren vurderte den gang bruken av
videoovervåking som et kontroversielt tema grunnet universitetets overordnede verdier om å
være et åpent universitet. Forslaget ble derfor ikke fremmet til styret.
Med større samlinger av kulturhistorisk og økonomisk betydning, 37 vernede bygg,
forvaltning av ca. 370.000 m2 i bygningsmasse og over 20.000 studenter og medarbeidere,
har UiB ansvar for et stort spekter av områder i hverdagen. Ved å gjøre bygninger og areal
mer åpne og tilgjengelige utsetter UiB seg for en større risiko for uønskede hendelser. Det
har UiB tidligere erfart f. eks ved Universitetsmuseet, som nå har tatt i bruk sikkerhetskamera
som et preventivt tiltak.
Dette tiltaket ønsker også Universitetsbiblioteket å ta i bruk ved igangsetting av en pilot om
meråpent/ubetjent bibliotek på bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag, noe som
innebærer at biblioteket er tilgjengelig utover bemannet åpningstid. Studentene har en klar
forventing om at universitetsbiblioteket stiller alle sine biblioteklokasjoner til disposisjon også
utenom betjent åpningstid. De siste årene er ubetjent åpningstid blitt innført ved flere UHbibliotek (NTNU, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Stavanger), og alle bibliotekene har
innført kameraovervåking som er i drift i den ubetjente åpningstiden.
Side 1 av 2

Dette har utløst en prinsipiell diskusjon om bruk av kameraovervåking som preventivt tiltak
for å motvirke hærverk, tyveri og ivareta personsikkerheten. Formålet er å sikre materielle
verdier og bidra til at studenter og ansatte skal føle seg trygge samtidig som personvernet
ivaretas.
Universitetsdirektørens kommentar
Universitetsdirektøren mener det er nå er nødvendig at Universitetet i Bergen kan ta i bruk
sikkerhetskamera når det foreligger særskilt risiko for mennesker og verdifulle objekter ved
og i våre bygg og eiendommer. Dette vil kunne fungere både forebyggende og oppklarende
om uhellet skulle være ute. Samtidig skal vært tilfelle vurderes konkret, hvor også verdiene
om et åpent universitet og hensynet til personvernet veier tungt. Der hvor det finnes
alternative tiltak skal dette vurderes først. Videre foreslås det at endelig vedtak om
godkjenning til å ta i bruk sikkerhetskamera foretas av UIBs sikkerhetsrådgiver etter søknad
og i samråd med personvernombudet ved UiB, i tråd med interne rutiner og Datatilsynets
retningslinjer for kameraovervåkning.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner at sikkerhetskamera i UiBs bygg og eiendommer kan tas i bruk.
Ethvert forslag om bruk av sikkerhetskamera skal være utredet og i tråd med Datatilsynets
retningslinjer og gjeldende personvernregler før implementering.
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