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Kapittel 1

Sammendrag
1.1

Innledning

Politiregisterutvalget legger med dette frem sin
utredning om behandling av opplysninger i politi
et. Utredningen munner ut i forslag til ny lov om
behandling av opplysninger i politiet og påtalemyn
digheten (politiregisterloven). En slik lov vil i førs
te rekke erstatte strafferegistreringsloven av 11.
juni 1971 nr. 52. Den vil videre være særskilt lov
som innenfor sitt område går foran personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31, jf. dennes § 5.
For så vidt gjelder taushetspliktbestemmelsene fo
reslås at loven skal erstatte straffeprosesslovens
og politilovens regler. Loven foreslås ikke å kom
me til anvendelse på behandling av personopplys
ninger som reguleres av lov av 16. juli 1999 nr. 66
om Schengen informasjonssystem (SIS-loven).
Bakgrunnen for utredningen fremgår av utval
gets mandat, se punkt 2.2.
Utredningen består av tre deler. Del I gir bak
grunnen for utredningen og oversikt over gjelden
de rett, herunder rettstilstanden i enkelte andre
land. Del II inneholder utvalgets vurderinger, hvil
ket danner grunnlaget for del III, lovforslag med
merknader til de enkelte bestemmelser.
Nedenfor presenteres en oversikt over hoved
punktene i utvalgets utredning.

1.2

Kort sammendrag av
utredningens innhold

Lovforslaget regulerer politiets, herunder Politiets
sikkerhetstjenestes, og påtalemyndighetens be
handling av opplysninger. Det å samle inn, vurde
re, systematisere, lagre og utlevere opplysninger
er en vesentlig og nødvendig side ved moderne
politiarbeid for å oppklare eller forebygge kriminalitet. Samtidig kan slik bruk gi uheldige person
vernmessige konsekvenser.
De internasjonale krav til personvern, som i
stor grad må sies å være foranlediget av den tekno
logiske utviklingen, har gjort det dels nødvendig
og dels ønskelig å foreta betydelige endringer i
dagens regler. Dette for å sikre at personvernet
ivaretas samtidig som politiet og påtalemyndighe-

ten får et handlingsrom som sikrer effektiv løsning
av oppgavene.
Lovforslaget endrer i liten grad politiets og på
talemyndighetens daglige arbeid og arbeidsmåter,
men på alle nivåer vil det kreves tydelighet i for
hold til hvorfor man samler inn og hvordan man
bruker opplysninger. Behandlingen av opplysnin
ger i den enkelte straffesak følger straffeprosesslo
ven som før.
Etter forslaget kan politiet og påtalemyndighe
ten behandle enhver opplysning som anses nød
vendig for å løse organenes oppgaver. De må imid
lertid definere hvilket formål opplysningene er inn
hentet for. Deretter kan opplysningene brukes slik
det måtte følge av en politifaglig vurdering. Kun de
tjenestemenn eller andre ansatte som har tjenes
telig behov for tilgang til opplysningene, skal ha
slik tilgang. Nytt er det at det foreslås en sporbar
het i de elektroniske systemene, slik at det kan
kontrolleres at de interne tilgangsbestemmelsene
overholdes.
Tilsynelatende nytt er det at opplysningene
skal være tilstrekkelige og relevante, korrekte og
oppdaterte og at de ikke skal lagres lengre enn det
som er nødvendig. Dette er personvernrettslige
viktige krav, men også krav som langt på vei er i
tråd med politiets nåværende arbeidsmåter. Mye
av politiets arbeid rettes nettopp mot å kvalitets
sikre opplysninger.
I forhold til kravene om formålsbestemthet,
nødvendighet, relevans og tilstrekkelighet foreslår
utvalget at det gjøres unntak i en tidsbegrenset
periode på inntil 4 måneder. Mest praktisk vil det
være at politiet, i tilfeller hvor kravet til nødvendig
het ikke kan ses oppfylt, likevel kan behandle en
opplysning en kortere tid for å finne ut om videre
behandling er nødvendig.
Reglene om taushetsplikt og utlevering er sen
trale og bygger nært på tidligere regler. Nytt er det
at regelverkene er plassert i samme lov. Dette antas å gjøre etterlevelsen enklere. Som en konse
kvens av samordningen foreslås det derfor at taus
hetsplikten i utgangspunktet ikke skal begrenses
til «personlige forhold», men til «personopplysnin
ger», som er et videre begrep.
Nytt er forslaget om en informasjonsplikt til den

NOU 2003: 21

28
Kapittel 1

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

registrerte når opplysninger utleveres til andre of
fentlige organer eller private parter i mottakerens
interesse. Forslaget gir videre innsynsrett for den
registrerte der unntak ikke er nødvendig av hen
syn til kriminalitetsbekjempelsen.
Forslaget inneholder til dels betydelig omar
beiding av reglene om vandelskontroll og attester.
Utvalget har vurdert hvilke situasjoner som bør
begrunne bruk av slik kontroll, og har forsøkt å
gjøre reglene enklere og mer tilgjengelige. Nytt er
blant annet retten til å kreve fornyet attest etter tre
år. Videre er det nytt at såkalt akkreditering lovfes
tes. Dette er den kontroll som av sikkerhetsmes
sige grunner skjer i forhold til personer som skal
gis tilgang til bestemte områder i forbindelse med
statsbesøk eller andre arrangementer.
Av mer strukturelle endringer kan nevnes at
det blir strengere krav til lov- og forskriftsfesting
av regler. Derved blir bruken av rundskriv redu
sert, og reglene således mer tilgjengelige. Det fo
reslås videre en meldeplikt til Datatilsynet som
også gis tilsynskompetanse etter loven. Det fore
slås også en begrenset klagerett, regler om infor
masjonssikkerhet og internkontroll, samt krav om
personvernombud.
For Politiets sikkerhetstjeneste foreslås enkel
te særskilte regler for når opplysninger kan behandles, fordi kravet til nødvendighet må gis et helt
spesifikt innhold for denne tjenesten.

1.3

Oversikt over den videre
fremstilling av sammendraget

Nedenfor gis en fremstilling av de viktigste ele
menter i utredningen, der 1.4 og 1.5 innledningsvis
beskriver enkelte grunnleggende hensyn og behov som tilsier ny lovgivning på området. I 1.7 er
emnet for utredningen nærmere avgrenset og pre
sisert, hvoretter 1.8 og 1.9 gir en oversikt over
utvalgets forslag til implementering av sentrale,
alminnelige personvernrettslige begreper og prin
sipper i en ny politiregisterlov. De følgende punk
tene 1.10-1.15 reflekterer de av utvalgets forslag til
lovbestemmelser som særlig knytter seg til de
ulike behandlingsfasene – innsamling (1.10), in
tern bruk (1.11), utlevering, herunder også den
som spesielt skjer ved utstedelse av politiattester
(1.12 og 1.13), innsyn (1.14) og retting, sperring og
sletting (1.15). Punktene 1.16–1.20 gir oversikt
over henholdsvis forslag om informasjonssikker
het og internkontroll, meldepliktsordning, klage
adgang, kontroll og tilsyn, og sanksjoner. I punkt
1.21 gis et sammendrag av utvalgets forslag hva
angår opplysninger i Politiets sikkerhetstjeneste,

mens 1.22 gir oversikt over økonomiske og admi
nistrative konsekvenser. I hvert av de nevnte un
derpunkter gis henvisning til hvor i utredningen
de enkelte spørsmål er behandlet i sin fulle
bredde.

1.4 Personvern kontra
samfunnsforsvar
Politiet har som noen av sine fremste oppgaver i
samfunnet å avdekke og stanse kriminell virksom
het og forfølge straffbare forhold, og de skal også
forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den
offentlige orden og sikkerhet. Dagens kriminali
tetsbilde er dramatisk forskjellig fra hva det var for
bare 30 år siden, den gang strafferegistreringslo
ven ble vedtatt. Omfanget av kriminell virksomhet
har vært stadig økende, og kriminaliteten er blitt
stadig grovere og alvorligere, både i forhold til
enkeltindivider og for samfunnet generelt. Veks
ten i narkotikakriminalitet, økonomisk kriminalitet
og annen organisert og grenseoverskridende kri
minalitet er eksempler på de senere års tendenser.
Hva angår terrorisme, er trusselbildet slik i dag,
etter 11. september 2001, krigen mot Irak og en
fortsatt uløst konflikt i Midt-Østen, at det må for
ventes ytterligere internasjonal terrorisme. Samti
dig har mer tradisjonell volds- og vinningskrimina
litet vært økende. Til et utfyllende bilde av krimina
liteten hører også at de kriminelle, både under
utøvelsen av sin virksomhet, og ikke minst i kom
munikasjonen seg imellom, benytter seg av avan
sert teknologi. I forhold til straffbare handlinger
som begås i lukkede miljøer, er det dessuten blitt
stadig vanskeligere for politiet å innhente vitneut
sagn om hva som har passert. Det synes innlysen
de at politiet i en slik virkelighet har en legitim
interesse i å innhente, bearbeide og bruke alle
mulige tilgjengelige opplysninger som kan bidra til
å forebygge eller oppklare kriminalitet.
Under etterforsking av straffbare handlinger
skjer dette på mange måter; gjennom opptak av
forklaringer, tekniske åstedsundersøkelser, kon
troll med kommunikasjonsanlegg, gjennomgang
av dokumentbevis med mer. Opplysningene vil i
stor grad knytte seg til den konkrete saken. På
tilsvarende måte vil andre opplysninger knytte seg
til andre spesifikke formål som de er innhentet for,
enten det gjelder politiets ordenstjeneste, forvalt
ningsvirksomhet eller hjelpeoppgaver. I en særstil
ling i så måte står opplysninger innhentet i krimi
nalitetsbekjempende øyemed utenfor etterfor
sking, det vil si i rent forebyggende øyemed, eller i
forbindelse med kartlegging av personer og mil

NOU 2003: 21
Kriminalitetsbekjempelse og personvern

jøer uten at det foreligger konkret mistanke om at
en straffbar handling er begått.
Kriminalitetsutviklingen har medført at krave
ne og forventningene til politiets såkalte proaktive
arbeid er blitt stadig større. Det forventes at politi
et ikke nøyer seg med å reagere hver gang et
lovbrudd blir anmeldt, men også bidrar i kriminali
tetsbekjempelsen ved aktivt forebyggende arbeid,
samt å avdekke kriminalitet som ikke anmeldes.
Dette har i sin tur ført til at behandling av opplys
ninger utenfor konkret straffesaksbehandling er
blitt langt viktigere enn tidligere. Noe av denne
behandlingen går under fellesbetegnelsen krimi
naletterretning, som delvis vil være underlagt et
påtalemessig ansvar.
Mange opplysninger vil også kunne komme til
nytte i forhold til andre formål enn dem de er
innhentet for, og det oppstår spørsmål om i hvilken
utstrekning opplysninger skal tillates oppbevart og
brukt til slike sekundærformål. I denne forbindel
se er det særlig interessant å se på hvordan opplys
ninger innhentet i etterforskingsøyemed kan be
nyttes til kriminalitetsbekjempelse utenfor straffe
saksbehandlingen.
Det er samtidig slik at omfanget av opplysnin
ger som kan knyttes til personer blir stadig større i
dagens samfunn som følge av den teknologiske
utviklingen. Gjennom egen og andres bruk av tek
nologi legger hver enkelt av oss igjen stadig flere
spor som viser hva vi har gjort, hvor vi har vært til
bestemte tider, og hvordan vi har beveget oss, hva
enten det gjelder bruk av bankkort, passerings
brikker på bompengeveier, videoovervåking på
offentlig sted eller bruk av informasjons- og kom
munikasjonsteknologi. I tillegg til den store meng
de opplysninger som tradisjonelt passerer gjen
nom de ulike tjenestesteder i politiet hver dag, vil
etaten også kunne få tilgang til de nevnte person
relaterte spor som teknologien har muliggjort.
På den annen side har den ovennevnte utviklin
gen, kombinert med blant annet at politiet gjen
nom lovendringer er gitt nye etterforskingsmeto
der der opplysninger innhentes uten at mistenkte
eller andre er kjent med det, ført til økt inntrengen
i den personlige integritet. Det oppleves for de
fleste som sensitivt at personopplysninger behand
les av nettopp politiet. De færreste ønsker et sam
funn der politiet vet alt om alle, selv om det skulle
vist seg å være til gunst for kriminalitetsbekjem
pelsen. I en demokratisk rettsstat må borgerne
kunne regne med at de ikke blir utsatt for over
våking og kontroll uten at det er nødvendig. Per
sonvernretten har vært under stadig utvikling i
løpet av de siste tiårene. I spenningsfeltet mellom
personvern og kriminalitetsbekjempelse blir det
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således viktig å foreta en avveining mellom de to
sett legitime interesser, der opplysningenes be
handlingsformål, samt forholdsmessighet mellom
formålet og den aktuelle behandling av opplysnin
gene, blir viktige elementer. Utvalget har i sine
vurderinger tilstrebet en slik avveining. Eksempel
vis vil etterforsking eller forebygging av en svært
alvorlig straffbar handling kunne tilsi at politiet i en
innledende undersøkelsesfase gis anledning til å
innhente svært mange og til dels usikre person
opplysninger. De samme opplysningene kan imid
lertid tenkes unødvendige, og slik sett uforholds
messige, i en senere fase eller i forhold til en mindre alvorlig handling, eventuelt vil man måtte si at
det er unødvendig og uforholdsmessig å utlevere
slike usikre opplysninger til andre, selv om det ble
ansett nødvendig å innhente dem.
Avveiningen mellom personvern og kriminali
tetsbekjempelse vil videre være utslagsgivende for
viktige spørsmål som innsyn for den enkelte i de
opplysninger politiet behandler om vedkommen
de, nødvendigheten av kvalitet på opplysningene,
informasjonssikkerhet og kontroll.

1.5 Behovet for ny lovgivning
Hjemmelen for politiets og påtalemyndighetens
behandling av opplysninger er i dag å finne flere
steder i lovverket, i første rekke i strafferegistre
ringsloven 11. juni 1971 nr. 52 og i straffeprosess
loven 22. mai 1981 nr. 25.
Det er et viktig prinsipp at materielle regler bør
ha hjemmel i lov, og at reglene bør være så klare
og forutsigbare som mulig. Strafferegistreringslo
ven slår i første rekke fast at det skal føres et
nasjonalt strafferegister med oversikt over alle
strafferettslige reaksjoner, og at det til bruk for
strafferettspleien kan utferdiges straffattest på
grunnlag av dette registeret. Registeret vil også
være hovedgrunnlaget for at det kan utstedes poli
tiattester om hvorvidt en person har vært gjen
stand for strafferettslige reaksjoner eller liknende.
Det fremgår også av loven at politiet sentralt kan
føre registre med personopplysninger som kan
være av betydning for politiets arbeid med etterfor
sking og oppklaring av lovbrudd (§ 4), samt lokalt
til slik politibruk som det anses å være behov for
(§ 3). Loven sier imidlertid ikke noe om hvilke
formål det kan opprettes registre for, hvilke krav
som må stilles til opplysningene, hvor lenge de kan
lagres, hvem som er ansvarlig for behandlingen
med videre. Den sier heller ikke noe om hvordan
det utenfor straffesakene forholder seg med be
handlingen av opplysninger utenfor registrene.
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Behovet for større klarhet og forutberegnelig
het med hensyn til innhenting og bruk av opplys
ninger må ses dels i sammenheng med teknolo
giutviklingen og kriminalitetsutviklingen, som har
medført at store mengder opplysninger behandles
med elektroniske hjelpemidler, og ikke i tradisjo
nelle, manuelle registre. Dels må behovet ses i
sammenheng også med utviklingen av de interna
sjonale krav som stilles på personvernrettens om
råde. Artikkel 8 i Den europeiske menneskerettig
hetskonvensjonen (EMK) står sentralt her, likele
des EUs personverndirektiv (Europaparlamentets
og Rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse av
fysiske personer i forbindelse med behandling av
personopplysninger og om fri utveksling av slike
opplysninger). Direktivet etablerer felles prinsip
per for behandling av personopplysninger i hele
EØS-området, og gjelder for behandling av person
opplysninger ved hjelp av elektroniske hjelpemid
ler, samt ved manuell behandling når personopp
lysningene inngår i et personregister. Direktivet er
gjennomført i norsk rett ved personopplysningslo
ven 14. april 2000 nr. 31.
Selv om mange av personopplysningslovens
generelle regler passer for politiet, skiller politiets
og påtalemyndighetens myndighetsutøvelse seg
såvidt mye fra annen privat og offentlig virksomhet
at det er behov for særregler. Eksempelvis har
personopplysningsloven generelle regler om den
registrertes rett til innsyn og den behandlingsan
svarliges varslingsplikt. Personopplysningsloven
gjør imidlertid selv unntak fra denne retten til in
formasjon, blant annet når det av hensyn til rikets
sikkerhet, forholdet til fremmede makter eller
forebygging og etterforsking av straffbare handlin
ger er påkrevd å hemmeligholde opplysningene.
På dette punkt er det med andre ord behov for
utdypende særregler. Men også hvor personopp
lysningslovens generelle hovedprinsipper ikke fra
vikes, vil det være behov for særregler som gir
prinsippene et spesifikt innhold i forhold til politi
ets arbeid. Dette har blant annet sammenheng
med at politiets formål med behandling av opplys
ninger i vesentlig grad skiller seg fra de generelle
behandlingsformål som ligger bak utformingen av
personopplysningsloven. Enten det gjelder myn
dighetsutøvelse generelt eller virksomhet hos pri
vate foretak, vil den registrerte ofte enten ha sam
tykket til behandling av opplysninger om seg selv,
eller behandlingen vil være nødvendig for at den
registrerte skal kunne oppnå et gode, eksempelvis
en bevilling eller en skoleplass. For politiets krimi
nalitetsbekjempelse vil det derimot gjennomgåen
de være samfunnets interesser, og ikke enkeltindi
videts, som ligger til grunn for behandlingen av

opplysninger. Kravet om nødvendighet, som per
sonvernrettslig er grunnleggende ved behandling
av opplysninger, kan stå som eksempel på et gene
relt prinsipp som må gis et spesifikt innhold for
politiets del, og dette må skje gjennom utforming
av egne lovbestemmelser.
Personverndirektivet åpner som nevnt også for
å utforme særregler på det strafferettslige området
og for statens sikkerhet.
Den praksis som i dag følges i politiet med
hensyn til behandling av personopplysninger, må
materielt sett i stor grad antas å være forenlig med
personverndirektivets krav. Det ble da også frem
holdt i den kartlegging Europol (Den europeiske
politienhet) foretok forut for forhandlingene mel
lom Norge og Europol om samarbeidsavtale, at
Norge hadde et tilfredsstillende nivå på datasikker
hets- og personvernsiden, gjennom personopplys
ningsloven, Schengen-regelverket og det regel
verk som regulerer politiets håndtering av persondata, slik som strafferegistreringsloven med til
hørende regelverk (se St. prp. nr. 98 (2000-2001)
Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom
Kongeriket Norge og Den europeiske politienhet
(Europol) om samarbeid om bekjempelse av alvor
lige former for internasjonal kriminalitet, punkt
3.4.2, s. 16). De forslag som fremmes gjennom
nærværende utredning vil således ikke i nevnever
dig grad endre gjeldende praksis, men først og
fremst bidra til å inkorporere de viktigste person
vernrettslige prinsipper i politilovgivningen.

1.6 Materielle regler i lovs form, men
behov for utfyllende forskrifter
Som nevnt ovenfor, er det et viktig hensyn i forhold til borgerne at reglene er klare, forutberegn
lige og tilgjengelige. Dette hensynet må forsøkes
ivaretatt gjennom ny lovgivning for politiets og på
talemyndighetens behandling av opplysninger.
Det er imidlertid ikke realistisk å ha som mål at
alle regler skal være nedfelt i lovs form. Loven må
gi anvisning på overordnede prinsipper som i noen
grad vil gi veiledning med hensyn til hva som kan
registreres og behandles av opplysninger. For å
oppnå et hensiktsmessig og fleksibelt system er
det imidlertid nødvendig at det i form av forskrifter
gis nærmere behandlingsregler.
I forhold til politiet er det viktig at et nytt regel
verk innfører regler som lar seg praktisere og ikke
virker hemmende i politiets daglige arbeid, eller
skaper usikkerhet hva angår innhold og rekkevid
de. Flere viktige prinsipper vil i noen grad ha et
abstrakt innhold som også kan være relativt alt
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etter situasjonen, og som derfor vil kreve en kon
kretisering i forskrift. Det er også slik at teknologi
en stadig utvikler seg, både hva angår tilgangen på
opplysninger i samfunnet og i forhold til politiets
datatekniske verktøy for å systematisere og bear
beide den mengden informasjon etaten til enhver
tid besitter. Dette taler for at den nærmere regule
ring av de enkeltstående behandlinger og oppret
telsen av registre bør gis i form av forskrifter. Lo
ven selv bør i størst mulig grad være teknologinøy
tral.
Eksempelvis vil det være naturlig at det av lo
ven fremgår at opplysninger som behandles skal
benyttes til et konkret angitt formål som er saklig
begrunnet i politiets eller påtalemyndighetens
virksomhet, og at behandlingen er nødvendig for å
oppnå dette formålet. Å etablere et nasjonalt krimi
naletterretningsregister som for eksempel Krim
sys vil i lovens forstand måtte anses som én behandling. Det vil være naturlig å la det konkrete
formålet for et slikt etterretningssystem fremkom
me i en egen forskrift for systemet, der det også
bør fremgå hvilke opplysninger eller kategorier
opplysninger politiet kan eller ikke kan registrere.
Konkrete bestemmelser om den registrertes adgang til innsyn og om hvilke sikkerhetskrav som
stilles til behandlingen, vil likeledes være forhold
hvor det er naturlig og nødvendig at lovens gene
relle regler utfylles av forskrift. Utvalget har i
punkt 11.7 og kapittel 24 behandlet spørsmålet om
forskrifter generelt.
I tillegg til forskrifter vil det også være et behov
for at behandlingene meldes til et tilsynsorgan, jf.
punkt 1.17 nedenfor.

1.7 Avgrensning av utredningens
tema
I utgangspunktet er utredningen og lovforslaget
ment å skulle dekke all behandling av opplysnin
ger i politiet, ikke bare den som angår opplysnin
ger som befinner seg i etablerte registre. Hvordan
behandlingsbegrepet skal forstås, vil bli nærmere
omtalt nedenfor i punkt 1.8. Det er imidlertid nød
vendig å foreta visse avgrensninger. Selv om alle
opplysninger omfattes, er det i første rekke de opp
lysningene som på en eller annen måte kan knyttes
til fysiske personer som er mest interessante, både
personvernmessig og i et politiperspektiv. I mot
setning til personopplysningsloven foreslås også
døde personer å omfattes av en ny lov om behand
ling av opplysninger i politiet og påtalemyndighe
ten, idet så vel avdødes ettermæle som de etter
latte kan ha et behov for vern som er større ved
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behandling av sensitive politiopplysninger enn det
som generelt gjør seg gjeldende.
Videre foreslås at loven gis anvendelse på juri
diske personer. Det er ikke tvilsomt at politiet i stor
utstrekning har behov for å behandle opplysninger
om juridiske personer. Behovet for vern er ikke
det samme som for fysiske personer. For private
virksomheter vil det oftest være økonomiske inte
resser som gjør seg gjeldende. Forholdet til en
virksomhets omdømme, samt belastningen for an
satte, medlemmer eller andre personer med til
knytning, kan imidlertid tilsi varsomhet ved bru
ken av opplysninger, eksempelvis utlevering eller
offentliggjøring.
For så vidt gjelder opplysninger som verken på
innhentingstidspunktet eller senere kan knyttes til
fysiske eller juridiske personer, foreslås at man
ikke oppstiller de samme begrensninger eller krav
til kvalitet for behandling. Hvis politiet for eksem
pel mottar et anonymt tips om at et parti narkotika
vil bli omsatt på et bestemt sted i en by på et eller
annet ubestemt fremtidig tidspunkt, må denne
opplysningen kunne oppbevares og brukes på den
måte, og så lenge, det finnes hensiktsmessig. Blir
imidlertid en døgnkontinuerlig spaning, med inn
samling av personopplysninger, vurdert på grunn
lag av opplysningen i seg selv, vil behandlingen av
personopplysninger som genereres i denne forbin
delse ikke kunne skje uten at det stilles krav til
nødvendigheten av behandlingen, eventuelt kan
personopplysningene bare behandles innenfor en
begrenset periode på inntil 4 måneder dersom
nødvendighetskravet ikke anses oppfylt. Om nød
vendighetskravet og anvendelsen av en slik 4-månedersregel vises til omtale nedenfor under 1.9 og
1.10, samt kapitlene 12 og 13.
Politiets behandling av opplysninger har gjerne
blitt inndelt i fire faser:
– innsamlings- eller mottaksfasen
– intern bruk
– ekstern bruk, utlevering
– sletting
I forhold til tradisjonelle registre kan en slik innde
ling synes fornuftig ut fra at ulike problemstillinger
reiser seg, avhengig av hvilken fase man befinner
seg i. I forhold til de personvernrettslige prinsippe
ne er det imidlertid de samme vurderingene som
gjør seg gjeldende i alle faser, så som vurdering av
formål, nødvendighet, relevans, korrekthet og så
videre, i forhold til den aktuelle behandling. Prin
sippene vil imidlertid være relative i den forstand
at kravene til ulike behandlinger vil være forskjelli
ge i de ulike fasene. Eksempelvis vil kravet til at
opplysninger skal være korrekte stille seg annerle
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des når en opplysning skal utleveres, sett i forhold
til hva som kreves når den innhentes. Også innen
for en fase, som bruk av opplysninger, vil vurderin
gen av de ulike prinsippene kunne stille seg for
skjellig. Den minst inngripende bruken av en opp
lysning, sett i et personvernperspektiv, vil være en
helt passiv lagring, uten at opplysningen blir kjent
for andre enn den som mottok den. Videre vil det
være en rekke opplysninger som vil være tilgjen
gelige for noen andre internt i politiet, men ikke for
alle. Mange opplysninger vil det imidlertid også
være nødvendig å utlevere eller utveksle eksternt,
og noen vil liketil bli offentliggjort for allmenn
heten. En særlig side av bruken av opplysninger
gjelder innsyn i opplysningene for den de omhand
ler.
Spørsmålet om behandling av opplysninger vil i
noen grad også ha sammenheng med hvordan
opplysningene er innhentet, det vil si metodebru
ken. Utvalget er av den oppfatning at metodene for
innhenting av opplysninger i prinsippet kan holdes
atskilt fra spørsmålet om behandling av dem. Ut
valget har for eksempel ikke vurdert bestemmelse
ne i personopplysningsloven om fjernsynsovervå
king, nettopp ut fra den betraktning at de hører
hjemme i en regulering av metodebruk. For så vidt
gjelder etterforsking er bruk av fjernsynsovervå
king særskilt regulert i straffeprosessloven § 202a.
Utenfor etterforsking er spørsmålet under utred
ning av Pedersen-utvalget, se punkt 2.4.
I visse særlige tilfeller har metodebruken en
side til den videre behandling av innhentede opp
lysninger ved at sekundærbruken er lovregulert,
det vil si bruken av opplysningene ut over innhen
tingsformålet, jf. eksempelvis straffeprosessloven
§§ 216g og 216i, som sier noe om hva opplysninger
fremkommet gjennom kommunikasjonskontroll
ikke kan brukes til og hva de kan brukes til, og
hvordan de i sistnevnte fall kan brukes.
Utredningen forutsetter dessuten i utgangs
punktet at opplysninger som behandles er innhen
tet på lovlig måte. Problemstillingen reiser mange
spørsmål som det er vanskelig å si noe generelt
om. Utvalget foreslår likevel en bestemmelse om
sperring eller sletting av opplysninger som har en
feil som ikke lar seg reparere, for eksempel fordi
de er åpenbart ulovlig ervervet, eller er fastslått å
være ulovlig ervervet.
I utgangspunktet omfatter utredningen kun
den skriftlige behandlingen av opplysninger i poli
tiet. Taushetspliktreglene, som i stor grad regule
rer bruken av opplysninger i form av utlevering, vil
for det første også omfatte den muntlige utleve
ringen av skriftlig nedtegnede opplysninger. De vil
imidlertid også gjelde opplysninger som aldri er

nedtegnet skriftlig. Eksempelvis vil en polititjenes
temann i forbindelse med en tjenestehandling, alt
fra avhør til spaningsoppdrag, kunne motta kunn
skap om personlige forhold som overhodet ikke er
av interesse for politiet, og som følgelig heller ikke
blir nedtegnet i noen rapport eller lagt inn i noe
register. Det er likevel ikke tvilsomt at taushets
plikten også gjelder for slike opplysninger.
Er på den annen side opplysningene først
skriftlig behandlet, vil de i enhver henseende om
fattes av lovforslaget, uavhengig av om de er re
gistrert i et manuelt eller elektronisk system, eller
de kun befinner seg i en notisblokk hos en enkelt
tjenestemann, jf. behandlingsbegrepet nedenfor
under 1.8.
Påtalemyndigheten er integrert i politiet, og et
terforsking av straffesaker er regulert av straffe
prosessloven. Utvalget foreslår at det fortsatt skal
være straffeprosesslovens regler som kommer til
anvendelse hva angår behandlingen av opplysnin
ger i en konkret straffesak. Når derimot opplysnin
ger i en verserende eller avsluttet straffesak er tatt
ut av saken for å brukes til andre politiformål enn
etterforsking, vil politiregisterloven komme til an
vendelse. Utvalget foreslår imidlertid at straffepro
sesslovens taushetspliktregler innarbeides i poli
tiregisterloven. Hovedhensikten har her vært å gi
politi og påtalemyndighet ett felles sett taushets
pliktregler. Også bestemmelsene om informa
sjonssikkerhet og internkontroll foreslås å gjelde
for opplysninger som behandles i en konkret straf
fesak.
Det følger av EUs personverndirektiv artikkel 3
nr. 2, se punkt 5.4.2, at direktivet ikke gjelder for
behandling av personopplysninger som vedrører
den offentlige sikkerhet, forsvar, statens sikkerhet
og statens aktiviteter på det strafferettslige om
rådet. Nettopp dette unntaket gir et materielt
grunnlag for å innføre et eget regelverk for politi
ets behandling av personopplysninger så lenge
man befinner seg på det strafferettslige området
eller innenfor oppgaver som vedrører statens sik
kerhet. Det er således særlig politiets primæropp
gave med kriminalitetsbekjempelse i form av etter
forsking, forebyggende virksomhet og ordenstje
neste som må sies å falle innenfor direktivets unn
tak. I tillegg vil i praksis det aller meste av
virksomheten til Politiets sikkerhetstjeneste falle
innenfor unntaket. Forvaltningsvirksomheten i po
litiet for øvrig, samt hjelpefunksjoner og sivile gjø
remål vil imidlertid falle innenfor direktivet. Utval
get ser det derfor slik at politiets forvaltningsvirk
somhet, så som utstedelse av pass, våpentillatelser
og behandling av utlendingssaker, bør holdes
utenfor politiregisterlovens anvendelsesområde
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(med unntak av Politiets sikkerhetstjeneste). Det
samme gjelder personopplysninger som behand
les i forbindelse med de sivile gjøremålene som
særlig lensmannsetaten fortsatt har. For behand
ling av slike personopplysninger vil personopplys
ningsloven gjelde.
Med de avgrensninger som er nevnt ovenfor vil
en ny lov gjelde for alle deler av politiet. I denne
forbindelse er det særlig grunn til å nevne Politiets
sikkerhetstjeneste, som det foreslås særregler for,
se nedenfor under punkt 1.21 og kapittel 23.
Figuren med oversikt over politiets virksomhet
som er fremstilt nedenfor under punkt 3.5.2 kan
tjene til å synliggjøre politiets oppgaver i forhold til
det som her er sagt om anvendelsesområdet for
lovforslaget.
For øvrig er det saklige og geografiske virke
området for en ny politiregisterlov omhandlet i ka
pittel 8.

1.8 Behandlingsbegrepet
Med unntak av taushetspliktbestemmelsene, er dagens regulering av politiets opplysninger utenfor
konkret straffesaksbehandling i dag knyttet til de
registre som er etablert. Med registrering har man
tradisjonelt ment en nedtegning av personopplys
ninger i form av systematisk lagring, slik at opplys
ninger om den enkelte kan finnes igjen. Dette er en
definisjon som passer bra i forhold til manuell regis
terbehandling, men som gir mindre mening i forhold til en elektronisk behandling, der «alt» kan
gjenfinnes uavhengig av om det er lagret systema
tisk eller ikke. En regulering som utelukkende omfatter registrering i tradisjonell forstand vil for det
første skape uklarhet om hvilke regler som gjelder
for opplysninger som ennå ikke er plassert i et
register. For det andre vil selve registreringen bare
være en form for, eller en del av en behandling av
opplysninger, der senere systematisering, oppbeva
ring, retting, utveksling, innsyn, sperring og slet
ting er eksempler på andre deler.
De internasjonale instrumentene har lagt til
grunn alle former for behandling av opplysninger i
sine regler og anbefalinger. Foruten det omtalte
personverndirektivet, er i denne forbindelse også
verdt å nevne Europarådets rekommandasjon av 17.
september 1987 om behandling av personopplys
ninger i politiet (politirekommandasjonen), med se
nere evalueringer.
Likeledes bygger personopplysningsloven på
et utvidet behandlingsbegrep som beskrevet. Ut
valget har på denne bakgrunn funnet det natur
lig og hensiktsmessig at man også for politiets
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del legger det samme behandlingsbegrep til
grunn.
For øvrig er det grunn til å bemerke at behand
lingsbegrepet er tvetydig, i den forstand at det med
uttrykket «en behandling» siktes til en samling
opplysninger, i form av et register eller et system.
Når det således er «en behandling» som er mel
depliktig, jf. punkt 1.17 og kapittel 19 nedenfor,
dreier dette seg om systemet eller registeret, ikke
om den enkelte innsamling, bruk og så videre.

1.9 Innarbeiding av viktige
personvernrettslige prinsipper,
tilpasset politiets behov
Utvalget har funnet grunn til å innarbeide flere
viktige personvernrettslige prinsipper i forslaget til
regler for politiet og påtalemyndigheten om behandling av personopplysninger. Selv om prinsip
pene danner viktige utgangspunkter, er det imid
lertid behov for å klargjøre hvilken betydning inn
holdet av prinsippene har på politiets område, og
det kan, som nevnt ovenfor, også være behov for
gjøre klare unntak fra prinsippene for at politiet
skal bli i stand til å kunne utføre sine oppgaver.
Disse prinsippene, samt utvalgets forslag til hvor
dan de bør gis anvendelse i forhold til politiets
behandling av opplysninger, er omtalt flere steder i
utredningen, men særlig i kapitlene 10-13.
De viktigste prinsippene er følgende:
– formålsbestemthet
– nødvendighet
– relevans
– tilstrekkelighet
– korrekthet
Det er et grunnkrav i personvernretten at opplys
ninger som behandles skal brukes til uttrykkelig
angitte formål, og at de ikke, uten den registrertes
samtykke eller uten at det er fastsatt i lov, kan
brukes til andre formål som er uforenlig med det
opprinnelige formålet med behandlingen. I den
grad lovforslagets taushetspliktbestemmelser tilla
ter bruk til andre formål enn innhentingsformålet,
må kravet til forenlighet anses ivaretatt, se kapittel
10.
Det blir etter dette for det første viktig å identi
fisere politiets ulike behandlingsformål. Politiet
må imidlertid gis adgang til såkalt sekundærbruk
av opplysningene, det vil si til å bruke opplysninge
ne til et annet formål enn det de opprinnelig var
samlet inn for. Særlig internt i politiet bør denne
adgangen være vid. Dette er da også kommet til
uttrykk i dagens taushetspliktbestemmelser, se for
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eksempel straffeprosessloven § 61 c nr. 3, hvor det
fremgår at taushetsplikten ikke er til hinder for at
opplysningene som er innhentet til bruk for etter
forsking «er tilgjengelige for andre tjenestemenn i
politi eller påtalemyndigheten i den utstrekning opp
lysningene vil være av betydning for deres arbeid».
Dette innebærer at opplysninger fra etterforsking
kan brukes til eksempelvis forvaltningsoppgaver
eller forebyggende virksomhet. Ut fra en vurde
ring av harmonisering av taushetspliktreglene og
det personvernmessige krav om at opplysninger
ikke må brukes til sekundærformål som er ufo
renlig med det primære formål, er utvalget av den
oppfatning at når det foreligger et tjenestemessig
behov, så må de av politiets ulike formål som faller
innenfor lovforslaget i all hovedsak sies å være
forenlige med hverandre. Bruken av opplysninger
til forvaltningsgjøremål, som faller utenfor lovfor
slaget, vil imidlertid komme i en særstilling, på
linje med ekstern utlevering.
Et annet generelt personvernrettslig krav er at
behandlingen av opplysninger må være nødvendig
for å oppnå formålet med behandlingen. Utvalget
har sett det som viktig å innarbeide nødvendig
hetskravet i forhold til opplysninger som behand
les utenfor den konkrete straffesaksbehandlingen,
men som like fullt skjer i kriminalitetsbekjempen
de øyemed. Under etterforsking kan ikke utvalget
se behov for særskilt regulering ut over det som
følger av straffeprosessloven §§ 224 og 226. På et
rent forebyggende stadium vil det derimot være av
betydning å få frem at det må være en viss tilknyt
ning mellom en kriminell virksomhet og de perso
ner som det må anses nødvendig å behandle opp
lysninger om. Det kan være at personene selv er
straffedømte og fortsatt antas å drive ulovlig virk
somhet selv om de ikke er konkret mistenkt for å
ha begått et nytt straffbart forhold, eller det kan
være en ustraffet person som har slik tilknytning til
et kriminelt miljø at det er nødvendig å behandle
opplysninger om vedkommende. Utvalget foreslår
generelle bestemmelser på dette området som i
stor grad sammenfaller med anbefalinger i den
siste evalueringen av politirekommandasjonen og
Europolkonvensjonen. For Politiets sikkerhetstje
neste (PST) foreslås særskilte regler som ikke
sammenfaller med rekommandasjonens alminneli
ge anbefalinger.
Hva som anses nødvendig, vil ikke bare være
relativt i forhold til formålet med behandlingen,
slik det viser seg i forhold til for eksempel PST.
Også spørsmålet om hva slags behandling som er
aktuell, vil være av betydning. Det kan for eksem
pel anses nødvendig å samle inn opplysninger om
en eller flere personer, eksempelvis for å forebyg

ge en ordensforstyrrelse i forbindelse med et be
stemt arrangement. Det er imidlertid ikke gitt at
det er nødvendig for å oppnå formålet at de samme
opplysninger utleveres til noen utenfor politiet.
Hvorvidt en bestemt behandling er nødvendig, vil
være et konkret og ofte skjønnsmessig spørsmål.
Det alminnelige forholdsmessighetsprinsippet,
som ellers er velkjent i politiet, jf. politiloven § 6
annet ledd, vil også her ha stor betydning. Man må
for eksempel tillate politiet å gå lenger i å innsamle
og bruke personopplysninger når det er snakk om
å forebygge eller etterforske et drap, enn når det
dreier seg om en forseelse.
Nødvendighetskravet kan også i visse sam
menhenger formuleres som et krav om en annen
kvalitet enn «nødvendighet». Eksempel på et slikt
kvalitetskrav er kravet om at opplysninger som
behandles skal være relevante. Dette relaterer seg
til spørsmålet om hvor mange opplysninger det er
nødvendig å ha om de personer det er nødvendig å
behandle opplysninger om. Sagt på en annen måte:
Det kan anses nødvendig i forebyggende øyemed
å behandle opplysninger om en bestemt person.
Alt etter omstendighetene vil det imidlertid kunne
anses som irrelevant å innhente opplysninger om
alle mulige personlige forhold som ikke har saklig
sammenheng med formålet med å registrere ved
kommende. Motsatt vil det kanskje i en innleden
de fase, før man vet hvilken rolle de ulike aktører
spiller i forhold til straffbar virksomhet, anses rele
vant å innhente flere opplysninger om en person
enn etter at politiet har plassert vedkommende i
forhold til den kriminelle virksomhet man forsøker
å bekjempe. I virkeligheten vil følgelig relevan
skravet være en variant av nødvendighetskravet.
I en viss motsetning til kravet om relevans står
kravet om at opplysningene må være tilstrekkelige
for formålet. I dette ligger at opplysningene må
være så fullstendige som nødvendig for formålet,
slik at de ikke gir et misvisende eller uriktig bilde
av en person.
Det er videre krav om at opplysningene skal
være korrekte og oppdaterte. Kravet om korrekte
opplysninger er ikke uproblematisk for politiet,
som mottar en rekke ikke-verifiserte opplysninger,
eksempelvis fra kilder og informanter og i form av
tips fra publikum. Såfremt det er nødvendig for å
oppnå et lovbestemt formål, må politiet utvilsomt
tillates i stor grad å innhente usikre, eller ikke
verifiserte, opplysninger. Utvalget ser det imidler
tid som viktig at det skjer en kvalitetssikring av
slike ikke-verifiserte opplysninger i den videre be
handlingen av dem. Særlig viktig blir det å kvali
tetssikre dem best mulig, gjennom blant annet for
søk på verifisering, før de utleveres til andre uten
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for politiet. Det bør kreves sterkere grunner til
utlevering av ikke-verifiserte opplysninger enn til
dem man har forvisset seg om er korrekte. Hensy
net her vil i første rekke være å unngå at en person
blir urettmessig skadelidende som følge av at urik
tige opplysninger om vedkommende blir brukt.
Enn videre er det et viktig prinsipp at person
opplysninger ikke lagres lenger enn det som er
nødvendig ut fra formålet med behandlingen, se
punkt 17.4.
Utvalget foreslår lovregel om at opplysninger
om en person ikke kan behandles kun på bak
grunn av hva som er kjent om personens rasemes
sige eller etniske bakgrunn, eller politisk, religiøs
eller filosofisk overbevisning, fagforeningstilhørig
het eller opplysninger om helsemessige og seksu
elle forhold.

1.10 Tidsbegrenset behandling av
opplysninger – 4-månedersregel
Det følger av blant annet Europarådets person
vernkonvensjon at det er adgang til å gjøre unntak
fra de grunnleggende kvalitetskrav til behandlin
gen av personopplysninger dersom det er nødven
dig for å bekjempe kriminalitet. Politiet har uten
tvil et behov for å kunne innhente opplysninger
som man på innhentingstidspunktet vet lite om
betydningen av, men som det er et behov for å
kunne sjekke ut. Under etterforsking har politiet i
kraft av straffeprosessloven forholdsvis vide ram
mer for innhenting av opplysninger. Behovet for
en særskilt regulering oppstår utenfor den konkre
te straffesaksbehandlingen, enten det gjelder opp
lysninger som tilflyter politiet uavhengig av oppret
tet sak, eller det gjelder opplysninger fra straffesak
som vurderes brukt i forebyggende øyemed. Ut
valget vil på denne bakgrunn foreslå en regel om at
politiet i en periode på inntil 4 måneder skal ha
anledning til å behandle opplysninger til kriminali
tetsbekjempelse selv om kravene til formålsbe
stemthet, nødvendighet og relevans ikke er opp
fylt. Eksempelvis kan etterforsking av en konkret
straffesak ha avdekket at siktede i en bestemt pe
riode har vært i telefonisk kontakt med en rekke
andre personer som enten er sjekket ut av den
konkrete saken, eller ikke sjekket i det hele tatt.
Politiet kan imidlertid ha en formening om at en
eller flere av disse personene driver kriminell virk
somhet, og ønsker i forebyggende øyemed, eventu
elt til bruk for mulig senere etterforsking, å foreta
en nærmere kartlegging av miljøet rundt siktede.
Uten nærmere opplysninger enn det nevnte kan
imidlertid ikke telefonforbindelsene i seg selv sies
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å nødvendiggjøre behandling av opplysninger om
alle personer som har vært i telefonisk forbindelse
med siktede. Det kan ha vært hvem som helst, fra
bakmannen i forhold til en fremtidig narkotikahan
del, til assistenten i datterens barnehage. Utvalget
ser det slik at dersom politiet ikke innen en for
holdsvis kort frist har klart å bringe nødvendig
heten av videre behandling av opplysningen på det
rene, så må den slettes. Utvalget har valgt å foreslå
en periode på 4 måneder, slik regelen er i Neder
land, men en annen relativt kort tidsramme kan
like gjerne tenkes. Opplysninger som er registrert i
henhold til 4-månedersregelen bør med få unntak
ikke kunne utleveres til andre. Det bør følgelig
heller ikke være innsyn i dem for den registrerte.

1.11 Bruk av opplysninger internt i
politiet
I likhet med ekstern utlevering er det også taus
hetspliktreglene som i dag gir utgangspunktet for
politiets interne bruk av opplysninger. Unntaket
fra taushetsplikt er i så måte ganske vidt. Foruten
at opplysninger selvsagt kan brukes til det formål
de er innhentet for, følger det av straffeprosesslo
ven § 61 c nr. 3 at taushetsplikten ikke er til hinder
for at opplysninger innhentet i forbindelse med en
straffesak er tilgjengelige for andre tjenestemenn i
politiet og påtalemyndigheten i den utstrekning
opplysningene vil være av betydning for deres ar
beid. Utenfor straffesaksbehandlingen følger det
av politiloven § 24 fjerde ledd nr. 1 at taushetsplik
ten ikke er til hinder for at opplysninger blir gjort
kjent for andre tjenestemenn i politiet og påtale
myndigheten i den utstrekning tjenestemessige
behov tilsier det. I prinsippet er det følgelig en «fri
flyt» av informasjon innad i politi- og påtalemyndig
het, slik at opplysninger også kan benyttes til and
re formål enn dem de er innhentet for. Men det er
ut fra vilkåret om tjenestelig behov innarbeidet
tilgangsbegrensninger i etaten blant annet i form
av autorisasjonsordninger for de enkelte systemer,
og særlige tiltak for spesielt skjermingsverdige
opplysninger.
På bakgrunn av det personvernrettslige prin
sipp om at innhentede opplysninger må benyttes
til uttrykkelig angitte formål som er saklig begrun
net i den behandlingsansvarliges virksomhet, og at
de ikke må brukes til formål som er uforenlig med
det opprinnelige formålet med innsamlingen, har
utvalget vurdert gjeldende regelverk. Utvalget er
kommet til at opplysninger i politiet fortsatt i det alt
vesentlige bør kunne brukes fritt internt til ulike
politimessige formål.
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Som nevnt ovenfor faller politiets forvaltnings
virksomhet, med unntak av PSTs forvaltningsvirk
somhet, utenfor det saklige virkeområdet for en ny
særlov, og utvalget har derfor måttet vurdere sær
skilt flyten av opplysninger mellom politiets for
valtningsvirksomhet og den øvrige kriminalitets
bekjempende virksomheten.
For så vidt gjelder flyten av opplysninger til
forvaltningsvirksomheten, er utvalget i utgangs
punktet av den oppfatning at hjemmel til utlevering
bør fremgå av særlov, og særlig slik at det angis
hvilke opplysninger det er relevant for politiets for
valtningstjeneste å legge vekt på i den konkrete
situasjonen. Dette skaper størst forutberegnelig
het for den som skal søke et gode hvor politiet
fatter vedtak. I tillegg anbefaler utvalget at det
lages en egen unntaksbestemmelse fra taushets
plikten for utlevering av opplysninger til politiets
forvaltningstjeneste når det er strengt nødvendig
ut fra formålet. Det kan etter dette være behov for
en gjennomgang av rettsgrunnlagene for politiets
forvaltningstjeneste med sikte på å skape klare
nok hjemler for at opplysninger kan utleveres fra
politimessig virksomhet til politiets forvaltnings
tjeneste.
Når det gjelder opplysninger fra politiets for
valtningsoppgaver, foreslår utvalget at bestemmel
sen i politiloven § 24 fjerde ledd nr. 1 videreføres i
form av egen bestemmelse i politiloven. Etter dette
vil taushetsplikten ikke være til hinder for at andre
tjenestemenn i politiet og påtalemyndigheten får
tilgang til opplysningene i den utstrekning tjenes
temessige behov tilsier det.
Det vises til kapittel 11 og punkt 14.9.3 og
14.9.4 i utredningen.

1.12 Innarbeiding av
taushetspliktbestemmelsene i
loven
I motsetning til hva som er gjort i den alminnelige
personopplysningsloven og i helseregisterloven,
har utvalget valgt å ta politiets og påtalemyndig
hetens taushetsplikt inn i utkastet til loven som §§
14 flg. Det er flere årsaker til dette:
Personopplysningsloven gjelder for nær sagt
all privat og offentlig virksomhet, og for en betyde
lig del av denne virksomhet gjelder ingen taus
hetsplikt. For politiregisterlovens virkeområde
stiller det seg annerledes. For virksomheten gjel
der det taushetsplikt som omfatter en betydelig del
av den informasjon som politiet og påtalemyndig
heten behandler. En politiregisterlov som regu
lerte bruk og utlevering av opplysninger ville der-

for nær sagt alltid måtte suppleres med taushets
pliktsreglene.
Gjeldende lovregler i straffeprosessloven §§
61a flg. og politiloven § 24 på den ene side, og
strafferegistreringsloven § 8 på den annen skiller
mellom opplysninger som har politiets saksbe
handling som kilde, og de som hentes ut fra regi
stre. Når lovgivningen nå beveger seg bort fra
registerbegrepet (til tross for lovens navn) som det
sentrale og over til et behandlingsbegrep, blir gjel
dende skille umulig å opprettholde.
En tredje grunn til å innarbeide taushetsplikts
reglene i politiregisterloven er at taushetsplikten i
straffesaker er inntatt i straffeprosessloven. Plasse
ringen kan gi inntrykk av at taushetsplikten er
saksbehandlingsregler, mens det jo er atferdsnor
mer som gjelder for enhver tjenestemann. Etter
sin art hører derfor taushetspliktsreglene hjemme
i en lov som regulerer bruk av den informasjon
politi og påtalemyndighet har tilgang til, snarere
enn i en lov om saksbehandlingen.
For det området av politiets og påtalemyndig
hetens virksomhet som loven regulerer – alt unn
tatt forvaltningsvirksomhet og sivile gjøremål – er
statter lovutkastets §§ 14 flg. taushetspliktsreglene
i straffeprosessloven §§ 61 flg., politiloven § 24 jf.
forvaltningsloven §§ 13 flg. og naturlig nok straf
feregistreringsloven § 8.
En konsekvens av at taushetspliktsreglene inn
arbeides i politiregisterloven, er at bestemmelsene
i §§ 14 flg. i motsetning til hva som gjelder for
loven for øvrig, også gjelder for den muntlige be
handlingen av opplysningene, og taushetsplikts
reglene gjelder også for behandlingen av den en
kelte straffesak, jf. lovutkastets §§ 3 første ledd nr.
1a og tredje ledd.
Utvalget foretar i innstillingens kapittel 14 en
bred drøftelse av taushetsplikten i politiet og på
talemyndigheten, både internt i etaten og ved eks
tern utlevering, og både i konkret straffesak og i
kriminalitetsbekjempelsen for øvrig. Ved utleve
ring av opplysninger – det vil si ut av etaten – har
utvalget kommet til at formålet i stor grad skal
være bestemmende for utformingen av reglene.
Likeledes vil det være av betydning hvem som er
mottaker av opplysningene. Utvalget har utformet
forslag til regler i samsvar med dette. Hovedtrek
kene i reguleringen er:
Utvalget foreslår ikke nevneverdige endringer
i hvilke typer opplysninger som skal være taus
hetsbelagt, idet bestemmelsen i utkastets § 14 i
første ledd viderefører reguleringen i straffepro
sessloven § 61a første ledd og forvaltningsloven
§ 13 første ledd, mens annet ledd viderefører straf
feprosessloven § 61a annet ledd og politiloven § 24
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annet ledd. En viss utvidelse av hvilke opplysnin
ger som er taushetsbelagt følger likevel av at plik
ten gjelder personopplysninger, og ikke som i dag,
personlige forhold. For konkrete etterforskings
opplysninger eller generelle metodeopplysninger
omhandlet i annet ledd vil utleveringsadgangen
likevel i mindre grad reguleres av reglene i utkas
tets §§ 15 flg. For taushetsplikt av denne karakter
beror adgangen til utlevering på et faglig forstan
dig skjønn.
Når det gjelder bruk eller utlevering av infor
masjon, skiller forslaget mellom intern bruk, utle
vering og bruk til politimessige gjøremål, og utle
vering i mottakers interesse.
Innad i politi og påtalemyndighet vil det være
fri adgang til å benytte opplysningene til politimes
sige gjøremål (det vil si alt annet enn forvaltning og
sivile gjøremål) så sant vedkommende har tjenstlig
behov, jf. utkastets § 15 og ovenfor i punkt 1.11.
Det foreslås heller ikke begrensninger i adgan
gen til å bruke opplysningene til behandling av den
enkelte straffesak, jf. utkastets § 18. Den generelle
adgang for politiet til å formidle opplysninger til
andre offentlige organer i forebyggende øyemed
videreføres også, og til andre mottakere kan opp
lysninger også utleveres i forebyggende eller av
vergende øyemed hvis det fremstår som nødven
dig, jf utkastets § 19. Bruken av opplysningene til
straffesaksbehandling eller forebygging, gjelder i
vid utstrekning også ved utlevering til utlandet, jf.
utkastets § 27. Til andre politimessige oppgaver
kan utlevering av opplysninger skje når det er nød
vendig for å løse en politimessig oppgave, jf. utkas
tets § 20.
Utlevering og bruk av opplysninger til andre
offentlige organers eller privates interesse, vil –
slik det internasjonale regelverk i stor grad forut
setter – etter forslaget som hovedregel kreve klar
hjemmel i lov og med bestemmelser om at den
opplysningene gjelder som hovedregel skal under
rettes om utleveringen, jf. utkastet §§ 21-23.
Adgangen til i straffesak å utlevere opplysnin
ger til allmennheten reguleres i utkastets § 26.
Etter forslaget foreslås denne form for utlevering
gitt en vesentlig mer konkret lovmessig forankring
enn i gjeldende straffeprosessloven § 61c første
ledd nr. 9. Det forutsettes også at den mer konkre
te regulering skal gis ved forskrift og ikke ved
rundskriv fra riksadvokaten, slik tilfellet er i dag.
I utkastet § 29 videreføres adgangen til å på
legge de som mottar opplysninger fra politi og på
talemyndighet taushetsplikt, jf. gjeldende regler i
straffeprosessloven § 61c annet ledd og politiloven
§ 24 femte ledd. En særdeles viktig form for utleve
ring av opplysninger er bruk av politiattester og
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annen vandelskontroll, jf. punkt 1.13 nedenfor. I
lovutkastet § 42 gis en egen taushetspliktsbestem
melse for de som mottar politiattester eller annen
vandelsvurdering.
Politiet behandler i stor grad personopplysnin
ger som ikke er verifiserte. Det foreslås ikke noe
forbud mot å utlevere slike opplysninger, men i
lovutkastets § 28 gis regler om hvordan dette bør
skje utenfor straffesak, blant annet at det skal opp
lyses at opplysningene er forbundet med usikker
het.
Unntakene fra taushetsplikten ved samtykke,
anonymisering, alminnelig kjente opplysninger, til
bruk for statistiske eller forskningsmessige formål
videreføres nær sagt uendret i lovutkastets §§ 16,
17, 24 og 25.

1.13 Vandelskontroll
Utvalget har benyttet begrepet «vandelskontroll»
som en felles betegnelse for de ulike kontroller av
hvorvidt en person er egnet for en stilling, funk
sjon, tillatelse, oppgave eller lignende eller om han
har hatt befatning med straffbare handlinger som
gjør ham uegnet. Det dreier seg om følgende:
– politiattest
– skikkethetsvurdering
– vandelsvurdering
– akkreditering
– straffattest
Nært beslektet med slike vandelskontroller er
også den personkontroll som skjer forut for sikker
hetsklarering av personell i henhold til sikkerhets
loven. Denne formen for kontroll behandles i for
bindelse med behandlingen av opplysninger i Poli
tiets sikkerhetstjeneste, se kapittel 23.
Gjennomgang av de eksisterende reglene for
bruk av politiattester og opplysninger til bruk for
vandelskontroll er et viktig punkt i utvalgets mandat. Politiet har i dag adgang til å utstede straffat
tester inneholdende opplysninger fra strafferegis
teret til bruk i strafferettspleien. Til bruk utenfor
strafferettspleien utstedes politiattest etter straffe
registreringsloven § 5. Det følger dels av straf
feregistreringsforskriften og rundskriv fra Justis
departementet, dels av spesiallovgivning i hvilke
tilfeller og til hvilke formål enkeltpersoner kan,
eller må, kreve politiattest. I sin alminnelighet er
hensynet bak ordningen å forhindre at en person
får en stilling eller en offentlig tillatelse som han
eller hun ikke er egnet for på grunn av reaksjoner
ilagt som en følge av straffbare handlinger.
Felles for vandelskontrollene er at de må ka
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rakteriseres som en særlig form for unntak fra
taushetspliktreglene, der det gis ut opplysninger
om en persons vandel, som oftest i mottakers inter
esse. Det vil i første rekke dreie seg om å forebyg
ge straffbar virksomhet, eksempelvis hvor en som
tidligere er straffedømt for seksuelle overgrep mot
barn søker tilsetting i en barnehage, jf. barnehage
loven § 20. Men også i forhold til å forebygge
andre farer kan politiattest utstedes, eksempelvis
hvor personer som på bakgrunn av tidligere dom
fellelser eller ileggelser av bøter antas å ha et rus
problem som gjør dem uskikket til å arbeide på
områder der det er viktig i størst mulig grad å
eliminere enhver sikkerhetsrisiko, eksempelvis i
luftfarten, til sjøs og liknende. Også på områder
hvor den alminnelig tillit til vedkommende yrkes
gruppe tilsier et plettfritt rulleblad, kan politiattest
kreves, eksempelvis ved tilsetting av dommere.
Det har de senere år vært en tendens til stadig
å utvide bruksområdet for politiattester, og utval
get har funnet det nødvendig å foreta en prinsipiell
vurdering av når det bør være adgang til å utstede
politiattest. Hensynet til samfunnsbeskyttelse må i
denne forbindelse veies opp mot alminnelige per
sonvernhensyn, samt hensynet til rehabilitering av
tidligere straffedømte. I en slik avveining må det
tas i betraktning at ekskludering av straffedømte til
visse yrker gjennom bruk av politiattester langt fra
gir noen sikkerhet for at alle tidligere ustraffede er
skikket til de samme yrker. Hvor alvorlig konse
kvensen kan bli av å tilsette en presumptivt «uskik
ket» person må dessuten tillegges stor vekt. Ek
semplet med de som er straffedømt for seksuelle
overgrep mot barn kan tjene til å illustrere dette.
De fleste vil trolig være enige i at man må kunne gå
langt i å hindre at slike blir betrodd omgang med
barn, enten det skjer ved ansettelsesforhold eller
ved frivillig arbeid som trenere, speiderledere og
så videre. I forhold til de fleste former for yrkesut
øvelse vil man måtte konkludere med at det man
eventuelt kan oppnå ved bruk av politiattest ikke
står i forhold til de belastninger det påfører både
enkeltindivider og politiet som del av et byråkrati.
Også personvernrettens alminnelige nødven
dighets- og relevansprinsipp vil måtte tas i betrakt
ning ved avveiningen av bruken av politiattester,
både i forhold til vurderingen av om det skal gis
hjemmel for utstedelse av politiattest på et område,
og i forhold til spørsmålet om hvor omfattende opp
lysninger som skal utleveres. Hva angår det sist
nevnte, kan igjen barnehageloven § 20 stå som
eksempel. Den som skal arbeide i barnehage må
legge frem politiattest som viser om vedkommen
de er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle over
grep mot barn. Hvorvidt vedkommende er dømt

for andre forhold, slik en politiattest normalt viser,
anses her ikke nødvendig. På den annen side an
ses det nødvendig å ta med hvorvidt vedkommen
de er siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep mot
barn, hvilket er en utvidelse i forhold til at politiat
tester normalt bare viser endelig ilagte reaksjoner.
Utvalget vil anbefale at man i hjemmelsgrunnlaget
for utstedelse av politiattest i størst mulig grad
begrenser innholdet i attestene til det som er nød
vendig for å oppnå formålet.
Utvalget har ikke funnet det riktig å forsøke
uttømmende å regulere hvilke formål det skal kunne utstedes politiattest for, idet en slik regulering
antas å gripe for sterkt inn i det behov det åpenbart
er for å kunne bestemme dette gjennom spesial
lovgivning. Det kan tvert imot synes riktig at en del
av de utstedelseshjemler som i dag følger av straf
feregistreringsloven og rundskriv fra Justisdepar
tementet overføres til spesiallovgivningen. Det vil
harmonere med den tendens det i de senere år har
vært til å gi utstedelseshjemmel i spesiallovgiv
ning, samtidig som det vil samsvare med utvalgets
oppfatning om at lovhjemler for utlevering av opp
lysninger i mottakers interesse generelt sett bør
fremgå av den lovgivning som spesifikt gjelder for
mottaker. På den annen side ser utvalget et sterkt
behov for harmonisering, idet spesiallovgivningen
i stor grad spriker med hensyn til hvilke formål
attester utstedes for. Utvalget foreslår at det gis en
bestemmelse som generelt angir hvilke formål
som bør berettige hjemmel for vandelskontroll.
Dette er naturlig fordi politiattestinstituttet, som
nevnt, må ses i sammenheng med de øvrige be
stemmelsene for politiet om utlevering av opplys
ninger, jf. unntakene fra taushetsplikten. I tillegg
til at Justisdepartementet utøver sin rolle som hø
ringsinstans i forbindelse med slike lovfremlegg
på en aktiv måte, anbefaler utvalget at Justisdepar
tementet utferdiger en korresponderende forskrift
hver gang det i spesiallovgivning blir vedtatt hjem
mel for utstedelse av politiattest for en yrkesgrup
pe eller på et område ellers. Dette vil skape økt
bevissthet i forbindelse med lovforslagene, og gi
politietaten oversikt.
Utvalget foreslår at bestemmelser om utstedel
se av politiattest må gis ved lov eller forskrift, og
ikke, som i dag, også ved rundskriv.
Utvalget foreslår videre bestemmelser om hva
politiattester skal inneholde, både i de ordinære
tilfeller og ut over disse. I tillegg til såkalt ordinær
politiattest, foreslås beholdt begrepet «uttømmen
de politiattest», der man i utgangspunktet anmer
ker alle strafferettslige reaksjoner med videre uan
sett hvor lang tid som er gått siden reaksjonen ble
ilagt. Men også i forhold til uttømmende attest kan
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en tidsbegrensning være aktuell. Eksempelvis fo
reslår utvalget at konfliktrådsbehandling anmer
kes på uttømmende attest i kun 2 år, med mindre
vedkommende registreres med nye lovovertredel
ser innen den tid. Utvalget har søkt å gi visse gene
relle føringer for når det bør være hjemmel for å
utstede uttømmende attest. Avvik i forhold til de
ordinære og uttømmende attestene kan skje ved at
attesten begrenses til å angi bestemt(e) overtredelse(r), jf. barnehageloven som altså kun krever
plettfrihet for ansettelse i forhold til seksuelle over
grep mot barn. Videre kan avvik skje ved at det,
også som i barnehageloven, ikke kun anmerkes
ilagte reaksjoner, men også verserende forhold, i
form av siktelser eller tiltaler. Hva angår siktelser,
er dette en høyst uensartet gruppe påtaleavgjørel
ser, og utvalget er av den oppfatning at disse bør
undergis en konkret vurdering før opplysning om
dem utleveres mottaker i forbindelse med utste
delse av politiattest og ikke følge absolutt av retts
grunnlaget for politiattesten. Eksempelvis er det
stor forskjell på at en person er blitt gjenstand for
ransaking og gjennom dette har fått status som
siktet, og de tilfeller hvor en siktelse er den positi
ve påtalemessige avgjørelsen som ligger til grunn
for pådømmelse i tilståelsessaker.
I motsetning til systemet i dagens strafferegi
streringslov, der det negativt avgrenses hva politi
attest ordinært ikke skal inneholde, foreslås at man
positivt angir hva en ordinær politiattest skal inne
holde. Forslagene innebærer i det alt vesentlige en
videreføring av gjeldende rett. Imidlertid foreslås
at påtaleunnlatelser ikke tas med i de ordinære
politiattester.
Videre foreslås som den alminnelige regel at
alle reaksjoner innenfor de siste 5 år anmerkes i
politiattest. Dette innebærer en økning i perioden
hvor bøter anmerkes, fra 2 til 5 år. For de mer
alvorlige forbrytelser hvor det idømmes ubetinget
fengsel over 6 måneder, eventuelt forvaring, sam
funnsstraff med subsidiær fengselsstraff på over 6
måneder, tidsbestemt rettighetstap og overføring
til psykisk helsevern, mener utvalget at det som i
dag bør gjelde en 10 års frist. Det foreslås unntak
fra 5 årsregelen for unge lovbrytere. Hvor den
domfelte var under 18 år på tidspunktet for dom
fellelse, og det siden ikke er påløpt nye strafferetts
lige reaksjoner, foreslås at straffer som ordinært
ikke skulle anmerkes lengre enn 5 år ikke skal
anmerkes etter 2 år.
Enn videre foreslås bestemmelser om fornyet
attest ut fra hensynet til å fange opp kriminalitet
som begås i løpet av en ansettelsesperiode med
videre, bestemmelser om utstedelse av politiattest
til foretak og egne saksbehandlingsregler. Utste
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delse av politiattest må etter utvalgets syn anses
som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Parts
innsyn, og eventuelle unntak fra dette, vil således
følge av forvaltningsloven. Klage over at det regist
reres for mange eller for få opplysninger må frem
settes til nærmeste overordnete myndighet. Det
foreslås klar hjemmel for taushetsplikt for motta
ker av politiattest.
For øvrig anbefaler utvalget at bestemmelsen i
strafferegistreringsloven § 1 om at det føres et sen
tralt strafferegister videreføres.
Det vises til kapittel 15.

1.14 Særlige regler om innsyn for den
registrerte
Etter personopplysningsloven er utgangspunktet
at den som ber om det skal gis innsyn i personopp
lysninger som er behandlet om vedkommende.
Det er et viktig hensyn at den myndighetene behandler opplysninger om trenger innsyn i dem for
å kunne ivareta sine interesser, blant annet ved å
søke korrigert feilaktige opplysninger som måtte
være registrert. I en avveining mellom personvern
og samfunnsforsvar må imidlertid dette hensynet i
visse sammenhenger stå tilbake for behovet for
hemmelighold overfor den registrerte. Retten til
innsyn gjelder da heller ikke opplysninger som,
om de ble kjent, ville kunne skade rikets sikkerhet,
forholdet til fremmede makter eller internasjonale
organisasjoner, eller opplysninger som det er på
krevd å hemmeligholde av hensyn til forebygging,
etterforsking, avsløring og rettslig forfølgning av
straffbare handlinger, jf. personopplysningsloven
§ 23.
Utvalget foreslår at man også i politiregisterlo
ven kan beholde som et utgangspunkt at det uten
for straffesaksdokumentene, som reguleres av
straffeprosessloven, gis innsyn i informasjon som
politiet har. Det gis da også i dag innsyn for den
enkelte i en rekke opplysninger politiet sitter med,
idet de allerede er velkjente for vedkommende,
enten det gjelder reaksjonsregistrene, registrerte
anmeldelser eller kjennetegnsopplysninger som er
innhentet i forbindelse med tidligere straffesaker.
På den annen side er det åpenbart at kriminali
tetsbekjempelsen ville bli vanskeliggjort, og til
dels umuliggjort, dersom den registrerte skulle gis
innsyn i de opplysninger politiet sitter inne med og
som brukes i en kartlegging av et kriminelt miljø
og i forebyggende øyemed. Det gjelder for det
første de tilfeller hvor den registrerte ved innsyn
ville gis mulighet til å innrette en fordekt og ulovlig
virksomhet ut fra sin kunnskap om hva politiet
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kjenner til. Videre vil innsyn i politiets metodebruk
både konkret og generelt sett være skadelig. Dess
uten er hensynet til politiets kilder og informanter
svært viktig. Disse vil konkret kunne bli utsatt for
fare rent fysisk hvis den opplysninger gjelder gis
innsyn, og informasjonsstrømmen vil dessuten ge
nerelt over tid «tørke inn» dersom det er påregne
lig at de på et eller annet tidspunkt eksponeres i
forhold til dem de gir opplysninger om. Et ytterli
gere moment er at innsyn for den enkelte også vil
kunne gi uønsket informasjon om tredjepersoner
som er omtalt i samme sakskompleks, og som kan
skje ikke lar seg anonymisere.
Utvalget ser det etter dette slik at svært mange
av de opplysninger som samles inn i et kriminali
tetsbekjempende øyemed utenfor straffesaksbe
handlingen i praksis vil måtte unntas fra innsyn.
Hensynet til den registrerte må i slike tilfeller iva
retas gjennom den kvalitetssikring som skal skje
internt i politiet, videre ved at det legges begrens
ninger på adgangen til utlevering av slike usikre
opplysninger, og for det tredje må den registrertes
interesser ivaretas gjennom ekstern kontroll, se
kapittel 21.
Utvalget anbefaler at det gjennom forskrift for
de enkelte behandlinger gis saksbehandlingsreg
ler om innsynsrett. De såkalte kriminaletterret
ningsregistrene kan unntas innsyn i forskrift. For
andre registre skal innsyn gjelde som utgang
punkt, men med unntak dersom innsyn vil skade
kriminalitetsbekjempelsen eller vernet av andre til
sier at innsyn unntas. Vaktjournalene kan etter ut
valgets syn stå som eksempel på det sistnevnte. I
de tilfeller hvor begjæring om innsyn avslås, må
dette gjøres på en måte som ikke gir den registrer
te bekreftelse på at han er registrert.
Utvalget foreslår at det skal være en ubetinget
innsynsrett i reaksjonsregisteret (reaksjonsdelen
av SSP), videre i såkalte biologiske kjennetegns
opplysninger fra avsluttede straffesaker, der det er
klare regler for når det er adgang til å lagre opplys
ninger til bruk for senere kriminalitetsbekjempel
se.
Enn videre foreslår utvalget at den registrerte
skal gis rett til innsyn i forhold til opplysninger om
seg selv som er utlevert utelukkende i mottakers
interesse. I forhold til de sentrale aktører i en av
sluttet straffesak, så som siktede eller fornærme
de, foreslås at det likeledes skjer en varsling ved
slik utlevering, uavhengig av begjæring om inn
syn.

1.15 Bestemmelser om retting,
sperring og sletting
Som nevnt ovenfor stiller personvernretten klare
krav om at personopplysninger som behandles
skal være nødvendige og relevante for formålet, at
de skal være korrekte og oppdaterte, samt at de
ikke skal behandles lenger enn det som er nødven
dig ut fra formålet med behandlingen. Dette reiser
spørsmål om hvilke tiltak som skal gjøres når disse
vilkårene ikke (lenger) er oppfylt.
Utvalget foreslår som hovedregler:
– at opplysninger slettes når det ut fra de tillatte
formål ikke lenger er nødvendig å behandle
dem, med mindre de skal oppbevares i henhold
til arkivloven eller annen lovgivning
– at opplysninger underlagt den tidsbegrensede
4-månedersordning slettes etter 4 måneder,
med mindre kravene til nødvendighet med vi
dere er blitt oppfylt på dette tidspunktet
– at opplysninger som er mangelfulle rettes, ved
markering og supplering av korrekte opplys
ninger
– at opplysninger som er beheftet med feil som
ikke lar seg rette, eventuelt hvor de ikke kan
behandles fordi de er innhentet lovstridig,
sperres eller slettes
Når det gjelder regelen om at opplysninger ikke
skal behandles lenger enn det som er nødvendig ut
fra formålet, foreslås lovbestemmelse om at opp
lysningene slettes med mindre de skal oppbevares
i henhold til arkivloven eller annen lovgivning. Ut
valget er for øvrig av den oppfatning at det i for
skrifts form bør gis regler om retting, sletting og
sperring for den enkelte behandling, herunder
regler om sletting etter en viss periode dersom det
ikke er registrert nye opplysninger, jf. den 5 års
regelen man gjennom Justisdepartementets rund
skriv G-96/95 har for politiets arbeids- og etterret
ningsregistre. For den tidsbegrensede «pool-ordningen» fremgår sletteregelen av forslaget til lov
bestemmelse om selve ordningen, se lovutkastet
§ 9.
Utvalget går inn for å etablere lovbestemmel
ser om at mangelfulle opplysninger, det vil si opp
lysninger som ikke oppfyller de alminnelige kvali
tetskravene, som hovedregel skal rettes ved til
føyelse til de allerede registrerte. Opplysninger
som er ulovlige foreslås som hovedregel sperret
for politimessige formål, eventuelt slettet dersom
det er klart at opplysningene ikke senere er nød
vendige som dokumentasjon, og sterke person
vernhensyn gjør seg gjeldende.
Det vises for øvrig til kapittel 17.
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1.16 Informasjonssikkerhet og
internkontroll
Informasjonssikkerhet og internkontroll er to helt
grunnleggende elementer i behandlingen av alle
de personømfintlige opplysninger som behandles i
politiet, såvel av hensyn til personvernet som av
hensyn til politiets eget behov for at sensitive opp
lysninger holdes skjermet for uvedkommende. In
ternkontroll dreier seg om planlagte og systematis
ke tiltak for å sikre implementering av et gitt regel
verk, mens informasjonssikkerhet dreier seg om
tekniske og organisatoriske tiltak for å fremme en
tilfredsstillende beskyttelse av personopplysnin
ger med hensyn til konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet. Det er helt nødvendig å sikre at
personopplysninger og annen relevant informa
sjon behandles med nødvendig konfidensialitet.
Dersom opplysninger kommer på avveie, kan det
vanskeliggjøre kriminalitetsbekjempende virk
somhet, kompromittere operasjoner eller sette
tredjepersoners sikkerhet i fare. Informasjonssik
kerhet er blant annet regulert i personopplysnings
loven § 13.
Det bør være et overordnet siktemål at det eta
bleres informasjonssikkerhet på et høyt nivå i poli
tiet, dog avpasset behovet i forhold til den enkelte
behandling, og slik at sikkerhetstiltakene i minst
mulig grad i seg selv virker hemmende for en
ellers ønsket og nødvendig behandling. Informa
sjonssikkerhet har også en kostnadsside, men det
må antas at utviklingen medfører at i hvert fall den
teknologiske kostnadssiden blir mindre i fremti
den enn den har vært før.
Utvalget foreslår at man i politiregisterloven gir
overordnete bestemmelser om informasjonssik
kerhet og internkontroll lik dem som i dag finnes i
personopplysningsloven §§ 13 og 14. Ikke minst på
dette området tilsier hensynet til en teknologinøy
tral lov at de nærmere reguleringer gis i form av
forskrifter for de enkelte behandlinger.
Utvalget har ikke vurdert hvorvidt informa
sjonssikkerheten i politiet i dag er tilfredsstillende.
Utvalget er ikke kjent med konkrete mangler i så
måte. Til bruk for mange av politiets datasystemer
er det i dag knyttet en autorisasjonsordning for å
ivareta at kun de som har et tjenestelig behov gis
tilgang til opplysninger. Innenfor enkelte deler av
etaten, så som Politiets sikkerhetstjeneste, er in
formasjonssikkerheten svært høy, hvilket har na
turlig sammenheng med at det i medhold av sik
kerhetsloven gjelder et særskilt regelverk for behandling av graderte opplysninger.
Utvalget anbefaler at politiets informasjonssy
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stemer skal være sporbare. Dette vil være et viktig
kontrollerende tiltak i forhold til at reglene i poli
tiregisterloven overholdes. Formålet med slik
sporbarhet, som i praksis kan skje ved loggføring,
vil blant annet være etterprøvbarhet i forhold til
uautorisert bruk, hvilket må antas å kunne ha en
viss forebyggende effekt i forhold til intern «sno
king». Av hensyn til det rettslige forhold mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker bør en slik adgang til
loggføring hjemles i selve loven. Opplysningene
som genereres ved slik sporbarhet må også gene
relt kunne benyttes til å administrere systemet, og
avdekke og oppklare sikkerhetsbrudd, uavhengig
av om det er en ansatt som er årsak til bruddet.
For øvrig har utvalget vurdert spørsmålet om
innføring av en felles persondatabase i politiet. Ut
valget ser det slik at det ofte vil gå lenger enn det
tjenestelige behovet tilsier å få treff på alle registre
ringer av en person ved søk i ett system. Det kan i
stedet være grunn til å vurdere tilknytning av poli
tiregistrene til en allerede etablert persondataba
se, eksempelvis Folkeregisterets.
Det vises for øvrig til kapittel 18.

1.17 Meldepliktsordning
Meldeplikt innebærer at den som ønsker å sette i
gang en viss form for behandling av personopplys
ninger, må orientere et tilsynsorgan før behandlin
gen iverksettes. Personopplysningsloven har i ka
pittel VI regler om den behandlingsansvarliges
meldeplikt til Datatilsynet. Meldingene vil utfylle
forskriftene ved at det gis informasjon fra den be
handlingsansvarlige om hvordan et system faktisk
brukes. Meldepliktsordningen er innført som ho
vedregel i stedet for konsesjonsplikt.
Utvalget har ikke funnet grunn til å vurdere
konsesjonsplikt for politiets behandling av person
opplysninger, all den stund det forutsettes for
skriftshjemmel for den enkelte behandling. Utval
get har vurdert spørsmålet om politiets behandling
av personopplysninger skal være underlagt mel
deplikt, og har kommet til at den i tråd med per
sonverndirektivet bør være det. Meldeplikten vil
være ledd i ivaretakelsen av personvernet, ved at
det gjennom innsyn i meldingene gis innsikt i aktu
elle behandlinger, deres formål og viktigste sær
trekk. De vil bidra til å skape større bevissthet om
behandlingen hos dem som foretar den. Utvalget
foreslår at innholdet i meldingene offentliggjøres,
med mindre det vil kunne skade rikets sikkerhet,
landets forsvar, forholdet til fremmede makter el
ler hensynet til kriminalitetsbekjempelsen.
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Det vil oppstå meldeplikt i tre situasjoner:
– ved en ny behandling
– ved endringer i en behandling som allerede er
meldt (endringsmelding)
– en bestemt tid etter forrige melding (fornyet
melding)
For sentrale, landsdekkende systemer med delt
behandlingsansvar anbefaler utvalget at det benyt
tes en hovedmelding (eksempelvis fra Kripos) og
tilslutningsmelding (fra politidistriktene).
Behandlinger i form av registre som opprettes
for den enkelte straffesak vil, som generelt i forhold til loven ellers, være unntatt meldeplikt. Når
det gjelder regelen om tidsbegrenset behandling
av opplysninger i inntil 4 måneder, er denne i ut
gangspunktet et behandlingsprinsipp. I den grad
regelen medfører en egen behandling, vil denne
være meldepliktig.
Utvalget ser det som hensiktsmessig at mel
ding sendes det organ som er tilsyns- og kontroll
myndighet, se punkt 1.19 nedenfor. For politiet
generelt vil det imidlertid være naturlig at også
Politidirektoratet sendes melding til orientering.
For PSTs del bør Justisdepartementet og Stortin
gets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings
og sikkerhetstjenesten (EOS-utvalget) være mottaker, i tillegg til Datatilsynet.
For øvrig vises til kapittel 19.

1.18 Klageordning
Dersom ikke annet bestemmes, vil det for den
behandling av opplysninger som skjer utenfor
straffeprosesslovens anvendelsesområde, være
forvaltningslovens regler om klageadgang over
enkeltvedtak som kommer til anvendelse. Utvalget
har vurdert hvorvidt det på dette området bør være
en klageadgang som avviker den som følger av
forvaltningsloven. Det er for øvrig slik i dag at det
også ut over den formelle klageadgang som for
valtningsloven åpner for, klages til overordnet hold
over behandlinger som skjer i politiet.
Utvalget foreslår at følgende forhold kan på
klages til Politidirektoratet av den registrerte eller
den som antar seg registrert:
– avgjørelser som gjelder vandelskontroll
– brudd på taushetsplikten utenfor den enkelte
straffesak
– avgjørelser om innsyn, retting, sperring og slet
ting
– avgjørelse om erstatning
En slik klageadgang vil for øvrig samsvare med lov

om Schengen informasjonssystem (SIS) 16. juli
1999 nr. 66, dog slik at klager etter SIS-loven går til
Justisdepartementet. Utvalget foreslår dette endret, nå som Politidirektoratet er opprettet.
For så vidt gjelder brudd på taushetsplikten i
den enkelte straffesak, kan dette i dag påklages til
nærmeste overordnete ledd i påtalemyndigheten.
Utvalget foreslår ingen endring i dette. Det fore
slås heller ingen endring i den særskilte klageord
ningen som gjelder for Politiets sikkerhetstjenes
te, hvoretter klager fremmes for EOS-utvalget i
henhold til lov om kontroll med etterretnings-,
overvåkings- og sikkerhetstjeneste 3. februar 1995
nr. 7.
Utvalget foreslår at saker som gjelder innsyn,
retting, sperring og sletting forelegges Datatilsy
net til uttalelse før klagen avgjøres. Forslaget har
sammenheng med at slike saker ligger i kjerneom
rådet for Datatilsynets fagansvar. Også dette sam
svarer med SIS-lovens ordning.
Utvalget anbefaler ellers at forvaltningslovens
klagebestemmelser anvendes så langt de passer,
jf. SIS-loven § 19 tredje ledd. Forvaltningslovens
henvisning til partsinnsyn passer blant annet ikke.
For øvrig vises til utredningens kapittel 20.

1.19 Tilsyn
Utvalget har vurdert etablering av et generelt eks
ternt tilsynsorgan for politiets behandling av opp
lysninger utenfor den konkrete straffesaksbehand
lingen. I dag finnes en slik kontrollordning kun for
Politiets sikkerhetstjeneste, hvor den også omfat
ter det påtalemessige arbeidet, dog ikke overord
net påtalemyndighet, jf. lov om kontroll med etter
retnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste § 1.
Utvalget foreslår at det innenfor en ny lovs om
råde innføres en uavhengig kontrollordning og til
syn for politiets bruk av opplysninger. Med mindre
det etableres et særskilt tilsynsorgan for all virk
somhet i politiet, synes det naturlig å legge et til
synsansvar til Datatilsynet, som er tilsynsorgan et
ter personopplysningsloven. Utvalget har drøftet
hvilken kompetanse Datatilsynet i så henseende
bør ha, og er kommet til at den bør være så lik som
mulig den kompetansen Datatilsynet har etter lov
om Schengen informasjonssystem (SIS). I tråd
med dette foreslås at Datatilsynet kontrollerer at
loven og forskrifter gitt i medhold av den følges, og
at feil og mangler blir rettet.
Hva angår kompetanse, har utvalget sett det
som styrende for forslaget at Datatilsynet har spe
sialkompetanse på personvernfaglige vurderinger,
mens politiet besitter den politifaglige kompetan
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sen. Utvalget foreslår at Datatilsynet gis full til
synskompetanse i forhold til politiregisterloven,
herunder også praktiseringen av taushetspliktreg
lene og vandelskontroll. Derimot bør Datatilsynet
bare gis en begrenset kompetanse til å gi pålegg
om at behandling av opplysninger i strid med loven
skal opphøre, eller stille vilkår som må oppfylles.
Utvalget foreslår at Datatilsynet ikke kan gi pålegg
om innsyn i opplysninger som er unntatt fra inn
synsrett. Heller ikke pålegg om taushetsplikt bør
Datatilsynet kunne gi. Enn videre foreslås at Data
tilsynet ikke kan gi pålegg forbundet med overhol
delse av reglene om vandelskontroll. Alle unntake
ne fra påleggskompetansen er begrunnet i at de
politifaglige vurderingene knyttet til spørsmålene
er så sentrale at de bør gis fortrinn fremfor de
personvernmessige vurderinger. Påleggskompe
tansen foreslås også å omfatte Politidirektoratet.
Datatilsynets vedtak foreslås å kunne påklages til
Personvernnemnda, jf. SIS-loven § 23 andre ledd.
For Politiets sikkerhetstjeneste foreslås den
kontroll- og tilsynsordning som er etablert gjen
nom lov om kontroll med hemmelige tjenester 3.
februar 1995 nr. 7 opprettholdt uendret.
Utvalget foreslår videre at det i tråd med per
sonverndirektivet artikkel 18 nr. 2 innføres en ord
ning med personvernombud som vil ha en rådgi
vende og kontrollerende rolle i forhold til den be
handlingsansvarlige (politimester/-sjef) og den
som konkret behandler opplysningene. Det vises
blant annet til at dette vil kunne bidra til økt tillit til
politiets behandling av opplysninger. I Nederland
har man høstet positive erfaringer med en slik ord
ning. Ombudet må kunne bistå ledelsen i spørsmål
av personvernmessig karakter, og samtidig ha en
internkontrollfunksjon og en opplæringsfunksjon.
Det vil være naturlig at personvernombudet gis en
sentral rolle ved utarbeiding av meldinger. Av hen
syn til uavhengighet i forhold til den behandlings
ansvarlige, kan det være gunstig at personvernom
budene, som fysisk sett bør være plassert i politidistriktene/de sentrale politiinstitusjoner, bør være
tilsatt av Politidirektoratet. Funksjonen vil neppe
fylle en hel stilling, bortsett fra i de største politidi
striktene.
Det vises til kapittel 21 i utredningen.

1.20 Sanksjoner
I kapittel 22 har utvalget vurdert spørsmålet om
sanksjoner knyttet til brudd på loven. Det er særlig
bestemmelser om erstatning som er aktuelle i så
måte, slik både personopplysningsloven og SIS
loven har. For så vidt gjelder økonomisk tap, anbe
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faler utvalget at det gis en erstatningsregel lik den
SIS-loven har, det vil si med et objektivt ansvar for
den behandlingsansvarlige i tilfeller hvor enkelt
personer er påført skade som følge av at opplysnin
ger er behandlet i strid med regler gitt i eller i
medhold av loven. Når det gjelder erstatning for
krenkelse eller skade av ikke-økonomisk art (opp
reisning), mener imidlertid utvalget at det i forhold
til de mange skjønnsmessige vurderinger lovut
kastet gir anvisning på, er grunn til å fravike SIS
lovens bestemmelse. Utvalget foreslår på dette
punkt at personopplysningslovens regel bør gjel
de, det vil si at oppreisning kan tilstås med mindre
det godtgjøres at den oppståtte skade ikke skyldes
feil eller forsømmelse på den behandlingsansvarli
ges side.
Når det gjelder spørsmål om straff, er utvalget
av den oppfatning at de alminnelige straffebestem
melser bør være tilstrekkelige, så som straffeloven
§ 121 om brudd på taushetsplikten.

1.21 Særlig om Politiets
sikkerhetstjeneste
I korthet anbefaler utvalget at en lov om behand
ling av opplysninger i politiet og påtalemyndighe
ten skal omfatte Politiets sikkerhetstjeneste (PST),
med følgende unntak og modifikasjoner:
– kvalitetskravet til nødvendighet ved behandling
av opplysninger utenfor den enkelte straffesak
må gis et annet innhold for PST enn det som
foreslås for politiet generelt, og det tidsbestem
te unntaket fra blant annet kravet til nødvendig
het må knyttes til dette spesifikke innholdet
– de alminnelige bestemmelser om innsynsrett
og informasjonsplikt bør ikke gjelde
– forslagene om klageadgang og tilsyn bør ikke
gjelde for PST, idet nåværende ordning med
EOS-utvalget bør forbli uendret
Ut over dette foreslås en egen bestemmelse om
personkontroll, som er en oppgave det øvrige politi
ikke har.
Behandlingen av opplysninger i PST har i flere
år vært gjenstand for vurdering, blant annet av
Lund-kommisjonen (Dokument nr. 15 (1995-96))
og senere Danielsen-utvalget (NOU 1998: 4 Politi
ets overvåkingstjeneste). Sistnevnte utvalg påpek
te behovet for å lovregulere de viktigste reglene
om tjenestens registre og registrering av person
opplysninger, og at dette burde skje ved inkor
porering i den alminnelige politilovgivning, det vil
si strafferegistreringsloven, eventuelt en ny lov om
politiets registre. Behovet for lovregulering av
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PSTs behandling av opplysninger er således en
viktig del av begrunnelsen for å nedsette nærvæ
rende utvalg.
Det fremgår av politiloven § 17 b at PSTs ho
vedoppgaver er å forebygge og etterforske overtre
delser av straffeloven kp. 8 og 9, ulovlig etterret
ningsvirksomhet, spredning av masseødeleggel
sesvåpen med videre og sabotasje og politisk moti
vert vold eller tvang.
Utvalget har vurdert hvorvidt det er behov for
særregler for PST, hva angår behandling av opp
lysninger. Det kan på den ene siden hevdes at det
sikkerhetsmessige trusselbildet har endret seg ve
sentlig i løpet av de siste 10-15 årene. Trusselen fra
fiendtlig innstilte stater er blitt atskillig mindre,
selv om det fortsatt drives etterretningsvirksomhet
mot norske interesser. I stedet er fokus blitt flyttet
over mot faren for terrorhandlinger og andre trus
ler mot vårt teknologibaserte samfunn. PSTs behov for å drive forebyggende virksomhet, snarere
enn strafforfølgning i form av etterforsking, er
imidlertid ikke blitt mindre som følge av endringen
av trusselbildet. På den annen side har økningen i
organisert kriminalitet, ikke minst innførsel og
omsetning av narkotika, medført at også andre de
ler av politiet – i likhet med PST – er blitt mer
opptatt av å avdekke og forebygge kriminell virk
somhet på et så tidlig stadium som mulig. Utvalget
er likevel av den oppfatning at PSTs arbeid, sam
menholdt med de interesser som skal vernes gjen
nom PSTs virksomhet, gjør at avveiningen mellom
personvern og samfunnsforsvar kommer i en an
nen stilling enn for politiet for øvrig, hvilket gjør
det nødvendig å etablere særregler for PSTs behandling av opplysninger.
Når det gjelder anvendelsesområdet for en ny
lov, foreslås at dette i hovedsak skal være det samme for PST som for politiet for øvrig, bare med det
unntak at også forvaltningsvirksomhet som måtte
bli utført av PST skal falle innenfor lovens område.
Dette har sammenheng med at det i EUs person
verndirektiv, som personopplysningsloven bygger
på, ikke bare er gjort unntak for statens virksom
het på det strafferettslige området, men også for
behandling av personopplysninger som utføres i
forbindelse med statens sikkerhet. Dette medfører
i praksis at tilnærmet all behandling av opplysnin
ger i PST, også den PST måtte utføre under ut
øvelse av utlendingskontroll eller i forbindelse
med personkontroll ved sikkerhetsklareringer,
kan særreguleres utenfor personopplysningslo
ven. Dette vil blant annet ha den praktiske konse
kvens at personopplysninger til og fra PSTs utlen
dingskontroll vil være en intern bruk som kan skje
fritt, idet de uten hinder av taushetsplikt vil kunne

benyttes på linje med den bruk som kan skje av
opplysninger til ulike politimessige formål.
Unntaket for «statens sikkerhet» reiser spørs
mål om hvordan PSTs behandling av opplysninger
skal særreguleres. Utvalget har sett det slik at det
også for PST synes naturlig å ta utgangspunkt i de
mest sentrale personvernrettslige prinsippene, og
tillempe disse de sikkerhetsmessige hensyn som
gjør seg gjeldende. Prinsippene om formålsbe
stemthet, nødvendighet og relevans, for å ha nevnt
de viktigste, foreslås således gitt anvendelse også
for PSTs behandling av opplysninger.
Særlig spørsmålet om når det utenfor straffe
saksbehandlingen er nødvendig å behandle per
sonopplysninger, påkaller en annen løsning enn
for politiet ellers, ettersom den personkrets det er
aktuelt å drive forebyggende virksomhet i forhold
til, skiller seg vesentlig fra dem som har tilknyt
ning til ordinær kriminell virksomhet. Utvalget er
av den oppfatning at adgangen til behandling av
slike opplysninger må være så vid at den fanger
opp de oppgaver PST er pålagt i politiloven. Uten
for straffesaksbehandlingen bør PST således kunne behandle opplysninger om personer som ikke
er mistenkt for et konkret straffbart forhold når det
er nødvendig for å utføre de oppgaver PST har i
henhold til politiloven §§ 17 b og 17 c. Innenfor
denne gruppen opplysninger vil de som er innhen
tet i tilknytning til de opprettede forebyggende saker
stå i en særstilling. For så vidt gjelder utlendinger
foreslås presisert særskilt at det kan behandles
opplysninger om dem når det etter en konkret
sikkerhetsmessig vurdering anses nødvendig å ha
opplysninger om dem. Her blir det særlig spørs
mål om hvorvidt vedkommende utlending kommer fra et land eller område som det i henhold til
foreliggende trusselvurderinger knytter seg en
sikkerhetsrisiko til.
Utvalget foreslår at en ordning med tidsbegren
set bruk av opplysninger, der behandling inntil 4
måneder av opplysninger som ikke oppfyller kvali
tetskravene, også skal gjelde for PST. Selv om nød
vendighetskriteriet defineres vidt for PST, vil det
også i PST, enn si nettopp i PST, hvor mengden
personopplysninger utenfor etterforsking er en
helt annen enn i det øvrige politi, være slik at det
tilflyter tjenesten et stort antall opplysninger som
ved mottak kan fremstå som usikre med hensyn til
nødvendighet og relevans, ikke minst tips fra kil
der PST ikke fra før vet noe om. Også i dag foretar
PST en bearbeiding og kvalitetssikring av opplys
ninger som er usikre, før de legges inn i register
som er søkbart for tjenesten. Regelen kan videre
tjene til å hindre restanser av opplysninger som
ikke vil ha verdi med mindre de brukes aktivt med
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en gang, eksempelvis dersom man mottar person
opplysninger som knytter seg til tidsbestemte
fremtidige hendelser.
Når det gjelder regler om utlevering av opplys
ninger fra PST og taushetsplikten, slutter utvalget
seg i utgangspunktet til Danielsen-utvalgets utta
lelse om at det ikke er nødvendig med særregler
for PST. Det følger imidlertid av reglene i sikker
hetsloven med forskrifter at opplysninger som av
sikkerhetsgrunner er skjermingsverdige skal un
dergis særskilte tiltak for å forhindre at de kommer uvedkommende til del. Mottaker av slike opp
lysninger må under enhver omstendighet være
sikkerhetsklarert for å få tilgang til skjermingsver
dig informasjon. Såfremt slike vilkår er oppfylt, vil
imidlertid unntakene fra taushetsplikten også gjel
de for PST. Ikke minst i forhold til PST er det
grunn til å peke på den generelle regel utvalget
foreslår om at ikke-verifiserte opplysninger bare
kan utleveres når vesentlige kriminalitetsbekjem
pende hensyn tilsier det, og at politiet skal gjøre
mottaker oppmerksom på det hvis slike ikke-verifiserte opplysninger formidles. For PSTs del må
«kriminalitetsbekjempende hensyn» forstås som
«sikkerhetsmessige hensyn», hvilket vil være i
samsvar med Danielsen-utvalgets forslag. For øv
rig er det grunn til å peke på at formidling fra PST
til andre deler av politiet står i en særstilling. Opp
lysninger mottatt av PST som kan tjene et annet
politimessig formål, kan utleveres til andre deler
av politiet når det ikke er sikkerhetsmessige be
tenkeligheter forbundet med det. I slike tilfeller
må imidlertid PST av notoritetshensyn også kunne
oppbevare de opplysninger som utleveres.
Utvalget har vurdert spørsmålet om innsyn i
PSTs behandling av opplysninger, og er kommet
til at utgangspunktet her – i motsetning til politiet
for øvrig – bør være at innsyn ikke gis, med mindre
det er særlig regulert, jf. for eksempel sikkerhets
loven § 25 og forskrift om personellsikkerhet § 4-5.
Begrunnelsen for dette er hensynet til bekjempel
sen av de straffbare forhold PST er satt til å fore
bygge og etterforske. I straffesaksbehandlingen vil
her, som ellers, straffeprosesslovens regler gjelde.
Utvalget har foreslått egne bestemmelser om
personkontroll og såkalt akkreditering. Herunder
foreslås en regel samsvarende med Danielsen-utvalgets forslag om at PST ikke har anledning til å
innhente eller behandle opplysninger utelukkende
fordi opplysningene kan være av betydning for en
senere personkontroll.
Utvalget foreslår at dagens kontrollordning,
det stortingsoppnevnte kontrollorgan, jf. lov 3. fe
bruar 1995 nr. 7, opprettholdes.
For øvrig vises til kapittel 23 i utredningen.

1.22

Kapittel 1

Økonomiske og administrative
konsekvenser

Det gjøres rede for de økonomiske og administrati
ve konsekvensene av utvalgets forslag i kapittel 25.
I første rekke er det følgende forhold som vil få
administrative og økonomiske konsekvenser:
– innføring av personvernombud
– utstedelse av fornyet politiattest
– klagebehandling av enkelte behandlinger av
opplysninger
– styrking av internkontroll, samt opplærings
kostnader
– økt arbeid for Datatilsynet
– utarbeiding av forskrifter i medhold av loven
Utvalget er av den oppfatning at det materielle inn
holdet i lovforslaget ikke vil medføre nevneverdige
administrative og økonomiske konsekvenser. In
korporering av sentrale personvernrettslige prin
sipper vil utvilsomt føre til en ønsket økt grad av
bevisstgjøring i forhold til behandling av opplys
ninger, og hvilke formål de kan benyttes til. Det
kan imidlertid ikke ses at dette vil gå ut over politi
ets effektivitet, snarere tvert imot, ettersom be
visstgjøringen forhåpentligvis også vil åpne øyne
ne for større sekundærbruk av etterforskingsopp
lysninger i kriminalitetsbekjempende øyemed.
For Justisdepartementet vil lovforslaget med
føre at det må utarbeides forskrifter for de enkelte
behandlinger.
For Politidirektoratet vil det å bli klageorgan
for enkelte behandlinger medføre et merarbeid.
Forslaget om innføring av en ordning med per
sonvernombud vil medføre en personell- og bud
sjettmessig merkostnad, anslagsvis i størrelsesor
den 15 årsverk.
Forslaget om utstedelse av fornyet politiattest
vil medføre et merarbeid i forhold til dagens ord
ning. Utvalget anslår at det kan dreie seg om forny
else av ca. 15 000 attester årlig, og at det kan bli en
årlig merkostnad på ca. kr. 3 millioner. Videre vil
forslaget om at utstedelse av politiattest ikke lenger skal kunne reguleres i form av rundskriv med
føre en administrativ konsekvens, for Justisdepar
tementet, eventuelt et annet departement, i den
grad det for det enkelte område saklig sett anses
mer naturlig at forskrift gis eller forberedes av
annet organ enn Justisdepartementet. Også forsla
get om at Justisdepartementet skal utferdige for
skrift når det i spesiallovgivningen blir innført nye
hjemler for utstedelse av attest, vil medføre et ad
ministrativt merarbeid.
Med unntak av forslaget om ettersporbarhet i
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de elektroniske systemene i internkontrolløye
med, får lovforslaget ingen teknologimessige kon
sekvenser for politiet. Økt informasjonssikkerhet
vil imidlertid innebære økte kostnader, både av
utstyrsmessig og organisatorisk karakter.
Selv om adgangen til innsyn for den enkelte
ikke endres nevneverdig materielt sett, må det på
regnes et merarbeid i forhold til dagens ordning
med behandling av begjæringer om innsyn og ret
ting.
Bestemmelsene om meldeplikt vil medføre et
merarbeid for de behandlingsansvarlige. I stor
grad vil det imidlertid dreie seg om et engangs

arbeid, både i den forstand at det må utarbeides en
standard mal for hvordan meldinger generelt bør
se ut, og dernest ved at mange behandlinger vil
skje ved bruk av permanente registre.
Meldeplikten vil også føre til et merarbeid for
Datatilsynet i forhold til hva man så langt har hatt i
forhold til politiet. Viktigst i så måte vil imidlertid
tilsynsfunksjonen være. Selv om Datatilsynet også
i dag foretar inspeksjoner i politietaten, vil lovfor
slaget uten tvil medføre en større ressursbruk enn
i dag. Det kan dreie seg om et par årsverk. Også
for politietaten vil ekstern kontroll medføre visse
administrative og økonomiske konsekvenser.
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Kapittel 2

Kapittel 2

Utvalgets sammensetning, mandat og arbeid
2.1 Utvalgets sammensetning
Utvalget ble nedsatt av Justisdepartementet den
28. august 2000. Utvalget fikk slik sammensetning:
– Tingrettsdommer, Per Gammelgård, Oslo tin
grett (leder)
– Førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer, Riksad
vokatembetet (fra 1. april 2003, lovrådgiver i
Justisdepartementet)
– Advokat Janne Kristiansen, Moss
– Seksjonssjef Knut-Brede Kaspersen, Datatilsy
net
– Underdirektør Magne Svor, Justisdepartemen
tet
– Seniorrådgiver Sylvia Peters, Justisdeparte
mentet
– Førstekonsulent, senere rådgiver, Katrine
Kjærheim Fredwall, Justisdepartementet
Etter henvendelse fra utvalget oppnevnte Justisde
partementet den 14. desember 2000 politiavde
lingssjef Frank Førsund, Bergen politidistrikt, som
medlem av utvalget. Den 13. august 2001 ble poli
tiinspektør Bente Storruste, Politidirektoratet,
oppnevnt som medlem av utvalget.
Frem til 1. juli 2001 var politiadjutant Dag Egil
Adamsen, Kriminalpolitisentralen, utvalgets sekre
tær. Fra 1. juli 2001 overtok advokatfullmektig
Lena Lundgreen, Advokatfirmaet Hjort DA.

2.2 Utvalgets mandat
2.2.1

Mandat

Utvalget fikk følgende mandat:
«Utvalget skal gjennomgå strafferegistrerings
loven og utarbeide forslag til ny lov om politire
gistre.
Herunder skal utvalget
– gjennomgå eksisterende regler for bruk av
politiattest og straffeopplysninger i forbin
delse med vandelskontroll og akkreditering/autorisasjon av personell.
– gi en oversikt over eksisterende politiregi
stre og dagens regelverk for slike, og fo

reslå nye regler for etablering, bruk og opp
hør av politiregistre. Utvalget skal legge
særskilt vekt på de registre som inneholder
personopplysninger og som er etablert til
bruk i eller avledet av straffesaksbehand
ling, herunder etterretningsregistre. Unn
tatt fra utvalgets arbeid er registre som tje
ner rent administrative gjøremål, og regi
stre av forvaltningsmessig art som er regu
lert i eller i medhold av spesiallovgivning.
Når det gjelder etablering og bruk av poli
tiregistre, skal utvalget særlig vurdere og
foreslå regulering av formål og innhold, an
svar og kontroll, utveksling og innsyn, per
sonvern og informasjonssikkerhet.
Forslagene skal være tilpasset den øvrige
lovgivning om behandling av personopplysnin
ger, samt eventuelle andre forslag til lovgiv
ning som berører saksområdet. Utvalget skal
også ta hensyn til folkerettslige forpliktelser
med hensyn til håndtering av personinforma
sjon og informasjonssikkerhet. Utvalget bør gi
en kortfattet oversikt over lovgivningen om po
litiregistre i andre nordiske land.
Utvalget skal også utrede de administrative
og økonomiske konsekvenser av forslagene.»
Utvalget ble i utgangpunktet gitt frist til 1. mars
2002 med å avlevere sin utredning. Fristen er senere forlenget, blant annet som følge av at arbeidet
har vist seg mer omfattende enn opprinnelig forut
satt.

2.2.2

Tolking av mandatet

I følge mandatet skal utvalget lage forslag til ny lov
om politiets registre. Lovgivningen har generelt
gått vekk fra registerbegrepet, og regulerer i ste
det behandling av personopplysninger. Utvalget
har derfor laget utkast til lov om behandling av
opplysninger i politiet og påtalemyndigheten, og
mener at dette er innenfor mandatet.
Å lage en ny lov om behandling av opplysnin
ger i politiet og påtalemyndigheten, har gjort det
nødvendig for utvalget å vurdere implementering
av taushetspliktsreglene, da de er sentrale regler
for politiets og påtalemyndighetens behandling av
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opplysninger. Taushetspliktsbestemmelsene er
behandlet i kapittel 14.
Det fremgår av mandatet at utvalget skal ta
hensyn til folkerettslige forpliktelser og annen lov
givning som berører saksområdet. De folkeretts
lige forpliktelsene har vært styrende for utvalgets
arbeid, og innvirket på utvalgets forslag. En over
sikt finnes i kapittel 5.
Registre som tjener rent administrative formål,
forvaltningsregistre og registre som er regulert i
spesiallov faller i utgangspunktet utenfor utvalgets
mandat. På grunn av de internasjonale forpliktelse
ne Norge er underlagt, særlig Europaparlamentet
og rådsdirektiv 95/46/EF 24. oktober 1995 om be
skyttelse av fysiske personer i forbindelse med
behandling av personopplysninger og om fri ut
veksling av slike opplysninger (personverndirekti
vet), har det vært nødvendig for utvalget å skille
mellom politiets forvaltningsregistre og andre
registre, se nærmere punkt 8.6.5. Dette har med
ført at utvalget har gitt en kortfattet beskrivelse av
forvaltningsregistre under gjeldende rett, samt at
utvalget drøfter utlevering til og fra politiets for
valtningsvirksomhet, se punkt 14.9. Av hensyn til
revideringen av taushetspliktsbestemmelsene har
det også vært nødvendig å se nærmere på registre
med hjemmel i spesiallovgivningen.

2.3

Bakgrunnen for oppnevningen

Politiets og påtalemyndighetens registre og annen
behandling av personopplysninger er forankret i
ulike lovbestemmelser, forskrifter, rundskriv fra
Justisdepartementet og instrukser fra Kriminalpo
litisentralen (Kripos) eller andre politiorganer. De
fleste registre har hjemmel i strafferegistreringslo
ven 11. juni 1971 nr. 52, en lov som ble vedtatt på et
tidspunkt da politiet behandlet opplysninger ma
nuelt. Politiets arbeidsmåter har endret seg bety
delig etter lovens ikrafttredelse, og det samme har
kriminaliteten.
Personopplysningsloven trådte i kraft 1. januar
2001, og samtidig ble personregisterloven opphe
vet. Personopplysningsloven forlater registerbeg
repet, og kommer til anvendelse på «behandling av
personopplysninger». Det har således vært skifte av
terminologi innen personvernlovgivningen etter at
strafferegistreringsloven trådte i kraft. I Ot.prp. nr.
92 (1998-1999) Om lov om behandling av person
opplysninger (personopplysningsloven) s. 30 utta
les det:
«Når det gjelder de øvrige politiregistrene, er
det i dag et uoversiktlig regelverk der straf
feregistreringsloven inneholder få materielle

regler og der unntak fra personregisterloven til
dels beror på midlertidige dispensasjoner fra
Datatilsynet. Departementet ser på denne bak
grunn et klart behov for å gjennomgå straf
feregistreringsloven med sikte på en generell
revisjon; dels for å vurdere hjemmelsgrunnla
get for de ulike politiregistrene og dels for å
lovfeste grunnleggende behandlingsregler for
behandling av personopplysninger i registrene
i tråd med den nye personopplysningsloven.
Departementet vil derfor igangsette slikt utred
ningsarbeid.
Endringer i politilov og ikrafttredelse av ny
SIS-lov påvirker også politiets opplysningsbe
handling.»
Behandlingen av personopplysninger i Politiets
sikkerhetstjeneste (PST) har vært grundig vurdert
på 90-tallet, blant annet gjennom Lund-rapporten
(Dok nr. 15 (1995-96)), som ble avgitt til Stortin
gets presidentskap 28. mars 1996, og Danielsen
utvalget (NOU 1998:4 Politiets overvåkingstjenes
te). Danielsen-utvalget skriver på s. 17:
«Utvalget mener det er ønskelig å lovregulere
de viktigste særregler for POT. Bl a demokra
tihensynet og behovet for et bedre forberedt
regelverk taler for dette. Oppgavene til tjenes
ten og de viktigste regler om tjenestens regi
stre og registrering av personopplysninger bør
lovfestes. Utvalget konkluderer med at de beste grunner taler for å inkorporere bestemmel
sene i den alminnelige politilovgivning, nær
mere bestemt i politiloven og strafferegistre
ringsloven».
På denne bakgrunn ble Politiregisterutvalget
satt ned.

2.4 Annet utredningsarbeid
I utvalgets virkeperiode har andre utvalg sett på
tilgrensende tema.
Den 6. juli 2001 ble det oppnevnt et utvalg med
mandat å utrede og fremme forslag til regler om
politiets bruk av metoder i forebyggende øyemed.
Utvalget ledes av førstelagmann Odd Jarl Peder
sen. Pedersen-utvalgets arbeid kan i første rekke
tenkes å få konsekvenser for muligheten til å av
dekke planlegging av straffbare handlinger mens
de ennå er på et forberedelsesstadium som er
straffritt. Det vil indirekte også ha betydning for
lovgivers valg av strategi mellom enten å gjøre
forberedelseshandlinger straffbare i større grad
enn i dag, eller å tillate innhenting av opplysninger
i forebyggende øyemed med metoder som i dag er
forbeholdt etterforsking. For nærværende utvalgs
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del underbygger dette at etterforsking og forebyg
gende virksomhet har ett og samme formål, nem
lig å bekjempe kriminalitet. Dette har igjen betyd
ning for hvordan opplysninger bør tillates brukt i
politiet og påtalemyndigheten. I den grad metoder
som i dag er forbeholdt etterforsking tillates benyt
tet også ved innhenting av opplysninger i rent fore
byggende øyemed, vil det reise spørsmål om meto
despørsmålet setter begrensning for sekundær
bruk av opplysninger.
Det ble oppnevnt et sanksjonsutvalg, ved kon
gelig resolusjon 26. januar 2001, som har utredet
alternativer til straff som reaksjon mot lovbrudd.
Utvalget ble ledet av assisterende riksadvokat
Hans Petter Jahre, og det fremla sin utredning 16.
mai 2003, NOU 2003:15 Fra bot til bedring. Utval
gets arbeid kan få betydning for registreringsord
ningen for forenklet forelegg/gebyr, se nærmere
punkt 15.9.4.3.
En interdepartemental arbeidsgruppe avga den
28. juni 2001 forslag til lovendringer om tiltak mot
barne- og ungdomskriminalitet. Arbeidsgruppens
forslag er fulgt opp i Ot.prp. nr. 106 (2001–2002)
Om lov om endringer i straffeprosessloven og poli
tiloven m.m. (lovtiltak mot barne- og ungdomskri
minalitet). Forslaget ble vedtatt, og trådte i kraft
1. april 2003. Av betydning for utvalgets arbeid er
endringer i taushetspliktsbestemmelsene i straffe
prosessloven og delvis også endringene i straffe
loven § 53.

2.5 Utvalgets arbeidsmåte
Utvalget har gjennomført til sammen 33 møter,
hvorav 4 har vart i to dager.
Utvalgets oppdrag har vært å gjennomgå eksi
sterende regler for bruk av politiattest og straffe
opplysninger, gi en oversikt over eksisterende po
litiregistre og gjeldende regelverk, samt fremsette
nytt lovforslag på området. Det er tidligere ikke
gitt en slik samlet fremstilling over eksisterende
registre og gjeldende rett. Det har derfor vært nød
vendig for utvalget å bruke tid og ressurser til
informasjonsinnsamling.
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I løpet av det første året ble det gjennomført
besøk hos Kripos, Økokrim, Politiets sikkerhets
tjeneste (PST), Politiets Datatjeneste, Datatilsynet
og Oslo Politidistrikt. På utvalgsmøte 20. juni 2002
var politioverbetjent Hans Peder Torgersen invi
tert for å informere om et nytt kriminaletterret
ningssystem. I tillegg har utvalgets sekretær hatt
møte med Riksarkivaren, samt særmøter med flere
av de ovennevnte organene.
Utvalget sendte 15. desember 2000 brev til
samtlige politidistrikt samt Økokrim og Syssel
mannen på Svalbard med forespørsel om det en
kelte politidistrikt har lokale arbeidsregistre ba
sert på kriminaletterretning, eventuelt med annen
informasjon, og i så fall hva slags informasjon som
behandles, omfang, tilgang med videre. I tillegg er
det via Politidirektoratet (POD) innhentet tall knyt
tet til utstedelse av politiattester.
Det norske regelverket er gammelt og noe
mangelfullt. Utvalget har derfor lagt vekt på å se
hvordan andre nordiske land har regulert behand
ling av opplysninger i politiet og påtalemyndighe
ten. Særlig har den svenske lovgivningen vært in
teressant, da deres regulering kun er et par år
gammel. Det er innhentet informasjon om lovgiv
ningen i Sverige og Danmark.
Utvalget gjennomførte et studiebesøk i Neder
land 1. og 2. oktober 2001 for å se nærmere på
deres registre og regulering. Nederland ble antatt
å være et representativt europeisk land, både i forhold til kriminalitetsutvikling og personvernlovgiv
ning.
Utvalget har også gått nærmere inn på Den
europeiske
menneskerettighetskonvensjonen
(EMK) artikkel 8 og dens rettslige skranker for
arbeidet. I tilknytning til Europarådets konvensjon
28. januar 1981 nr. 108 om personvern i forbindelse
med elektronisk databehandling av personopplys
ninger (personvernkonvensjonen) er det laget re
kommandasjoner, herunder Recommandation No.
R. (87) 15 of 17 September 1987 Regulating the use
of personal data in the police sector (politirekom
mandasjonen). Denne har vært sentral i utvalgets
arbeid, og følger som vedlegg 1.
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Gjeldende regler for behandling av opplysninger i
politiet og påtalemyndigheten
3.1

Oversikt over fremstillingen

Innledningsvis redegjør utvalget for de regler som i
dag gjelder for behandling av opplysninger i politiet
og påtalemyndigheten. I kapittel 3 gis en generell
oversikt over politiets og påtalemyndighetens opp
gaver og den informasjonsflyten disse medfører,
mens i kapittel 4 gis en oversikt over de enkelte
registre og andre systemer politiet bruker til infor
masjonsbehandlingen.
Politiets og påtalemyndighetens behandling av
opplysninger er som regel kun et hjelpemiddel for
å utføre andre oppgaver. I noen få tilfeller, som ved
kriminaletterretning, er behandlingen av opplys
ningene en egen metode. Av denne grunn vil politi
ets oppgaver sette rammene for den behandlingen
politiet kan foreta seg. Utvalget har funnet det nød
vendig å gå nærmere inn på arbeidsoppgavene, og
gi en beskrivelse av informasjonsflyten i politiets
og påtalemyndighetens virksomhet. Hensikten er
å vurdere hvilken betydning arbeidsoppgaven skal
ha for informasjonsbehandlingen. Et spørsmål er
om adgangen til å behandle opplysninger i straffe
saksbehandlingen og i forebyggende virksomhet
skal være lik. For politiets behandling av opplys
ninger i den enkelte straffesak foreslås deler av en
ny politiregisterlov unntatt, i det behandlingen re
guleres av straffeprosessloven 22. mai 1981 nr. 25,
se nærmere punkt 8.7. Utvalget har derfor delt inn
fremstillingen av informasjonsflyten og behand
lingsreglene i to hovedbolker: I den enkelte straffe
sak og utenfor den enkelte straffesak.

3.2

Oversikt over politiets og
påtalemyndighetens oppgaver

Politiet er gjennom lov og sedvane pålagt en rekke
plikter i samfunnet. Politiets overordnede mål er
gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpen
de virksomhet å være et ledd i samfunnets samle
de innsats for å fremme og befeste borgernes retts
sikkerhet, trygghet og alminnelig velferd for øvrig,
jf. politiloven § 1 andre ledd. På bakgrunn av denne
målsettingen er politiets arbeidsoppgaver nedfelt i

politiloven § 2. Politiets sentrale oppgaver er å fore
bygge, avdekke og stanse kriminell virksomhet og
forebygge og opprettholde den offentlige orden og
sikkerhet. Ut over dette er politiet pålagt å yte
bistand i gitte situasjoner, samt utføre enkelte for
valtningsoppgaver.
De pliktene politiet er pålagt, danner grunnla
get for den myndighet politiet er tildelt. Det er
foretatt en avveining av hvor inngripende midler
eller metoder politiet skal få til disposisjon for å
ivareta oppgavene, avhengig av hvor viktig opp
gaven anses for samfunnet. For eksempel er det
kun ved alvorlig kriminalitet at avlytting og annen
kontroll av kommunikasjonsanlegg er tillatt, jf.
straffeprosessloven § 216a.
For å kunne ivareta sine oppgaver må politiet
kunne behandle store mengder informasjon, både
personopplysninger og andre opplysninger. Et av
politiets viktigste virkemidler for å bekjempe kri
minalitet er å innhente og behandle informasjon
for å skaffe seg oversikt over, og kunnskap om, de
kriminelle miljøene. Særlig gjelder dette der krimi
naliteten ikke har et offer som rapporterer til politi
et, som for eksempel ved narkotikakriminalitet,
menneskesmugling og ulike typer økonomisk kri
minalitet.
For å behandle informasjon på en hensiktsmes
sig og oversiktlig måte har politiet opp igjennom
årene opprettet det som kalles politiets registre.
Politiets registre består av en rekke forskjellige
sammenstillinger av opplysninger (systemer), til
bruk for ett eller flere formål. Registrene gjennom
gås i kapittel 4.

3.3 Rettslig grunnlag for politiets og
påtalemyndighetens behandling
av opplysninger og registre
Politiets og påtalemyndighetens behandling av
personopplysninger, herunder i registrene, har
grunnlag i flere forskjellige lover, forskrifter og
andre bestemmelser. Strafferegistreringsloven er
den alminnelige loven for politiets og påtalemyn
dighetens registre, og hjemmelsgrunnlag for en
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rekke politiregistre. Strafferegistreringsloven er
en fullmaktslov, og forskriftene er sentrale og om
fattende. I tillegg finnes det bestemmelser i politi
loven, politiinstruksen, straffeprosessloven, på
taleinstruksen og spesiallovgivningen.
Samfunnsendringer og endringer i type og
mengde kriminalitet har ført til at politiet behand
ler andre og flere opplysninger enn tidligere. Politi
et har utviklet nye registre etter hvert som behovet
har meldt seg. Ny teknologi, herunder bruk av
elektroniske hjelpemidler, har gitt nye muligheter
og dannet grunnlag for andre løsninger enn de
tradisjonelle, manuelle registrene. Behov og tek
nologi har vært de styrende faktorene ved utviklin
gen av nye registre innenfor politiet, noe som har
ført til at mange registre er basert på forskjellige
tekniske plattformer og ulike brukergrensesnitt.
Hjemmelsgrunnlaget har også bidratt til at an
tall registre er høyt. Strafferegistreringsloven, og
særlig §§ 3 og 4, har vært det rettslige grunnlaget
for de fleste av registrene, og har gitt politiet et
vidt hjemmelsgrunnlag for både lokale og sentrale
registre. Fantes ikke rettslig grunnlag i strafferegi
streringsloven, ble det fremmet forslag og vedtatt
regler for nye registre, som for eksempel DNA
registeret i straffeprosessloven § 160a.
Hjemmelssituasjonen var et sentralt moment for
å iverksette arbeidet med en ny politiregisterlov. Da
strafferegistreringsloven ble vedtatt i 1971 var det
umulig å forutsi utviklingen både i teknologi og kri
minalitet som vi senere har sett. Det har også vært
en voksende bevissthet i forhold til det internasjona
le regelverket som Norge er forpliktet av, og som
med på å sette krav til og grenser for lovverkets
innhold og utforming. Dette har medført at regelver
ket på enkelte punkter og i noen sammenhenger har
vært mangelfullt. Det kan reises spørsmål om hjem
melsgrunnlaget for politiets registre, særlig straf
feregistreringsloven § 3 og § 4, tilfredsstiller de in
ternasjonale kravene som følger av EMK artikkel 8,
hvor tilgjengelighet og forutberegnlighet for indivi
det er sentrale vilkår ved slike «inngrep» som inn
samling, lagring og bruk av personopplysninger re
presenterer. Dette vil utvalget komme tilbake til.

3.4 Behandling av opplysninger i den
enkelte straffesak
3.4.1

Oversikt over fremstillingen

Straffesaksbehandlingen reguleres og styres av
straffeprosessloven, påtaleinstruksen og instruk
ser og retningslinjer fra riksadvokaten. Annet poli
tiarbeid er underlagt Politidirektoratet og Justis
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departementet, og reguleres blant annet av politi
loven og forvaltningsloven. Om politiet driver et
terforsking eller annet arbeid avgjør således
overordnet ansvarsforhold og hvilket regelverk
som kommer til anvendelse.
For den enkelte straffesak foreslår utvalget få
endringer i regelverket, og straffeprosessloven vil
– med unntak av taushetspliktsreglene – komme til
anvendelse i sin nåværende form, se nærmere
punkt 8.7. Utvalgets anbefaling er basert på en
gjennomgang av regelverket med tanke på hvilke
rettigheter aktørene i straffesaken har så lenge
saken verserer. Straffesaksbehandlingen er den
delen av politiets arbeid som genererer flest opp
lysninger, og har dannet grunnlag for flest regi
stre. På bakgrunn av dette har utvalget funnet det
nødvendig å gå nærmere inn på deler av gjeldende
rett for straffesaksbehandlingen.
Fordi behandlingsreglene vil variere avhengig
av om behandlingen skjer i eller utenfor en straffe
sak, er det nødvendig å si noe om straffeprosesslo
vens anvendelsesområde, se punkt 3.4.2. I punkt
3.4.3 gis en oversikt over den behandlingen av
opplysninger som skjer i den enkelte straffesak.
Taushetspliktsreglene er sentrale bestemmelser
for behandlingen av opplysninger i den enkelte
straffesak som setter grenser for politiets bruk av
opplysningene, og reglene fremstilles i punkt 3.4.4.
Under straffesaken har aktørene visse rettigheter,
blant annet adgang til opplysninger i saken, og
reglene om innsyn fremstilles i punkt 3.4.5. Under
den enkelte straffesak har politiet fått fullmakt til å
benytte seg av særskilte metoder for informasjons
innhenting, og det gis en fremstilling av dette i
punkt 3.4.6. Avslutningsvis gis en særlig fremstil
ling av straffesaker i PST, se punkt 3.4.7.

3.4.2

Straffeprosesslovens
anvendelsesområde –
etterforskingsbegrepet

Politiet har en plikt til å «avdekke og stanse krimi
nell virksomhet og forfølge straffbare forhold i sam
svar med regler gitt i lov eller i medhold av lov», jf.
politiloven § 2 nr. 3. Straffeprosessloven kommer
til anvendelse på saker om straff, jf. straffeprosess
loven § 1, og inneholder saksbehandlingsregler for
de saker som faller inn under lovens anvendelses
område.
Den enkelte straffesak starter ved at politiet
innleder etterforsking. Hva som er å anse som
etterforsking følger av straffeprosessloven § 226
første ledd, jf. § 224. Etterforskingen er en for
målsstyrt innsamling av opplysninger for å avgjøre
spørsmålet om tiltale, for å forberede rettens be
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handling eller for å fullbyrde straff og andre reak
sjoner, jf. § 226, jf. riksadvokatens rundskriv nr.
3/1999 av 22. desember 1999 punkt II. Målet med
innsamlingen er å etablere et grunnlag for å av
gjøre om straffebestemmelsen er overtrådt, hvem
som er gjerningsmann og i så fall om gjernings
mannen oppfyller de andre tre hovedvilkårene for
straff.
Informasjonsinnhenting med et annet formål
vil ikke være etterforsking. Alminnelig forebyg
gende virksomhet, utlendingskontroll eller forvalt
ningsoppgaver, som utstedelse av pass og våpen
kort, anses ikke som etterforsking. På samme
måte vil ordinær ordenstjeneste falle utenfor, herunder også anholdelse, innbringelse eller visita
sjon etter politiloven §§ 7, 7a, 8, 9 eller 10. Ved
utførelse av ordenstjeneste kan politiet komme
over situasjoner der spørsmålet om det er begått
straffbare forhold oppstår, og da anses arbeidet
som etterforsking. Deler av kriminaletterretnin
gen vil falle utenfor etterforskingsbegrepet, mens
andre vil falle innenfor (om kriminaletterretning,
se punkt 4.16). Det samme gjør innhenting av in
formasjon hvor formålet er å avverge eller oppkla
re mulige fremtidige straffbare forhold. Typiske
eksempler er informasjonsinnhenting for å avklare
en organisasjons oppbygning eller en persons mo
dus operandi. Av riksadvokatens rundskriv 3/1999
punkt II nr. 4 fremgår dessuten at
«hvor formålet er begrenset til enkle, kortva
rige, undersøkelser for å skaffe grunnlag for å
avgjøre om vilkårene for å sette i verk etterfor
sking er oppfylt, er den nedre grensen for etter
forsking ikke passert».
Videre må det i henhold til straffeprosessloven
§ 224 først ledd være rimelig grunn til å undersøke
om det foreligger straffbart forhold som forfølges
av det offentlige. Særlig i saker der opplysninger
politiet har fått er usikre, eller hvor politiet selv har
funnet frem til informasjonen, kan det være nød
vendig å vurdere om vilkårene for etterforsking er
tilstede. I vurderingen av om det er grunnlag for å
iverksette etterforsking, legges det vekt på sann
synlighet, proporsjonalitet og saklighet. I sannsyn
lighetsvurderingen legges det vekt på hvor sann
synlig det er at det foreligger et straffbart forhold.
Hvor stor grad av sannsynlighet som er nødvendig
vil avhenge av hvor alvorlig det straffbare forholdet
antas å være. I proporsjonalitetsvurderingen ses det
hen til om det mulige straffbare forholdet er av en
slik art at det bærer en etterforskingsinnsats. Ut
over grovheten av forbrytelsen, vil det være av
betydning hvilke etterforskingsskritt som er aktu
elle og hvor inngripende etterforskingen vil være

for den som rammes. Siste moment er at etterfor
skingen skal være saklig begrunnet, det vil si at det
ikke skal tas utenforliggende hensyn.
Kravet om en rimelig grunn vil også styre hvor
lenge en etterforsking kan pågå. Er det ikke lenger
rimelig grunn til å undersøke videre, må etterfor
skingen avsluttes. Hvilke metoder som benyttes
for informasjonsinnsamlingen er uten betydning
for om det regnes som etterforsking eller ikke.
Straffeprosessloven er ikke like klar med hen
syn til når den ikke lenger kommer til anvendelse.
En sak anses ofte som avsluttet når den er avgjort,
enten ved henleggelse, påtaleunnlatelse, forelegg
eller ved dom. Selv om saken er avgjort, vil straffe
prosessloven likevel komme til anvendelse med
for eksempel taushetspliktsbestemmelser eller
regler om erstatning for uberettiget forfølgning.

3.4.3

Oversikt over informasjonsflyten i den
enkelte straffesak

En straffesak starter vanligvis med en anmeldelse
som skal leveres til politiet, jf. straffeprosessloven
§ 223. I mange saker vil en fornærmet eller andre
anmelde forholdet. I andre saker, som for eksem
pel narkotikasaker, menneskesmugling og annen
organisert kriminalitet, er det sjelden en fornær
met, og politiet er i mye større grad avhengig av å
innhente all informasjon selv. Politiet avgir i disse
tilfellene selv en anmeldelse. Straks et forhold er
anmeldt, blir det registrert i BL (se punkt 4.10),
hvor opplysningene fra og med 2002 automatisk
skal overføres til Strasak (se nærmere punkt 4.9).
Under etterforskingen innhenter politiet infor
masjon på flere måter. De vil kontrollere egne regi
stre for å se om det finnes opplysninger som kan
være av betydning for saksforholdet, og benytte
metoder de har hjemmel til å bruke. Informasjo
nen som innhentes skrives i hovedsak i rapporter i
BL.
Politiet skriver egenrapporter om hva tjeneste
mannen selv har sett og hørt, eller hvilke under
søkelser som har blitt foretatt i anledning saken.
Politiet kan avhøre mistenkte, fornærmede, vitner
og sakkyndige, og det skrives avhørsrapporter i
BL av forklaringer som er avgitt, jf. påtaleinstruk
sen § 8-11. Politiet har særlig fullmakt i straffepro
sessloven til å innhente opplysninger ved tvangs
midler, som for eksempel ransaking og beslag.
Dersom det benyttes tvangsmidler, skrives det
egne rapporter om dette, jf. påtaleinstruksen §§ 9-5
og 10-8.
Slik det fremgår, blir de fleste opplysninger i en
straffesak registrert i BL. Alt som skrives i BL blir
skrevet ut og lagt i en manuell saksmappe, hvor
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det utarbeides en dokumentliste fortløpende.
Først i saken finnes normalt en personaliarapport
sammen med utskrift av straffe- og bøteregisteret,
jf. påtaleinstruksen § 8-12 femte ledd. Så følger
anmeldelse med avhør kronologisk. Dokumenter
som ikke er produsert av politiet, som for eksem
pel sakkyndigrapporter, vil som regel kun finnes i
fulltekst i den manuelle saksmappen. Det henvises
imidlertid til dem i BL.
Kommunikasjonskontroll er en etterforskings
metode som er underlagt særskilt regulering (se
punkt 4.15), og opplysningene legges inn i et sær
skilt register. Imidlertid kan både utskrifter fra sy
stemene og hele kontrollen bli lagt inn i saken hvis
kontrollen besluttes brukt som bevis. Politiet har
på visse vilkår adgang til å ta og lagre fingerav
trykk, foto og DNA-profiler av mistenkte eller døm
te (se henholdsvis punkt 4.11.2, 4.11.3 og 4.11.4).
Disse oppbevares også i egne registre.
Dersom politiet har kjent gjerningsmann som
har stukket av, vil det være mulig å utstede en
etterlysning i ELYS (om ELYS se punkt 4.8).
Under sakens løp vil en del sentrale opplysnin
ger registreres i Strasak (se nærmere punkt 4.9).
Registeret er et saksbehandlingsregister som viser
hvor saken befinner seg på ethvert tidspunkt. Un
der straffesaken kan også en rekke opplysninger
bli registrert i vaktjournaler hvor alle hendelser i
politidistriktet blir registrert fortløpende.
Den påtalemessige og rettskraftige avgjørelsen
føres i Strasak. I tillegg føres de fleste avgjørelser,
samt eventuelle ilagte reaksjoner, i SSP (se punkt
4.6) og/eller BOT (se punkt 4.7).
Slik det fremgår, er det en omfattende behand
ling av opplysninger under en straffesak, opplys
ningene behandles i flere systemer og behandlin
gen skjer delvis elektronisk og delvis manuelt.

3.4.4
3.4.4.1

Taushetsplikt
Oversikt over taushetspliktbestemmelsene

Bestemmelser om politiets taushetsplikt er fastsatt
i forskjellige lover, forskrifter og instrukser. Taus
hetsplikten i straffesak reguleres av straffeprosess
loven §§ 61a-61e. I tillegg finnes det noen spe
sialbestemmelser, for eksempel straffeprosesslo
ven § 216i for kommunikasjonskontroll. For politi
ets øvrige virksomhet gjelder politiloven § 24,
forvaltningsloven §§ 13-13f og strafferegistrerings
loven § 8 (se punkt 3.5).
Taushetspliktsbestemmelsene i straffeprosess
loven, politiloven og forvaltningsloven tar utgangs
punkt i hvilket formål opplysningene er innhentet
til, det vil si hva de skal brukes til. Strafferegi
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streringsloven § 8 tar derimot utgangspunkt i om
opplysningene hentes fra et av registrene, uavhen
gig av hva de opprinnelig ble samlet inn til.
Fra taushetsplikten gjøres unntak i to kategori
er: Ytringsrett/opplysningsrett og ytringsplikt/
opplysningsplikt. Det må sondres mellom taus
hetsplikt, ytringsrett og ytringsplikt, både i den
enkelte straffesak og i politiets annet arbeid. Taus
hetspliktbestemmelsene skiller mellom saksopp
lysninger og generelle opplysninger om politiet og
deres virksomhet.
Taushetspliktsreglene for PST behandles sam
let i punkt 4.21.6.

3.4.4.2

Objekt og subjekt for taushetsplikten

I straffesaker er opplysninger om noens personlige
forhold, visse næringsopplysninger av konkurran
semessig betydning og opplysninger som må hol
des hemmelig av hensyn til etterforskingen under
lagt taushetsplikt, jf. straffeprosessloven § 61a. De
som er i tjeneste eller arbeid hos politiet skal hin
dre at andre får adgang eller kjennskap til disse
opplysningene. Taushetsplikten gjelder i utgangs
punktet både overfor andre tjenestemenn i politiet
og overfor andre offentlige organer og private par
ter. For opplysninger politiet får kunnskap om
utenfor straffesakene, gjelder politiloven § 24 og
forvaltningsloven (se punkt 3.5.4).

3.4.4.3

Unntak fra taushetsplikten hvor de
private interesser er ivaretatt

Fra disse vidtrekkende taushetspliktreglene er det
gjort unntak der private interesser likevel anses
ivaretatt, jf. straffeprosessloven § 61b. Taushets
plikten kan settes til side dersom den opplysninge
ne gjelder samtykker, opplysningene gis uten at
personen kan identifiseres eller det ikke finnes en
berettiget interesse i at opplysningene holdes
hemmelige.

3.4.4.4

Unntak fra taushetsplikten til behandling
av saken

Straffeprosessloven § 61c omfatter situasjoner
hvor taushetsplikten og den enkeltes interesse i
hemmelighold må vike for andre hensyn. I henhold til § 61c nr. 1 kan opplysninger i en sak gjøres
kjent for sakens parter eller deres representanter,
og for dem som opplysningene direkte gjelder.
Unntaket fra taushetsplikten hjemler ikke innsyn i
sakens opplysninger for sakens parter, men be
stemmelsen korresponderer langt på vei med par
tenes innsynsrett, se punkt 3.4.5, og gjør at det
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ikke oppstår noen motstrid mellom taushetsplik
ten og utleveringsplikten.
Det følger av straffeprosessloven § 61c nr. 2 at
opplysningene kan brukes til det formål de er gitt
eller innhentet for. Så lenge det er til behandling av
saken, er det ingen begrensning i forhold til hvem
opplysningene kan videreformidles til. Unntaket er
praktisk viktig, og gir politiet en bred adgang til å
utlevere opplysninger. Opplysninger kan gis ut til
private personer, som vitner, og domstolene kan få
overført opplysninger dersom det er nødvendig for
behandling av saken. I tillegg er det mulig for poli
tiet å videreformidle opplysninger til kriminalom
sorgen for gjennomføring av fengselsstraff og and
re reaksjoner.

3.4.4.5

Unntak fra taushetsplikten til behandling
av andre saker og arbeidsoppgaver

I henhold til straffeprosessloven § 61c nr. 3 er
taushetsplikten ikke til hinder for at opplysningene
er tilgjengelige for andre tjenestemenn i politiet og
påtalemyndigheten i den utstrekning opplysninge
ne vil være av betydning for deres arbeid. Denne
bestemmelsen fastsetter prinsippet om at det som
hovedregel skal være «fri flyt» av opplysninger innad i politiet, så lenge det er tjenestlig behov. Dette
gjelder både for politiets politimessige oppgaver
og for politiets forvaltningsoppgaver. Sivile gjøre
mål, som namsmannsoppgaver, faller derimot
utenfor. Det er ikke krav om at opplysningene må
være nødvendige for politiet. I henhold til Bjerke/
Keiserud s. 264 er det
«tilstrekkelig at vedkommende settes i stand til
å treffe en riktigere og mer velbegrunnet av
gjørelse eller utføre en mer effektiv og hen
siktsmessig tjeneste».
I straffeprosessloven § 61c nr. 5 og 6 gjøres det
unntak fra taushetsplikten slik at opplysninger kan
brukes til å forebygge lovovertredelser eller for å
hindre at virksomhet blir utøvd på en uforsvarlig
måte. Unntaket ble utvidet etter en lovendring 21.
mars 2003. Unntaket er videre enn i § 61c nr. 3, da
det innbærer at politiet kan gjøre opplysningene
kjent utenfor politiet. En parallell bestemmelse fin
nes i strafferegistreringsloven § 7 andre ledd.
Mens bestemmelsene i strafferegistreringsloven
gjelder opplysninger i registrene, gjelder § 61c nr.
5 andre opplysninger. En lignende bestemmelse
finnes i politiloven § 24 fjerde ledd nr. 2 som får
anvendelse på opplysninger som politiet får kjenn
skap til utenom straffesaker. Høyesterett uttalte i
Rt. 1994 s. 1632 at bestemmelsen i straffeprosess

loven § 61c nr. 5 må brukes med forsiktighet, og at
det må oppstilles visse objektive skranker:
«Det hensynet til personvern som ligger bak
taushetspliktbestemmelsene, tilsier at unntaks
bestemmelsen i § 61c først ledd nr. 5 bare kommer til anvendelse når det er av en viss nødven
dighet eller forholdsmessighet i å gi ut ellers
taushetsbelagte opplysninger med sikte på å
forhindre lovbrudd. Blant annet må det være
en rimelig grunn til å frykte lovbrudd, og det
må avveies om lovbruddet kan avverges på an
nen måte».
De samme prinsippene må gjelde for bestem
melsene i politiloven og strafferegistreringsloven.
I praksis åpner § 61c nr. 5 og 6 for en vid adgang
for politiet til å utlevere opplysninger, for eksempel
til andre offentlige organer som tollvesenet. Deres
oppgave er å innkreve toll, samt å kontrollere at
bestemmelsene om toll blir overholdt, jf. tolloven
10. juni 1966 nr. 5 § 9, og deres oppgaver er langt
på vei sammenfallende med politiets. For eksem
pel er det adgang for politiet til å utlevere opplys
ninger fra Krimsys (se punkt 4.16.2) til tollvesenet,
selv om Krimsys er en database hvor det er adgang
til å behandle ikke-verifiserte opplysninger.
I henhold til § 61 nr. 7 har politiet en vid full
makt til å gi ut opplysninger til andre offentlige
organer om en persons forbindelse med politiet og
om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplys
ninger som er nødvendige å gi for å fremme politi
ets oppgaver. Det må vel i tillegg oppstilles et krav
om at det offentlige organet har et saklig behov for
denne type opplysninger. Opplysninger som hentes fra politiets registre omfattes ikke av denne
bestemmelsen, jf. strafferegistreringsloven § 8.
Ut over dette gjøres unntak fra taushetsplikten
dersom det er særskilt hjemlet i lov eller i generell
instruks fastsatt av Kongen eller av riksadvokaten,
jf. straffeprosessloven § 61c nr. 8. Bestemmelsen
innebærer at opplysningsrett eller -plikt som er
fastsatt i lov, i forskrift med hjemmel i lov eller av
Kongen går foran taushetsplikten. Bestemmelsen
gjelder selv om politiet har fått opplysningene fra
andre offentlige organer og er underlagt en stren
gere taushetsplikt. Etter forvaltningsloven, som
gjelder for politiets annet arbeid, må opplysnings
plikt og -rett være fastsatt i lov for å gå foran taus
hetsplikten (se punkt 3.5.4.2).
Riksadvokaten har fått myndighet til å gi regler
om politiets rett til å informere allmennheten om
straffesaker, jf. straffeprosessloven § 61c nr. 9. Of
fentlighet vil ofte kunne være avgjørende for opp
klaring av saken, og er dessuten en forutsetning
for at straffesaksbehandlingen skal få de tilsiktede
allmennpreventive virkningene og nyte den nød
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vendige tillit. Praktiseringen av bestemmelsen er
ikke uproblematisk. Blant annet er det praksis fra
EMD som oppstiller krav om at det ikke må frem
komme argumentasjon som trekker i retning av
siktedes skyld, se nærmere Bjerke/Keiserud s. 270.

3.4.5
3.4.5.1

Innsynsrett
Innsyn i verserende saker

Mistenkte, tiltalte, fornærmede og tredjeparts
innsynsrett
Innsynsreglene er sentrale behandlingsregler un
der en straffesak. Innsynsretten er en særskilt utle
veringsplikt eller -rett for politiet. Hensynene bak
innsynsreglene er det alminnelige prinsippet om
partsinnsyn. Partsinnsynet begrenses av at politiet
må gis mulighet til å oppklare saker, og på etterfor
skingsstadiet er derfor innsynet begrenset.
Frem til tiltale tas ut, er partenes innsynsrett
regulert av straffeprosessloven § 242. Utgangs
punktet er at
«[m]istenkte, hans forsvarer og fornærmede
skal på begjæring gis adgang til å gjøre seg
kjent med sakens dokumenter såfremt det kan
skje uten skade eller fare for etterforskingens
øyemed eller for tredjemann».
Til hovedregelen finnes det en rekke mer detal
jerte regler om hvorledes innsyn skal gis, og hvor
ledes unntakene er å forstå. Poenget i denne sam
menheng er å understreke at partene i saken har
innsyn i kraft av straffeprosessloven i dokumenter
som er hentet fra politiets registre, BL (om BL, se
punkt 4.10).
Når det er tatt ut tiltalebeslutning, blir tiltaltes
rett til innsyn i sakens dokumenter videre, jf. straf
feprosessloven § 264. Fornærmede har også en
særskilt rett til innsyn i saken, jf. straffeprosesslo
ven §§ 242, 264a og 28.

Offentlighetens innsynsrett
Også andre enn sakens parter kan ha rett til innsyn
i dokumentene allerede fra etterforskingsstadiet. I
henhold til påtaleinstruksen § 22-7 har pressen inn
syn i tiltalebeslutningen når den er forkynt for til
talte. I saker hvor det er rettsmøter og treffes retts
avgjørelser, som for eksempel fengslingskjennel
ser, har offentligheten innsyn i henhold til dom
stolloven § 124 flg. Ut over dette kan dokumentene
«bare lånes ut når særlige grunner foreligger og det
anses ubetenkelig av hensyn til sakens videre behand
ling», jf. påtaleinstruksen § 16-5. Offentligheten har
ikke krav på opplysninger, med mindre vilkårene
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er oppfylt, men også et slikt innsyn vil omfatte
opplysninger fra BL og Strasak.

3.4.5.2

Innsynsrett når saken er avsluttet

Etter at saken er avsluttet arkiveres den hos politi
et, jf. påtaleinstruksen § 2-2. Saken regnes som
avsluttet når den er pådømt, forelegg er vedtatt,
konfliktrådskontrakten er oppfylt, det er gitt på
taleunnlatelse eller den er henlagt. Etter dette re
guleres innsynet i saksdokumentene av straffepro
sessloven § 28, jf. påtaleinstruksen kp. 4. Persona
liarapport og andre taushetsbelagte personopplys
ninger er av hensyn til individet unntatt innsyns
rett, jf. påtaleinstruksen § 4-1 andre ledd og § 4-2
tredje ledd tredje punktum.
Det må skilles mellom innsyn i dokumentene
og innsyn i dommen. Fornærmede har rett til å få
dokumentene utlevert, jf. straffeprosessloven § 28
første ledd. I tillegg kan «enhver annen det har
rettslig interesse for» kreve utskrift av rettsbøker og
andre dokumenter i en straffesak som retten har
avsluttet behandlingen av. En som skal kreve er
statning i tilknytning til en straffesak vil ha rettslig
interesse i dokumentene. Dersom man ikke har
rettslig interesse, er det åpnet for at man kan låne
eller se igjennom dokumentene dersom det er
«saklig grunn» for det, jf. påtaleinstruksen § 4-2
tredje ledd. Typisk kan et forsikringsselskap ha
rett til innsyn etter denne bestemmelsen, se rund
skriv G-31/88. Videre kan for eksempel Norges
Idrettsforbund anses å ha saklig grunn i å få innsyn
i dopingsaker, dersom idrettsforbundet skal drive
et målrettet arbeid mot doping, og deres arbeid vil
bli mer effektivt av tilgang til dokumentene. I slike
tilfeller kan private parter anses å ha saklig grunn
til å få utlevert opplysningene. På dette stadiet er
imidlertid den mistenkte/siktede/dømte avskåret
fra innsyn, hvis han ikke oppfyller de alminnelige
vilkårene til «rettslig interesse» eller «saklig grunn».
Dog vil han i mange tilfeller ha kjennskap til inn
holdet i dokumentene fra tidligere behandling av
saken.
Til bruk i strafferettspleien kan dokumentene
lånes ut til politi, påtalemyndighet, domstolene,
fengsels- og kriminalomsorgsmyndighetene. Be
gjæring om utlån av dokumentene fra offentlige
organer bør som regel etterkommes når lån anses
nødvendig for å fremme mottakerorganets oppga
ver etter lov, forskrift eller instruks, jf. påtalein
struksen § 4-2 første og andre ledd. Felles for alt
utlån er at den som har fått utlevert dokumenter,
kan kun bruke opplysningene «til det formål som
begrunner utlånet», jf. påtaleinstruksen § 4-3 første
ledd. Politiet har også rett til å sette vilkår og be
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grensninger som politiet finner nødvendig for å
hindre misbruk.
Ut over at de som har rettslig interesse i saken
eller saklig grunn til å se dokumentene kan enhver
få innsyn i dommen, forutsatt at den ikke er eldre
enn 5 år, at han kan identifisere siktede med mer
enn bare navn og at det ikke gjelder forbud mot
gjengivelse, jf. straffeprosessloven § 28 andre ledd,
jf. forskrift om offentlighet i rettspleien 6. juli 2001
nr. 757. Det er gjort unntak av hensyn til rikets
sikkerhet, frykt for urettmessig bruk eller når saken er underlagt hemmelighold. I tillegg har en
hver fått innsyn i realitetskjennelser, jf. forskrift
om offentlighet i rettspleien 6. juli 2001 nr. 757 § 8.

3.4.6

Særlig om politiets metoder

Under hver enkelt straffesak samler politiet inn
informasjon gjennom en rekke metoder. Noen av
politiets metoder kan gi store mengder opplysnin
ger, som beslag, utleveringspålegg og kommuni
kasjonskontroll. På denne bakgrunn er det i noen
tilfeller gitt særskilte bestemmelser om behand
ling og bruk av opplysningene, som går foran de
alminnelige bestemmelsene. Et eksempel er kom
munikasjonskontroll, men det gjelder også for ge
netiske og biometriske egenskaper, som DNA-profiler og fingeravtrykk. Opplysninger som genere
res fra slike særskilte regulerte metoder må i en
kelte situasjoner holdes atskilt fra andre
opplysninger eller merkes særskilt.

3.4.7

Straffesaker hos Politiets
sikkerhetstjeneste

Det følger av politiloven § 17a, jf. § 17b, at fore
bygging og etterforsking av overtredelser av blant
annet straffelovens kapitler 8 og 9 med videre,
ulovlig etterretningsvirksomhet, terrorisme og an
nen politisk motivert vold og spredning av masseø
deleggelsesvåpen, er tillagt et eget politiorgan, Po
litiets sikkerhetstjeneste (PST). Dette er et lands
omfattende organ som ledes av en sentral enhet i
Oslo (Den sentrale enhet), med et overordnet ad
ministrativt og politifaglig ansvar i forhold til de
lokale politimestere. Den sentrale enhet har imid
lertid intet overordnet påtalemessig ansvar. Dette
ligger hos vedkommende statsadvokat, dog slik at
den sentrale enhet i stor grad gir uttalelser og an
modninger i påtalemessige spørsmål av betydning i
politidistriktene. Av de 27 politidistriktene i landet
har samtlige, med unntak av Oslo, et lokalt ansvar
for å utføre de gjøremål som er nevnt i § 17b. For
Oslos del utføres gjøremålene av den sentrale enhet, som altså også er lokalt PST-organ for Oslo.

Den enkelte straffesak hos Politiets sikkerhets
tjeneste reguleres, på lik linje med det alminnelige
politiet, av straffeprosessloven, men det er i enkel
te bestemmelser gjort unntak av «hensyn til rikets
sikkerhet eller forhold til fremmed stat» (jf. straffe
prosessloven §§ 117, 242 og 264).
Hos PST er det større fokus rettet mot å fore
bygge og å motvirke straffbare handlinger, noe
utvalget ser nærmere på i punkt 3.5.7.2. Både i
Lund-rapporten og i Danielsen-utvalget har det
vært påpekt at skillet mellom etterforsking og fore
byggende arbeid er vanskeligere å trekke for PST
enn andre politiorganer. Skillet vil ofte være klare
re ved alminnelig etterforsking, da saken ofte star
ter med en kjent straffbar handling eller en anmel
delse. For å markere skillet mellom etterforsking
og annet politimessig arbeid utstedes det nå alltid
en etterforskingsordre i PST om at undersøkelser
for dette formål undergis en påtalemessig behand
ling. Det ligger implisitt i dette at det hovedsakelig
er i forhold til ulovlig etterretningsvirksomhet og
ulovlig teknologioverføring at det reises tiltale i de
saker PST etterforsker.
Det karakteristiske for PSTs etterforsking er at
den mistenkte som hovedregel ikke er kjent med
etterforskingsskrittene. Det følger av straffepro
sessloven § 242 første ledd siste punktum om at
mistenktes innsynsrett i dokumentene er unntatt
når dokumentene «bør holdes hemmelig av hensyn
til rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat».
Dersom det blir tatt ut tiltalebeslutning, har tiltalte
fortsatt ikke fullt innsyn i dokumentene, jf. straffe
prosessloven § 264 tredje ledd. Det følger dessuten
av straffeprosessloven § 216j første ledd annet
punktum at det ikke gis underretning til den som
har vært undergitt kommunikasjonskontroll etter
kapittel 16a i saker om overtredelse av kapittel 8
eller 9.
Straffesaker i PST vil regelmessig inneholde
informasjon som er gradert i henhold til sikker
hetsloven og forskrift om informasjonssikkerhet.
PSTs straffesaker registreres av denne grunn ikke
i Strasak (se punkt 4.9 om Strasak).

3.5 Behandling av opplysninger
utenfor den enkelte straffesak
3.5.1

Oversikt over drøftelsen

Politiets mål er som nevnt å bidra til å «fremme og
befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminne
lige velferd for øvrig», jf. politiloven § 1 andre ledd.
For å nå målet har politiet en rekke oppgaver ut
over den enkelte straffesak. Arbeidsoppgavene føl
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ger hovedsakelig av politiloven § 2, men noen opp
gaver er pålagt i spesiallovgivningen.
Formålet med punkt 3.5 er å gi en oversikt over
informasjonsflyten utenfor den enkelte straffesak.
Hvilke registre/systemer politiet behandler opp
lysningene i, vil utvalget, på samme måte som for
den enkelte straffesak, komme tilbake til i kapit
tel 4.

3.5.2

Inndeling av arbeidsoppgaver utenfor
den enkelte straffesak

De arbeidsoppgavene som ikke er del i den enkel
te straffesak kan deles inn på flere måter.
Det er normalt å operere med et skille mot
politiets forvaltningsoppgaver. Strengt tatt er alt
politiet foretar seg forvaltning i ordets vide forstand. Med «politiets forvaltningstjeneste» siktes
det ofte til forvaltning i snever forstand, som gjerne
karakteriseres ved at det ikke nødvendigvis er poli
tiet som må utføre oppgavene. For nærmere om
skillet, se Auglend m.fl. s. 595-596. Utvalget behandler politiets forvaltningsoppgaver i snever forstand i punkt 3.5.10.
De oppgaver som ikke er forvaltning, kalles
gjerne med en fellesbetegnelse for «politimessig»
eller «polisiært» arbeid. Begrepene har ingen le
galdefinisjon, og utvalget er kjent med at begrepet
er tillagt varierende innhold, se for eksempel Auglend m.fl. s. 217. Utvalget har valgt å definere be
grepet slik det beskrives her.
Innenfor det politimessige arbeidet, kan de kri
minalitetsbekjempende oppgavene skilles ut. Det
siktes til de oppgavene som er nærmest knyttet
opp til den enkelte straffesak, og utvalget har valgt
å benytte begrepet om forebyggende arbeid og
ordenstjenesten, i tillegg til den enkelte straffesak.
Det understrekes imidlertid at ikke alt politiet gjør
som ledd i forebyggende arbeid eller ordenstjenes
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te er kriminalitetsbekjempende. Hva som er krimi
nalitetsbekjempende må bero på en konkret vurde
ring. Figuren er slik sett noe unøyaktig. Begrepet
«kriminalitetsbekjempende» er i seg selv ikke helt
betegnende, da strengt tatt alle politiets oppgaver i
videre forstand har en kriminalitetsbekjempende
effekt. Utvalget har ikke funnet andre mer dekken
de begreper.
Ruten «Straffesak» er skravert, da dette er ar
beid som reguleres av straffeprosessloven, mens
det andre arbeidet i all hovedsak reguleres av poli
tiloven og forvaltningsloven. Figuren er ikke pro
porsjonal med faktisk utført arbeid i politiet, da
straffesaker utgjør den vesentlige arbeidsmeng
den.

3.5.3

Rapporteringsplikt

I den enkelte straffesak får politiet ofte hjelp av
befolkningen ved at straffbare forhold anmeldes
(se punkt 3.4.3). Utenfor den enkelte straffesak
kan politiet i noen situasjoner få bistand ved at
offentlige organer eller private parter er pålagt en
varslingsplikt, som for eksempel i forurensingslo
ven § 39.
Politiet selv har en alminnelig rapporterings
plikt, jf. politiinstruksen § 7-6. Når en politimann
får kunnskap om opplysninger eller forhold som
kan være av betydning for politiet i sin alminnelig
het eller av interesse for tjenesteutførselen i et
enkelttilfelle, skal vedkommende politimyndighet
eller den foresatte varsles uten opphold, med
mindre varslingen vil stride mot forskrifter fastsatt
i eller i medhold av lov. Dette gjelder uavhengig av
om politimannen får kunnskap i eller utenfor tje
nesten. Rapporteringsplikten er således svært om
fattende. Rapporten eller meldingen skal avgis i
samsvar med de rapportskrivningsnormer og øvri
ge retningslinjer som gjelder til enhver tid.

Figur 3.1 Oversikt over utvalgets inndeling av politiets oppgaver.
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Taushetsplikt
Oversikt over taushetsplikten

Politiet er på samme måte som i den enkelte straf
fesak underlagt en omfattende taushetsplikt, jf. po
litiloven § 24 jf. forvaltningsloven §§ 13-13f og straf
feregistreringsloven § 8. Hvem taushetsplikten
gjelder for og hvilke opplysninger som er omfattet
er tilnærmet likt som i straffeprosessloven, jf. for
valtningsloven § 13 (se punkt 3.4.4).
Også unntakene fra taushetsplikten er langt på
vei de samme som i straffeprosessloven (se punkt
3.4.4), og forskjellene er forsøkt gjengitt løpende.
Som tidligere nevnt, behandles taushetsplikts
bestemmelsene for PST særskilt i punkt 4.21.6.

3.5.4.2

Taushetsplikt etter politiloven § 24

Forvaltningsloven §§ 13–13f og strafferegistre
ringsloven § 8 gjelder med de tillegg og begrens
ninger som følger av politiloven § 24, en bestem
melse som ble tatt inn i politiloven for å ivareta de
særskilte behovene politiet har i forhold til andre
forvaltningsorganer.
I forhold til forvaltningsloven § 13 utvider politi
loven § 24 andre ledd første punktum hvilke opp
lysninger som er omfattet av taushetsplikten:
«[O]pplysninger om politiets operative virk
somhet og organiseringen av den, samt opplys
ninger som det ut fra hensynet til spanings- og
etterretningsvirksomheten er nødvendig å hol
de hemmelig».
At generelle opplysninger om politiets metoder
underlegges taushetsplikt, skal bidra til å opprett
holde politiets effektivitet, ved at de ikke kan eller
må gå ut med disse opplysningene. Bestemmelsen
vil i straffesak supplere straffeprosessloven § 61a
annet ledd, som kun gjør unntak for opplysninger
som det ut fra etterforskingen i den enkelte sak er
nødvendig å holde hemmelig.
Politiloven § 24 tredje ledd fastsetter at det
generelle unntaket fra taushetsplikten om at opp
lysninger kan gjøres kjent for de personer opplys
ningene direkte gjelder, eller for andre i den ut
strekning de som har krav på taushet samtykker,
ikke gjelder for opplysninger taushetsbelagt etter
§ 24 annet ledd.
I politiloven § 24 fjerde ledd gjøres unntak fra
politiets taushetsplikt. For det første kan opplys
ninger bli gjort kjent for andre tjenestemenn i poli
tiet og påtalemyndigheten i den utstrekning tjenes
temessige behov tilsier det, jf. § 24 fjerde ledd nr.
1. Dette er en videreføring av prinsippet om «fri
flyt» av opplysninger innad i politiet, slik det også

er fastsatt i straffeprosessloven § 61c nr. 3. Bestem
melsen er en utvidelse i forhold til den alminnelige
reglen i forvaltningsloven § 13b nr. 3 om hva tje
nestemenn i offentlige organer har adgang til å se
av opplysninger, og hensikten er å forhindre at
organisatoriske skiller i politiet skal hindre krimi
nalitetsbekjempelsen.
For det andre begrenses politiets taushetsplikt
av en rett til å videreformidle opplysninger til «and
re offentlige myndigheter og utenlandske samarbei
dende politi- og sikkerhetsmyndigheter når formålet
er å forebygge eller avverge straffbare handlinger», jf.
politiloven § 24 fjerde ledd nr. 2. Denne bestem
melsen samsvarer med straffeprosessloven § 61c
nr. 5 og 6 og strafferegistreringsloven § 7 andre
ledd. Dette er en vid hjemmel for politiet, som
åpner for en utstrakt informasjonsutveksling med
andre myndigheter (se nærmere 3.4.4.5).
Det tredje unntaket er adgangen til å gjøre opp
lysningene kjent for «vitner og kilder når det er
nødvendig for at politiet skal få opplysninger eller
bistand til å forebygge eller avverge straffbare handlinger», jf. politiloven § 24 fjerde ledd nr. 3.

3.5.4.3

Taushetsplikt etter
strafferegistreringsloven § 8

Utgangspunktet etter strafferegistreringsloven § 8
er at «[o]ffentlige tjenestemenn plikter å bevare taushet overfor uvedkommende om opplysninger fra
Strafferegisteret og de andre registre som er nevnt i
denne lov». Taushetsplikten gjelder blant annet
SSP, bøteregistrene og lokale og sentrale arbeids
registre. Til bruk i strafferettspleien følger det av
strafferegistreringsloven § 5, jf. strafferegistre
ringsforskriften 20. desember 1974 nr. 4 § 6 at
taushetsplikten ikke er til hinder for at det etter
begjæring kan gis opplysninger om navngitte per
soner. I tillegg kan en person alltid få innsyn i egne
opplysninger registrert i SSP, jf. strafferegistre
ringsloven § 2 tredje ledd.
Til annet bruk enn strafferettspleien kan opp
lysninger gis ut i politiattester, som er nærmere
regulert i strafferegistreringsloven § 5, jf. § 6. Det
er uttømmende regler om til hvilke formål attester
kan utstedes og detaljerte regler om hvilke opplys
ninger som skal tas med, se punkt 4.20. Politiet er i
enkelte lover, som for eksempel alkoholloven
§ 1-7b, pålagt å avgi uttalelser om skikkethet. Straf
feregistreringsloven § 7 første ledd angir i slike
tilfeller bare hvilke opplysninger som kan tas med,
men selve adgangen til å utlevere opplysningene
må ha hjemmel i egen lov.
I tillegg til disse særregulerte detaljerte be
stemmelsene om adgangen til å utlevere opplys
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ninger, har politiet fått en fullmakt til å utlevere
opplysninger i henhold til strafferegistrerings
loven § 7 andre ledd, som er omtalt tidligere (se
nærmere 3.4.4.5).
Unntakene i politiloven § 24 fjerde ledd antas
også å gå foran taushetsplikten i strafferegistre
ringsloven.

3.5.5

Forebyggende virksomhet

Det følger av politiloven § 2 nr. 2 at politiet skal
«forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den
offentlige orden og sikkerhet». Dette er en selvsten
dig plikt for politiet, og kommer i tillegg til den
generelle preventive effekt politiets andre oppga
ver har. Den selvstendige forebyggende virksom
heten kan enten bestå av repressive eller kontrolle
rende tiltak eller holdnings- og årsakspåvirkende
tiltak.
Politiets spesielle forebyggende virksomhet ut
øves gjennom forskjellige metoder. Patruljering og
spaning er metoder for å avskrekke fra og avdekke
kriminell virksomhet, men som også genererer
mengder med opplysninger som igjen kan bli be
handlet i politiets registre/systemer (se nærmere
punkt 4.16). Pedersen-utvalget har sett nærmere
på nye metoder i forebyggende virksomhet, se
punkt 2.4. I motsetning til i straffesaker, innhentes
informasjonen i første rekke ikke målbevisst i forhold til en konkret sak. En stor mengde opplysnin
ger som benyttes i forebyggende virksomhet kommer imidlertid fra straffesaker, såkalt overskudds
informasjon. I henhold til taushetspliktbestemmel
sene har politiet en vid adgang til å benytte seg av
overskuddsinformasjon fra straffesakene til fore
byggende virksomhet, slik som beskrevet foran.
Politiets forebyggende arbeid kan føre til at det
blir iverksatt en etterforsking, dersom informa
sjonsinnsamlingen har medført at vilkårene for å
iverksette en etterforsking er til stede.

3.5.6

Ordenstjeneste

Politiets ordensoppgaver spenner meget vidt, men
har som hovedformål å opprettholde den alminne
lige ro og orden i samfunnet, jf. politiloven § 2 nr. 1
jf. § 7. Ordenstjenesten er nærmere regulert i poli
tiinstruksen kp. 8 og 9. Politiets oppgaver kan være
av forebyggende karakter, politiet kan gripe inn i
en situasjon eller de kan rette opp etter at en or
densforstyrrelse har skjedd. Politiets handlinger
skal beskytte den enkelte og allmennheten. Opp
gavene kan være å avverge slagsmål, sørge for fri
ferdsel, beskytte lovlige og hindre ulovlige demon
strasjoner og utføre trafikktjeneste. Ordenstjenes
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ten er hovedsakelig en del av politiets politimessi
ge virksomhet.
Politiet agerer enten fordi de selv oppdager et
forhold eller fordi publikum varsler om en situa
sjon som er oppstått. Når noen tipser politiet, vil
det bli registrert i vaktjournalen (se nærmere
punkt 4.17). Videre kan observasjoner og andre
opplysninger bli registrert i Krimsys (se punkt
4.16.2) Ofte kan en uttrykning på grunn av ordens
forstyrrelser medføre at politiet oppdager et straff
bart forhold. Saken vil da bli registrert slik som
beskrevet i punkt 3.4.3.
Innbringelse etter politiloven § 8 vil normalt bli
ført i vaktjournalen og arrestjournalen. Ved beru
selse kan politiet i tillegg til å innbringe personen
også holde ham i arrest, jf. politiloven § 9 andre
ledd. Dette vil bli ført i arrestjournalen i tillegg til i
vaktjournalen, jf. politiinstruksen § 9-6.
Dersom en person nekter å oppgi identitet, eller
det er grunn til å undersøke om personen er i besit
telse av våpen, har politiet adgang til å visitere, jf.
politiloven §§ 7, 7a og 10. En slik undersøkelse blir
registrert i vaktjournalen eller i egen logg.

3.5.7
3.5.7.1

Sikkerhetsfunksjonen
Oversikt

Politiet har som oppgave å «opprettholde den offent
lige orden og sikkerhet»,jf. politiloven § 2 nr. 1, og å
«forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den
offentlige orden og sikkerhet», jf. § 2 nr. 2. Sikker
hetsbegrepet, slik det her er brukt, er ikke enty
dig. Benyttet i sammenheng med den «offentlige
orden», kan det synes mest nærliggende å forstå
begrepet dit hen at politiet har en oppgave med å
påse at virksomheten drives på en forsvarlig og
betryggende måte uten at fysiske farer oppstår i
forhold til allmennheten. Dette er i så fall en opp
gave som hører til den alminnelige ordenstjenes
ten. Begrepet kan imidlertid også forstås slik at det
omfatter rikets indre sikkerhet, det vil si de opp
gaver som er tillagt Politiets sikkerhetstjeneste, jf.
politiloven §§ 17b og 17c. Det er den sistnevnte
forståelsen som legges til grunn i den videre frem
stillingen.
I tillegg til å forebygge og å etterforske særskil
te straffbare handlinger, jf. § 17b, skal Politiets
sikkerhetstjeneste utarbeide trusselvurderinger til
bruk for politiske myndigheter (se punkt 3.5.7.4),
samarbeide med andre lands politimyndigheter og
sikkerhets- og etterretningstjeneste (se punkt
23.5.7) og foreta personkontroll til bruk ved sikker
hetsundersøkelser (se punkt 23.8).
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Politiets forebyggende virksomhet

I prinsippet er det ikke store forskjeller mellom
PSTs måter å bekjempe kriminalitet på og de som
anvendes i politiet for øvrig. Behandlingen av opp
lysninger følger likeledes i hovedtrekk de samme
prinsipper som gjelder for politiet for øvrig.
I praksis er imidlertid den rent forebyggende
virksomheten vektlagt i betydelig større grad enn i
andre deler av politiet. Etterforsking utgjør en for
holdsvis mindre del av virksomheten, og i stor
grad er den rettet mot å avdekke såkalte straffbare
forberedelseshandlinger, hvilket gjør at også en
eventuell etterforsking har et klart preg av å fore
bygge og avverge mer alvorlige straffbare handlin
ger under planlegging. Dertil kommer at etterfor
skingen gjerne er lukket eller skjult for den mis
tenkte, hvilket reiser særlige rettssikkerhetsspørs
mål og spørsmål av straffeprosessuell karakter.
Videre er de straffbare handlinger PST er satt
til å bekjempe ofte politisk motivert, og behandlin
gen av opplysninger vil derfor gjerne ha sitt ut
gangspunkt i grupper og organisasjoner som på
ulike måter har bekjent seg til bruk av ulovlige
midler for å oppnå sine mål. Dette har da også
medført at virksomheten til PST har reist person
vernspørsmål som har gjort at tjenesten har kommet i offentlighetens søkelys. Det dreier seg i førs
te instans om hvilke organisasjoner og grupperin
ger det i det hele tatt er nødvendig å følge med på i
forebyggende øyemed, dernest om hvilken tilknyt
ning til en organisasjon eller et miljø enkeltperso
ner må ha for at det skal være relevant å registrere
opplysninger om dem. Fordi det gjerne dreier seg
om en organisert virksomhet som pågår i et langt
tidsperspektiv, reiser det seg også spørsmål om
hvor lenge det er nødvendig for PST å ta vare på
personopplysninger.
Enn videre følger av det forebyggende formålet
at PST i langt større grad enn politiet for øvrig har
behov for å utveksle opplysninger, dels som ledd i
selve kartleggingen av en trussel, men i stor grad
også som ledd i å beskytte de sikkerhetsinteresser
som måtte være truet, slik at adekvate tiltak kan
treffes. Hovedoppgaver som bekjempelse av spio
nasje og terrorisme har et klart internasjonalt preg,
hvilket medfører at samarbeid og utveksling av
opplysninger med utenlandsk politi og sikkerhets
myndigheter kommer i en særstilling.
Ved sikkerhetsklarering og autorisasjon av per
sonell som har behov for tilgang til skjermingsver
dige, eller gradert informasjon, iverksettes en per
sonkontroll i forhold til vedkommende. Foruten
Bøteregisteret, SSP og STRASAK, er PSTs registre
gjenstand for undersøkelse med sikte på å avklare

at det ikke foreligger tvil om vedkommendes sik
kerhetsmessige skikkethet. Dette er en særlig
form for behandling av personopplysninger i PST
som har likhetstrekk med det øvrige politis utste
delse av politiattester. Selve klareringsprosessen
er nærmere regulert i lov om forebyggende sikker
hetstjeneste 20. mars 1998 nr. 10 (sikkerhetslo
ven) jf. forskrift om personellsikkerhet 29. juni
2001 nr. 722. Det faller under nærværende utvalgs
mandat å vurdere PSTs behandling av personopp
lysninger i denne sammenheng.
Politiloven §§ 17a-17c ble tilføyd ved lov nr.
54/2001 som oppfølging av Danielsen-utvalgets
forslag.

3.5.7.3

Særlig om personkontroll

Av politiloven § 17c nr. 3 om særlige oppgaver for
den sentrale enhet i PST fremgår av at Den sentra
le enhet skal foreta personkontroll til bruk ved
sikkerhetsundersøkelser. Personer som vil kunne
få tilgang til skjermingsverdig informasjon, skal på
forhånd sikkerhetsklareres og ved behov autori
seres, jf. sikkerhetsloven § 19. For nærmere om
personkontroll, se punkt 4.21.9.

3.5.7.4

Nærmere om PSTs trusselvurderinger

Det følger av politiloven § 17c at Den sentrale enhet i Politiets sikkerhetstjeneste skal utarbeide
trusselvurderinger til bruk for politiske myndighe
ter. Bestemmelsen er en direkte konsekvens av
Danielsen-utvalgets forslag om at sikkerhetstje
nestens prioriteringer bør undergis behandling på
høyt politisk nivå. Fastsettelse av styringsdoku
menter på høyt politisk nivå ville etter Danielsen
utvalgets syn være et svært viktig tiltak for å unngå
uheldige disposisjoner i fremtiden. I samsvar med
dette er det blitt en viktig oppgave for PST å ajour
føre trusselbildet med jevne mellomrom, normalt i
det minste på årsbasis, som grunnlag for politisk
fastsatte strategi- og styringsdokumenter. Utarbei
delse av generelle trusselvurderinger er også i
samsvar med Lund-kommisjonens uttalelse om at
det generelt bør kreves at overvåking eller kartleg
ging som utelukkende er basert på mistanke om at
en politisk organisasjon er eller kan bli engasjert i
ulovlige aktiviteter, har grunnlag i jevnlige sikker
hetsmessige vurderinger. Den sentrale enhet har
siden 1992/93 utarbeidet såkalte strategidoku
ment eller prioritetsskriv, og de årlige trusselvur
deringer som nå utarbeides, er en videreføring av
dette. Det er også blitt innført offentliggjøring av
generelle ekstrakter av trusselvurderingene. De
generelle vurderingene av sikkerhetstruslene i
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Norge vil helt og holdent være produkt av den
samlede kunnskap PST og andre organer sitter
inne med til enhver tid, og som baserer seg på så
vel generelle vurderinger fra samarbeidende tje
nester som opplysninger PST har samlet inn og
bearbeidet i forbindelse med straffesaker og kon
kret forebyggende arbeid. Disse trusselvurderin
gene vil i liten grad inneholde personopplysninger,
og inneholder ikke under noen omstendighet opp
lysninger som ikke tidligere har vært behandlet.
PST utarbeider imidlertid en rekke andre trus
selvurderinger av mer spesifikk karakter i løpet av
året. I første rekke dreier det seg om vurderinger
som avgis til det øvrige politi som ledd i planleggin
gen av hvilke sikkerhetstiltak som bør treffes i
forbindelse med statsbesøk eller andre offisielle
arrangementer som kan tenkes utsatt for ulovlige
anslag av en type som det faller innenfor PSTs
ansvar å forebygge. Det foreligger for det første et
behov for på permanent basis å ha oversikt over
mulige trusler mot objekter som krever beskyttel
se. Ved utarbeidelsen av slike trusselvurderinger
er det dessuten regelmessig behov for aktivt å inn
hente nye opplysninger, herunder også om perso
ner som konkret kan representere en trussel. Be
hovet for selvstendig hjemmel for behandling av
slike opplysninger kommer utvalget nærmere tilbake til under punkt 23.3.2 nedenfor.

3.5.7.5

Utlendingskontroll

PST har oppgaver i tilknytning til utlendingskon
troll, jf. utlendingsloven §§ 5 med flere. For nær
mere om dette, se punkt 4.21.2.3.

3.5.8

Hjelpe- og servicefunksjon

Politiets hjelpe- og servicefunksjon følger av politi
loven § 2 nr. 4, hvor det fremgår at politiet skal «yte
borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner, i lovbe
stemte tilfeller og ellers når forholdene tilsier at bistand er påkrevd og naturlig». Ut over dette regule
res politiets plikt i ulykkestilfeller, plikt til å hjelpe
syke personer og plikter overfor barn særskilt i
politiinstruksen kp. 12. I praksis har politiet ivare
tatt hjelpe- og servicefunksjoner ut over de som
direkte er tillagt politiet, og særlig hvor det ikke
finnes andre organer som er mer nærliggende til å
ta seg av disse oppgavene. Imidlertid har opprettel
sen av andre offentlige organer begrenset politiets
hjelpe- og servicefunksjon. Et typisk eksempel er
helsesektoren, hvor barnevern, helsetilsyn og and
re organer hovedsakelig ivaretar hjelpe- og servi
cefunksjoner.
Det er ingen skarp grense mellom hjelpe- og
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servicefunksjonen og ordensfunksjonen. Mens
hjelpe- og servicefunksjonen primært skal tilfreds
stille et privat behov, er det samfunnets interesser
og behov som skal ivaretas gjennom ordensfunk
sjonen. Ordensfunksjonen pålegger politiet å
handle av eget tiltak, mens politiet som hovedregel
vil vente på begjæring fra den enkelte ved utøvelse
av hjelpe- og servicefunksjoner.
Alle de service- og hjelpehandlinger politiet fo
retar blir registrert i vaktjournalen. På samme
måte som for ordensfunksjonen kan overskuddsin
formasjon bli registrert i Krimsys, se punkt 4.16.2.

3.5.9
3.5.9.1

Politiets bistand til og samarbeid med
andre organer
Generelt om bistands- og
samarbeidsfunksjonen

Politiet skal «på anmodning yte andre offentlige
myndigheter vern og bistand under deres tjeneste
utøvelse når dette følger av lov eller sedvane», jf.
politiloven § 2 nr. 5. Bistandsplikten vil således
følge av andre rettsgrunnlag enn politiloven. I til
legg følger av politiloven § 2 nr. 6 at politiet skal
«samarbeide med andre myndigheter og organisasjo
ner tillagt oppgaver som berører politiets virkefelt så
langt regler gitt i eller i medhold av lov ikke er til
hinder for dette». Bistands- og samarbeidsfunksjo
nen er nærmere regulert i politiinstruksen kp. 13
og kp. 15. Bistanden begrenses hovedsakelig av
taushetspliktbestemmelser.
For at politiet skal kunne ta på seg bistandsopp
gaven, må det være en forutsetning at det er nød
vendig og naturlig at bistanden utøves av politiet.
Politiet er tildelt unik myndighet til å utøve makt,
og har således en plikt til å bistå når bruk av makt
kan bli nødvendig, blant annet ved gjennomføring
av rettslige beslutninger og forvaltningsvedtak. I
spesiallovgivningen er politiets plikt til å bistå re
gulert, og enkelte sektorer er mer sentrale, herun
der tilsyns- og kontrollmyndigheter, næringsvesen
og helse- og sosialsektoren. Politiet har også en
ulovfestet bistandsplikt når bistandshandlingen er
nødvendig og har saklig og funksjonell sammen
heng med politiets rolle og virksomhet.
Politiet har også plikt til å samarbeid med pri
vate, og samarbeidsplikten er underlagt de be
grensninger som følger av lov, jf. politiloven § 2 nr.
7, hvor den største begrensningen er taushets
pliktbestemmelsene.
Politiet kan gripe inn på andre myndigheters
ansvarsområde ved alvorlige ordensforstyrrelser
eller fare for slike, jf. politiloven § 4 fjerde ledd, og i
så fall skal den ansvarlige myndighet underrettes
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straks, jf. politiloven § 7 fjerde ledd, jf. politiinstruk
sen § 13-3 andre ledd. Politiet må i disse tilfellene
utlevere opplysninger til forvaltningsorganet.

3.5.9.2

Behandling av opplysninger ved bistand
fra politiet i forvaltningssaker

Bistandsfunksjonene innebærer at politiet behand
ler og utveksler opplysninger. Utvekslingens omfang avhenger av om bistanden ytes i startfasen av
en sak, under sakens løp eller ved effektuering av
et vedtak eller lignende. Politiets bistandsplikt
innebærer varsling og rapportering til andre or
ganer.
En forvaltningssak kan begynne med at politiet
rapporterer om rettsbrudd til et annet organ. Rap
porteringsplikten må ha et rettslig grunnlag i lov
eller forskrift. For eksempel pålegger barnevernlo
ven § 6-4 andre ledd politiet å underrette barne
vernet om mishandling av barn, og alkoholloven
§ 1-15 andre ledd pålegger politiet en meldeplikt
ved alvorlige forhold som kan ha betydning for
bevillingsspørsmålet. Videre pålegger påtalein
struksen kp. 5 politiet en meget omfattende vars
lings- og underrettelsesplikt. Politiet skal varsle
offentlig myndighet om etterforsking mot en of
fentlig tjenestemann og etterforsking mot en per
son som driver virksomhet med offentlig tillatelse,
jf. påtaleinstruksen §§ 5-4 og 5-5. Også militære
myndigheter og Utlendingsdirektoratet skal ha
varsel dersom det er etterforsking som kan ha
betydning for deres virksomhet. I påtaleinstruksen
§ 5-15 er det en åpen fullmakt til riksadvokaten til å
gi melding
«når dette anses nødvendig av hensyn til myn
dighetens oppgave etter lov, instruks eller opp
nevningsgrunnlag».
Politiet har en alminnelig rapporteringsplikt i
politiinstruksen § 13-3 tredje ledd andre punktum.
Politiet har også adgang til å anmelde saker som
krever påtalebegjæring fra annet forvaltningsor
gan, og rapportere om at slikt forhold er anmeldt,
jf. straffeprosessloven § 229.
Under saksbehandlingen kan andre forvalt
ningsorganer ha adgang til å be om opplysninger,
slik at politiet bidrar til beslutningsgrunnlaget. Et
eksempel er politiets opplysningsplikt ved behand
lingen av salgs- og skjenkebevillingssaker, jf. alko
holloven § 1-15 første ledd. Politiet har også en
plikt til å utlevere opplysninger i form av politi
attest, når vilkårene er oppfylt, se nærmere punkt
4.20. Politiet er pålagt å avgi uttalelser til forskjellige organer under saksbehandlingen. Uttalelser er
basert på en vurdering fra politiet, hvor vurde

ringsgrunnlaget er den informasjon politiet er i
besittelse av. For eksempel gir politiet uttalelse
ved førerkortsøknader, jf. førerkortforskriften § 25
jf. § 28 og i skjenkebevillingssaker, jf. alkoholloven
§ 1-7 andre ledd. I en slik uttalelse kan politiet
bygge på opplysninger som ikke kan tas med i en
vanlig politiattest, jf. strafferegistreringsloven § 7
første ledd. En siste oppgave politiet kan ha under
saksbehandlingen, er en kontroll- og undersøkel
sesplikt. Politiet bistår det besluttende organ med
å skaffe informasjon fra andre. Et eksempel er poli
tiets plikt til å bistå valutamyndighetene ved ransa
king og beslag i valutakontrollen, jf. valutaregu
leringsloven §§ 7a og 7b.
Etter at forvaltningsvedtaket er fattet kan politiet
være pliktig til å bistå, for eksempel ved tvangsfull
byrdelse av vedtaket. Det er særlig praktisk der
vedtaket har direkte tvangskraft eller der forvalt
ningsorganet selv har kompetanse til å iverksette
sitt eget vedtak. Denne bistanden vil hovedsakelig
bestå i fysisk maktutøvelse, beskyttelse eller tilret
telegging for gjennomføring. Opplysninger om disse oppdragene lagres enten i vaktjournalen eller i
egen sak.
For å få bistand, må organet i flere tilfeller sende en anmodning til politiet, jf. politiinstruksen
§ 13-4. Bistandsanmodningen kan være muntlig,
men hvis bistanden forutsetter bruk av fysisk
makt, bør den være skriftlig. Dersom anmodnin
gen ikke kommer fra namsmyndighetene, er politi
et underlagt en undersøkelsesplikt som krever ut
veksling av informasjon, jf. politiinstruksen § 13-4
andre ledd.
Opplysninger som omtalt i dette punktet kan
lagres både som dokument i straffesak, i vaktjour
nal og i brevjournal. I tillegg vil noen opplysninger
bli lagret i registre på forvaltningsavdelingen.

3.5.10

Politiets forvaltningsoppgaver og
forvaltningsregistre

I vid forstand er alt politiet foretar seg forvaltning,
men i dette punktet behandles forvaltning i snever
forstand, som for eksempel behandling av saker
etter passloven, våpenloven med videre (se nær
mere punkt 3.5.2 om skillet). Disse oppgavene er
pålagt politiet i spesiallovgivningen. Politiet kan
være forberedende organ, besluttende organ eller
tilsynsorgan, slik som beskrevet i punkt 3.5.3. Ved
søknad om pass eller ervervstillatelse for våpen er
politiet besluttende myndighet, mens ved behand
ling av asylsøknader bistår de kun i saksforbere
delsen og effektueringen.
Det har vært drøftet, blant annet i Politirolleut
valget (Utvalg nedsatt til å utrede politiets rolle og
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oppgaver i samfunnet oppnevnt ved kgl. res. av 10.
desember 1976), hvilke forvaltningsoppgaver poli
tiet skal ha. Det er anført at forvaltningsoppgavene
bør ha direkte nytteverdi for politiets primæropp
gave, kriminalitetsbekjempelse. Samtidig må sam
funnet ha et restorgan for de forvaltningsoppgaver
som ikke naturlig faller inn under noen andre or
ganers ansvarsområde.
Som ledd i sin forvaltningsvirksomhet fører po
litiet oversikt over hvem som har blitt tildelt goder,
som det gjøres i passregistre, i våpenregistre med
videre. Forvaltningsregistrene beskrives nærmere
i punkt 4.5. Med andre ord behandler politiet en
god del opplysninger som ledd i sine forvaltnings
oppgaver.
Utvalget går ikke nærmere inn på politiets for
valtningsoppgaver, da de faller utenfor lovforsla
gets anvendelsesområde, se punkt 8.6. Det er likevel relevant for utvalget å beskrive politiets forvalt
ningsoppgaver, da den foreslåtte lov opererer med
et skille mot forvaltningsoppgavene, se nærmere
punkt 8.6.5. For PST vil forvaltningsoppgavene fal
le innenfor loven, se punkt 23.2.

3.5.11

Forskere og forskningsinstitusjoner

I straffeprosessloven § 61e, jf. påtaleinstruksen §
3-5 er det unntak fra taushetsplikten for bruk av
opplysninger i forskningen:
«Når det finnes rimelig og ikke medfører ufor
holdsmessig ulempe for andre interesser, kan
riksadvokaten bestemme at underordnet på
talemyndighet kan eller skal gi opplysninger til
bruk for forsking og at dette skal skje uten
hinder av påtalemyndighetens taushetsplikt et
ter § 61a.
Bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13d
annet og tredje ledd og 13e første og annet ledd
får tilsvarende anvendelse så langt de passer.»
Av påtaleinstruksen § 3-5 fremgår også:
«Bestemmelsene i kgl.res. 16 desember 1977
del IV pkt. 1 annet til fjerde ledd om foreleg
gelse av saken for Rådet for taushetsplikt og
forsking gjelder tilsvarende så langt de pas
ser.»
For politiets arbeid ut over straffesaker er det
de alminnelige bestemmelsene om forskning i for
valtningsloven som gjelder.

Kapittel 3

3.6 Behandling av opplysninger som
ledd i internasjonalt samarbeid
3.6.1
3.6.1.1

Innledning
Problemstillingens omfang

Politiets og påtalemyndighetens internasjonale
samarbeid vil ofte bestå i behandling av opplysnin
ger, og slik sett er internasjonalt samarbeid en
viktig del av utvalgets arbeid. Det internasjonale
samarbeidet reiser imidlertid ikke så mange sær
spørsmål i forhold til alminnelig behandling av
opplysninger i Norge. Utvalget har derfor valgt å gi
en kort oversikt over det internasjonale samarbei
det Norge deltar i. Det har vært en rekke detaljerte
beskrivelser av det internasjonale samarbeidet i
løpet av de siste årene, noe som gjør behovet for en
uttømmende fremstilling mindre enn for resten av
politiets behandling av opplysninger.

3.6.1.2

Tidligere fremstillinger av internasjonalt
politisamarbeid

Flere ganger i løpet av de siste årene har det vært
gitt fremstillinger av det internasjonale politisam
arbeidet. I St.meld. nr. 18 (1999-2000) Om Norges
deltagelse i internasjonalt politisamarbeid og
Innst.S. nr. 177 (1999-2000) gis en oversikt over
det eksisterende samarbeidet.
Spørsmålet er også grundig behandlet i forbin
delse med inngåelsen av Europol-avtalen, se nær
mere Ot.prp. nr. 64 (1998-99) Om lov om endringer
i straffeprosessloven og straffeloven m v (etterfor
skingsmetoder m v), Innst.O. nr. 3 (1999-2000) og
St.prp. nr. 98 (2000-2001) Om samtykke til inn
gåelse av en avtale med Kongeriket Norge og Den
europeiske politienhet (Europol) om samarbeid
om bekjempelse av alvorlige former for internasjo
nal kriminalitet.
I forbindelse med Schengen-samarbeidet ble
internasjonalt samarbeid behandlet i St.prp. nr. 42
(1996-97) Om samtykke til ratifikasjon av samar
beidsavtale av 19 desember 1996 mellom partene
i Schengenavtalen om Schengenkonvensjonen,
og Island og Norge om avskaffelse av person
kontroll på de felles grenser, St.prp. nr. 50 (1998
99) Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom
Rådet for Den europeiske union og Republikken
Island og Kongeriket Norge om de sistnevnte sta
tenes tilknytning til gjennomføringen, anvendel
sen og videreutviklingen av Schengen-regelverket,
Ot.prp. nr. 56 (1998-99) Om lov om Schengen in
formasjonssystem (SIS) og lov om endringer i ut
lendingsloven og i enkelte andre lover som følge

NOU 2003: 21

64
Kapittel 3

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

av Schengensamarbeidet og Innst.O. nr. 89 (1998
99).
Ut over dette har Regjeringen i St.meld. nr. 12
(2000-2001) Om Norge og Europa ved inngangen
til et nytt århundre beskrevet nærmere utviklingen
i EUs justis- og politisamarbeid, og årsmeldingene
fra Kripos inneholder en oversikt over det interna
sjonale samarbeidet og trendene.
Endringene i det internasjonale samarbeidet
etter de ovennevnte dokumenter består hovedsa
kelig i en økning i antall bilaterale avtaler.

3.6.2

Kriminalitetsutviklingen og former for
internasjonalt samarbeid

Organisert grenseoverskridende kriminalitet øker
både i og utenfor Europa. Utviklingen gjør det nød
vendig med et utstrakt internasjonalt samarbeid på
flere plan. Samarbeidsformene varierer, men omfatter både forebyggende virksomhet, etterfor
sking, domstolsbehandling og fullbyrding av reak
sjoner. Ofte er politisamarbeid et spørsmål om ut
veksling av informasjon mellom de respektive
lands politimyndigheter, men begrepet politisam
arbeid benyttes også om deltagelse i internasjona
le fora og organisasjoner, utstasjonering av sam
bandsmenn, politiutdanning eller opplæring i ut
landet, politideltakelse i FNs fredsbevarende ak
sjoner og bistand til utvikling av andre lands
politimyndigheter med videre, se nærmere
St.meld. nr. 18 (1999-2000) punkt 1.2.1.
Det er vanlig å skille mellom operativt samar
beid og overordnet samarbeid, hvor operativt sam
arbeid skjer mellom tjenestemenn og overordnet
samarbeid stort sett skjer på overordnet eller poli
tisk nivå. For begge typer samarbeid er det av
vesentlig betydning hvilket rettsgrunnlag samar
beidet har og om det berører nasjonal suverenitet.
Innenfor det operative samarbeidet går det et
skille mellom det politirettslige samarbeidet og det
strafferettslige samarbeidet. Med politirettslig sam
arbeid menes alt samarbeid utenfor den konkrete
sak, og i den konkrete sak så lenge samarbeidet
kan skje uten at samarbeidende judisielle myndig
heter involveres. Det strafferettslige samarbeidet
går ut over etterforskingen og omfatter for eksem
pel utlevering og fullbyrdelse, samt bistand i forbin
delse med etterforsking, som for eksempel beslag.
Det politirettslige samarbeidet har ofte fungert
uten noen formell avtale mellom statene. Dette har
imidlertid endret seg noe, og det er i dag flere
avtaler som er signert, som for eksempel Europol.
Det finnes ytterligere avtaler mellom Norge og
andre land, både bilaterale og multilaterale. I for
bindelse med narkotikabekjempelsen har også

Norge utplassert tjenestemenn i aktuelle produ
sent- og transittland. Det som kjennetegner det
politirettslige samarbeidet er at det i hovedsak be
står av utveksling av informasjon og erfaring.
Det strafferettslige samarbeidet er langt på vei
regulert i lov. Adgangen til å fremme rettsanmod
ninger følger av domstolloven §§ 46-51 og 180,
samt lov om utlevering av lovbrytere 13. juni 1975
nr. 39. Utleveringsadgang følger av utleveringslov
13. juni 1975 nr. 39 og lov 24. juni 1994 nr. 38 § 2.
Utlevering til Norge avhenger av intern lovgivning
i det landet Norge ønsker en person utlevert fra. På
det strafferettslige området, som på det politiretts
lige, er det nordiske samarbeidet mer omfattende
enn samarbeid med andre land. Anmodning om
rettslig hjelp er regulert i overenskomst av 26. april
1974 og utlevering er regulert i nordiske utleve
ringslov 3. mars 1961. Utvalget går ikke nærmere
inn på det strafferettslige samarbeidet.
Politidirektoratet har det operative ansvaret for
norsk deltagelse i det internasjonale politisamar
beidet, og ivaretar norsk deltakelse på høyt nivå,
samtidig som det har hovedansvaret for priorite
ring, videreutvikling og koordinering av deltagel
se. Justisdepartementet har imidlertid det overord
nede ansvaret for denne virksomheten. For det
strafferettslige arbeidet er det riksadvokaten som
er ansvarlig.

3.6.3

Politidistriktenes internasjonale
samarbeid

Politidistriktenes internasjonale samarbeid skjer
som hovedregel i forbindelse med etterforsking av
den enkelte straffesak. Dette er langt på vei regu
lert av straffeprosessloven og påtaleinstruksen,
samt konvensjoner og nordiske avtaler. Påtalein
struksen § 6-2 fastslår hovedregelen om at henven
delser skal rettes gjennom Kripos.
Politidistrikt med riksgrense har dessuten ofte
godt samarbeid med nabolandets politi, slik at in
formasjon utveksles.

3.6.4

Bilateralt samarbeid

Bilateralt samarbeid skjer både uformelt innenfor
rammen av nasjonal lovgivning når det er opprettet
kontakt med andre lands politimyndigheter og på
grunnlag av bilaterale avtaler. Norge har tradisjo
nelt valgt det uformelle samarbeidet som grunnlag
for bilateralt samarbeid, men har også inngått flere
bilaterale avtaler, og det har vært en viss økning av
disse i den siste tiden. For eksempel har politiet
inngått en avtale med Russland den 26. mars 1998,
som trådte i kraft den 30. september 1999.
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3.6.5

Nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet omfatter flere felt, og er
basert på likeartet lovgivning, samfunnsstruktur,
kunnskap om nabolandenes rettssystem og tillit til
hvordan det fungerer. Samarbeidet skjer både på
grunnlag av internasjonale konvensjoner og nord
iske avtaler. I tillegg kommer det uformelle samar
beidet. Mest sentralt i det nordiske samarbeidet er
sannsynligvis Avtalen mellom de nordiske lands
politimyndigheter om politisamarbeidav 2002, som
trådte i kraft 1. januar 2003, og erstattet Den nord
iske samarbeidsavtalen av 1972.
Politi- og Tollsamarbeidet i Norden (PTN) er
også en sentral del av samarbeidet. Hovedformålet
er å bekjempe narkotikakriminalitet. Det er lagt
vekt på å etablere ensartede kommunikasjonssy
stemer, og felles kriterier for registrering og utle
vering av opplysninger. Kripos er ansvarlig fra
norsk side.
Kripos er også representant ved en rekke and
re nordisk samarbeid enn PTN, se St.meld. nr. 18
(1999-2000) punkt 3.2.2.

3.6.6

Østersjøsamarbeidet

Norge og de andre nordiske landene har et ut
strakt samarbeid med land som grenser til Øster
sjøen. Det omfatter politisamarbeid og kriminali
tetsbekjempelse, utlendingsspørsmål, fengsels
samarbeid, rettslige spørsmål og grensekontroll.
Kriminalitetsbekjempelsen retter seg blant annet
mot narkotikakriminalitet, biltyverier og mennes
kesmugling. Kripos bidrar gjennom sin operative
rolle.

3.6.7
3.6.7.1

Europeisk samarbeid
Samarbeid gjennom Europarådet

Europarådet ble opprettet i 1949 som et mellom
statlig, traktatfestet samarbeid. Europarådet har
hatt stor betydning for arbeidet med menneskeret
tigheter, se punkt 5.2 om Den europeiske mennes
kerettighetskonvensjonen (EMK) og Den euro
peiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Eu
roparådet har hatt en sentral rolle for det rettslige
samarbeidet mellom medlemslandene, også
innenfor politisektoren og straffeforfølgning. Det
praktiske politiarbeidet har derimot falt utenfor.
For nærværende utvalg har blant annet Europarå
dets personvernkonvensjon og politirekommanda
sjon vært sentrale, se punkt 5.4.

3.6.7.2

Kapittel 3
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Politisamarbeidet innenfor EU ble innført i og med
Maastrichttraktaten, som ble signert 17. februar
1992 og trådte i kraft 1. november 1993. Politisam
arbeidet ble plassert i søyle 3, justis- og innen
rikssamarbeid. Dette var således kun et samarbeid
på mellomstatlig nivå uten direkte internrettslige
virkninger i medlemslandene. Samarbeidet omfat
tet politisamarbeid, kriminalitetsforebygging- og
bekjempelse og strafferettslig samarbeid. Trakta
ten la grunnlaget for Europol.
Ved ikrafttredelsen av Amsterdamtraktaten
den 1. mai 1999 ble deler av samarbeidet om fri
bevegelighet av personer flyttet til søyle 1, som
har direkte internrettslige virkninger i med
lemslandene. I søyle 1 er også beslutningsformene
annerledes enn i søyle 3. Det som ble flyttet var
blant annet personkontroll på de ytre grensene,
felles visumpolitikk, innvandringspolitikk og asyl
politikk. For mer om oppdelingen, se Auglend m.fl.
s. 1026 flg. Schengenavtalen ble inkorporert i EUs
regelverk ved Amsterdamtraktaten, hvor Schengen
avtalens regler om fri bevegelighet for person er en
del av søyle 1, mens politisamarbeidet er i søyle 3.
Nice-traktaten ble undertegnet 26. februar
2001, og ved dens ikrafttredelse vil beslutninger
innenfor søyle 3, justis- og innenrikssamarbeid, fra
og med 1. januar 2005, treffes med kvalifisert fler
tall og ikke enstemmighet.

3.6.7.3

European Police Office (Europol)

Europol-konvensjonen ble undertegnet 26. juli
1995, trådte i kraft 1. oktober 1998 og ble operativ
1. juli 1999. Norge undertegnet en samarbeidsavtale med Europol i 2001, og samarbeidet trådte i
kraft fra januar 2002. Europol-samarbeidet skal
være et tillegg til Schengen-samarbeidet.
Formålet med Europol er å styrke og effektivi
sere EU-landenes rettshåndhevelsesmyndighet.
Europols mandat er å forebygge og bekjempe al
vorlig, organisert kriminalitet, som narkotikafor
brytelser, trafikk med stjålne kjøretøyer, ulovlig
innvandring og menneskesmugling, terrorisme,
pengefalsk, smugling av kjernefysisk materiale
samt hvitvasking av penger.
Europol bistår medlemslandene med å utveks
le data, både personopplysninger og andre opplys
ninger, i samsvar med nasjonal lovgivning og gjen
nom bruk av sambandsmenn som medlemslande
ne har stasjonert ved Europols hovedkvarter i
Haag. Europol har et eget datasystem (The Euro
pean Computer System, TECS), som består av tre
deler: Et informasjonssystem, et analysesystem og
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et indekssystem. TECS skal legge til rette for å
legge inn, gjenfinne og analysere data.
Kriminalpolitisentralen er det nasjonale kon
taktpunkt for Europol. Arbeidet er prosjektorien
tert og operativt, og fokuserer spesielt på metoder
knyttet til etterforsking av organisert kriminalitet.

3.6.7.4

Schengen-samarbeidet

Generelt om Schengen-samarbeidet
Utvalget har ikke funnet grunn til å gå grundig inn
på Schengen-samarbeidet, da samarbeidet er regu
lert gjennom SIS-loven, se kapittel 8. Utvalget har
som del av sin utredning vurdert om det er behov
for endringer i SIS-loven, for å få en ensartet regu
lering og terminologi for samtlige politiregistre,
men har ikke kommet til at dette er nødvendig,
med unntak av det som følger av kapittel 20.
Schengen-samarbeidet er et mellomstatlig
samarbeid, som ble inkorporert som en del av EUs
rammeverk i juli 1997, og Norge sluttet seg til ved
samarbeidsavtale av 18. mai 1999. Avtalen trådte i
kraft 26. juni 2000. Samarbeidet strekker seg over
flere felt. Det er en målsetting om fri bevegelighet
for personer innenfor Schengen-området, ved å
oppheve passkontrollen ved de indre grensene og
styrke den ytre grensekontrollen. Dette skal kom
bineres med et samarbeid om grenseoverskriden
de, organisert kriminalitet, som blant annet gjøres
ved et felles informasjonssystem mellom medlem
mene, kalt Schengen Information System, SIS. Vi
dere samarbeides det om visumspørsmål og asyl
spørsmål, samt rettslige spørsmål knyttet til gjensi
dig hjelp i straffesaker, spørsmål om negativ retts
kraft, utlevering og fullbyrding av dommer. For
mer om Schengen-samarbeidet, se St.prp. nr. 42
(1996-97) og Ot.prp. nr. 56 (1998-99).

SIS -registeret
Kripos skal i henhold til SIS-loven føre et nasjonalt
SIS-register, NSIS. Alle nasjonale registre er til
knyttet det internasjonale CSIS, beliggende i Stras
bourg. Opplysninger som registreres og endres i
NSIS overføres til CSIS, som igjen utleverer opp
lysningene til de andre nasjonale systemene.
Konvensjonen har detaljerte regler for behand
lingen, herunder hvilke opplysninger som kan re
gistreres og videreformidles, hvilke formål opplys
ningene kan brukes til og hvem som har tilgang
opplysningene. Reglene er tatt inn i SIS-loven med
forskrifter. Det vises for øvrig til Ot.prp. nr. 56
(1998-99) punkt 9.4.1 for mer om informasjonssy
stemet.

3.6.8

Interpol

Interpol er et verdensomspennende politisamar
beid og dets forløper går helt tilbake til 1914. Dagens Interpol ble opprettet i 1956, og er en offentlig
organisasjon på mellomstatlig nivå. Samarbeidet
har ingen formell folkerettslig regulering (ikke
traktatfestet), men reguleres av Interpols egne sta
tutter. Interpol er anerkjent av FN som mellomstat
lig organisasjon, og har observatørstatus i FNs ge
neralforsamling.
Interpol-samarbeidet omfatter både enkeltsa
ker og overordnet samarbeid, som konferanser,
samarbeid med videre. Nasjonale kontorer forut
setter å utøve sin virksomhet innenfor rammene av
og med hjemmel i nasjonal lovgivning og under
full nasjonal suverenitet. En sentral del av Interpols oppgaver er å være kanal hvor medlemslande
ne kan utveksle informasjon, bistandsanmodnin
ger og rettsanmodninger. All kommunikasjon,
både til og fra Norge, går således gjennom de na
sjonale Interpol-kontorene, som for Norges del er
regulert i påtaleinstruksen § 6-2 andre ledd. Kripos
har ansvaret for det nasjonale Interpolkontoret i
Norge (NCB).
Ut over informasjonsutvekslingen, har Interpol
registre med opplysninger som medlemslandene i
henhold til nasjonal lovgivning kan dele med and
re, som for eksempel ettersøkte personer, stjålne
kjøretøy og fingeravtrykk. Den registrerte vil til en
viss grad ha innsyn i opplysninger registrert hos
Interpol, jf. Control of Interpol’s Archives art. 23 i.f.
Dette gir imidlertid ikke innsyn i de nasjonale regi
strene.

3.6.9

Opplysninger politiet mottar som
ledd i internasjonalt samarbeid

Slik det fremgår ovenfor, vil samarbeid med ut
landet medføre utveksling av informasjon. Adgan
gen for norske polititjenestemenn til å utlevere
opplysninger reguleres av taushetspliktsreglene.
Opplysninger politiet og påtalemyndigheten mottar som ledd i samarbeidet vil følge de alminnelige
norske reglene, med mindre avgiverlandet eller
internasjonale konvensjoner tilsier noe annet.

3.6.10

Særlig om PSTs samarbeid med
andre land

PST skal samarbeide med andre lands politimyn
digheter og sikkerhets- og etterretningstjenester,
jf. politiloven § 17c nr. 2. PST har et videre samar
beid med utlandet og utenlandske tjenester enn
det annet politi har. De straffbare forhold PST er

NOU 2003: 21
Kriminalitetsbekjempelse og personvern

satt til å forebygge og å etterforske springer ofte ut
av internasjonale konflikter, eventuelt nasjonale
konflikter med internasjonale forgreninger. Det in
ternasjonale samarbeidet er derfor utstrakt, og det
er stor grad av gjensidig forventning om utveks
ling av informasjon. Opplysningene som utveksles
er nesten alltid gradert.
Andre land definerer trusler mot statens sik
kerhet annerledes enn Norge, hvilket medfører at

67
Kapittel 3

det fra utenlandske samarbeidende tjenester tilfly
ter PST en god del sikkerhetsgradert informasjon
som relaterer seg til organisert kriminalitet. Som
oftest er dette på et generelt plan, men i noen
utstrekning gjelder det konkrete saker innehol
dende personopplysninger.
For øvrig kan det vises til Lund-kommisjonen
punkt 9.7.2 (Dok. nr. 15 (1995-96)) om tidligere
praksis i POT og kritikken av denne.
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Kapittel 4

Politiets og påtalemyndighetens registre og andre systemer
4.1

Oversikt over fremstillingen

Det fremgår av mandatet at utvalget skal gi en
oversikt over politiets registre og regelverket for
disse. Her gis en oversikt over registrenes bak
grunn, hjemmelsgrunnlag, opplysninger i registre
ne, formålet med og bruk av opplysningene, hvem
som har tilgang til opplysningene, regler om inn
syn, retting og sletting, samt kontroll med registre
ne. I kapittel 3 er det gitt en oversikt over informa
sjonsflyten. I dette kapitlet går utvalget inn på de
nærmere reglene for det enkelte register eller sy
stem.
Politiet er selv ikke ansvarlig for alle registre
de bruker. På grunn av at enkelte slike registre
spiller en sentral rolle i politiets hverdag, har utval
get fremstilt noen i punkt 4.4.
Av hensyn til de regler som foreslås, er det et
visst behov for å gå nærmere inn på politiets for
valtningsvirksomhet (se punkt 2.2.2), og utvalget
vil gi en kort fremstilling av noen av de sentrale
forvaltningsregistrene i punkt 4.5.

4.2
4.2.1

Terminologi og inndeling av
registrene
Behandling av opplysninger i og
utenfor registrene

Politiets behandling av opplysninger skjer både i
og utenfor de tradisjonelle registrene. Et eksempel
på behandling av opplysninger utenfor registrene
er at en polititjenestemann nedtegner spaningsin
formasjon på sin lokale datamaskin som han selv
mener å kunne ha nytte av senere. I den enkelte
straffesak er det heller ikke sikkert at all informa
sjon legges inn i BL eller et annet politiregister.
Dokumenter som ikke er laget av politiet i anled
ning saken, for eksempel en legejournal, vil bli
registrert, og i noen tilfeller scannet. Hvis det ikke
blir scannet, vil sensitive opplysninger behandles
utenfor registrene. Opplysninger utenfor registre
ne kan være like sensitive som i registrene. At ikke
alle opplysninger oppbevares i registrene, betyr
imidlertid ikke at de faller utenfor en ny politiregis
terlovs anvendelsesområde, se avsnitt 8.2.

4.2.2

Inndeling av registrene

Politiet registre kan deles inn i tre hovedkategori
er:
– Administrative registre
– Forvaltningsregistre
– Registre til bruk i kriminalitetsbekjempelsen
Administrative registre er registre som lønns- og
personalregistre. Forvaltningsregistre er registre
politiet benytter til sine forvaltningsoppgaver, som
for eksempel våpenregistre og passregistre. Flere
av forvaltningsregistrene har hjemmel i egne lo
ver. Selv om registrene primært er opprettet for at
politiet skal kunne ivareta sine forvaltningsgjøre
mål, kan opplysningene også være verdifulle ved
etterforsking av straffbare handlinger og forebyg
gende virksomhet.
Den største og mest uensartede gruppen regi
stre er den som politiet bruker til annet arbeid enn
administrasjon og forvaltningsoppgaver. Ofte omtales registrene som registre til bruk i kriminali
tetsbekjempelsen. Det er imidlertid ikke helt be
tegnende, da gruppen også omfatter registre som
brukes til bistand og hjelpetjenesten.
De fleste registre til bruk i kriminalitetsbe
kjempelsen vil imidlertid passe inn i en av følgende
tre kategorier:
– Reaksjonsregistre
– Saksbehandlingsregistre
– Operative registre
I reaksjonsregistrene lagrer politiet reaksjoner som
er ilagt på bakgrunn av en straffbar handling. De
mest sentrale registrene er Det sentrale straffe- og
politiopplysningsregisteret (SSP) og BOT, som be
skrives nærmere i henholdsvis punkt 4.6 og 4.7.
En annen type register er saksbehandlingsregistre,
som Strasak og BL, se henholdsvis punkt 4.9 og
4.10. Deres formål er å få en ryddig, oversiktlig og
effektiv saksgang innad i politi og påtalemyndig
het. For det tredje finnes operative registre, som
PolitiOperativt system (PO) og andre vakt- og ar
restjournaler. Operative registre gir en kronolo
gisk oversikt over enhetens operative virksomhet.
Registrene vil ofte også ha et administrativt formål,
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ved at de blir brukt til å organisere personell og
arbeidstid.
Arbeidsregistre er et hyppig brukt begrep, uten
at det finnes en klar definisjon. Det brukes gjerne
som en samlebetegnelse på de av politiets registre
som brukes i politiets primære virksomhet, det vil
si til å forebygge, avdekke, stanse og forfølge
straffbare forhold. I noen sammenhenger brukes
begrepet kun for etterretningsregistrene, som
igjen er registre som inneholder ikke-verifisert in
formasjon, og som hovedsakelig brukes i forebyg
gende virksomhet.

4.2.3

Sentrale og lokale registre

Begrepene sentrale og lokale registre refererer
seg til registrenes geografiske utstrekning, slik at
sentrale registre er tilgjengelige og søkbare i hele
landet og alle politidistrikt er koblet mot den samme tjenermaskinen, som for eksempel SSP og
Krimsys (om Krimsys, se punkt 4.16.2). Lokale
registre kjennetegnes ved at kun ett eller et par
politidistrikt har tilgang. Det er vanlig å bruke be
tegnelsen lokale registre hvor et distrikt har spe
sialutviklet et register – et særregister – som kun
finnes i det distriktet. I de senere årene har politiet
fått registre som er laget sentralt, men som kun er
søkbare lokalt, og hvor det enkelte distrikt er på
lagt eller tilbudt å benytte seg av registeret. Det
blir en form for standardiserte, lokale registre. Ek
sempler på slike registre er BL (se punkt 4.10) og
PO (se punkt 4.17).
Utvalget har rettet en henvendelse til hvert po
litidistrikt med forespørsel om distriktets registre,
og det fremkom at så å si alle distrikt har lokale
registre. Variasjonen mellom distriktene er stor,
men de fleste distrikt har lokale etterretningsregi
stre (se punkt 4.16.4).

4.2.4 «Agenter»
Det er utviklet applikasjoner som gjør det mulig
for politiet å søke i flere av sine registre samtidig.
Ved søk i PO på personer og kjøretøy vil politiet
få treff i SSP, Strasak, Elys og Bot i tillegg til PO.
Det finnes også en såkalt agentfunksjon som gjør
det mulig å samle informasjon om personer og kjø
retøy fra SSP, Strasak, Elys og Bot samtidig. Der
som den aktuelle personen eller kjøretøyet er re
gistrert i ett av disse systemene, gir agenten en
kort beskrivelse, men for å få tak i selve informasjo
nen, må tjenestemannen gå inn i det enkelte regis
ter.

Kapittel 4

4.3 Rettslig regulering av politiets og
påtalemyndighetens registre
4.3.1

De rettslige grunnlagene

Politiets behandling av opplysninger, herunder
registrene, har hjemmel i forskjellige lover, for
skrifter og andre bestemmelser. Strafferegistre
ringsloven hjemler en rekke av politiets registre,
men også straffeprosessloven har flere bestemmel
ser om ulike registre.
Utvalget beskriver de rettslige grunnlagene ne
denfor i tilknytning til det enkelte register, men vil
innledningsvis gi en samlet beskrivelse av noen
sider ved strafferegistreringsloven.

4.3.2

Strafferegistreringsloven

Strafferegistreringsloven 11. juni 1971 nr. 52 er
den alminnelige loven for politiets registre, og
hjemler mange av politiets arbeidsregistre. Loven
trådte i kraft 1. januar 1975, etter lang tids forbere
delse. Straffelovrådet avga i mars 1967 «Innstilling
fra Straffelovrådet om Lov om strafferegistrering»
(Straffelovrådsinnstillingen 1967). Til grunn for
Straffelovrådsinnstillingen lå en uttalelse fra Den
nordiske strafferettskomitè av 1. desember 1962.
Basert på disse utredningene avga departementet
Ot.prp. nr. 21 (1970-71) Om lov om strafferegi
strering.
Da proposisjonen ble avgitt, var de viktigste
registrene ett sentralt strafferegister, lokale bøte
registre og spesialregistre til bruk under politiets
arbeid med oppklaring av straffesaker. Det loven
dekket hadde tidligere ikke vært lovregulert, og
bruken av registrene var basert på administrative
bestemmelser og praksis hos de registerførende
myndigheter.
Loven ble utformet som en fullmaktslov, og
skulle dekke de eksisterende registrene. Det ble
imidlertid uttalt at: »(...) loven er så elastisk formu
lert at den ikke vil hindre at man går over til en
sentralisert føring av alle registre etter moderne da
tabehandlingsmetoder (fortrinnsvis EDB), dersom
dette skulle vise seg hensiktsmessig i fremtiden», jf.
Ot.prp. nr. 21 (1970-71) s. 3. Departementet fore
stilte seg neppe hvor hensiktsmessig databehand
ling skulle komme til å bli, og det var i alle fall ikke
mulig å overskue konsekvensene av det.
Forskrift om strafferegistrering 20. desember
1974 nr. 4 trådte i kraft 1. januar 1975. Med straf
feregistreringsloven som fullmaktslov er forskrif
tene sentrale og omfattende. Regler for bruk av
opplysninger følger også i rundskriv og instrukser,
samt lang praksis i politiet.
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Innsyn i arbeidsregistrene

Strafferegistreringsloven har ingen bestemmelser
om innsyn i politiets registre. Lov om personregi
stre 9. juni 1978 nr. 48 (personregisterloven) § 7
første ledd ga den registrerte innsyn i egne person
opplysninger, med mindre det var gjort unntak i
forskrift eller for det enkelte register, jf. § 7 femte
ledd. I henhold til personregisterforskriften § 1-4
fikk Datatilsynet myndighet til å fatte enkeltvedtak
om unntak fra innsynsretten.
Justisdepartementet søkte i 1980 Datatilsynet
om å unnta de registre som politiet førte til bruk for
sitt arbeide med å forebygge, bekjempe og oppkla
re kriminalitet fra innsynsretten. Saken ble be
handlet av Datatilsynets styre i oktober 1980 (sak
15/80-4), hvor styret kom til at de «ønsket å utsette
avgjørelsen til Justisdepartementets oversikt over po
litiets registre foreligger, jfr. deptets skriv av 4.6.80».
Da søknaden om unntak gjaldt et omfattende antall
registre, ønsket altså styret ikke å avgjøre søkna
den før det forelå en oversikt over politiets lokale
og sentrale registre, registrenes formål og hvilke
opplysninger de inneholdt. Da Justisdepartemen
tet kunne legge frem en oversikt over de registre
som fantes i politiet, ble saken på nytt behandlet i
Datatilsynets styre i juni 1983 (sak 6/83-2). Styret
var enige om at det var grunnlag for å gjøre unntak
fra innsynsretten for «1. Justisprotokollen, 2. Krimi
nalavdelingens hovedregister, 3. Personhovedregiste
ret, 4. Spaningsregisteret, 5. Etterlysningsregisteret,
og 6. Dokument- og opplysningsregisteret», og fattet
vedtak i samsvar med dette. I 1991 ble saken tatt
opp på nytt på flere styremøter, hvor det i sak
9/91-8 ble fattet følgende vedtak om registre politi
et bruker til å forebygge, bekjempe og oppklare
kriminalitet: «Styret fattet vedtak om midlertidig å
unnta registeret fra innsynsretten. Unntaket gjelder
til 1. august 1992. I perioden frem til 1. august 1992
skal Datatilsynet med hjemmel i strafferegistrerings
loven § 5 foreta en kontroll av registeret. Kontrollen
skal skje i samarbeide med Justisdepartementet. Kon
trollen skal danne grunnlag for Datatilsynets vurde
ring av om registeret skal unntas fra innsyn.» Saken
hadde da vært på høring hos Justisdepartementet
og Den Norske Advokatforening. Etter 1. august
1992 har det ikke blitt fattet nye vedtak.
Personopplysningsloven har et eget unntak fra
innsynsretten. Det følger av § 23 første ledd bok
stav b at det kan gjøres unntak fra innsynsretten
for opplysninger som «det er påkrevet å hemme
ligholde av hensyn til forebygging, etterforsking, av
sløring og rettslig forfølgning av straffbare handlin
ger», og flere av politiets registre må med hjemmel
i denne bestemmelsen være unntatt innsynsrett.

4.4 Registre politiet ikke er ansvarlig
for
4.4.1

Oversikt over de mest sentrale
registrene

Politiet har adgang til å søke i flere registre hvor de
selv ikke er behandlingsansvarlig eller registeran
svarlig (se punkt 9.5 om terminologien). Det vik
tigste er Folkeregisteret (FREG – tidligere Det
sentrale personregister (DSP)). Databasen drives
datateknisk av IBM. Der registreres navn, perso
nalia, adresser (bosted), fødested, statsborger
skap, samt historikk for disse opplysningene. I til
legg blir foreldre, barn og ektefelle, og eventuelt
tidligere ektefelle, knyttet til den enkelte. Det er
ingen elektronisk samordning eller utveksling av
opplysninger mellom FREG og politiets registre,
med unntak av at SSP oppdateres med informasjon
om døde personer.
Politiet har direkte tilgang til Biltilsynets Auto
sys. Autosys er et register over alle registrerte
motorkjøretøy og førerkortinnehavere. Det over
føres informasjon elektronisk fra Etterlysningsre
gistret (Elys) og Schengen Information system
(SIS) til Autosys om biler som er meldt stjålet.
Politiet har også tilgang til noen av Brønnøy
sundregistrene, herunder Løsøreregistret, Eien
domsregistret (tinglysing og GAB (Gate/adresse/
bygning)) og Foretaksregistret. Det skjer ingen
elektronisk overføring av informasjon fra disse
registrene til politiets registre.

4.4.2

UDIs register – DUF

Datasystem for utlendingsforvaltningen (DUF) er
Utlendingsdirektoratets (UDI) register til bruk for
å løse de oppgavene fremmedkontrollen er pålagt
med hensyn til utlendingers opphold i riket i henhold til gjeldende utlendings- og statsborgerskaps
lovgivning. Registeret kan ikke benyttes til andre
formål. Registeret har hjemmel i utlendingsfor
skriften § 199 (tidligere § 189). Registeret erstatter
Fremkon, som hadde konsesjon fra Datatilsynet
(94/435-16). Det er UDI som er registeransvarlig.
DUF inneholder opplysninger om alle utlendin
ger som oppholder seg i Norge, samt at det regist
reres personer og søknader/saker som angår and
re utlendinger, for eksempel visumsaker. Ved søk
nad om asyl registrerer politiet søknaden i registe
ret, og avholder intervju med søkeren, jf. utlen
dingsforskriften § 199.
Politiet har en sentral rolle i fremmedkontrol
len, og legger inn opplysninger i registeret. UDI
har i henhold til konsesjonen adgang til å utlevere
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opplysninger så fremt dette ikke strider mot den
lovbestemte taushetsplikten tjenestemennene er
underlagt, jf. utlendingsforskriften § 199 tredje
ledd.
Den registrerte har innsyn i registeret, og UDI
er pålagt en varslingsplikt om innsynsretten overfor den som registreres i registeret. Den regis
teransvarlige skal selv slette eller anonymisere
opplysninger som ikke lenger har betydning eller
dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendi
ge, og feilen eller mangelen har betydning for den
registrerte. Det er kun de med tjenestelige eller
andre saklige behov som har tilgang til registeret.
Fra 15. januar 2003 ble det innført et nytt sen
tralt europeisk register over alle asylsøkere regist
rert i land som har underskrevet Dublin-konvensjonen, som er kalt Eurodac. Databasen ligger i
Luxemburg og administreres fra Brussel, mens
den norske delen av Eurodac administreres av Kri
pos. Registeret har informasjon om asylsøkere og
ulovlige grensepasseringer. Ulovlige grensepasse
ringer oppbevares i 2 år, mens asylsøkere lagres i
10 år med kontinuerlig oppdatering på status. Nye
fingeravtrykk overføres til fingeravtrykkdatabasen
hos Kripos, og det søkes automatisk opp mot re
gistrerte fingeravtrykk. Ved et treff på en person i
Eurodac vil vilkårene i Dublin-konvensjonen komme til anvendelse.

4.4.3

Toll- og avgiftsdirektoratets register –
PUS

Toll- og avgiftsdirektoratet har et Personunderret
ningssystem (PUS), som benyttes som grunnlag
for planlegging og gjennomføring av Tollvesenets
kontrollvirksomhet i tilknytning til ulovlig varefør
sel og av forbudte regulerte varer, samt til utarbei
delse av statistikk. Tolldirektøren er registeran
svarlig. Registeret har konsesjon fra Datatilsynet
(98/1502-7).
Tollvesenet kan registrere opplysninger om
person, virksomhet, tollkontroll, meldinger, infor
masjon om objekter eller miljøer, transportmiddel,
varesending, kilde for opplysningene og diverse
statistiske opplysninger. Tips og notater registre
res fortløpende. Det er adgang til å registrere ikke
verifiserte opplysninger (se punkt 13.6.4), og re
gisteret har således likhetstrekk med politiets et
terretningsregister Krimsys. Ikke-verifiserte opp
lysninger registreres som underretningsdokumen
ter, som kan bestå av tidspunkt for registrering,
hvem det er registrert av, tollsted, foto, kildens
navn, kildens troverdighet, informasjonens trover
dighet, type objekt, persondata, faktiske opplysnin
ger og spaningsinformasjon.

71
Kapittel 4

Det anmerkes om en kontroll har positivt eller
negativt utfall og det er særskilte regler for regist
rering av personkontroller med negativt resultat.
Disse kan kun registreres dersom det er benyttet
kvalifiserte kontrolltiltak, som for eksempel
kroppsvisitasjon, bruk av narkotikahund eller lig
nende, og hvor minst ett av følgende vilkår er opp
fylt:
– vedkommende er registrert med troverdig un
derretningsdokument
– vedkommende er registrert med en tidligere
kontroll med positivt resultat
– vedkommende er registrert hos politiet eller
utenlandske tollmyndigheter for tollovertredel
ser, og overtredelsen ble begått innenfor 10
årsfristen.
Toll- og avgiftsdirektoratet ønsket også å registre
re tollkontroller med negativt resultat når tjeneste
mannen hadde en begrunnet mistanke, men fikk
ikke tillatelse av Datatilsynet.
Opplysningene kan blant annet innhentes fra
den registrerte selv, utenlandske tollmyndigheter,
internasjonale organisasjoner, politiet og andre når
det er hjemmel i lov. Utlevering av opplysninger
skjer kun ved samtykke eller med hjemmel i lov
eller forskrift. Overfor politiet følger det av tolloven
10. juni 1966 nr. 5 § 8 nr. 2 bokstav f at taushetsplik
ten ikke er til hinder for at opplysningene gis:
«til politi, påtalemyndighet eller skattemyndig
het i forbindelse med samarbeid med sikte på å
bekjempe, hindre og undersøke overtredelser
av tollovgivningen; gjelder opplysningene
straffbare handlinger utenfor tollvesenets for
valtningsområde, kan opplysninger bare gis
når det foreligger skjellig grunn til mistanke
om overtredelse som kan medføre høyere
straff enn fengsel i 6 måneder».
Det er således en forholdsvis vid adgang til å
utlevere opplysningene til politiet. For nærmere
om politiets adgang til å utlevere til tollvesenet, se
punkt 3.4.4.5 og 3.5.4.
Den enkeltes innsynsrett er begrenset til å gjel
de faktiske opplysninger knyttet til gjennomførte
kontroller.
Opplysninger skal rettes, slettes eller suppleres dersom de er uriktige eller ufullstendige og
dersom feilen eller mangelen har betydning for
den registrerte. Videre skal opplysningene slettes
når de ikke lenger er nødvendige ut fra formålet,
og opplysninger om forhold som er 10 år eller
eldre anses uansett ikke å ha betydning for for
målet. Noen opplysninger er underlagt særlige
krav til sletting eller anonymisering:
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– 1 år for objekt knyttet til lite troverdig underret
ningsdokument
– 5 år for objekt knyttet til troverdig underret
ningsdokument
– 10 år for objekt knyttet til meget troverdig un
derretningsdokument
– 2 år for objekt knyttet til negativ tollkontroll
– 10 år for objekt knyttet til tollovertredelser

4.5
4.5.1

Politiets forvaltningsregistre
Oversikt

Politiet er pålagt en rekke forvaltningsoppgaver
som innebærer at politiet behandler personopplys
ninger og etablerer forvaltningsregister, se punkt
3.5.10. Slik utvalget redegjør for i kapittel 8, omfat
tes forvaltningsvirksomheten ikke av utkast til ny
politiregisterlov. Adgangen til å utveksle opplys
ninger til og fra forvaltningsvirksomheten vil av
henge av taushetspliktreglene, se punkt 14.9.
Som nevnt i punkt 2.2.2, er det relevant å gi en
oversikt over de mest sentrale forvaltningsregi
strene. Det er i dag «fri flyt» av opplysninger mel
lom politiets politimessige virksomhet og forvalt
ningsvirksomheten, jf. politilovens § 24 fjerde ledd
nr. 1. Dette har utvalget vurdert nærmere, og funnet det nødvendig å omstrukturere regelverket, se
punkt 8.6.5. På bakgrunn av dette gis en kort over
sikt over politiets sentrale forvaltningsregistre og
reglene for disse.

4.5.2

Passregister

Politiet har hjemmel til å opprette et sentralt passregister, jf. passloven § 8. Hjemmelen ble gitt da
Norge skulle gå over til å ha maskinlesbare pass.
Registeret er opprettet, og flere politidistrikt har
helt eller delvis tatt dette i bruk. Målsettingen er at
alle politidistrikt skal ta dette i bruk i løpet av 2003.
De politidistrikt som ikke har tatt i bruk det sentra
le passregisteret, benytter lokale registre.
Det følger av passloven § 8 andre ledd at: «Re
gisteret kan inneholde opplysninger som er nødvendi
ge for å gjennomføre denne lov». Det vil være opplys
ninger om passets innehaver, herunder bilde,
navn, adresse, høyde, hårfarge, øyenfarge og lig
nende. I tillegg vil passøkers historikk finnes i re
gisteret med blant annet oversikt over vedtak i
passak og passhindringsgrunner.
Det er politiets oppgave å bidra med opplysnin
ger om forhold som kan være av betydning ved
utstedelsen av pass, jf. passloven § 5. Ved utstedel
se foretas således automatisk kontroll opp mot
Elys, SSP og tidligere registreringer i passregiste

ret. Det fremkommer om en person er etterlyst og
årsaken til dette, om personen har en usonet dom
eller er på permisjon fra soning. Det skal også
foretas automatisk kontroll mot DUF når passøker
tidligere er registrert med utenlandsk statsborger
skap, eller når det skal utstedes utlendingspass.
Både i de lokale passregistrene og i det nye,
sentrale passregisteret registreres tap av pass. Slik
sett er registeret ikke et rent forvaltningsregister,
da det også har en side mot etterforsking av tapte
og stjålne pass. Ved søknad om nytt pass vil det
fremkomme om personen tidligere har meldt pass
tapt.
Den registrerte har innsyn i egne opplysninger
i registeret. Registeret skal automatisk samkjøres
med en folkeregisterdatabase, slik at det markeres
hvem som er død. Med andre ord slettes ikke opp
lysninger i registeret, med mindre de er uriktige.
Det logges hvilken bruker som har foretatt re
gistreringen, godkjent eller endret informasjon,
samt mottatt gebyr.
Det vurderes om det skal være en sammenkob
ling mellom passregisteret og passdelen i SIS, se
punkt 3.6.7.4, slik at det skjer en direkte registre
ring av stjålne norske pass i SIS når disse registres
i det alminnelige passregisteret.

4.5.3

Våpenregister

Det følger av våpenloven § 31 fjerde ledd at:
«Kongen kan bestemme at det skal opprettes et
sentralt våpenregister og fastsette regler for
føringen av dette, herunder at registeret skal
føres ved hjelp av elektroniske hjelpemidler.
Alle opplysninger i et slikt sentralt databasert
våpenregister kan unntas fra offentlighet».
Registeret er ferdig utviklet, og utplassering og
implementering vil skje fortløpende. Det skal være
et sentralt register, men opplysningene skal regist
reres lokalt. Frem til det sentrale registeret tas i
bruk, benyttes lokale registre.
De lokale registrene ble opprettet før det var
hjemmel i våpenloven til et slikt register, og har
således konsesjon fra Datatilsynet. Det er gitt en
typekonsesjon for våpenregistre, noe som inne
bærer at alle distrikt skal søke om konsesjon
innenfor rammene av typekonsesjonen.
Våpenregister skal brukes til å effektivisere
kontrollen med sivile skytevåpen, samt å utstede
og/eller trekke tilbake våpentillatelser. I registeret
finnes oversikt over sivile våpen, våpentillatelser
og våpenkort i det enkelte politidistrikt. Både eie
re, tidligere eiere og forhandlere blir registrert.
Politiets og Forsvarets våpen er ikke registrert, da
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de ikke er sivile våpen. Det er de samme opplys
ningene som finnes i dagens lokale registre som
skal finnes i det sentrale registeret.
Opplysningene samles inn fra den registrerte
selv, skytterlag, skifteretten, våpenforhandlere
med videre. Det er mulig å kontrollere våpenregis
teret mot Strasak (se punkt 4.9) og SSP (se punkt
4.6), for å kontrollere om våpeneier er anmeldt
eller straffet for handlinger som har betydning for
utstedelse eller tilbakekalling av en våpentillatelse.
I politiet er det hovedsakelig våpenkontorene
som har tilgang til registeret, men i tillegg har
politiet adgang ved tjenestelige behov. Den regist
rerte har selv innsyn i egne personopplysninger.
Ut over dette er opplysningene omfattet av offent
lighetsloven § 2 andre ledd, og kan utleveres i kraft
av denne.
Er det feil og mangler i opplysningene skal de
slettes, dersom det er av betydning for den regist
rerte. Ellers skal opplysningene slettes når de ikke
lenger er nødvendige ut fra formålet.

4.5.4

Vaktvirksomhetsregisteret

I henhold til vaktvirksomhetsloven § 2 må den som
utøver ervervsmessig vaktvirksomhet ha godkjen
nelse fra politiet. Søknaden sendes og avgjøres av
politimesteren i det distriktet hvor virksomheten
skal utøves.
Datatilsynet har ved konsesjon 95/394-2 gitt
Justisdepartementet og politiet konsesjon til å føre
henholdsvis et sentralt register og lokale registre
over vaktselskaper i medhold av personregisterlo
ven § 9. Et sentralt register over vaktselskaper ble
opprettet 1. april 1995. Registeret brukes i forbin
delse med behandling av søknader, kontroll av
virksomheter og til å gi en fullstendig oversikt over
virksomhetene. Hvert politidistrikt fører et lokalt
register, og opplysninger fra dette overføres til det
sentrale registeret en gang i måneden. Etter per
sonopplysningsloven er registeret ikke konse
sjonspliktig, da det kun har opplysninger om næ
ringsdrivende.
Registeret omfatter opplysninger om vaktsel
skaper som har søkt om godkjennelse, noe som
innebærer at det blant annet behandles opplysnin
ger om vaktselskapets navn, daglig leder og styre
formann, virksomhetens virkeområde, eventuelle
vilkår for utøvelsen, totalt antall ansatte og antall
vektere og utførte kontroller. Politiet kan kun inn
hente opplysningene fra den registrerte selv til det
te registeret. Bare de tjenestemenn som er autori
sert skal ha tilgang til registeret, og autorisasjon
gis kun til de som har tjenestelige eller andre sakli
ge behov for tilgang.

Kapittel 4

Opplysninger om selskapets navn, foretaks
nummer, adresse, styreformannens navn, daglig
leders navn og politidistriktet virksomheten drives
i kan gjøres offentlig tilgjengelig av politiet, da det
te er opplysninger som i utgangspunktet er offent
lige tilgjengelige. I tillegg kan opplysningene gjø
res kjent for andre dersom taushetsplikten ikke er
til hinder for det.
Den registrerte har innsynsrett i egne opplys
ninger. Opplysninger skal rettes, slettes eller supp
leres dersom de er uriktige eller ufullstendige, og
mangelen har betydning for den registrerte. Opp
lysninger som ikke lenger har betydning skal slet
tes, og opplysninger om bortfall og avslag på søk
nader skal slettes senest etter to år.

4.5.5

Lotteriregisteret

Det følger av lotteriloven § 4d at:
«Godkjenning og autorisasjon gitt i medhold av
§§ 4 b og 4 c samt tillatelser til oppstilling av
gevinstautomater og underholdningsautoma
ter skal registreres i et sentralt register. Vedtak
om tilbakekall av godkjenning, autorisasjon el
ler tillatelse til automatoppstilling skal registre
res i registeret».
På bakgrunn av dette har Lotteritilsynet i sam
arbeid med politiet opprettet et nytt lotteriregister
som ble tatt i bruk i januar 2002. Man kan søke
på registeret på Lotteritilsynets hjemmesider
www.lotteritilsynet.no.
Registeret inneholder oversikt over alle organi
sasjoner og foreninger som har fått godkjenning til
å arrangere lotteri, navn på autoriserte entrepre
nører i markedet, navn på autoriserte innehavere
av spillelokaler og samtlige gevinst- og spilleauto
mater. Vedtak om tilbakekall av godkjenning, auto
risasjon eller tillatelse til automatoppstilling skal
registreres i registeret.

4.6 Det Sentrale Straffe- og
Politiopplysningsregister (SSP)
4.6.1

Historikk, hjemmelsgrunnlag og
formålet med registeret

Det første strafferegisteret ble etablert i 1902. Di
rektørene for landsfengslene skulle sende inn sær
skilte tellekort til Fengselsstyret, som ga nærmere
opplysninger om dem som var satt inn for å sone
frihetsstraff. Før strafferegistreringsloven trådte i
kraft, førte Fengselsstyret et strafferegister på bak
grunn av informasjon innsendt fra påtalemyndig
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heten og fengselsmyndighetene. Ved Kripos ble
det ført et sentralregister, med opplysninger om
blant annet straffereaksjoner, etterlysninger, på
gripelser, innsettelser og løslatelser fra varetekt.
For nærmere opplysninger om situasjonen før nå
værende strafferegistreringslov henvises det til
Ot.prp. nr. 21 (1970-71) Om lov om strafferegi
strering. Ved Kriminalpolitisentralen ble det også
ført en rekke andre sentrale registre, som Modus
registret, Særkjenneregister, Oppnavnsregister og
Signalementsdelen av personfotoregistret.
Av strafferegistreringsloven § 1, jf. strafferegi
streringsforskriften § 1 framgår at det for riket skal
føres et sentralt strafferegister. Loven trådte i kraft
1. januar 1975 samtidig som politiet begynte å re
gistrere opplysningene i et nytt elektronisk straf
feregister utviklet av Justisdepartementet. Det var
imidlertid ikke mulig å overføre data fra Kripos
personhovedregister til dette systemet. Det ble
derfor utviklet et nytt system, og dagens SSP ble
satt i drift ved Kripos den 13. april 1982. I forbindel
se med overføringen av opplysninger fra det manu
elle strafferegisteret til SSP, ble det besluttet at alle
personer som var født etter 1. januar 1950, og som
var registrert i det manuelle registeret, skulle over
føres til det elektroniske registeret. Denne over
føringen var politiet ferdig med i 1992. I forbindel
se med overføringen ble det opprettet en navnefil
over alle som var registrert i det manuelle registe
ret. Navnefilen er et henvisningsregister hvor poli
tiet kan søke på navn, og få opplyst om vedkom
mende finnes i det manuelle registeret.
Opplysningene i de forskjellige andre sentrale
registre som ble ført ved Kripos ble overført til
politiopplysningsdelen i SSP.
I dag er Det Sentrale Straffe- og Politiopplys
ningsregister (SSP) det nasjonale registeret for re
gistrering av straffedømte personer. Registeret har
en strafferegistreringsdel og en politiopplysnings
del. Strafferegistreringsdelen inneholder ilagte
straffereaksjoner, og har rettslig grunnlag i straf
feregistreringsloven § 1. Politiopplysningsdelen in
neholder personopplysninger som kan være av be
tydning for politiets arbeid med etterforsking og
oppklaring av lovbrudd, og har hjemmel i straf
feregistreringsloven § 4 første ledd.

4.6.2

Formålet med og bruk av registeret

Registeret brukes av politiet til etterforsking og
forebyggende virksomhet, og er tilgjengelig i alle
politidistrikt. Innad i politiet har alle med politimyn
dighet, samt andre med tjenestelig behov, tilgang.
Til bruk for strafferettspleien kan politi, påtale
myndighet og domstoler framsette begjæring om

utskrift av strafferegisteret, jf. strafferegistrerings
loven § 2 jf. strafferegistreringsforskriften § 6 førs
te ledd. Justisdepartementet, POD og kriminalom
sorgen kan også be om slike opplysninger, jf. straf
feregistreringsforskriften § 6 andre ledd.
Når det gjelder utlevering av opplysninger til
bruk utenfor strafferettspleien er dette regulert
gjennom reglene om politiattest i strafferegistre
ringsloven §§ 5–9. For mer om politiattester henvi
ses det til punkt 4.20.
Det kan kreves uttømmende opplysninger til
bruk for valg, uttakelse og kontroll av meddom
mere og lagrettemedlemmer, jf. strafferegistre
ringsforskriften § 6a jf. strafferegistreringsloven
§ 10 nr.3. For det andre kan militære myndigheter
også begjære uttømmende opplysninger fra straf
feregisteret i forbindelse med utskriving, rullefø
ring, innkalling og ved behandling av fritakssaker
etter militærnekterloven, jf. strafferegistreringsfor
skriften § 6b første ledd jf. strafferegistreringslo
ven § 10 nr. 3.
Ut over dette brukes registeret som grunnlag
for Reaksjonsstatistikken som utgis av Statistisk
Sentralbyrå. Til bruk for utarbeidelse av offentlig
statistikk får Statistisk Sentralbyrå tilsendt gjen
part av meldeblankettene til Strafferegisteret, jf.
strafferegistreringsforskriften § 6 tredje ledd.
Det er et uttalt formål at opplysningene i SSP
kan brukes til forskning. Til bruk for forskning kan
Politidirektoratet samtykke til at opplysninger fra
strafferegisteret utleveres, jf. strafferegistrerings
loven § 2 fjerde ledd og strafferegistreringsfor
skriften § 6 fjerde ledd.

4.6.3

Opplysninger i registeret

Det følger av strafferegistreringsloven § 1 og straf
feregistreringsforskriften §§ 2–5 hva som skal re
gistreres i strafferegistreringsdelen. Den omfatter
fullstendig personalia samt adresser vedkommen
de har og har hatt. Alle reaksjoner blir registrert,
med unntak av de som registreres i BOT (se punkt
4.7). Blir en registrert dom endret ved gjenopp
takelse eller benådning, blir dette anmerket. I til
legg skal det anmerkes når det har vært gjennom
ført personundersøkelse og rettspsykiatrisk un
dersøkelse. Beslutninger om forvaring og dens vil
kår registreres. Videre anmerkes om fullbyrdelse
av ilagt frihetsstraff er utsatt eller utstår, fordi den
ikke lar seg iverksette. Det registreres også opp
lysninger om fullbyrdelsen av frihetsstraffer gjen
nom opplysninger om innsetting, overføring, and
re endringer og løslatelse.
I strafferegistreringsforskriften § 5 er det gitt
regler om innføring av opplysninger om utenland
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ske avgjørelser i strafferegisteret. En avgjørelse fra
et annet nordisk land, som ilegger visse reaksjoner
overfor en norsk borger eller en i Norge hjem
mehørende person, skal registreres i SSP når reak
sjonen skal fullbyrdes i Norge eller et annet nordisk land. Videre skal reaksjoner ilagt i Europa
utenfor Norden og reaksjoner ilagt i andre land
som Norge har inngått avtale med om meddelelse
av slike opplysninger registreres.
I politiopplysningsdelen registreres «personopp
lysninger som kan være av betydning for politiets
arbeid med etterforsking og oppklaring av lovbrudd»,
jf. strafferegistreringsloven § 4 første ledd. I dag
registreres opplysninger om pågripelse (innbrin
gelse etter løsgjengerloven og politiloven føres
ikke i noe sentralt register), løslatelse, innsetting i
og løslatelse fra varetekt, signalement, om perso
nen er registrert med foto og/eller fingeravtrykk,
om det er registrert DNA-profil og om personen
eventuelt er etterlyst. Informasjonen tas ut av på
gripelsesrapporter, registerrapporter, personalia
rapporter, signalementsrapporter, fingeravtrykks
rapporter, melding om person og eventuelt mel
ding om passforbud.
Felles for opplysningene i strafferegistrerings
delen og politiopplysningsdelen er at de er verifi
serte.
Registrering av reaksjoner i strafferegistre
ringsdelen skjer sentralt ved Kriminalpolitisentra
len på grunnlag av innsendte meldeblanketter fra
politiet, jf. påtaleinstruksen § 5-10 litra A. Derimot
skal oppdatering av opplysninger som nevnt i på
taleinstruksen § 5-10 litra B nr. 1-6 i politiopplys
ningsdelen hovedsakelig skje lokalt.

4.6.4

Innsyn

Den registrerte kan kreve innsyn i hva som er
registrert om vedkommende i strafferegisteret, jf.
strafferegistreringsloven § 2 tredje ledd og straf
feregistreringsforskriften § 6 femte ledd. Hjem
melen for innsyn i strafferegistreringsforskriften §
6 femte ledd nevner kun strafferegisteret, og den
registrerte har ikke innsyn i politiopplysningsde
len.
Begjæring om innsyn fremsettes for politiet på
vedkommendes hjemsted, og innsyn vil normalt
bli gitt ved at politiet muntlig opplyser hva som er
registrert om vedkommende.

4.6.5

Retting og sletting av registrerte
opplysninger

I strafferegistreringsdelen av SSP skal opplysninger
rettes dersom de er uriktige.

Kapittel 4

Det følger av strafferegistreringsforskriften
§ 19 første ledd litra c at opplysninger om personer
som har fylt 75 år eller har avgått ved døden, skal
fjernes fra det register som er i daglig bruk. Etter
det utvalget har fått opplyst, skjer det ingen slet
ting så lenge en person lever. Månedlig samkjøres
imidlertid SSP med personer som er meldt døde i
FREG (se punkt 4.4.1.1). Opplysningene om døde
personer slettes i SSP, mens personalia står igjen i
registeret sammen med et automatisk generert ar
kivnummer. Før opplysningene slettes, tas det ut
skrift av opplysningene. Arkivnummeret påføres
utskriften som arkiveres. Etter at sletting er fore
tatt i SSP, er det fortsatt mulig å søke på personalia,
men da kun ved hjelp av personnummeret og ikke
navn. Et treff vil henvise til det aktuelle arkivnum
meret. Det skjer ingen endring i navnefilen når en
registrert person avgår ved døden, men det til
føyes at vedkommende er død.
I politiopplysningsdelen er det andre slettereg
ler. Faller grunnlaget for en registrering bort, skal
registreringen slettes. For eksempel kan politiet
ha tatt et fingeravtrykk på grunnlag av at etterfor
sking er blitt innledet, og dette markeres. Det vil
imidlertid ikke være grunnlag for å registrere fing
eravtrykket permanent, med mindre vilkårene i
påtaleinstruksen § 11-2 er oppfylt. Dersom saken
avsluttes uten at vilkårene er oppfylt, må markerin
gen fjernes. Politiet skal gi melding til Kriminalpo
litisentralen i de saker der endelig avgjørelse med
fører at registreringsgrunnlaget er bortfalt, jf. på
taleinstruksen § 11-2 fjerde ledd. Det føres logg
over utførte slettinger, som tas ut på papir og opp
bevares.
I tillegg til disse reglene utføres det en ulovfes
tet sletting av etterforskingsskritt når det har gått
15 år. Rutinen gjennomføres ved Kripos. Dersom
slike etterforskingsskritt er det eneste som er re
gistrert på personen, slettes også selve personen. I
de tilfeller hvor det er registrert yngre etterfor
skingsskritt eller reaksjoner, blir personen ikke
slettet. Opplysningene slettes fordi etterforskings
skritt som ikke blir fulgt opp av en straffereaksjon
eller annen reaksjon i forbindelse med forholdet,
ikke bør bli liggende registrert på ubestemt tid.
Der politiet lokalt ikke sørger for å sende melding
om at registreringsgrunnlaget for etterforskingen
enkelte straffesaksskrittene er bortfalt, vil også en
slik registrering bli liggende i registeret i 15 år.
For overføring til arkivverket, se punkt 5.3.

4.6.6

Registreringsvolum

Det framgår av Ot.prp. nr. 21 (1970-71) Om lov om
strafferegistrering at det i 1967 var registrert ca.
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150.000 personer i Det sentrale strafferegisteret.
Antall registreringer har steget kraftig siden den
gang. Pr. 2. januar 2001 var det registrert 375.755
personer i registeret, samt at 125.877 var registeret
på navnefil. Til sammen var det registrert 501.632
personer i SSP. På disse personene var det regist
rert til sammen 624.096 reaksjoner og 500.051 etter
forskingsskritt (i hovedsak pågripelser). Ser man
på tallene for år 2000, så ble det registrert 16.198
nye personer. Det ble videre registrert 27.459 nye
reaksjoner, 20.618 soninger og 33.384 pågripelser.

4.7
4.7.1

BOT
Bakgrunn og grunnlag for registeret

Det følger av strafferegistreringsloven § 3 jf. straf
feregistreringsforskriften § 7 at det kan føres et
sentralt bøteregister med opplysninger om perso
ner og foretak som ved dom eller annen avgjørelse
er ilagt straff av bot.
Tidligere ble alle bøter registrert lokalt ved det
enkelte politikammer. Fra og med 1. januar 1990
ble Statens Innkrevingssentral (SI) opprettet som
et sentralt innkrevingskontor i Mo i Rana for stat
lige krav, herunder bøter, jf. straffeprosessloven
§ 456 jf. påtaleinstruksen kapittel 30. Innkrevning
av bøtene ble etter dette tidspunkt gradvis overført
fra politiet til SI.

4.7.2

Formål med og bruk av registeret

Registeret har flere formål og flere brukere. For
det første brukes BOT til strafferettspleien. Poli
tiet, påtalemyndigheten og domstolene kan, på
samme måte som ved SSP, fremsette begjæring til
politidistriktene om opplysninger fra bøteregistre
ne om navngitte personer, jf. strafferegistreringslo
ven § 3 tredje ledd jf. strafferegistreringsforskrif
ten § 9 første ledd. Justisdepartementet og Politi
direktoratet har også adgang til å fremsette be
gjæring, og militære myndigheter kan fremme
begjæring om uttømmende opplysninger fra bøte
registeret for fritakssaker etter militærnekterloven
(se nærmere punkt 4.6.2). BOT kan produsere bø
teattest (5 år), uttømmende bøteattest (alle år) og
bøtedelen av en politiattest (2-års periode). I tillegg
kan det tas ut oversikt over reaksjoner på en per
son, det vil si alle bøter, inndragninger, saksom
kostninger og erstatninger.
På samme måte som SSP, brukes BOT som
grunnlag for offentlig statistikk og forskning, jf.
strafferegistreringsforskriften § 9 tredje og fjerde
ledd (se nærmere punkt 4.6.2).

BOT skal lette arbeidet med å innkreve bøter.
Arbeidet utføres av SI, som er ansvarlige for å
registrere og innfordre alle krav ilagt ved straf
fereaksjon, sende purringer og foreta utbetaling til
tredje part. BOT er derfor knyttet til innkrevnings
og saksbehandlingssystemer for innkrevning av
de økonomiske forføyningene ved Statens Innkre
vingssentral (SIRI). I tillegg til den elektroniske
overføringen, sender hvert politidistrikt kopi over
forelegg, dommer med videre når kravet er regist
rert i BOT. BOT er tilgjengelig ved alle tjenesteste
der via politiets eget lukkede nettverk. Søketilgang
kan gis til alle i politiet som har politimyndighet,
samt andre tilsatte i politiet som har tjenestelig
behov.

4.7.3

Opplysninger i registeret

I BOT registreres forelegg, bøter gitt ved dom,
samt saksomkostninger, erstatninger og inndrag
ninger knyttet til dom, jf. strafferegistreringsloven
§ 3 første ledd første punktum og andre ledd. Også
påtaleunnlatelser i forseelsessaker, som ikke re
gistreres i SSP, skal registreres, jf. strafferegistre
ringsforskriften § 7 andre ledd nr. 2. Størrelse på
kravet, dato og kravets status registreres. Også
forenklede forelegg registreres, men dette er kun
til bruk for innkreving av beløpet, se rundskriv
G-30/00.
I tilknytning til hver bot blir det registrert per
son eller juridisk person, gjerningsbeskrivelse,
lovovertredelse, saksgang og eventuell soning av
bøter.
Politiet registrerer alle opplysninger gjennom
BL. SI må selv registrere saksomkostninger og
erstatning manuelt og direkte i BOT. Påtalemyn
digheten skal sende opplysningene som angitt
over til bøteregisteret, jf. strafferegistreringsfor
skriften § 8 første ledd. Vedtatte forelegg med pen
gekrav sendes via BL til SI. Forenklede forelegg
sendes fra ATK til SI, mens det ved bøter pådømt
av domstolen sendes kopi av dommen.
I BOT fantes også en førerkortdel, hvor det ble
registrert opplysninger om inndratte førerkort,
men dette er nå avviklet.
Tidligere ble det registrert forenklede forelegg
i BOT. Hensikten med forenklede forelegg var at
man skulle vedta forelegget og så være ferdig med
saken. Det ble derfor bestemt at forenklede fore
legg ikke skal registreres i BOT. I dag registreres
de kun hos SI til innkreving.

4.7.4

Innsyn i Bot

Enhver har krav på å få opplyst hva bøteregisteret
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inneholder av egne opplysninger, jf. strafferegi
streringsforskriften § 9 andre ledd. Opplysningene
skal formidles muntlig, dersom ikke særlige grun
ner tilsier noe annet.

4.7.5

Retting og sletting av opplysninger i
BOT

Opplysninger blir rettet dersom det foreligger feil.
Dommer og vanlige forelegg slettes etter en
person er død, såfremt det er registrert en bot i
sammenheng med reaksjonen. Hvis andre krav er
knyttet til reaksjoner, som for eksempel erstatning
eller inndragning, slettes denne når tilhørende
krav er slettet.
I tråd med arkiveringsreglene i statsforvaltnin
gen blir alle slettede data sendt til Riksarkivet til
sanering. I tillegg blir en komprimert versjon av hele
databasen overbrakt Riksarkivet hvert femte år.

4.8 Polititidende (PT) og
Etterlysningsregisteret (Elys)
4.8.1

Bakgrunn og grunnlag for
Polititidende (PT)

Polititidende er blitt utgitt siden 1886 og har inne
holdt opplysninger om blant annet ettersøkte og
straffede personer. Fram til opprettelsen av Kripos
i 1959, ble PT utgitt ved Oslo politidistrikt. Før
strafferegistreringsloven av 1971 trådte i kraft, ble
Polititidende distribuert til en rekke forskjellige
instanser innen politi og påtalemyndighet, samt til
fengselsvesenet, diverse kommunale instanser i
Oslo kommune, forskjellige militære myndigheter
og Utenriksdepartementet.
Etter at strafferegistreringsloven trådte i kraft
er PT hjemlet i strafferegistreringsloven § 4 andre
ledd, hvor det følger av strafferegistreringsfor
skriften § 16 jf. strafferegistreringsloven § 10 nr. 8,
at det i PT skal tas med opplysninger om lovbryte
re og lovbrudd med mer i henhold til instruks.
Distribusjonen av publikasjonen ble ved lovens
ikrafttredelse innskrenket i forhold til tidligere. I
henhold til strafferegistreringsforskriften § 16
skulle PT sendes til samtlige politikamre og lens
menn i riket, Riksadvokaten og samtlige statsadvo
kater, fengselsstyret, Statens utlendingskontor
(UDI), Politihøgskolen (PHS), Sysselmannen på
Svalbard, Fengselsvesenets anstalter, Tollvesenets
grensestasjoner, politimyndighetene i de øvrige
nordiske land og etter samtykke fra sjefen for Kri
pos til andre lands politimyndighet. Polititidende
skal holdes utilgjengelig for utenforstående.

4.8.2

Kapittel 4

Etterlysningsregisteret (Elys)

Etterlysningsregisteret (Elys) ble opprettet i 1988
for å erstatte Polititidendes funksjon når det gjaldt
etterlysning av personer, biler og båter/båtmotorer. Hjemmelen for Elys er den samme som for PT.
Når politidistriktene tar sine daglige utskrifter fra
Elys, kalles den fortsatt PT. Elys inneholder ingen
nye funksjoner eller annen informasjon enn i PT.
Hensikten med registeret er å spre informasjon
i politiet om hvilke personer, kjøretøy og båter som
er meldt savnet eller som av andre årsaker er etter
lyst.
Registeret er delt i en personetterlysningsdel
og en del for etterlysning av motorkjøretøy og bå
ter. Politiets plikt til å sende melding til Kripos om
etterlysninger følger av påtaleinstruksen § 5-10 B
nr. 1 og 2 samt § 5-10 D nr. 1 og 3.
I tillegg til personer som nasjonalt er etterlyst
for pågripelse, blir saknede personer lagt inn i
Elys. Dersom personen ikke har kommet til rette
innen 6 måneder, blir han overført til saknetregis
teret (se punkt 4.12). Personer som etterlyses fra
utlandet, det vil si gjennom Interpol, enten for på
gripelse med henblikk på utlevering eller for un
derretning om oppholdssted, blir lagt inn i Elys.
Ved etterlysning av person fremgår personidentifi
kasjon, etterlysningsårsak, etterlysningstidspunkt
og etterlysende myndighet.
Ved etterlysning av motorkjøretøy og båter
fremgår kjøretøyets eller båtens identifikasjon, et
terlysningsårsak, etterlysningstidspunkt og etter
lysende myndighet. Når det gjelder stjålne mo
torkjøretøy blir «stjåletdato» overført og registrert
i Autosys.
Registeret er tilgjengelig for alle i politiet med
politimyndighet, samt alle andre med tjenestelig
behov. Registreringen i Elys er desentralisert, slik
at det er politidistriktet selv som foretar registre
ring og oppdateringer. Interpoletterlysningene i
Elys registreres av Interpolkontoret ved Kripos.
Siden registreringen er desentralisert, må hvert
enkelt distrikt avlyse sine etterlysninger når disse
ikke lenger er aktuelle. Med jevne mellomrom blir
avlyste etterlysninger fysisk slettet.

4.8.3

Polititidende

Etter at Elys ble opprettet i 1988, gikk man over til
å utgi PT ukentlig. PT inneholder nå 5 seksjoner.
En seksjon inneholder opplysninger om uoppklar
te forbrytelser, herunder modus, beskrivelse/foto
av forøvet/stjålet gods, spor, observasjoner og
andre aktuelle opplysninger. En annen seksjon in
neholder opplysninger om oppklarte forbrytelser,
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derunder opplysninger om den/de siktede inklu
siv eventuelt foto, helere og annen aktuell informa
sjon. Den tredje seksjonen inneholder kriminal
etterretning, mens de to siste seksjonene innehol
der henholdsvis identifikasjoner i vinningssaker
fra Fingeravtrykksavdelingen ved Kripos og et
fototillegg til Elys. PT er lagt ut elektronisk på
politiets intranett, med visse begrensninger. Politi
et har planer om å utvide etterretningsdelen av PT.
Den registrerte har ikke innsyn i PT.

4.9
4.9.1

Strasak og Påsak
Bakgrunn og grunnlag for Strasak

Strasak er den elektroniske versjonen av den tidli
gere manuelle justisprotokollen. Strasak ble første
gang tatt i bruk i 1979, og i 1992 var alle landets
politidistrikt tilknyttet Strasak.
Strasak har hjemmel i straffeprosessloven § 62
jf. påtaleinstruksen § 2-1. Systemet har utviklet seg
til å bli et «etterforskingsredskap», og det antas at
registeret også har hjemmel i strafferegistrerings
loven § 4. For eksempel kan Strasak brukes til å
søke på modus.
Det enkelte politidistrikt er pålagt å utarbeide
en «Straffesaksinstruks», hvor både Strasak og BL
(se punkt 4.10) er inkorporert, jf. G-30/98. Strasak
rådet har utgitt «Strasak i et nøtteskall», som inne
holder alle rundskriv om Strasak, oversikt over
kodeverket og oversikt over rapporter. I tillegg
vises alle standardiserte underretninger, som for
eksempel brev til fornærmede og anmeldte.

4.9.2

Formålet med og bruk av registeret

Strasak er et register for behandling av straffe
saker, og fungerer som en straffesaksjournal i
form av registrering og oppfølging av anmeldelser
og undersøkelsessaker, som savnede personer og
mistenkelige dødsfall. Strasak gir en oversikt over
straffesakene ved at det oppgis både saksbevegel
ser og hvor saken befinner seg frem til saken er
endelig/rettskraftig. Registeret skal gi en oversikt
over og kontroll av saksgangen og saksavviklingen
for alle straffesaker. Registeret har blant annet en
funksjon i forbindelse med samordning av straffe
saker mot en person for felles pådømmelse. Stra
sak er saksorientert, i motsetning til for eksempel
SSP, som er personorientert.
Registeret danner grunnlag for kriminalstatis
tikk, både for den enkelte saksbehandling og for
kriminalitetens omfang og sammensetning. Strasak-rapporter er et hjelpemiddel for politiets mål

styrte og resultatrettede arbeid, ved at de gir over
sikt over alt fra type kriminalitet til det enkelte
distrikts restanser. Data overføres til Statistisk
Sentralbyrå (SSB) og danner grunnlaget for den
offisielle kriminalstatistikken.
Strasak brukes også i den enkelte straffesak.
Ved å søke på statistikkgrupper, åsted, modus,
gjenfunnet stjålet gods med videre, kan etterfors
keren finne frem til en konkret sak eller et utvalg
saker. Disse kan polititjenestemannen så sammen
stille innen samme modus, statistikkgruppe, geo
grafisk område eller lignende.
Strasak er tilgjengelig ved alle politidistrikt.
Alle med politimyndighet, tjenestelig behov samt
overordnet påtalemyndighet har søketilgang.

4.9.3

Opplysninger i registeret

I dag blir all informasjon i Strasak registrert i BL,
og så direkte overført til Strasak. I hvert politidi
strikt behandles opplysninger i henhold til egen
Straffesaksinstruks. Informasjon fra anmeldelsene
skal registreres så snart som mulig etter at de blir
mottatt av politiet.
Strasak inneholder opplysninger om alle regist
rerte straffesaker. Av registeret fremgår opplysnin
ger om det anmeldte forhold (statistikkgruppe/
kode for lovbrudd, gjerningsdato, gjerningssted/
sone), navn, fødselsdata med videre på anmeldt og
klager (fornærmede/melder/implisert), gods i
straffesak, bil/båt/annet kjøretøy som er involvert
i straffesak, modus, ansvar for behandling (di
strikt, ansvarlig etterforsker, ansvarlig jurist, ut
lån), hvilke etterforskingsskritt som er tatt, ekspe
disjoner i saken/saksgang og saksavgjørelse (på
taleavgjorte saker, dommer). Videre fremgår grup
pering av saker.
En viktig del av opplysningene i Strasak er sta
tistikkoden. Det er en forutsetning for at Strasak
skal være formålstjenelig, at de enkelte saker blir
registrert med korrekt statistikkode. Dette gjelder
særlig for SSBs oppgaver, men det er i utgangs
punktet av like stor betydning for politiets arbeid.

4.9.4

Innsyn, retting og sletting

I Strasak får saken sin endelige avgjørelse ved at
den avgjøres ved rettskraftig dom, vedtatt fore
legg, påtaleunnlatelse eller konfliktrådsbehand
ling eller ved at den henlegges. Fem år etter an
meldelsen er registrert vil en avgjort sak bli slettet
i Strasak og overført til en saneringsdatabase kalt
Sansak. Unntatt er saker med lovens høyeste fore
ldelsesfrist hvor saken enda ikke er avgjort ved
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dom. Samtidig med overføringen til Sansak sendes
opplysninger til Riksarkivet.
I Sansak ligger hovedopplysninger om saken.
Kun sentrale data i saken er tilgjengelig i Sansak.
Kun få personer har tilgang til Sansak. Registeret
har ingen sletterutiner.
Den registrerte har ikke innsyn i Strasak eller
Sansak. Innsynsretten er delvis ivaretatt ved rett til
innsyn i straffesaker (se punkt 3.4.5), men ikke alle
aktører som registreres har innsyn etter straffepro
sessloven. Den registrerte vil også ha rett til inn
syn i ilagte avgjørelser som i tillegg til Strasak er
registrert i SSP, se punkt 4.6.4.

4.9.5

Særskilt om Påsak

Påsak er den høyere påtalemyndighets saksbe
handlingssystem, som brukes av riksadvokatem
betet og statsadvokatembetet. Systemet brukes i
den løpende saksbehandling, samt at det innehol
der saksbehandlingsfunksjoner som maler og
standardskriv. Påsak kan benyttes til å fremstille
noen rapporter, men disse kan ikke benyttes som
styrings- og rapporteringsverktøy. Det vurderes
derfor om Strasak skal innføres som saksbehand
lingssystem for den høyere påtalemyndighet.
I Påsak registreres de opplysninger som er
nødvendige for arbeidsoppgavene til den høyere
påtalemyndighet, herunder hva saken gjelder,
hvem som er påtaleansvarlig og hvor langt saken
er kommet.
På samme måte som i Strasak har den regist
rerte ikke innsynsrett ut over det som følger av
straffeprosessloven og innsyn i SSP, se punkt 4.9.4.

4.10 BL
4.10.1

Bakgrunn og grunnlag for BL

BL står for Basisløsninger. En pilotversjon av sy
stemet ble tatt i bruk ved Fredrikstad politidistrikt
i 1996, og systemet er i dag i bruk ved alle politidi
strikt.
Registeret fyller en lang rekke funksjoner poli
tiet er pålagt i forbindelse med straffesaksbehand
lingen. Det følger av straffeprosessloven § 62 jf.
påtaleinstruksen § 2-1 at «Justisdepartementet i
samråd med riksadvokaten gir nærmere regler om
påtalemyndighetens registrering av straffesaker og
om hvordan dokumentene skal ordnes i den enkelte
straffesak». Utgangspunktet er at «[d]okumenter i
straffesaker oppbevares når ikke annet er bestemt
nedenfor, ved politikammeret på det sted hvor saken
har vært behandlet eller hvorfra etterforskingen har

Kapittel 4

vært ledet», jf. påtaleinstruksen § 2-2. BL fyller den
funksjonen og andre, som for eksempel at politiet
alltid skal skrive ned en anmeldelse, jf. påtalein
struksen § 7-1 første ledd. Politiet kan i en straffe
sak «oppta forklaring av mistenkte, vitner og sakkyn
dige» og »[f]orklaringene skal skrives ned», jf. straf
feprosessloven § 230 første og tredje ledd.
Det enkelte politidistrikt er pålagt å utarbeide
en «Straffesaksinstruks», hvor både Strasak og BL
er inkorporert, jf. G-30/98, se nærmere punkt
4.9.1.

4.10.2

Formålet med og bruk av registeret

BL er et saksbehandlingssystem, med rutinestøtte
både for etterforskere og påtalemyndigheten. BL
skal etablere en felles mal for straffesaksbehand
lingen, samt forbedre og forenkle den. BL var pri
mært et databasert system for produksjon av
blanketter til bruk i den enkelte straffesak (anmel
delsesblankett, personaliarapport med videre),
men er nå utvidet med saksbehandlingsstøtte. BL
har således veiledninger til å lage og utfylle skje
maer og rapporter i straffesaken, og brukes som et
verktøy for politiet og påtalemyndigheten. Rutine
ne og rutinestøtten finnes på flere områder, herun
der anmeldelse, avhør, åsted, tvangsmidler, stevning/berammelse, behandling av dommer, samt
bøter. Systemet skal bidra til å kvalitetssikre det
arbeidet som gjøres i forbindelse med den enkelte
straffesak.
BL skal bedre utnyttelsen av tilgjengelige res
surser i politiet og effektivisere straffesaksbehand
lingen. BL skal også bidra til å bedre utnyttelse og
gjenbruk av den informasjon politiet registrerer
ved alle typer politiarbeid, slik at informasjonen
kan benyttes i etterretning/spaning og i forbindel
se med etterforsking av andre saker enn den opp
rinnelige.

4.10.3

Opplysninger i registeret

I BL registreres de opplysninger som er nødvendi
ge ved behandlingen av en straffesak, helt fra en
sak er anmeldt til den er avsluttet. Alle opplysnin
ger tjenestemennene produserer i tilknytning til
saken skal registres i BL. Det gjelder for eksempel
rapport om avhør eller kroppslig undersøkelse.
Innmelding av personopplysninger/persondata i
systemet gir automatisk utfylling av alle ønskelige
blanketter i en straffesak. Personopplysninger
som ligger i systemet er søkbare, slik at en bruker
får tilbakemelding på om det finnes flere saker
registrert på samme person. Søkefunksjon er
navn, adresse, fødselsnummer og sakens status.

NOU 2003: 21

80
Kapittel 4

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

Registeret har oversikt over status i saken,
saksbehandlere, saksbehandlingsskritt og frister.
Registeret inneholder ellers formalia og standard
formularer, regelbok og annen støtte til de forskjel
lige saksbehandlingsskritt.
I utgangspunktet har alle tjenestemenn med
tjenestelig behov tilgang til BL. BL er i et lokalt
register, ved at store deler av den informasjonen
som registreres i systemet kun finnes lokalt. En
del av informasjonen vil imidlertid overføres elek
tronisk til de sentrale registrene Strasak, Elys og
Bot. Blant annet har dette medført at det per i dag
ikke lenger registreres informasjon direkte i Stra
sak, men opplysningene overføres direkte fra BL.
Det er mulig å skjerme informasjon i BL i henhold til den lokale straffesaksinstruksen. Noen
distrikter skjermer sedelighetssaker, saker mot
kjente personer, høyt profilerte saker og saker mot
polititjenestemenn.

4.10.4

Innsyn

Det er ikke innsyn i BL, på lik linje med alle andre
arbeidsregistre, se punkt 4.3.3. Straffeprosesslo
ven har imidlertid bestemmelser om partsinnsyn
og innsyn for andre med rettslig interesse eller
saklig grunn, se punkt 3.4.5. Bestemmelsene kommer til anvendelse på dokumenter som er lagret i
BL.

4.10.5

Retting og sletting av opplysninger

BL er et nytt system, og det er foreløpig ikke utar
beidet sletterutiner. Det vil være naturlig at saken
slettes i BL når den slettes i Strasak. På samme
måte bør opplysningene slettes når papirdokumen
tene oversendes arkivverket.
Etter 25 år skal straffesaksdokumenter avleve
res til statsarkivet, se punkt 5.3. Når Arkivverket
har mottatt dokumentene og dommene, er det an
tatt at disse er undergitt regler som gjelder for
Arkivverkets saksbehandlingsregler, herunder
forvaltningsloven § 13 flg., jf. NOU 1984: 27 s. 71.
Riksarkivaren har i medhold av kgl. res. 16. desem
ber 1977 del IV nr. 2 fastsatt taushetsplikt i 80 år for
straffesaker.

4.11 Biologiske
identifikasjonsegenskaper
4.11.1

Innledning

Politiet kan identifisere personer på flere måter.
En svært sikker måte å identifisere personer på er

ved deres biologiske egenskaper som for eksem
pel DNA-profil. Politiet ønsker å ta vare på opplys
ningene, og det finnes flere registre med denne
type identifikasjonsegenskaper som utvalget be
skriver nedenfor.

4.11.2
4.11.2.1

Fingeravtrykkregisteret
Bakgrunn og rettslig grunnlag for
registeret

Politiet kan ta fingeravtrykk av personer som er
mistenkt eller dømt for straffbare handlinger som
kan medføre frihetsstraff og av personer som er
besluttet utvist eller utlevert til fremmed stat, jf.
straffeprosessloven § 160. I tillegg kan utlendin
gers fingeravtrykk registreres i noen tilfeller, jf.
utlendingsloven § 37 fjerde ledd jf. sjette ledd.
Det føres et sentralt fingeravtrykkregister ved
Kripos, hvor avtrykkene kan registreres dersom
vilkårene er oppfylt, se påtaleinstruksen § 11-1 and
re ledd. Registeret har hjemmel i straffeprosesslo
ven § 160, sammenholdt med strafferegistrerings
loven § 4 og utlendingsloven § 37 femte ledd, sam
menholdt med utlendingsforskriften § 130 andre
ledd. Det er gitt nærmere bestemmelser om be
handlingen av opplysningene i påtaleinstruksen
kapittel 11, men disse gjelder ikke ved fingerav
trykk opptatt i utlendingssaker.
I henhold til straffeprosessloven § 157 er det
også hjemmel til å oppta kroppsavtrykk, som tær,
fotsåle eller annen kroppsdel. Disse oppbevares
imidlertid ikke i et sentralt register, og utvalget har
valgt ikke å gå nærmere inn på disse.
Det er ingen kobling mellom SIS og AFIS.

4.11.2.2

Formål med og bruk av registeret

Fingeravtrykk registrert med hjemmel i straffepro
sessloven og fingeravtrykk registrert med hjem
mel i utlendingsloven benyttes i utgangspunktet til
forskjellige formål. Fingeravtrykk registrert med
hjemmel i utlendingsloven finnes derfor i en egen
fil i registeret, jf. utlendingsforskriften § 130 andre
ledd. Fingeravtrykk tatt i forbindelse med en straf
fesak benyttes av politiet til kriminalitetsbekjem
pelse. Fingeravtrykk tatt med hjemmel i utlen
dingsloven benyttes i utgangspunktet til behand
ling av saker etter utlendingsloven. I henhold til en
lovendring i utlendingsloven § 37 sjette ledd den 4.
juni 2003 er det fastsatt at politiet kan bruke regis
teret i forbindelse med etterforsking av en eller
flere handlinger som kan medføre høyere straff
enn fengsel i 6 måneder. Videre kan fingeravtrykk
av utlendinger som er ettersøkt for alvorlige straff

NOU 2003: 21

81

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

Kapittel 4

bare forhold, mottatt fra Interpol eller direkte fra
politimyndighet i annet land, benyttes til søk i ut
lendingsregisteret, jf. utlendingsforskriften § 131
tredje ledd andre punktum. Slik sett, er registeret
delvis et register til bruk i kriminalitetsbekjempel
sen og delvis et forvaltningsregister. Utvalget går
ikke nærmere inn på avtrykk registrert med hjem
mel i utlendingsloven.
Registeret har en egen del for uidentifiserte
åstedsavtrykk.

Verken straffeprosessloven eller påtaleinstruksen
sier noe konkret om innsyn i fingeravtrykksregis
teret. Under straffesaken må det antas at innsyn
følger de alminnelige bestemmelsene for innsyn i
straffesaker, se nærmere punkt 3.4.5.1. Etter at
saken er avsluttet, er det ingen hensyn som taler
mot at den registrerte skal få innsyn i registeret, på
samme måte som for eksempel i passregisteret.

4.11.2.3

4.11.2.5

Opplysninger i registeret

Det er adgang til å ta fingeravtrykk når det er
nødvendig for å oppklare en sak som kan medføre
frihetsstraff, jf. påtaleinstruksens § 11-1. I henhold
til § 11-2 kan det blant annet tas fingeravtrykk av
enhver som er siktet eller dømt for en straffbar
handling som kan medføre frihetsstraff. Videre er
det en rekke situasjoner det skal tas fingeravtrykk,
herunder av personer som begjæres fengslet mis
tenkt for en forbrytelse, som settes inn til soning av
dom på ubetinget frihetsstraff for forbrytelse, eller
som besluttes sikret i lukket anstalt i henhold til
straffeloven § 39 nr. 1 e) og f). Det samme gjelder
for personer som er besluttet utvist, samt av ukjen
te lik.
Politiet innhenter fingeravtrykk, og blankette
ne sendes til Kripos, hvor avtrykkene registreres
elektronisk og gjøres søkbare i AFIS (Automatic
Fingerprint Identification System). Politidistriktet
kan imidlertid oppbevare dubletter av fingerav
trykkene, jf. påtaleinstruksen § 11-5 andre ledd.
Når avtrykkene legges inn i AFIS, blir det automa
tisk søkt mot tidligere registrerte kriminelle og
uidentifiserte åstedsavtrykk. Dersom avtrykkene
finnes registrert under annen identitet eller i ås
tedsregisteret, vil underretning bli gitt. Håndflate
avtrykkene er ikke undergitt særlige bestemmel
ser, men oppbevares manuelt sammen med finger
avtrykkene.
Når et fingeravtrykk er registrert, markeres
dette i politiopplysningsdelen i SSP (om SSP, se
punkt 4.6.3).
Ut over den nasjonale delen av AFIS, som er
beskrevet over, består registeret også av en utlen
dingsdel og en internasjonal del, hvor den interna
sjonale delen består av avtrykk mottatt fra utlandet
eller Interpol.
I utgangspunktet har tjenestemenn med tjenes
telig behov tilgang til fingeravtrykkene. Det foreligger ingen spesielle begrensninger på utlevering
av fingeravtrykk til bruk for politiets etterforsking,
og de alminnelige taushetspliktsbestemmelsene
kommer til anvendelse.

4.11.2.4

Innsyn

Sletting av registrerte opplysninger

Fingeravtrykk registrert i henhold til påtalein
struksen skal tilintetgjøres når den person det gjel
der får sin sak endelig avgjort på en måte som ikke
tilkjennegir at han er skyldig, jf. påtaleinstruksen §
11-2 tredje ledd. Dette innebærer at fingeravtryk
kene til alle siktede som ikke får sin sak avgjort
ved enten påtaleunnlatelse, forelegg eller dom,
skal tilintetgjøres. Når en person som er registrert
med fingeravtrykk dør, skal fingeravtrykkene fjer
nes fra registeret, jf. påtaleinstruksen § 11-5 i.f.

4.11.2.6

Registreringsvolum

Pr. 31. desember 2000 var det registrert totalt
241.463 avtrykk. Av disse utgjorde fingeravtrykk
registrert med hjemmel i utlendingsloven 38.863
avtrykk. Fra 1999 til 2000 var det en total tilvekst på
36.644 avtrykk, hvorav 7.751 avtrykk var registrert
med hjemmel i utlendingsloven.

4.11.3

Fotoregister

Det føres et sentralt fotoregister ved Kriminalpoli
tisentralen. Hjemmelen for fotoregisteret er den
samme som for Fingeravtrykkregisteret, og vilkå
rene som må være oppfylt før det kan tas fotografi i
registreringsøyemed er de samme som for finger
avtrykk, jf. påtaleinstruksen kapittel 11.
Pr. 31. desember 2000 var det registrert ca.
170.000 fotografier i fotoregisteret ved Kriminalpo
litisentralen. I 2000 ble det registrert 9.709 nye
fotografier.

4.11.4
4.11.4.1

DNA-registeret
Bakgrunn og rettslig grunnlag for
registeret

I januar 1998 ble det opprettet et manuelt DNAregister hos Kripos, som i dag er elektronisk.
DNA-registeret er todelt, og består av et identi
tetsregister og et sporregister. Identitetsregisteret
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innholder DNA-profiler fra personer med kjent
identitet, deres personalia og henvisning til grunn
laget for registreringen. Sporregisteret inneholder
DNA-profiler fra åsteder med ukjent gjernings
mann uansett lovbruddstype, med opplysninger
om funnsted og tid, samt eventuelt fornærmedes
identitet.
DNA-registeret har hjemmel i straffeprosesslo
ven § 160a, og er ytterligere regulert i påtalein
struksen kapittel 11a, rundskriv G-91/97, rund
skriv fra riksadvokaten nr. 2/1998 Del II, rund
skriv fra riksadvokaten nr. 3/2001 og rundskriv nr.
11 fra Kriminalpolitisentralen 23. mars 1998.

4.11.4.2

Formålet med og bruken av registeret

Opplysningene i DNA-registeret kan brukes i straf
ferettspleien, jf. straffeprosessloven § 160a tredje
ledd. Det er således ingen begrensning i forhold til
for eksempel hvilke typer saker DNA-profilen kan
benyttes til identifikasjon, dog slik at den ikke kan
brukes til annet enn identifikasjon uten lovhjem
mel. I henhold til påtaleinstruksen § 11a-4 første
ledd kan «DNA-profil fra ethvert åstedsfunn (...)
kontrolleres mot DNA-profilene i identitetsregisteret
og sporregisteret». I forbindelse med en endring av
påtaleinstruksen § 11a-4 tredje ledd ble det åpnet
for en mer generell adgang til å koble DNA-profilen til en uregistrert person med kjent identitet til
sporregisteret. Tidligere var det krav om skjellig
grunn til mistanke om at vedkommende har begått
en straffbar handling som antas å ha tilknytning til
den straffbare handlingen.
Opplysninger i registeret kan også ved samtyk
ke brukes til forskning, jf. straffeprosessloven
§ 160a tredje ledd andre punkt. Justisdepartemen
tet skal i så fall fastsette retningslinjer for bruken
av opplysningene.

4.11.4.3

Opplysninger i registeret

DNA-profiler kan registreres i identitetsregisteret
når en person er dømt for overtredelse av straffelo
ven kapittel 14, 19, 22 eller 25, eller forsøk på slik
forbrytelse, jf. straffeprosessloven § 160a. For
noen overtredelser er politiet pålagt å registrere
DNA-profilen, men for andre er det valgfritt, se
nærmere påtaleinstruksen § 11a-2 første ledd. Ut
øvelsen av skjønnet er regulert i ovennevnte rund
skriv fra riksadvokaten.
Profilen kan ikke registreres før det foreligger
en rettskraftig avgjørelse eller saken er endelig
avgjort, jf. påtaleinstruksen § 11a-2 andre ledd. Po
litiet kan under etterforskingen innhente profiler i
henhold straffeprosessloven § 157, som senere re

gistreres dersom vilkårene er oppfylt. Dersom det
ikke er innhentet DNA-profil under etterforskin
gen, kan det gjøres når etterforskingen er ferdig, jf.
straffeprosessloven § 160a andre ledd. Politiet kan
ikke registrere DNA-profilen til personer som blir
frifunnet eller der saken blir henlagt, med mindre
frifinnelsen skyldes utilregnelighet, jf. straffepro
sessloven § 160a første ledd tredje punktum.
I sporregisteret kan det registreres profiler av
ukjent gjerningsmann fra åsted i uoppklart straffe
sak, jf. påtaleinstruksen § 11a-3 første ledd. Regist
rering skal skje så snart DNA-analyse av sporma
terialet er gjennomført.
I tillegg til det elektroniske registeret, finnes et
papirbasert register, jf. påtaleinstruksen § 11a-1
første ledd siste punktum. Her oppbevares sakkyn
dige erklæringer og andre saksdokumenter, som
beslutning om registrering. I tillegg lagres den tall
kombinasjon som gir uttrykk for DNA-profilen.

4.11.4.4

Innsyn, retting og sletting

Den som blir registrert i DNA-registeret har fullt
innsyn i egne opplysninger, jf. straffeprosessloven
§ 160a jf. påtaleinstruksen § 11a-5 første ledd. For
at den registrerte skal kunne ivareta egne rettighe
ter, skal politiet straks varsle om registreringen.
Dersom det foreligger feilaktige opplysninger
eller ulovlig registrerte opplysninger, skal disse
henholdsvis rettes eller slettes. Den registrerte
kan klage til riksadvokaten, jf. påtaleinstruksen
§ 11a-5 andre ledd, og reglene i forvaltningslovens
kapittel VI gjelder så langt de passer.
Når en registrert person er død, skal DNA
profilen slettes to år etter at registerfører blir opp
merksom på at vedkommende har avgått ved
døden, jf. påtaleinstruksen § 11a-6 sjette ledd.
Registeret skal være beskyttet mot innsyn fra
og holdes utilgjengelig for uvedkommende, jf. på
taleinstruksen § 11a-6 andre ledd.

4.12 Saknetregister
Saknetregistret er et sentralt register over saknete
(antatt døde) personer. Registeret er hjemlet i
strafferegistreringsloven § 4 sammenholdt med
påtaleinstruksen § 5-10 B nr. 7 og 8. Politiet skal
sende melding til Kripos om funn av lik av ukjent
person, samt om personer som antas omkommet
ved drukning eller annen ulykke eller som er sak
net og fryktes å være død. Pr. 31. desember 2000
var 1.140 personer oppført i registeret. I 2000 ble
det registrert 20 saknete.
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4.13 Godsregisteret
I utgangspunktet blir alt gods registrert i Strasak,
men siden disse opplysningene blir slettet etter
5 år, har det vært behov for et eget godsregister.
Godsregisteret finnes hos Kripos, og i henhold til
påtaleinstruksen § 5-10 D nr. 1 skal alle politidi
strikt sende melding om stjålne eller tapte gjen
stander av stor verdi, eller gjenstander som lett
kan identifiseres. Typisk blir det registrert tapte og
stjålne våpen, stjålet kunst og antikviteter.

4.14 Tapte og stjålne pass
Det finnes et sentralt register over norske pass og
andre reisedokumenter som er meldt tapt eller
stjålet. Registeret har hjemmel i strafferegistre
ringsloven § 3, da dette i dag er lokale registre.
Disse er nærmere omtalt i punkt 4.5.2. I henhold til
påtaleinstruksen § 5-10 plikter politidistriktet å
sende opplysninger om tapte og stålne pass til Kri
pos.

4.15 Sentrale og lokale
kommunikasjonskontroll-registre
(KK-registre)
4.15.1

Bakgrunn og grunnlag for registrene

Adgangen til å avlytte telefonsamtaler i narkotika
saker ble innført i 1976 ved midlertidig lov om adgang til telefonkontroll ved etterforsking av over
tredelser av narkotikalovgivningen 17. desember
1976 nr. 99. Loven ble forlenget en rekke ganger
før bestemmelsene ble inkorporert i straffeprosess
loven kapittel 16a i 1992. Det har frem til i dag blitt
foretatt en rekke endringer i lovverket, hvorav den
største kom ved lov 3. desember 1999 nr. 82 etter
Metodeutvalgets utredning (NOU 1997:15 Etterfor
skingsmetoder for bekjempelse av kriminalitet),
hvor kommunikasjonskontroll ble gjort til en almin
nelige etterforskingsmetode. Ved samme lov ble
kommunikasjonskontroll i saker vedrørende rikets
sikkerhet inkorporert i straffeprosessloven kapittel
16a, slik at det i dag er en felles lov om kommunika
sjonskontroll. Kommunikasjonskontroll i saker
vedrørende rikets sikkerhet behandles særskilt i
punkt 4.15.6.
Adgangen til å lagre opplysningene fra kommu
nikasjonskontroll følger av straffeprosessloven
§ 216g jf. kommunikasjonskontrollforskriften 31.
mars 1995 nr. 281 § 8. Opplysningene fra kommuni
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kasjonskontrollen vil bli lagret som egen sak (KK
sak), med mindre opplysningene besluttes brukt i
straffesaken. Da blir de tatt inn som dokument i
straffesaken. Riksadvokaten har i tillegg et sentralt
register over personer som har vært underlagt
kommunikasjonskontroll, i tillegg til at det enkelte
politidistrikt og Økokrim kan ha et tilsvarende lo
kalt register. Registrene har konsesjon fra Datatil
synet (92/1977-4), og er fortsatt konsesjonspliktig.

4.15.2

Formålet med og bruken av
registeret

For at politiet har lov til å foreta kommunikasjons
avlytting, må noen med skjellig grunn mistenkes
for en handling eller forsøk på handling som etter
loven kan medføre straff av fengsel i 10 år eller
mer, eller rammes av andre særskilt angitte lovbe
stemmelser, jf. straffeprosessloven § 216a første
ledd. Det er ikke tilstrekkelig at noen mistenkes
for å ville begå en slik straffbar handling; de må
mistenkes for å ha begått handlingen eller for å
forsøke å begå den. I tillegg må det antas at kom
munikasjonskontrollen vil være av vesentlig betyd
ning for å oppklare saken, og at oppklaring ellers i
vesentlig grad blir vanskeliggjort, jf. straffepro
sessloven § 216c første ledd. Det må være tilstrek
kelig grunn til å bruke tvangsmiddelet, og det kan
ikke brukes når det etter sakens art og forholdene
ellers ville være et uforholdsmessig inngrep, jf.
straffeprosessloven § 170a. Er disse vilkårene opp
fylt, kan politiet lagre opplysninger om innholdet
av kommunikasjonskontrollen, for eksempel inn
holdet av en telefonsamtale. Videre kan annen kon
troll av kommunikasjonsanlegg foretas når vilkåre
ne i straffeprosessloven § 216b er oppfylt. Det er
som utgangspunkt retten som ved kjennelse gir
tillatelse til en kommunikasjonskontroll, jf. straffe
prosessloven § 216a.
Opplysninger innsamlet ved kommunikasjons
kontroll er underlagt taushetsplikt, jf. straffepro
sessloven § 216i, men det finnes unntak. I saker
som gir grunnlag for kommunikasjonskontroll, kan
politiet bruke opplysningene som bevis, jf. straffe
prosessloven § 216i første ledd bokstav b.
Etter en lovendring i 1992 (lov 5. juni 1992 nr.
52) har politiet adgang til å bruke overskuddsinfor
masjon til etterforskingen av andre saker enn den
som ga grunnlag for kommunikasjonskontrollen,
jf. straffeprosessloven § 216i første ledd bokstav a.
At politiet kan bruke opplysninger de kommer
over i forbindelse med en sak i en annen, er det
alminnelige utgangspunktet for alt politiarbeid jf.
straffeprosessloven § 61c nr. 3. Opplysninger som
er uten betydning for forebyggelsen eller etterfor
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skingen av straffbare forhold, skal snarest mulig
tilintetgjøres, jf. straffeprosessloven § 216g første
ledd bokstav a (se punkt 4.15.5). Overskuddsinfor
masjon kan i utgangspunktet lagres og brukes i
politiet til forebyggende virksomhet, men det er
kun for de tilfeller at opplysningene skal brukes til
å avverge en straffbar handling som kan medføre
frihetsstraff at politiet har lov til å gå ut med opplys
ningene, jf. straffeprosessloven § 216i første ledd
bokstav d.
Overskuddsinformasjon fra kommunikasjons
kontroll kan benyttes som bevis i en hovedfor
handling dersom det antatte straffbare forholdet i
seg selv kunne ha begrunnet kommunikasjons
kontroll, jf. straffeprosessloven § 216i første ledd
bokstav b. Ut over dette kan politiet bruke opplys
ningene til å forebygge at noen uskyldige blir straf
fet, jf. straffeprosessloven § 216i bokstav c.
Riksadvokaten har det sentrale registeret som
gir en oversikt over personer som har vært gjen
stand for kommunikasjonskontroll. Registeret bru
kes også av Kontrollutvalget for kommunikasjons
kontroll. Politimesteren er pålagt å sende melding
til riksadvokaten om kommunikasjonskontroller en
gang i kvartalet (kvartalsinnberetning), jf. straffe
prosessloven § 216i første ledd bokstav e jf. kommu
nikasjonskontrollforskriften § 10. Protokollen inne
holder opplysninger om hvem som er avlyttet, tele
fonnummer, hvor lenge avlyttingen har skjedd, nyt
teverdien av avlyttingen, resultatet og eventuell
overskuddsinformasjon. Det sendes en årsmelding
med samme opplysninger. Videre sendes straksinn
beretning, med kopi av alle dokumenter i saken.

4.15.3

Opplysninger i registeret

Opplysninger fra kommunikasjonskontrollen re
gistreres som dokumenter i straffesaken, og det
kan for eksempel være utskrift av en samtale eller
oversikt over trafikkdata.
I riksadvokatens register og politidistriktets
register lagres kun opplysninger om den mistenk
tes navn og fødselsdato, politidistriktet som har
foretatt kontrollen, sakens nummer eller lignende
og når kontrollen pågikk, jf. kommunikasjonskon
trollforskriften § 22.

4.15.4

Underrettelsesrett og innsynsrett

Ett år etter at kommunikasjonskontrollen er utført
er utgangspunktet at enhver ved begjæring skal
underrettes om han har vært undergitt kommuni
kasjonskontroll, jf. straffeprosessloven § 216j. Retten til underrettelse gjelder kun den som har vært
mistenkt i saken. I saker om overtredelse av straf

feloven kapittel 8 og 9 har man ikke krav på under
retning. Underretning gir ikke rett til innsyn i opp
lysningene, men kun en rett til å få vite at man har
vært gjenstand for kontroll. Det er Kontrollkommi
sjonen som besvarer henvendelser om kommuni
kasjonskontroll, jf. kommunikasjonskontrollforsk
riften § 23.
Innsynsretten i opplysningene følger av de
alminnelige bestemmelsene i straffeprosessloven
§§ 242 og 264. Det er gjort unntak fra innsynsrett
og varslingsplikt som følger av personopplysnings
loven §§ 18, 19, 20 og 21, jf. kommunikasjonskon
trollforskriften § 11 jf. personopplysningsloven §
23 første ledd bokstav b.
Alle har rett til å vite hvilke typer opplysninger
som finnes i riksadvokatens register, men det gir
ikke rett til innsyn i opplysningene i registeret, jf.
kommunikasjonskontrollforskriften § 22 andre
ledd. Den registrerte har innsynsrett i registeret i
henhold til Datatilsynets konsesjon, jf. person
registerloven § 7, dog er innsynsretten innskren
ket i henhold til bestemmelsen i straffeprosesslo
ven § 216j.

4.15.5

Retting og sletting

Påtalemyndigheten skal sørge for at opptak eller
notater som er gjort under kommunikasjonskon
trollen snarest mulig blir tilintetgjort dersom de er
uten betydning for forebyggelsen eller etterfor
skingen av straffbare forhold eller det er opplys
ninger vedkommende ikke kan pålegges å vitne
om, jf. § 216g. Dersom opplysningene gjelder over
tredelse av andre straffebud enn det som ga grunn
laget for kontrollen, og det ikke er iverksatt etter
forsking mer enn 3 måneder etter at opptaket er
gjort, skal opplysningene slettes, jf. kommunika
sjonskontrollforskriften § 9 første ledd tredje punktum. Resterende opplysninger skal oppbevares et
ter reglene i beskyttelsesinstruksen, jf. kommuni
kasjonskontrollforskriften § 9 andre ledd.

4.15.6

Særlig om kommunikasjonskontroll i
saker som rammes av straffeloven
kapittel 8 og 9 eller lov om kontroll
med eksport av strategiske varer,
tjenester og teknologi m v § 5

Før metoderevisjonen ved lov 3. desember 1999
nr. 82 var adgangen til å foreta avlytting av kommu
nikasjon over telenettet i saker som angikk rikets
sikkerhet regulert i lov 24. juni 1915 nr. 5 om kon
troll med post- og telegrafforsendelser og med te
lefonsamtaler, med tilhørende forskrift 19. august
1960.
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Loven ga adgang til i fredstid å anvende tele
fonkontroll i saker hvor det var påkrevd av hensyn
til «rikets sikkerhet». Vilkåret var at noen med
grunn mistenktes for å ha overtrådt angitte be
stemmelser. Det var antatt at overskuddsinforma
sjon måtte kunne brukes til etterforsking av andre
saker som angikk rikets sikkerhet, jf. Lund-kommisjonen, og høyst sannsynlig også annen krimi
nalitet, jf. NOU 1997:15 Etterforskingsmetoder for
bekjempelse av kriminalitet s. 75, derimot ikke til
forebyggende oppgaver eller for personkontrolltje
nesten. Etter lovrevisjon 3. desember 1999 ble
1915-loven opphevet, og kommunikasjonskontroll
i saker om rikets sikkerhet ble innarbeidet i straf
feprosessloven kp. 16a, med henvisning til straffe
loven kapittel 8 og 9 og eksportkontrolloven 18.
desember 1987 nr. 93.
For øvrig nevnes at mens straffeprosessloven
§ 216j har regel om utsatt underretning i saker om
kommunikasjonskontroll generelt, så er regelen
unnlatt underretning for saker etter straffeloven
kp. 8 og 9. Regelen er åpenbart myntet på PSTs
behandlinger, men treffer ikke helt, ettersom PST
jo kan tenkes å benytte et annet mistankegrunnlag
enn kp. 8 og 9 (disse kapitlene er ikke sammenfal
lende med PSTs oppgaver etter politiloven § 17b).

4.16 Kriminaletterretningsregistre
4.16.1

Kriminaletterretning og eksisterende
kriminaletterretningsregistre

Kriminaletterretning er ofte beskrevet som den
prosess der politiet innhenter, systematiserer og
analyserer informasjon om kriminelle og kriminali
tet, i den hensikt å bedømme og trekke slutninger
av kriminalitetsbildet, påpeke potensielle proble
mer og kriminell aktivitet med intensjon om straf
feforfølgning eller å kartlegge kriminelle trender.
Kriminaletterretning deles gjerne inn i strategisk
og taktisk (operativ) virksomhet. Taktisk kriminal
etterretning er saksrettet, og tar sikte på å avdekke
kriminelle forhold for å straffeforfølge dem. Strate
gisk kriminaletterretning brukes for å danne seg et
bilde av kriminaliteten i samfunnet, slik at politiet
kan forutsi kriminalitetsutviklingen. Det er ikke et
skarpt skille mellom de to typene kriminaletterret
ning, og begge former har som sitt hovedformål å
avdekke kriminalitet. Taktisk kriminaletterretning
vil for det alt vesentlige være å regne som etterfor
sking.
Krimsys er et landsdekkende kriminaletterret
ningsregister, som «eies» av Kripos. Krimsys kjen
netegnes ved at det har andre typer opplysninger
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enn andre politiregistre, og færre prosessuelle og
strukturelle krav. Til Krimsys har det vært knyttet
fire andre kriminaletterretningsregistre kalt Øko
sys, Usys, Miljøsys og Pedsys, som hver er sær
skilt rettet mot en bestemt type kriminalitet. Øko
sys og Miljøsys ble avviklet 1. november 2001, og
Pedsys benyttes heller ikke lenger. De var bygget
på samme plattform som Krimsys og det kunne
søkes i alle basene samtidig. Reglene er også de
samme som for Krimsys, og registrene blir derfor
behandlet samlet i punkt 4.16.2.
Frem til og med 1. mars 2002 har Narksys vært
det sentrale etterretningsregisteret for narkotika
kriminalitet, se nærmere punkt 4.16.3. Registeret
eies av Oslo politidistrikt. Narksys er ikke bygget
på samme plattform som Krimsys, og det har derfor ikke vært kontakt mellom systemene. Narksys
er avviklet, og Krimsys er i dag det landsdekkende
registeret for narkotikakriminalitet.
På bakgrunn av henvendelser til politidistrikte
ne (se punkt 2.5), har utvalget fått opplyst at det
finnes en rekke lokale etterretningsregistre. De
fleste av registrene har samme formål som Krim
sys eller ivaretar deler av formålet. I mange tilfeller
omfatter registrene kun lokale kjenninger. Lokale
etterretningsregistre kommer utvalget nærmere
inn på i punkt 4.16.4.

4.16.2
4.16.2.1

Krimsys
Bakgrunn og grunnlag for Krimsys

Krimsys ble opprettet i 1989 for å behandle infor
masjon Kripos fikk tilgang til gjennom Vinnings
kriminalitetsprosjektet. Vinningskriminalitetspro
sjektet hadde til hensikt å samle og systematisere
etterretningsinformasjon om alle høyaktive vin
ningskriminelle som opererte på tvers av politidi
striktsgrensene, se St.meld. nr. 23 (1991-92) Om
bekjempelse av kriminalitet s. 79 andre spalte. I
denne fasen var det tenkt at Krimsys skulle være et
sentralt register, hvor polititjenestemenn måtte
kontakte Kripos for å få tilgang til opplysninger i
systemet.
I første halvdel av 1993 startet en videreutvik
ling av Krimsys. Politiet hadde behov for en etter
retningsdatabase under OL 1994, og Krimsys var
egnet. Registeret skulle være et hjelperegister til
SSP, hvor alle politidistrikt hadde direkte tilgang
og selv kunne registrere og ta ut informasjon. I
rundskriv G-34/94 ba departementet alle politidi
strikt knytte seg til Krimsys, og samtidig vurdere å
nedlegge eventuelle lokale etterretningsregistre.
Etter 1994 er både reguleringen og funksjonalite
ten i systemet videreutviklet.
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Krimsys har formell hjemmel i strafferegistre
ringsloven § 4 første ledd. Registeret er ytterligere
regulert i strafferegistreringsforskriften § 11 jf.
strafferegistreringsloven § 10 jf. rundskriv G-96/
95, brev av 22. desember 1994 fra Kriminalpoliti
sentralen (ref. B-1270/94/AH/oet), Instruks for
registrering i Krimsys og Narksys 14. april 1998 fra
Kriminalpolitisentralen (ref. 98/000322) og Ruti
ner for sletting i etterretningsregistrene i SIFT 25.
februar 1999 fra Kriminalpolitisentralen (ref. 99/
00288).

4.16.2.2

Formålet med og bruk av registeret

Krimsys kan brukes til «etterforsking og oppklaring
av lovbrudd», jf. strafferegistreringsloven § 4. Det
er imidlertid antatt at Krimsys også kan brukes til
forebygging av straffbare handlinger, selv om det
te formålet kun nevnes eksplisitt for de lokale et
terretningsregistrene med hjemmel i strafferegi
streringsloven § 3. Registeret brukes således til
kriminalitetsbekjempelse i vid forstand. I tillegg
brukes informasjonen i registeret til strategisk
analyse. Registeret skal være et supplement til
andre saks- og personregistre, og det stilles mindre krav til strukturering og formelle prosesser.
Det er adgang til å registrere opplysninger om
personer som politiet mistenker for å ha begått
eller for å begå straffbare handlinger, jf. vedlegg til
rundskriv G-96/95 «Formålet med registeret». I
tillegg er politiet gitt adgang til å registrere opplys
ninger hvor informasjonen antas å kunne få særlig
betydning for forebygging mot kriminell virksom
het. Politiets adgang til å registrere opplysninger i
registeret er således vid og skjønnsmessig. Det er
åpnet for at politiet kan registrere opplysninger om
den mistenktes familie og/eller omgangskrets, ar
beidskollegaer og lignende, dersom slik registre
ring er en nødvendig forutsetning for politiet i dets
videre etterforsking eller spaning/etterretning
mot den mistenkte.
Det er adgang til å registrere ikke-verifisert
informasjon i Krimsys, noe som behandles nær
mere i punkt 4.16.2.3. Dette gjør Krimsys særlig
anvendelig i kriminalitetsbekjempelsen. En ytterli
gere fordel er adgangen til å registrere og søke i
fritekst (såkalt SIFT). Fritekstregistrering er et
særtrekk for etterretningsdatabasene, som gjør
det enklere for politiet å gi et mer utfyllende bilde
av en person, hendelse eller organisasjon.
Opplysninger i Krimsys er underlagt de almin
nelige taushetspliktsbestemmelsene, se punkt
3.4.4 og 3.5.4. Utgangspunktet er «fri flyt» av opp
lysninger internt, men i praksis er det kun et fåtall
polititjenestemenn som har tilgang, se nærmere

punkt 4.16.2.4. Politiets adgang til å utlevere opp
lysningene er ved instruks G-96/97 begrenset til
den adgangen de har ved forebyggende arbeid, og
som følger av strafferegistreringsloven § 7 andre
ledd og politiloven § 24 siste ledd. Så lenge det er
adgang til å registrere ikke-verifiserte opplysnin
ger, må politiets adgang til å gå ut med opplysnin
gene være snever.

4.16.2.3

Opplysninger i registeret

Opplysningens kilde
Reglene om Krimsys setter ingen begrensninger
for hvor opplysningene kan hentes fra. Informa
sjon kommer fra politiets alminnelige virksomhet
og alle typer kilder, som observasjoner, spaning,
tips fra publikum og overskuddsinformasjon fra
andre saker.

Opplysningstyper som kan registreres
Det er en svært vid adgang til å registrere person
opplysninger i Krimsys. Personer mistenkte for å
ha begått eller for å begå en straffbar handling kan
registreres med navn, adresse, signalement, øko
nomiske forhold, kjøretøy, modus med videre, jf.
G-96/95 «Registerets innhold». Det kan også re
gistreres andre opplysninger om personen, både i
felt og i fritekst.
I tillegg er det adgang til å registrere opplysnin
ger om den mistenktes familie og/eller omgangs
krets, arbeidskollegaer og lignende dersom slik
registrering er en nødvendig forutsetning for poli
tiet i den videre etterforsking eller spaning/etterretning mot den mistenkte, jf. G-96/95. Lovlige
interesseorganisasjoner og medlemskap i disse
skal ikke alene kunne tjene som grunnlag for sær
skilt registrering. Opplysningene skal likevel kunne tas med som utfyllende opplysninger i forbin
delse med politiets registrering av en person når
det er en nødvendig forutsetning for politiet i den
videre etterforsking eller spaning/etterretning
mot den mistenkte.
Generell informasjon om organisert kriminali
tet, herunder navn på antatt impliserte, arbeidsme
toder og lovbruddstype kan registreres. Det samme gjelder hendelser som knytter seg til mulige
straffbare forhold.

Ikke-verifisert informasjon
Politiet har adgang til å registrere ikke-verifisert
informasjon i Krimsys, jf. vedlegg til G-96/95 «Re
gisterets innhold» andre punkt. Ikke-verifisert in
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formasjon vil si opplysninger som ennå ikke er
bekreftet, se nærmere punkt 13.6.4. For at ikke
verifiserte opplysninger skal være anvendelige for
politiet i deres arbeid, er det nødvendig å vite hvil
ken sannhetsgehalt opplysningene har. Ikke-verifisert informasjon i de sentrale etterretningsregi
strene katalogiseres derfor etter den såkalte 4x4
metoden, jf. instruks for registrering av personopp
lysninger i politiets sentrale etterretningsregistre
14. april 1998 «Retningslinjer for autorisasjon/tilgangsnivåer», som er den europeiske standarden
for kriminaletterretning. Informasjonen blir inndelt etter to parametere, kildens pålitelighet og
opplysningenes holdbarhet. Det finnes fire katego
rier av hver, totalt 16 kategorier, fra det mest holdbare og pålitelige til det mest usikre, som for ek
sempel anonyme tips, hvor både kilde og innhold
er usikre. Opplysningenes kvalitet er av faktisk
betydning for hvor lenge opplysningene kan opp
bevares, adgangen til å utlevere opplysningene og
intern tilgang i politiet.

Registrering av opplysninger i blanketter
Opplysningene i Krimsys registreres i 3 forskjelli
ge blanketter: Personblankett, organisasjonsblan
kett og hendelsesblankett. I personblanketten re
gistrerer politiet personopplysninger om personer
det er adgang til å registrere i registeret, se punkt
4.16.2.2. Politiet kan registrere personer under den
kriminelle lavalder, og det finnes ingen øvre al
dersgrense, jf. brev fra Kriminalpolitisentralen 22.
desember 1994 «Begrensninger». I organisasjons
blanketten registreres organisasjoner som har til
knytning til kriminell virksomhet. Organisasjonen
trenger ikke å ha en fast ramme, og gjenger og
løsere miljøer kan bli registrert. Det lagres infor
masjon om selve organisasjonen, hvor den holder
til, hvilken virksomhet den driver, tilknyttede kjø
retøy, bankkontoer og lignende. De personer som
er tilknyttet organisasjonen anmerkes, men ytterli
gere personopplysninger legges i personblanket
ten. I hendelsesblanketten registreres observasjo
ner og hendelser som politiet vet, eller tror, har
tilknytning til en kriminell handling. Hendelsen
registreres med dato, sted, hvem som var på ste
det, modus, spor og så videre. Ytterligere person
opplysninger og organisasjonsopplysninger leg
ges i de to andre blankettene, som knyttes til hen
delsesblanketten. Dersom politiet registrerer en
skuddveksling i et kriminelt miljø, blir skuddveks
lingen registrert på hendelsesblankett, miljøet på
organisasjonsblankett og alle involverte personer
som det er grunnlag for å registrere på en egen
personblankett.
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Alle opplysninger blir registrert på distriktets
eller særorganets egen sektor på tjenermaskinen.
Hvert distrikt er ansvarlig for å registrere, rette og
slette opplysninger på sin egen sektor. Opplysnin
gene er imidlertid søkbare i hele landet.

4.16.2.4

Særlig om tilgang til registeret

Alle politidistrikt og særorganer i politiet har tilgang til Krimsys, men i det enkelte distrikt er til
gangen begrenset gjennom den enkelte polititje
nestemanns autorisasjon, jf. brev fra Kriminalpoli
tisentralen 22. desember 1994 «Tilgang og sikker
het». Registeret er forbeholdt spesialutdannede
etterretningstjenestemenn.
Det finnes en rekke tilgangsnivåer til Krimsys.
Autorisasjonen bestemmer om tjenestemannen
har tilgang til kun Krimsys, eller også Usys. Auto
risasjonen er også avgjørende for om tjenesteman
nen har lese-, skrive-, rette- eller sletteadgang, og
hvilke blanketter han har tilgang til, jf. brev fra
Kriminalpolitisentralen 22. desember 1994 «Ret
ningslinjer for autorisasjon/tilgangsnivåer».
«Softinfo» er opplysninger som kun den som
har registrert informasjonen og registeransvarlig
har tilgang til. Alle tjenestemenn som søker i Krim
sys vil imidlertid få beskjed dersom det foreligger
softinfo om objektet det søkes på. Årsaken til at
noe informasjon registreres som softinfo, er at det
er nødvendig for politiets arbeid. For eksempel
kan det være aktuelt å beskytte en kilde ved at han
legges inn som softinfo. Den som har registrert
opplysningene, avgjør selv om den som får treff i
softinfo skal få tilgang til informasjonen.

4.16.2.5

Innsyn, retting og sletting

Det er antatt at det ikke er innsyn i politiets ar
beidsregistre, se punkt 4.3.3, og således heller
ikke i Krimsys.
Kravene til retting og sletting i Krimsys avhen
ger av informasjonstype og blanketten informasjo
nen er registrert i. Den registeransvarlige eller den
han bemyndiger skal av eget tiltak rette eller supp
lere opplysninger som er bekreftet uriktige eller
ufullstendige når feilen eller mangelen må antas å
ha betydning for den registrerte, jf. G-96/95 «Slet
ting av registeropplysninger» andre ledd. Det på
ligger den registeransvarlige et særlig ansvar å
sørge for at de personopplysningene som er inntatt
i registrene forblir korrekte, jf. G-96/95 «Innsamling/kontroll» andre punkt. I alle distrikt skal det
innarbeides faste rutiner for kontroll og evaluering
av de meldinger som er lagt inn med tanke på
mulig korrigering, oppdatering eller sletting, jf.
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«Rutiner for sletting i etterretningsregistrene i
SIFT».
For sletting er hovedregelen at personopplys
ninger skal slettes når de ikke lenger antas å ha
noen tjenestelig interesse eller betydning for for
målet med registeret. Det enkelte politidistrikt er
ansvarlig for slettingen. Opplysningen skal uansett
slettes etter 5 år, dersom ikke andre grunner tilsier
at den fortsatt kan beholdes. Hvert kvartal foretas
en maskinell sletting fra Kripos. For at personopp
lysningene skal kunne oppbevares lenger enn fem
år, må det være registrert nye opplysninger eller
nye etterforskings- eller rettergangsskritt må være
tatt. Personopplysningene kan også beholdes, der
som det foreligger andre vektige grunner for ikke
å slette dem. Et eksempel kan være at en gjengan
ger soner en lengre dom, slik at det ikke registre
res noe nytt på ham på over 5 år. I slike tilfeller må
politiet likevel kunne beholde opplysningene.
Blanketter som ikke inneholder personopplysnin
ger må ikke ha noen spesielle grunner for å lagres
i over fem år. Dersom distriktet ikke går inn og
endrer på blanketten før fem år er gått, vil den
slettes automatisk.
Personblanketter slettes i sin helhet når slette
vilkårene er oppfylt. Hendelsesblanketter og orga
nisasjonsblanketter beholdes dersom en av perso
nene som er registrert i blanketten er omhandlet
senere. Ellers slettes de i sin helhet. Opplysninger
oppbevares således ikke av notoritetshensyn.

4.16.3

Narksys

Oslo politidistrikt var tidligere nasjonalt ansvarlig
for narkotikaetterretning. På bakgrunn av dette ble
Narksys opprettet på begynnelsen av 1980-årene
som et etterretningsregister for bekjempelse av
narkotikakriminalitet. Narksys var ikke bygget
opp på samme plattform som Krimsys, og systeme
ne kunne ikke kommunisere. Som nevnt i avsnitt
4.16.1, er Narksys ikke lenger i bruk.
Innregistrering og sletting ble foretatt av auto
risert personell. Innregistreringen skjedde i 6 ho
vedgrupper med egne rapporteringsblanketter:
person, hendelse, transportmiddel, sted, organisasjon/firma, bedrift og sak. Hver av disse hoved
gruppene var delt opp i undergrupper.
Opplysninger fra registeret ble kun gitt ut i
enkeltsaker, enten per telefon eller ved personlig
fremmøte og bekreftelse på innsendt liste om ved
kommende er kjent. De som fikk tilgang til opplys
ninger fra Narksys var politi- og tollvesen i inn- og
utland, alle landets soningsanstalter, Forsvaret og
offentlige kontorer (for eksempel barnevernet).
Andre avdelinger ved Oslo politikammer eller and

re samarbeidspartnere i inn- og utland fikk ikke
tilsendt utskrifter fra registeret.
Da ansvaret for narkotikaetterretning ble over
ført til Kripos, ble det besluttet at opplysningene
skulle overføres til Krimsys. Fra 1. mars 2002 er
alle personskjema fra Narksys tilgjengelige i Krim
sys, og oppdatering av personskjema i Narksys
opphørte samme dato.

4.16.4

Lokale etterretningsregistre

Det enkelte politidistrikt har hjemmel til å føre
registre til politiets bruk som det antas å være
behov for, jf. strafferegistreringsloven § 3 fjerde
ledd. Politidistriktene har fra før strafferegistre
ringsloven hatt lokale arbeidsregistre, og de finnes
også på alle politidistriktene i dag. Ved opprettel
sen av Krimsys var det et ønske fra Justisdeparte
mentet at distriktene skulle gå over fra lokale etter
retningsregistre til et sentralt register. I rundskriv
G-39/94 ba departementet politidistriktene vurde
re å legge ned lokale etterretningsregistre basert
på samme informasjon som i Krimsys, og i G-96/95
uttaler departementet at det forutsetter at lokale
arbeidsregistre basert på samme informasjon som
behandles i Krimsys avvikles innen utløpet av
1996. Det har imidlertid vist seg at Krimsys og
andre sentrale registre ikke i tilstrekkelig grad iva
retar de behov politidistriktene mener de har. I
tillegg er noen sentrale registre ikke særlig bru
kervennlig, samtidig som det er mulig å kjøpe nye
og mer moderne systemer.
De lokale registrene varierer over et stort spek
ter, både med hensyn til anvendelsesområde, opp
lysninger i registeret, tilgang og lignende, uten at
utvalget finner grunn til å gå nærmere inn på dette.

4.17 Vakt- og arrestjournaler
4.17.1

Generelt om vakt- og arrestjournaler

Politiet er pålagt å føre både vaktjournal og arrestjournal. Vaktjournalen gir en fortløpende og døgn
kontinuerlig oversikt over alle vesentlige forhold
og opplysninger vedrørende ordning og utførelse
av polititjenesten på vedkommende sted, jf. almin
nelig tjenesteinstruks for politiet 22. juni 1990 nr.
3963 (politiinstruksen) § 7-1 andre ledd. Arrest
journalen gir en oversikt over alle personer som er
innsatt eller anbrakt i politiarrest, jf. politiinstruk
sen § 9-6.
Arrestjournalens funksjon er hovedsakelig be
grenset til å holde oversikt over hvem som er i
arrest. Vaktjournalen har derimot et videre anven
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delsesområde, og benyttes av politiet til forebyg
ging av straffbare forhold og i straffesaker.
Politiets datatjeneste har utviklet et system kalt
PO, som fyller vaktjournalens funksjon. Siden sy
stemet er operativt ved alle politidistrikt, har utval
get valgt å beskrive PO i stedet for å gi en generell
beskrivelse av vaktjournaler.

4.17.2
4.17.2.1

PO
Bakgrunn og rettslig grunnlag

PO står for PolitiOperativt system. Systemet ble
prøvd ut under sykkel-VM i august 1993 og OL
1994.
PO fyller vaktjournalens funksjon, og gir en
fortløpende og døgnkontinuerlig oversikt over alle
vesentlige forhold og opplysninger vedrørende
ordningen og utførelse av polititjenesten på ved
kommende sted. PO har også funksjoner ut over
det, som utvalget vil komme tilbake til nedenfor.
Å føre vaktjournal er en plikt for politiet i henhold til politiinstruksen § 7-1 jf. politiloven § 29.
Dersom systemets funksjoner strekker seg ut over
det politiloven og politiinstruksen hjemler, har sy
stemet hjemmel i strafferegistreringsloven § 3.
Journalen skal føres etter de retningslinjer Politi
direktoratet, tidligere Justisdepartementet, til en
hver tid gir. Rundskriv G-175/90 gir nærmere be
stemmelser om vaktjournaler.

4.17.2.2

Formålet med og bruken av registeret

PO ivaretar vaktjournalfunksjonen, og støtter såle
des politiet direkte under planlegging og gjennom
føring av operative arbeidsoppgaver. Alle hendel
ser, henvendelser, meldinger med videre logg
føres, og de hendelser som politiet ønsker å følge
opp blir gjort til oppdrag, som deretter tilordnes
ressurser. Også planlagte oppdrag, som kjøring av
fanger, og hendelser som politiet kjenner til, som
veisperringer eller demonstrasjoner legges inn i
systemet. PO gir politiets operasjonsledelse en fel
les og kontinuerlig oversikt over situasjonsbildet
innenfor et politidistrikt, med oversikt over alle
eksisterende oppdrag, hvilken prioritet oppdraget
har og om de er tilordnet ressurser og i så fall
hvilke ressurser. I tillegg har hvert enkelt oppdrag
en egen logg, hvor hendelsesforløpet og aktuelle
opplysninger fra patruljen registreres fortløpende.
Dette bidrar til en mer effektiv oppdragsavvikling
og bedre utnyttelse av tilgjengelige politiressurser.
PO brukes også i etterretning og forebyggende
arbeid ved at det er mulig å hente ut strukturert
informasjon om personer, kjøretøy, hendelser,
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oppdrag og ressurser. PO benyttes også i etterfor
skingen. For eksempel kan politiet søke i PO for å
se om en person er registrert observert et annet
sted enn der en kriminell handling er begått, slik at
han kan kvitteres ut av saken.
PO har også en viktig funksjon i forhold til
politiets operative arbeid og deres sikkerhet. PO
skal bidra til at beslutningsgrunnlaget for politiet
skal være best mulig på ethvert oppdrag, og ivareta
politiets sikkerhet. I PO registreres blant annet om
personer er bevæpnet, farlige med videre. Det er
også mulig å utforme og hente frem planer ved
tidskritiske hendelser som gir operatørene verdifull rettledning den første tiden etter at en kritisk
hendelse har inntruffet.
Det kan foretas agentsøk direkte fra PO, se
nærmere punkt 4.2.4. I tillegg hentes opplysninger
fra utenforliggende GAB, se punkt 4.4.1.1. Det blir
ikke overført informasjon fra PO til andre registre.
Den enkelte tjenestemann gis tilgang til regis
teret på bakgrunn av stillingsnivå og rolle i den
enkelte operasjon.

4.17.2.3

Opplysninger i registeret

I PO registreres «alt» som skjer ved et politidistrikt
fortløpende. Det finnes informasjon om henvendel
ser og hendelser (sted, tidspunkt, forholdets art),
meldinger og ordrer, oppdrag (inklusiv alle tiltak
under oppdragsavviklingen), informasjon om per
soner knyttet til hendelser/oppdrag (personalia,
adresser, signalement, rolle med mer), informa
sjon om kjøretøyer knyttet til hendelser/oppdrag,
koplinger mellom kjøretøy og personer knyttet til
hendelser/oppdrag, forhåndsdefinerte planer (ge
nerelle og spesielle) som kan iverksettes med ferdig definerte oppgaver, oppdrag og tiltak og for
ventede hendelser.
Det som er karakteristisk for opplysninger i
vaktjournalen, er at de spenner over et vidt felt,
fordi «alt» skal registreres. Mange opplysninger vil
være ikke-verifiserte (se punkt 4.16.2.3 om ikke
verifiserte opplysninger). For eksempel vil et tips
per telefon om konemishandling bli registrert i
vaktjournalen, uavhengig av om det er sant eller
ikke. Opplysningene i PO kjennetegnes også ved
at den registrerte selv kan være fullstendig ukjent
med registreringen. Politiet har ingen varslings
plikt, og uriktige opplysninger vil som regel bli
stående i journalen.
PO har også en egen arrestmodul, som gir
oversikt over alle arrestanter, og status på celler i
hele distriktet. I de distriktene der denne modulen
benyttes, oppfyller PO både kravet til vaktjournal
og arrestjournal.
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Innsyn, retting og sletting i registeret

Det er i utgangspunktet ikke innsyn i PO, men
etter det utvalget erfarer vil politiet i mange situa
sjoner likevel gi innsyn.
Opplysninger i PO slettes ikke, på samme måte
som i de gamle vaktjournalene. Dette er blant annet av hensyn til at politiet i ettertid skal kunne
dokumentere sine handlinger (notoritetshensy
net). Opplysninger som er feilført, vil derimot bli
rettet. En innringning om at en person har obser
vert en bestemt bil på et bestemt sted til en be
stemt tid vil ikke bli slettet, selv om politiet mottar
motstridende opplysninger, da det er et faktum at
et tips med et slikt innhold er ringt inn.

4.17.3

Arrestjournaler

Det følger av politiinstruksen § 9-6 at det skal føres
en journal over alle personer som er innsatt eller
anbrakt i politiarrest. Justisdepartementet/Politidirektoratet gir nærmere retningslinjer for innhold, føring og kontroll av journalen.
Dersom systemet med arrestjournaler inne
bærer at den fortløpende registrering av personer i
ulike sammenhenger kan hentes ut gjennom fast
lagte søkestrategier til bruk i etterforskingssam
menheng, hører også arrestjournalene under for
målet i strafferegistreringsloven § 3 i.f. med til
hørende forskrifter § 10.
Det er en vesentlig forskjell på de opplysninge
ne som registreres i arrestjournalene og vaktjour
nalene. Opplysninger som registreres i arrestjour
nalen er objektive sannheter, hvor den registrerte
selv er klar over hendelsen, nemlig at han har vært
i arrest. I vaktjournalen har den enkelte ingen kon
troll med om man blir registrert, se nærmere
punkt 4.17.2.2.
Innsyns-, rette- og sletteregler er de samme
som for vaktjournaler, se nærmere punkt 4.17.2.4.

4.18 Hvitvaskingsregistrene
I henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2-17
pålegges finansinstitusjoner en meldeplikt til
ØKOKRIM ved mistanke om at en transaksjon har
tilknytning til utbytte av en straffbar handling, uten
at dette kan avkreftes gjennom undersøkelser fra
finansinstitusjonen. Opplysningene oppbevares i
henhold til bestemmelsene i § 2-17 jf. forskrift om
legitimasjonskontroll og tiltak mot hvitvasking av
penger 7. februar 1994 nr. 118.
Utvalget går ikke nærmere inn på dette, da
hvitvaskingsregisteret er særlig regulert i henhold

til Europarådets konvensjon om hvitvasking, ran
saking, beslag og inndragning av utbytte fra straff
bare handlinger 8. november 1990, som ble ratifi
sert av Norge i 1994.

4.19 TTS
4.19.1

Bakgrunn og rettslig grunnlag

Trafikk Tjeneste System (TTS) består av modulene ATK (Automatisk Trafikkontroll), Trafstat (Tra
fikkstatistikk) og Skiltvedtak.
ATK er et saksbehandlingssystem for alle sa
ker som gjelder veitrafikkloven, og som er regist
rert ved automatisk trafikkontroll. Automatisk tra
fikkontroll er kontroll av fart og kjøring mot rødt
trafikklyssignal, hvor kontrollen skjer med elektro
nisk utstyr og føreren av bilen fotograferes av foto
boks ved overtredelse. TTS ATK er en lokal løs
ning, hvor kun distriktets egne brukere har tilgang.
Systemet er nærmere regulert i Instruks for
automatisk trafikkontroll 1. august 2001 fra Politi
direktoratet.
Registreringene i ATK danner grunnlaget for
det statistikkmaterialet som skal produseres lokalt
og sentralt i Trafstat, det sentrale registeret for
trafikkstatistikk. Statistikken benyttes blant annet
til planlegging av trafikkontroller og bekjempelse
av trafikkulykker, men det er lagt opp til at registe
ret også skal kunne brukes som verktøy i krimina
litetsanalysen. Statistikkene hentes ut i PAL (Poli
tiets Analyse- og Ledelsesverktøy).
Skiltvedtak er et verktøy for utarbeidelse av
dokumenter for skiltvedtak som skal sikre lik behandling i de enkelte politidistrikt.

4.19.2

Formålet med og bruken av
registeret

Formålet med ATK er å forenkle saksbehandlin
gen i tilknytning til overtredelse av veitrafikkloven
som oppdages ved automatisk trafikkontroll. Opp
lysningene som behandles kan brukes i den kon
krete saken.
Systemet kan også benyttes ut over kontroll av
overtredelser av veitrafikkloven, og det kan søkes
på blant annet kjennetegn på bil, navn, personnum
mer og nummer hos Statens Innkrevingssentral.
Der det blir besluttet å produsere bilde, skal bilde
materialet ikke utleveres til andre formål enn etter
forsking og iretteføring av straffesaker.
Tilgang deles inn i nivåer etter hvilke oppgaver
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tjenestemannen har. For eksempel skilles det mel
lom skriveadgang og leseadgang.
Systemet har ikke direkte tilgang til andre regi
stre. Saksbehandleren må selv kontrollere om
noen av kjøretøyene er stjålet i Elys (se punkt
4.8.2) eller i NSIS, dersom kjøretøyet er uten
landsk. Det kan også være grunnlag for å kontrol
lere om en person har gyldig førerkort i Autosys
(se punkt 4.4.1.1), og hvis han ikke har det, må
saken anmeldes og overføres til Strasak.
Dersom et forenklet forelegg blir vedtatt, skal
det overføres til SI. Hvis forelegget ikke blir ved
tatt, kan det tas ut en anmeldelse fra ATK og saken
overføres til Strasak. Saken føres deretter i BL (se
punkt 4.10) for alminnelig behandling.

4.19.3

Opplysninger i registeret

I ATK registreres i all hovedsak kontroller politiet
har utført, herunder kontrollsted, kjøretøy og sjå
før. For de som blir tatt i kontroll, blir det registrert
foto. Det er kun føreren som skal fotograferes, og
dersom det blir produsert et foto, skal passasjeren
svartsladdes, med mindre passasjeren selv misten
kes for et straffbart forhold.

4.19.4

Innsyn, retting og sletting

Det er ikke innsyn i registeret.
Opplysningene skal slettes 1 år etter at saken
er avsluttet, det vil si når forenklet forelegg er
vedtatt, saken er overført til Strasak eller henlagt.
Alt bevismateriale og andre dokumenter i sak som
er avgjort med vedtatt forenklet forelegg skal saneres etter de samme retningslinjer som for kopier i
saker som avgjøres med forenklet forelegg. Det
samme gjelder i saker som blir annullert av en
hvilken som helst årsak.

4.20 Politiattester
4.20.1

Historikk

Før strafferegistreringsloven av 1971 utstedte poli
tiet attester til nærmere gitte formål, med opplys
ninger om en person hadde begått straffbare handlinger. Disse attestene ble kalt «vandelsattester».
Begrepet «vandelsattest» omfattet også attester ut
stedt av privatpersoner og institusjoner, men disse
var begrenset til å inneholde opplysninger om ved
kommendes karakteregenskaper i sin alminnelig
het.
I en rekke lover og bestemmelser var det fast
satt at den som søkte om å bli opptatt på en skole
eller utøve en virksomhet måtte fremlegge attest

91
Kapittel 4

om sin vandel. I en del lover var det uttrykkelig
bestemt at politiet skulle utstede vandelsattest og i
andre tilfeller kunne dette være mer eller mindre
forutsatt. Som regel var det vedkommende selv
som måtte innhente attest om sin vandel, men det
kunne også være bestemt at den myndighet som
skulle bruke attesten skulle skaffe den til veie.
Også utenom de tilfellene hvor det var gitt be
stemmelser i lov eller forskrift utviklet det seg en
praksis hvor politiet i en viss utstrekning ga attest
om en person var straffet eller ikke.
Selv om det var stilt krav om at en person måtte
legge frem erklæring om sin tidligere vandel, var
det altså ikke gitt at det skulle utstedes vandelsat
test fra politiet. Ofte var det vel så praktisk å legge
frem attest fra privatpersoner som kjente vedkom
mendes tidligere bakgrunn som å fremlegge attest
fra politiet.
Som eksempel på tilfeller hvor det var lovbe
stemt at det skulle fremlegges attest fra politiet,
kan nevnes søknad om bevilling til eiendomsmeg
ling eller godkjenning som entreprenør. Ved an
settelse i politiet eller fengselsvesenet var det et
lovbestemt krav at vedkommende hadde et uplet
tet rykte eller at det ikke var noe å utsette på hans
vandel. Også ved ansettelse i visse andre offentlige
stillinger var det vanlig å kreve vandelsattest fra
politiet, selv om det ikke fantes et lovbestemt krav.
Dette gjaldt blant annet ved ansettelse i jernbane-,
post, - og tolletaten og i andre etater hvor det var
viktig å være sikker på at den som ble ansatt var
pålitelig. Enkelte private arbeidsgivere krevde
også vandelsattest fra politiet i visse stillinger, men
det var søkeren selv som måtte innhente politiat
testen ved å henvende seg til politiet.
Etter den andre verdenskrig var det i flere år
vanlig ved ansettelse både i private og offentlige
stillinger å kreve attest fra politiet om søkerens
nasjonale holdning. I et rundskriv fra riksadvoka
ten i 1948 ble det uttalt at slike attester vanligvis
ikke burde utstedes, da det var i strid med god
kriminalpolitikk å hindre resosialisering av en be
stemt gruppe straffede personer på denne måten.
Dersom det var av betydning for arbeidsgiveren å
få opplysninger om vedkommendes holdning un
der krigen, burde han heller søke å fremskaffe
disse på en mer diskret måte på egen hånd.
Bortsett fra i de tilfellene hvor det var en lovbe
stemmelse som krevde vandelsattest fra politiet,
fantes det ikke noen nærmere retningslinjer om i
hvilke tilfeller politiet skulle gi opplysninger om en
persons vandel. Praksisen varierte en del fra politi
distrikt til politidistrikt, men gjennomgående var
politiet forholdsvis imøtekommende til anmodnin
ger om vandelsattester.
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Det fantes heller ingen retningslinjer om inn
holdet i politiets vandelsattester. Det fremgår av
Ot.prp. nr. 21 (1970-71) at ved omkring halvparten
av politikamrene ble alle strafferettslige reaksjoner
mot vedkommende tatt med i attesten. Ved de øvri
ge politikamrene var det en viss utsiling, slik at
eldre og mindre graverende forhold ble utelatt.
Også vandelsattestenes form varierte ganske
mye. Noen steder ble det opplyst at vedkommende
ikke var straffet for noen forbrytelse, andre steder
at han ikke var straffet i løpet av de siste 10 år, eller
at «intet ufordelaktig vites å utsette på vedkom
mende». I de tilfellene det ble tatt med registeropp
lysninger, var det vanlig å opplyse hvilket straffe
bud som var overtrådt, straffens art og størrelse,
tidspunktet for straffellelsen og hvilken myndighet
som hadde fastsatt straffen.
En annen form for vandelskontroll fant sted i
de tilfellene der politiet selv skulle gi en tillatelse
eller bevilling. Særlig praktisk var slik vandelskon
troll ved utstedelse av førerkort, som den gang lå
til politiet. Også i andre tilfeller var det uttrykkelig
bestemt eller forutsatt at den som skulle få en tilla
telse eller bevilling måtte ha ført en hederlig vandel. Dette gjaldt blant annet ved tillatelse til å drive
skraphandel etter handelsloven av 1935, tillatelse
til å drive pantlånervirksomhet i Oslo etter lov fra
1875, tillatelse til fremvisning av film etter kinolo
ven av 1913 og tillatelse til å avholde lotteri etter
lotteriloven av 1939.
Det var også en rekke andre lovbestemmelser
som påla bestemte myndigheter å innhente uttalel
se fra politiet om en søkers vandel ved tildeling av
bevilling med videre. Dette gjaldt blant annet ved
kommunestyrets tildeling av bevilling til å drive
salg og skjenking av alkohol etter alkoholloven av
1927 og til å drive hotell, restaurant eller pensjonat
etter hotelloven av 1957.

4.20.2

Bakgrunn og rettslig grunnlag

I dag har politiet adgang til å utstede straffattester
til bruk i strafferettspleien med opplysninger fra
Strafferegisteret, jf. strafferegistreringsloven § 2.
Til bruk utenfor strafferettspleien skal det utstedes
politiattest etter strafferegistreringsloven § 5, og
ikke straffattest. Opplysningene ble opprinnelig
hentet fra Polititidende og registre med hjemmel i
strafferegistreringsloven § 3 og § 4, da det var
disse registrene som ble ført av Kripos. Etter at
Strafferegisteret ble overført til Kripos har loven
blitt forstått slik at også opplysninger som finnes i
Strafferegisteret, med hjemmel i § 1, kan bli tatt
med i en politiattest. I praksis er det Strafferegis
teret som er hovedkilden for politiattester.

Politiets adgang til å uttale seg om personers
vandel til annet bruk enn for strafferettspleien, skal
som hovedregel skje ved utstedelse av politiattest,
jf. strafferegistreringsloven § 5 tredje ledd. Politiet
har imidlertid adgang til å utlevere opplysninger til
andre offentlige organer og private ut over straffat
tester, dersom de skal vurdere en persons skik
kethet, se nærmere punkt 3.5.9. Politiet har også
adgang etter strafferegistreringsloven § 7 andre
ledd til å uttale seg om en persons vandel når
opplysningene gis for å forebygge eller oppklare
lovovertredelser, eller for å forhindre at en virk
somhet blir utøvd på en uforsvarlig måte.

4.20.3

Bruk av politiattester

Et hovedformål med bruk av politiattester er å fore
bygge straffbare handlinger. Krav om politiattest
bidrar til å utelukke personer som på grunn av sin
vandel er uskikket eller uegnet til å inneha visse
stillinger, bevillinger, studieplasser med videre.
Krav om politiattest vil også virke individual
preventivt, idet en anmerkning i politiets registre
vil kunne utelukke vedkommende fra visse stillin
ger, studier, visum til andre land med videre. For
politiet er det derfor viktig å informere særlig ung
dommen om hvilke konsekvenser straffbare handlinger kan få for den enkelte, utover selve straffen i
hvert enkelt tilfelle.
Krav om politiattest vil også virke trygghets
skapende for den enkelte borger. For foreldre til
barn i barnehage og grunnskole vil det være be
tryggende at de ansatte har fremlagt politiattest
som viser at de ikke tidligere har vært straffet for
seksuelle overgrep mot barn.
Til hvilke formål politiet kan utstede politiattest
er uttømmende regulert i strafferegistreringsloven
§ 5 jf. § 10 nr. 3 jf. strafferegistreringsforskriften §
12. Hvilket formål attesten er utstedt til, angis på
attesten, jf. strafferegistreringsloven § 5 første ledd
andre punktum.
For det første kan politiattest utstedes «når det
i lov eller med klar hjemmel i lov er fastsatt at en
person må godtgjøre at han har ført en hederlig vandel, er utstraffet e.l.». Slike krav er inntatt i en rekke
lover og forskrifter, særlig innenfor skoleverket,
Forsvaret og stillinger med kontrollerende virk
somhet. Rundskriv G-99/2000 gir en oversikt over
lover, forskrifter og rundskriv som gir hjemmel til
å utstede politiattest.
For det andre er det i strafferegistreringsloven
§ 12 nr. 2-4 oppregnet en rekke formål som politiat
test kan utstedes til. Hovedsakelig er det de offent
lige organer som kan begjære politiattest i forbin
delse med blant annet ansettelser.
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For det tredje kan attest utstedes til de formål
Politidirektoratet, tidligere Justisdepartementet,
har samtykket til, jf. strafferegistreringsloven § 10
nr. 6 jf. strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 5.
Det finnes flere rundskriv og instrukser med
grunnlag i denne bestemmelsen.
For øvrig har enhver rett til å begjære innsyn i
egne opplysninger, jf. strafferegistreringsloven § 2
og § 3.
For hvert enkelt formål kan det kun kreves
politiattest en gang, og det er normalt når man
tiltrer den posisjonen som krever politiattest.

4.20.4

Opplysninger i en politiattest

I politiattest oppgis «hvorvidt en person har vært
gjenstand for strafferettslige reaksjoner eller for and
re tiltak i anledning straffbare handlinger som han
har begått», jf. strafferegistreringsloven § 5 første
ledd. Det finnes en negativ avgrensning i straf
feregistreringsloven § 6, hvor det angis hvilke opp
lysninger som ikke skal tas med i en ordinær politi
attest. Formålet med politiattestene tilsier at ikke
alle straffbare handlinger som er registrert skal tas
med. Da strafferegistreringsloven ble vedtatt var
lovgiver av den oppfatning at det ikke bør tas med
ubetydelige overtredelser som det ikke er grunn
for å legge særlig vekt på ved bedømmelsen av en
persons karakter eller pålitelighet. Det samme
gjelder for grovere forbrytelser når det er lang tid
siden de ble begått, og vedkommende senere ikke
har gjort seg skyldig i alvorlige lovbrudd. Hensy
net til rehabilitering og integrering i samfunnet
står sentralt.
I tillegg til ordinær attest, finnes uttømmende
attest. I en uttømmende attest blir alle lovovertre
delser som er registrert i SSP tatt med. Altså er det
ingen tidsbegrensning bakover i tid og mildere
reaksjon tas også med. Justisdepartementet har
bestemt at henlagte straffesaker ikke tas med i en
uttømmende politiattest, jf. G-4/94. Som hovedre
gel skal heller ikke opplysninger om verserende
straffesaker, det vil si saker som ikke er rettskraf
tig avgjort, tas med. Dersom slike opplysninger
ønskes medtatt av politiet, fordi de anses å ha be
tydning for formålet med attesten, må spørsmålet
forelegges Politidirektoratet for avgjørelse, jf.
strafferegistreringsforskriften § 15 tredje ledd.
For at politiet, uten særskilt beslutning av Poli
tidirektoratet, skal ha adgang til å utstede en ut
tømmende attest må dette fremgå særskilt av retts
grunnlaget. For eksempel kan arbeidsgiver kreve
fremlagt uttømmende attest for de ansatte i er
vervsmessig vaktvirksomhet, jf. lov om vaktvirk
somhet 5. januar 2001 nr. 1 § 7.
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En annen type attest som benyttes er begrenset
attest, hvor kun overtredelse av helt bestemte lov
bestemmelser anmerkes på attesten. For disse lov
bestemmelsene er det normalt ingen begrensning
bakover i tid. Hvilke bestemmelser som omfattes
av attesten fremgår av rettsgrunnlaget, og det
fremgår således implisitt at attesten skal være be
grenset. Begrenset attest er svært vanlig i spesial
lovgivningen, og et typisk eksempel er lov om uni
versiteter og høyskoler 12. mai 1995 (universitets
loven) § 42 a nr. 2 som angir at
«[p]olitiattesten skal vise om vedkommende er
siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep,
grove voldsforbrytelser eller straffbare forhold
vedrørende besittelse og bruk eller omsetning
av narkotiske stoffer eller medikamenter».
I henhold til strafferegistreringsloven § 6 tredje
ledd har Politidirektoratet rett til å ta med flere
eller færre avgjørelser enn bestemt i § 6. Bestem
melsen har vist seg praktisk i en del situasjoner,
for eksempel dersom en person trenger politiattest
for å gifte seg i utlandet. Om han er registrert med
en mindre forseelse kan gode hensyn tale for at
denne ikke tas med, hvis denne anmerkningen kan
føre til at vedkommende ikke får inngå ekteskap i
utlandet.
Utvidet attest er en særskilt adgang til å ta med
flere opplysninger. I en utvidet attest anmerkes
saker som verserer, det vil si saker som ennå ikke
er rettskraftig avgjort. Dersom attesten ikke skal
ha noen tidsbegrensning, må dette angis særskilt.
Attesten er da både uttømmende og utvidet. Nær
mere regler om utvidet attest finnes i rundskriv
G-99/2000. Det fremgår at utvidet attest skal være
et unntak fra hovedregelen i de tilfeller politiet
mener at det uavgjorte forholdet kan ha noe å si for
formålet med attesten. I så fall skal politiet sende
saken inn til Politidirektoratet som avgjør om for
holdet skal anmerkes på attesten, jf. strafferegi
streringsforskriften § 15 andre ledd jf. strafferegi
streringsloven § 10 nr. 5. Dersom det ikke forelig
ger endelig dom, eller forelegget ikke er vedtatt,
skal dette anmerkes på politiattesten, jf. straffere
gistreringsloven § 10 nr. 5 jf. strafferegistrerings
forskriften § 15 andre ledd. Det samme gjelder
dersom en sak er besluttet gjenopptatt og ennå
ikke er avgjort.

4.20.5

Opplysningenes kilde

I praksis hentes opplysningene fra SSP og BOT, og
eventuelt Strasak for verserende saker, selv om
noe annet fremgår av strafferegistreringsloven § 5
første ledd. Opplysninger i en politiattest må være
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korrekte, og noen av politiets arbeidsregistre vil på
bakgrunn av dette være lite aktuelle som kilde.

4.20.6

Hvem begjærer, hvem utsteder og
hvem mottar politiattest?

En politiattest kjennetegnes ved at det er den attes
ten gjelder som begjærer den utstedt. I strafferegi
streringsforskriften §§ 6a og 6b åpnes det for at
andre enn den attesten gjelder, som domstolene
og militære myndigheter, kan «fremsette begjæring
til Strafferegisteret om uttømmende opplysninger om
navngitte personer». Dette kalles imidlertid normalt
ikke politiattest.
Begjæringen skal angi hva attesten skal brukes
til, jf. strafferegistreringsloven § 5 første ledd siste
punkt. Videre er det en plikt for politiet å angi til
hvilket bruk attesten er utstedt, jf. § 6 fjerde ledd.
Dette skal forhindre at attester blir utstedt ut over
de formål det er gitt hjemmel til. Søker en person
på en stilling som krever politiattest, vil det som
hovedregel ikke være mulig å få politiattest før
bekreftelse på jobbtilbud fremlegges. Etter univer
sitetsloven § 42a med forskrifter kreves det politi
attest ved opptak til visse nærmere angitte studier,
der vedkommende kommer i kontakt med pasien
ter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre
som del av klinisk undervisning eller praksisop
plæring. Politiattesten kreves først fremlagt ved
opptak til studiet, og studenten har ikke krav på å
få utstedt politiattest før han fremlegger bekreftel
se på at han har fått tilsagn om studieplass.
Attest skal normalt utstedes direkte til den at
testen gjelder, jf. strafferegistreringsforskriften §
13. Hvor det i særlige tilfeller finnes nødvendig at
attesten utstedes direkte til den som skal bruke
attesten, skal det fremlegges skriftlig samtykke fra
den attesten gjelder med mindre annet er bestemt,
og den attesten gjelder skal normalt få tilsendt
kopi av attesten. Som eksempel har utvalget fått
opplyst at et distrikt kun sender attest direkte til
arbeidsgiver når attesten er innhentet med hjem
mel i vaktvirksomhetsloven § 7, og ellers sendes
den direkte til den attesten gjelder. I tillegg har
Justisdepartementet og Politidirektoratet adgang
til å fremsette begjæring om attest, jf. strafferegi
streringsforskriften § 12 siste ledd.
Dersom det oppstår tvil om begjæring av attest,
avskrift eller opplysninger skal etterkommes, har
Politidirektoratet fullmakt til å avgjøre dette spørs
målet, jf. strafferegistreringsloven § 9.

4.20.7

Spesiallovgivningen

Det er en rekke spesiallover, det vil si andre lover
enn strafferegistreringsloven med forskrifter, som
gir adgang til å innhente politiattest. En oversikt
over lover, forskrifter og rundskriv som tillater å
innhente politiattest finnes i rundskriv G-99/2000.
Generelt er det en økende tendens til å kreve politi
attest på flere samfunnsområder.

4.20.8

Politiattest i praksis

Ved Oslo Politidistrikt blir det utstedt i overkant av
8000 politiattester i året. Av disse er ca. 2000-2500
ordinære attester og ca. 2500 uttømmende attes
ter. Begrensede attester ligger på ca. 3000 i året,
mens resterende er registrert som «utenbys» eller
«merarbeid». Romerike politidistrikt opplyser at
de i 1999 utstedte 5688 politiattester, i 2000 ble det
utstedt 5927 attester og i 2000 hele 7131 politiattes
ter. Det høye tallet er forårsaket av at mange som
søker arbeid på Oslo lufthavn Gardermoen får ut
stedt politiattest i dette distriktet. Telemark politi
distrikt opplyser at det ble utstedt 3541 attester i
2001, og Vestoppland politidistrikt utstedte 2277
attester i 2001. I Hedmark politidistrikt ble det i
2001 utstedt 3375 politiattester. Agder politidistrikt
hadde ca. 3700 politiattester i 2001. De tallene som
er mottatt viser at det har vært en sterk økning i
antall politiattester bare i løpet av en 5 års periode,
og gjerne over en fordobling av antall attester som
utstedes.

4.21 Registre hos Politiets
sikkerhetstjeneste
4.21.1

Innledning

I punkt 3.4.7 og 3.5.7 er det nærmere beskrevet
hvilke oppgaver som er tillagt PST. PSTs plikt til å
forebygge og motvirke virksomhet som kan med
føre fare for rikets sikkerhet er generelt sett av
betydning for avveiningen mellom hensynet til per
sonvern og hensynet til et effektivt samfunnsfor
svar. PSTs måte å bekjempe kriminalitet på skiller
seg i prinsippet ikke fra den som anvendes i politi
et for øvrig. Likeledes følger behandlingen av opp
lysninger i hovedtrekk de samme prinsipper og
regler som gjelder for politiet for øvrig. Imidlertid
graderes PSTs opplysninger i stor utstrekning i
henhold til sikkerhetsloven med forskrifter, og
opplysningene behandles følgelig i samsvar med
de regler som er gitt til beskyttelse av skjermings
verdig informasjon.
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PSTs behandling av opplysninger har vært
gjenstand for vurdering en rekke ganger, helt fra
Mellbye-utvalgets utredning på slutten av 1960-tallet (regjeringsoppnevnt utvalg under ledelse av
Mellbye, nedsatt 29. januar 1966 som avga innstil
ling 12. mai 1967) og frem til Lund-kommisjonens
rapport til Stortinget i 1996. Senest gjennom Danielsen-utvalgets utredning (NOU 1998:4 Politiets
overvåkingstjeneste) er registreringsspørsmålene
berørt, og utvalget fremsatte forslag som nærvæ
rende utvalg er gitt i mandat å følge opp (se nær
mere punkt 2.3). Forslagene fra Danielsen-utvalget
vil bli nærmere omtalt nedenfor i kapittel 23.

4.21.2
4.21.2.1

Rettslig grunnlag for Politiets
sikkerhetstjenestes registre og
annen behandling av opplysninger
Rettslig grunnlag

Strafferegistreringsloven § 4 hjemler en rekke av
politiets alminnelige registre, og åpner for at politi
et kan føre «et register for hele riket, med personopp
lysninger som kan være av betydning for politiets
arbeid med etterforsking og oppklaring av lovbrudd».
Hvorvidt denne bestemmelsen regulerer PSTs
sentrale registre, er noe uklart. I innstillingen fra
Straffelovrådet til lov om strafferegistrering, avgitt
i mars 1967, fremgår på s. 27, nederst 1. spalte, at
Straffelovrådet ikke foretok noen vurdering av den
registreringsvirksomhet som ble utført av overvå
kingspolitiet.
Bestemmelsen er under enhver omstendighet
et utilstrekkelig hjemmelsgrunnlag for PSTs re
gistreringer i forebyggende øyemed i registeret
som føres ved Den sentrale enhet i PST, ettersom
dette går ut over etterforsking og oppklaring av
lovbrudd. Bestemmelsen i § 4 er riktignok ansett å
hjemle Krimsys, men det er den vesensforskjell
mellom etterretningsopplysninger i det alminneli
ge politi og etterretningsopplysninger i PST at de
førstnevnte i en helt annen grad enn i PST har som
formål å generere nye straffesaker. I PST er for
målet med behandlingen av opplysninger i det alt
vesentlige av rent forebyggende karakter.
De lokale PST-registrene som føres ved politi
distriktene må imidlertid anses hjemlet i straffere
gistreringsloven § 3 fjerde ledd, som bestemmer at
politidistriktet fører «slike registre til politiets bruk
som det antas å være behov for». Videre gjelder de
relevante bestemmelsene i straffeprosessloven og
påtaleinstruksen om PSTs behandling av opplys
ninger innhentet under straffesak, se for eksempel
punkt 4.15.6.
Bestemmelsene i sikkerhetsloven med for
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skrifter, som gir beskyttelse av sikkerhetsgradert
informasjon, kommer til anvendelse på PSTs regi
stre.
For øvrig er det i den alminnelige instruks for
POT (Overvåkingsinstruksen), fastsatt ved kgl.
res. 19. august 1994, regler for PSTs behandling av
opplysninger. Overvåkingsinstruksen er ennå ikke
avløst av noen ny instruks for PST, men flere av de
viktigste bestemmelsene er overført til politiloven
§§ 17b og 17c. De gjenværende bestemmelser i
Overvåkingsinstruksen må antas fortsatt å gjelde
så langt de passer, herunder de bestemmelser som
angår registrering og behandling av opplysninger.
Ny instruks for PST er for øvrig under utarbeidelse
i Justisdepartementet.
På nivået under dette har Justisdepartementet
gitt rundskriv om registrering og arkivering i POT,
rundskriv G-80/99 28. oktober 1999. Videre finnes
rundskriv i POT 4. desember 2000 Utfyllende be
stemmelser til rundskriv G-80/99 om registrering
og arkivering i POT.

4.21.2.2

Nærmere om behandling av
opplysninger under straffesak og
forebygging av straffbare handlinger

Det følger av overvåkingsinstruksen § 3 bokstav i
at Overvåkingssentralen skal opprette, vedlikehol
de og sanere landsomfattende arkiver og registre
som nevnt i § 5.
Overvåkingsinstruksen § 4 gir i første ledd en
regel om formålene for PSTs innhenting av opplys
ninger. Den lyder:
«Overvåkingstjenesten skal innhente opplys
ninger om personer, grupper og organisasjo
ner som kan mistenkes for å forberede eller
foreta handlinger som nevnt i § 1. [Instruksen i
§ 1 er erstattet av politiloven § 17b.]
Overvåkingstjenesten kan videre innhente
opplysninger som er relevante i forbindelse
med personkontrolltjenesten. I samarbeid med
utlendingsmyndighetene skal det foretas nød
vendig kontroll med tilreisende og fastboende
utlendinger».
Bestemmelsen sier noe om hva som er ut
gangspunktet for PSTs behandling av opplysnin
ger, men den er på ingen måte uttømmende. Det
ligger for så vidt i begrepet «skal» at bestemmelsen
kun regulerer hva PST har en plikt til å registrere,
og at den ikke setter terskelen for etterforsking
høyere for PST enn for det øvrige politi. Eksempel
vis er det utvilsomt at innhenting av opplysninger i
en etterforsking følger straffeprosesslovens regler.
Det følger av dette at man under etterforsking på
saksnivå kan innhente personopplysninger uten at
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det foreligger mistanke rettet mot noen bestemt
person eller organisasjon, likeledes at det under
etterforsking på personnivå kan være nødvendig
og relevant også å innhente opplysninger om and
re personer enn den mistenkte.
Heller ikke når PST befinner seg i det forebyg
gende sporet kan innhenting av personopplysnin
ger være begrenset til «mistenkte». Også personer
som befinner seg utenfor enhver mistanke, men
som på en eller annen måte er blitt kontaktet av
noen som mistenkes for å drive med ulovligheter
eller forberedelse til slike, må kunne registreres i
forebyggende øyemed, eksempelvis med sikte på
å bli kontaktet, advart eller på annen måte fulgt opp
inntil det er brakt på det rene at det ikke foreligger
risiko for noe straffbart. Dette er helt nødvendig
for at PSTs forebyggende formål skal kunne opp
fylles.

4.21.2.3

Utlendingskontroll

Det følger av overvåkingsinstruksen § 4 første ledd
tredje punktum at utgangspunktet for PSTs regist
reringsvirksomhet er i etterforskings- eller fore
byggingsøyemed å innhente opplysninger om dem
som kan knyttes direkte til gjennomføringen eller
planleggingen av nærmere bestemt straffbare
handlinger. Beskrivelsen i § 4 første ledd tredje
punktum om «nødvendig kontroll med tilreisende og
fastboende utlendinger» går imidlertid mye lenger
enn dette. Bestemmelsen gjenspeiler den nære
sammenhengen mellom den alminnelige utlen
dingsforvaltningen og PSTs forebyggende virk
somhet. Det å forhindre og forebygge handlinger
som kan medføre skade av sikkerhetsmessig ka
rakter, enten det dreier seg om spionasje eller ter
rorhandlinger, innebærer i betydelig grad å føre
kontroll med hvilke utlendinger som gis opphold i
landet. Dette har man også tatt konsekvensen av i
utlendingsloven ved at flere bestemmelser gir an
visning på sikkerhetsmessige vurderinger når tilla
telser skal gis. De utlendinger som er gitt opphold
i landet kan det like fullt av sikkerhetsmessige
grunner være nødvendig å ha særlig kontakt med,
eventuelt å overvåke. Bestemmelsen i instruksen
må derfor i utgangspunktet ses som en bestem
melse om plikt for PST til å bistå utlendingsmyn
dighetene i deres forvaltningsmessige behandling
av saker som angår utlendinger fra land eller om
råder som det generelt sett kan knytte seg en sik
kerhetsrisiko til. Bestemmelsen er imidlertid også
antatt å gi PST en generell adgang til – i den grad
det er nødvendig for sikkerhetsformål – å registre
re utlendinger fra slike områder, i erkjennelse av
at visse grupper utlendinger som sådanne kan re

presentere en sikkerhetsrisiko, eventuelt være ut
satt for en sikkerhetsrisiko, uten at noen enkelt
personer innenfor gruppen kan knyttes til straffba
re handlinger. Bestemmelsen må sies å innebære
en utvidelse av den adgang til å innhente og behandle opplysninger i forebyggende øyemed som
ellers gjelder. Samtidig må det oppstilles den re
servasjon at det i forhold til registreringsadgangen
må være et saklig grunnlag. Registreringsadgan
gen må være forankret i det til enhver tid gjelden
de trusselbildet. Eksempelvis er det i dag ikke
grunn til i sikkerhetsøyemed å registrere tyske
borgere på den måten det var i tiden før 1940, og
det kan neppe heller sies å være den samme adgang i dag til å registrere russiske borgere som det
var i den kalde krigs tid.
Bestemmelsen i § 4 første ledd tredje punktum
bekrefter hovedregelen om at de opplysninger po
litiet som utlendingsmyndighet har ervervet i for
valtningsøyemed også kan brukes til kriminalitets
bekjempende formål, og at opplysninger ervervet
til kriminalitetsbekjempende formål kan benyttes
til forvaltningsformål. Dette hensynet har også tra
disjonelt materialisert seg i organisatoriske tiltak i
politiet. I mange distrikter er det etablert såkalte
kombinerte kontorer, der PST-personell har arbei
det med både den «åpne» og den «lukkede» utlen
dingskontrollen. Dette har hatt gode grunner for
seg. For det første har PST på den måten utført
forvaltningsgjøremål ved å delta i beslutningspro
sessen i utlendingssaker, og for det andre har
mange viktige opplysninger for PSTs forebyggen
de arbeid tilflytt tjenesten. Ved kontakt og samta
ler med utlendinger kan det i visse situasjoner opp
stå spørsmål om utlendingens forklaringsplikt og
vedkommendes rettigheter etter straffeprosesslo
ven generelt. Den forebyggende virksomheten
kan fort avdekke forhold som gir grunn til etterfor
sking. Det er imidlertid en problemstilling som
ikke er særegen i forhold til utlendinger som infor
manter for PST.

4.21.3
4.21.3.1

Eksisterende registre i Politiets
sikkerhetstjeneste
Innledning

PST har flere registre som kun benyttes av PST.
En oversikt over disse gis nedenfor. I tillegg til
egne registre har PST tilgang til de sentrale poli
tiregistrene, som for eksempel Strasak (se punkt
4.9), men registrerer ikke opplysninger i registre
ne. For ytterligere om utveksling av informasjon
mellom det alminnelige politiet og PST, se punkt
4.21.6.
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4.21.3.2

NCR-registeret

Det klart viktigste register i PST er det såkalte
NCR-registeret. Dette omtales gjerne som et EDB
basert henvisnings- og arbeidsregister, der politiet
ved å søke på person finner henvisning til sak og
arkivplassering, samt til etablerte papirbaserte
registre. Registeret henviser til forebyggende sa
ker i PST, etterforskingssaker, personkontrollsa
ker, emnesaker og utsatte objekter, jf. rundskriv
G-80/99. I rundskrivet gis en nærmere omtale av
når slike saker skal opprettes. Om etterforskingssak
heter det således at denne skal opprettes når det er
utferdiget skriftlig etterforskingsordre av påtale
myndigheten, jf. straffeprosessloven § 224. Fore
byggende sak opprettes når det er rimelig grunn til å
undersøke om noen forbereder et forhold som
PST har til oppgave å forebygge eller etterforske,
se nærmere nedenfor under punkt 4.21.4.1. Emne
sak opprettes når det er hensiktsmessig å systema
tisere generelle opplysninger av betydning for
PST, mens personkontrollsak opprettes når det i
klareringsøyemed anmodes om dette fra autorisert
nasjonal myndighet. I tillegg registreres opplysnin
ger som antas å kunne bli brukt i PSTs virksomhet,
men som ikke refererer seg til en bestemt sak,
såkalte arbeidsregistreringer. Registeret er sen
tralt, og innleggelse foretas av den sentrale enhet i
PST. Også ajourføringer foretas i dag sentralt. For
øvrig er det innført kryptert EDB-basert kommuni
kasjon mellom Den sentrale enhet og PST-enhetene i politidistriktene.
NCR har ikke et innebygget 4x4-system slik
Krimsys har, men for «arbeidsregistreringene» vil
regelmessig spørsmålet om opplysningens trover
dighet være omtalt. For øvrig vil man være henvist
til å gå til den enkelte sak som er opprettet. NCR
skal inneholde et konsentrat av den papirbaserte
saksinformasjon.

4.21.3.3

Lokale arbeidsregistre

Det føres lokale EDB-baserte arbeidsregistre i
PST, der polititjenestemenn behandler opplysnin
ger som antas å være av betydning for PSTs virk
somhet, men som ikke kvalifiserer til opprettelse
av eller innleggelse i forebyggende sak, etterfor
skingssak eller emnesak. De lokale registrene kan
inndeles i to kategorier. Det er for det første de
arbeidsregistre som befinner seg ved de 26 politi
distrikter som er tillagt et PST-ansvar. Her regist
reres i første rekke opplysninger som antas å være
av betydning kun for det enkelte distrikt. For det
andre føres arbeidsregistre ved Den sentrale enhet utenfor NCR. Slike registre føres innenfor ope
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rative avsnitt ved Den sentrale enhet, og har i førs
te rekke den funksjon å sikre at opplysninger med
usikkert innhold og relevans blir bearbeidet, analy
sert og kvalitetssikret før opplysningene enten
slettes eller legges inn i NCR. Tilgangen til, og
bruken av disse, er i det daglige begrenset til den
gruppe tjenestemenn som arbeider med det aktu
elle saksfelt. NCR, derimot, er i prinsippet tilgjen
gelig for alle som har tjenestelig behov, det vil i
praksis si de som har operative eller analytiske
gjøremål. For å få tilgang må man imidlertid først
være autorisert som bruker av systemet.

4.21.3.4

Sentralt personkontrollregister

Det finnes et sentralt personkontrollregister over
personer som har vært undergitt undersøkelse
med sikte på sikkerhetsklarering. For nærmere
om dette, se punkt 4.21.9.

4.21.3.5

Postjournal og vaktjournal

Det føres alminnelig postjournal og vaktjournal
med oversikt over innkomne meldinger/hendelser som har medført tiltak, og det er ikke ulikt
vaktjournaler ellers i politiet. Det opprettes også ad
hoc-journaler/logger ved spesielle hendelser som
medfører at det settes stab i henhold til regelver
ket for krisehåndtering, eksempelvis flykapringer
eller andre terrorliknende hendelser der PST har
en viktig bistandsfunksjon.

4.21.4
4.21.4.1

Opplysninger i registrene
Det generelle utgangspunktet

Overvåkingsinstruksen § 5 gir overordnede regler
om registrering av opplysninger. Det heter i andre
ledd at alle opplysninger som er brukt eller antas å
ville bli brukt som ledd i en tjenestehandling skal
registreres, uavhengig av hvorledes opplysningen
er kommet til PSTs kunnskap. For øvrig skal føl
gende prinsipper for registrering og oppbevaring
av informasjon gjelde:
«Opplysninger som er relevante for [PST] i for
bindelse med en verserende sak må registreres
i tilknytning til saken.
Opplysninger som antas å kunne få betyd
ning for [PST], uten at de er knyttet til en be
stemt sak, registreres og arkiveres slik Justis
departementet bestemmer.
Opplysninger som ikke er av interesse for
[PST], men som antas å kunne ha interesse for
det øvrige politi, registreres før de oversendes
rette vedkommende.

NOU 2003: 21

98
Kapittel 4

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

Opplysninger som antas å ikke være av in
teresse oppbevares ikke. Slikt skriftlig materi
ale skal straks makuleres».
Bestemmelsen har blitt forstått dithen at det
avgjørende for PSTs registreringsadgang er hvor
vidt informasjonen anses konkret eller potensielt
tjenestelig relevant. Tradisjonelt er dette blitt ut
lagt slik at informasjonen må anses å kunne være
av overvåkingsmessig interesse.
I rundskriv G-80/99 har Justisdepartementet
utdypet nærmere hva slags opplysninger som kan
innhentes når en forebyggende sak er opprettet.
Det heter her (punkt 7) at det kan registreres opp
lysninger om personer med videre som har saklig
sammenheng med undersøkelsens formål. Det he
ter videre:
«Generelt vil terskelen for opprettelse av fore
byggende sak være lav, forutsatt at opplysnin
gene er relevante, saklige og ligger innenfor
tjenestens ansvarsområde.»
Danielsen-utvalget har i sin utredning lagt til
grunn at terskelen for å innhente informasjon er
lavere enn for å registrere den (s. 136 annen spalte
og s. 145 annen spalte). Det er her lagt til grunn at
tjenesten – i forebyggende eller etterforskende
øyemed – må kunne innhente en rekke opplysnin
ger hvis relevans man på innhentingsstadiet ikke
kan si noe sikkert om. Det er videre forutsatt at det
må skje en bearbeiding og kvalitetssikring før sli
ke opplysninger registreres, i hvert fall i et sentralt
register. Utvalget kommer tilbake til dette i punkt
23.4.
Punkt 6 om arbeidsnotater i rundskriv G-80/99,
der det heter at opplysninger som fremkommer i
den enkelte saksbehandlers egne arbeidsnotater
ikke er å betrakte som registrerte opplysninger i
registersammenheng, må også ses i lys av oven
stående. Regelen har trolig sin bakgrunn i Lund
kommisjonens definisjon av når en opplysning an
ses å være registrert: «Enhver nedtegning av opplys
ninger om identifiserbare enkeltpersoner, grupper el
ler organisasjoner, der opplysningene er lagret syste
matisk med sikte på å kunne gjenfinnes av tjenesten
som sådan» (Lund-kommisjonens rapport s. 72). I
den siste passusen la kommisjonen den reserva
sjon at opplysninger nedtegnet i arbeidsnotater,
utarbeidet for den enkelte tjenestemanns personli
ge bruk, falt utenfor registreringsbegrepet.

4.21.4.2

Forbudet mot å innhente og å registrere
opplysninger om politisk virksomhet

Overvåkingsinstruksen § 4 annet ledd inneholder
et registreringsforbud:
«Medlemskap i politisk eller annen lovlig orga
nisasjon eller virksomhet gir ikke grunnlag for
innhenting og registrering av opplysninger».
Dette registreringsforbudet ble nedfelt i over
våkingsinstruksen i 1977, men det ble i 1970, i
Stortingsmelding nr. 89 (1969-70) som etterfulgte
Mellbye-utvalgets innstilling, gjort klart at det ikke
måtte foretas overvåking og registrering på grunn
lag av politisk medlemskap eller lovlig politisk
virksomhet i seg selv. Uttrykket «i seg selv» ble tatt
ut av instruksen av 1994, hvilket er kritisert, og det
er foreslått at uttrykket tas inn igjen. Det vises for
øvrig til Danielsen-utvalget s. 138-141.

4.21.5

Tilgang til opplysninger internt i
Politiets sikkerhetstjeneste

Når det gjelder den interne behandlingen av opp
lysninger i PST, gjelder prinsippet om tilgang etter
tjenestelige behov her som ellers i politiet. På
grunn av den sensitive karakter mange under
søkelser og personopplysninger har, vil et «need to
know»-prinsipp ofte bli praktisert svært strengt.
NCR-systemet gir i praksis mulighet til å gjennom
føre tilgangsbegrensninger ved bruk av ulike til
gangsnivåer. I andre sammenhenger, eksempelvis
hvor en sak er undergitt en spesiell behandling av
kontrollutvalget, eller på annen måte er av generell
tjenestelig interesse, kan interne informasjonsbe
hov tilsi at opplysninger gjøres kjent internt utover
det som følger av det rent tjenestelige behovet.

4.21.6

Utlevering av opplysninger fra
Politiets sikkerhetstjeneste

Hva angår taushetsplikten generelt, vises til punkt
3.4.4 og 3.5.4 og kapittel 14. For PSTs del er det
også naturlig å nevne sikkerhetsloven § 12 første
ledd:
«Enhver som får tilgang til sikkerhetsgradert
informasjon som ledd i arbeid, oppdrag eller
verv for en virksomhet, plikter å hindre at uved
kommende får kjennskap til informasjonen.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkom
mende har avsluttet arbeidet, oppdraget eller
vervet. Sikkerhetsgradert informasjon skal
bare overlates til personer som har tjenstlig
behov for tilgang til den. Taushetsplikten er
likevel ikke til hinder for at sikkerhetsgradert
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informasjon blir gitt til andre når dette har sær
skilt hjemmel i lov eller i generell forskrift fast
satt av Kongen».
Overvåkingsinstruksen er fastsatt ved kgl. res.,
og i §§ 6 og 7 er det regler om bruk av opplysnin
ger og taushetsplikt. Av særlig interesse er unnta
ket fra taushetsplikten i § 7 første ledd:
«For å forebygge eller oppklare straffbare
handlinger kan overvåkingssjefen, politimester
eller den de bemyndiger uavhengig av taus
hetsplikten gi opplysninger til polititjeneste
menn eller andre som ikke er i [PST]».
Bestemmelsen kan synes å favne videre enn
unntaket i politiloven § 24 fjerde ledd, men på det
forebyggende området vil den ikke ha selvstendig
betydning, ettersom § 24 fjerde ledd går foran den
instruksfestede regel. Innenfor etterforsking er
det imidlertid spørsmål om ikke overvåkingsin
struksen har selvstendig betydning, idet den er
snevrere enn straffeprosessloven § 61c jf. § 61c nr.
1, 5, 6 og 7. I overvåkingsinstruksen § 7 tredje ledd
heter det imidlertid:
«Utover det som er nevnt i første ledd, skal
taushetsbelagte opplysninger ikke gis verken
til offentlig myndighet eller private uten at det
foreligger hjemmel for det i de til enhver tid
gjeldende bestemmelser».
En naturlig forståelse av regelverket kan være
at straffeprosesslovens og påtaleinstruksens regler
om unntak fra taushetsplikten gjelder fullt ut når
man er kommet over i en åpen etterforsking, mens
Overvåkingsinstruksens begrensninger gjelder
under lukket etterforsking.
Det er på det rene at andre deler av politiet ikke
uten videre har tilgang til PSTs opplysninger, selv
om det måtte foreligge et tjenestelig behov. PST
har imidlertid en utstrakt varslingsplikt overfor po
litiet og andre myndigheter i forbindelse med sa
botasje- og terrorhandlinger. Også i forbindelse
med sikkerhetstiltak som andre deler av politiet
har ansvaret for, vil premissene i stor grad være
gitt av PST gjennom utarbeidelse og formidling av
spesifikke trusselvurderinger. PST har videre adgang til å utlevere overskuddsinformasjon til andre
deler av politiet, til bekjempelse av annen krimina
litet, med de begrensninger som måtte følge av
regler om metodebruk.
Av politiloven § 17c nr. 2 fremgår at den sentra
le enhet i PST skal samarbeide med andre lands
politimyndigheter og sikkerhets- og etterretnings
tjenester. Noen generalfullmakt til utlevering av
opplysninger til utenlandske tjenester ligger det
ikke i dette. Det er likevel klart at utveksling av
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informasjon med utenlandske tjenester står i en
spesiell stilling for PSTs del. Også politiloven § 24
fjerde ledd nr. 2 gjenspeiler dette behovet. Det kan
imidlertid være spørsmål om hvor langt forebyg
gelsesformålet kan sies å strekke seg. Det må an
tas at adgangen til utveksling er til stede ikke bare
for å forebygge lovovertredelser her i landet, men
også for å forebygge utenlandske lovovertredelser.
Det er imidlertid tvilsomt om et gjensidighetsprin
sipp i seg selv kan begrunne utlevering av opplys
ninger. Tradisjonelt har man gjerne sagt det slik at
«man får ikke noe uten å gi noe». Spørsmålet er om
man kan gi noe som ikke har forebygging eller
avverging som formål for helt generelt å oppnå å få
informasjon som er egnet til å forebygge.
For øvrig lyder andre ledd i Overvåkingsin
struksen § 7:
«Det må alltid settes opp rapport eller notat om
taushetsbelagte uttalelser og opplysninger som
er gitt til personer som ikke er ansatt i [PST]».
Bestemmelsen er gitt av hensyn til å sikre no
toritet om utlevering.
Spørsmål som knytter seg til utlevering av opp
lysninger i forbindelse med personkontroll og akk
reditering behandles nedenfor under punkt 4.21.9
og 4.21.10. For nærmere om PSTs taushetsplikt, se
Danielsen-utvalget s. 146.

4.21.7

Innsynsrett

Dagens regelverk gir ikke rett til innsyn i opplys
ninger som måtte være registrert av PST, med
unntak av i en straffesak, se punkt 3.4.5. Retten til
innsyn i straffesaker gjelder imidlertid ikke for do
kumenter som bør holdes hemmelig av hensyn til
rikets sikkerhet eller forholdet til fremmed stat.
For øvrig gjelder på etterforskingsstadiet den ge
nerelle regelen i straffeprosessloven § 242 om at
mistenkte og hans forsvarer har rett til å gjøre seg
kjent med sakens dokumenter hvis det kan skje
uten fare eller skade for etterforskingens øyemed
eller for tredjemann. Dette gjelder likevel ikke do
kumenter som bør holdes hemmelig av hensyn til
rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat, jf.
straffeprosessloven § 242 første ledd siste punktum.
I forskrift om informasjonssikkerhet § 2-13 fin
nes prosedyrer ved henvendelse om innsyn. Inn
syn kan gis i avgradert informasjon, men med re
servasjon for de tilfeller hvor det foreligger hjem
mel for unntak fra innsyn i eller i medhold av of
fentlighetsloven eller annen lovbestemmelse. Med
«innsyn» menes her formentlig innsyn for enhver.
I og med at det dreier seg om avgradert materiale,
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må bestemmelsen antas å være myntet på rent
historisk materiale.
Om innsyn i forbindelse med klage over kla
reringsavgjørelse vises til punkt 4.21.9.
Lov 17. september 1999 nr. 73 er en midlertidig
lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets ar
kiver og registre (innsynsloven). Loven ble vedtatt
i kjølvannet av Lund-kommisjonens rapport, og har
som siktemål å gi innsyn og eventuelt erstatning til
de som er registrert i overvåkingspolitiets registre
og arkiver i perioden 8. mai 1945 til 8. mai 1996.
Innsynsretten er for det første begrenset til den
instruks- og lovstridige innhenting og behandling
av opplysninger for så vidt gjelder registreringer
etter 25. november 1977. Videre er det gitt unntak
fra innsynsretten blant annet når slikt innsyn kan
skade forholdet til fremmed stat eller når sikker
hetsmessige eller personvernmessige hensyn tilsi
er at det gjøres unntak fra innsynsretten, jf. lovens
§ 2. Ved lovendring i 2001 (55/2001) er bestem
melsen gitt følgende tilføyelse:
«Behandlingsorganet skal innhente skriftlig
samtykke fra vedkommende utenlandske sam
arbeidende tjeneste før det gis innsyn i et doku
ment eller en opplysning i et dokument som er
gitt av denne».
Et eget behandlingsorgan med egen klage
nemnd er satt til å forvalte den midlertidige inn
synsordningen. Det fremgår av lovens § 1 siste
ledd at søknader om innsyn må fremsettes innen 3
år etter lovens ikrafttredelse.

4.21.8

Retting, sletting og avlevering

Som nevnt ovenfor har Overvåkingsinstruksen § 5
annet ledd fjerde strekpunkt en bestemmelse om
at opplysninger som ikke antas å være av interesse
ikke skal oppbevares, og at slikt skriftlig materiale
straks skal makuleres. I § 5 tredje ledd heter det
videre:
«Arkivet må stadig kritisk gjennomgås med
sikte på sanering, nedgradering og eventuell
avlevering av uaktuelle saker til Riksarkivet i
samsvar med lov av 4.12.1992 nr. 126 om arkiv
og forskrifter gitt i medhold av loven».
Imidlertid gjelder et makuleringsforbud i PST
for dokumenter utstedt og registreringer foretatt
innenfor Lund-kommisjonens granskingsperiode
(1945 – mai 1998). Det er innsynsordningen eta
blert gjennom innsynsloven som i dag begrunner
makuleringsforbudet. I Overvåkingsinstruksen § 5
fjerde ledd gis en regel om eventuell tilintetgjøring
i krigsliknende situasjoner.

Ved Justisdepartementets registreringsrund
skriv G-80/99 ble det innført krav om evaluering av
foretatte registreringer av personopplysninger i
NCR som arbeidsregister etter 5 år, og en hovedre
gel om sletting dersom ikke noe nytt av betydning
er kommet til etter registreringen. Avgjørelse om å
beholde personopplysninger i registeret ut over 5
år skal i hvert enkelt tilfelle tas av sjefen for PST
eller den han bemyndiger, og beslutningen skal
være skriftlig begrunnet.
Hvor lenge personopplysninger innhentet i en
opprettet forebyggende sak kan beholdes når vil
kårene for undersøkelser ikke lenger er til stede,
sier rundskriv G-80/99 ikke noe om direkte. Rund
skrivet må forstås slik at også disse opplysningene
må undergis 5-års regelen, med mindre de slettes
når vilkårene for undersøkelse ikke lenger er til
stede, jf. rundskrivets punkt 7.
Hva angår retting av registrerte opplysninger,
fremgår av rundskriv G-80/99 (punkt 3 om kvalitet
og notoritet) at opplysningene skal slettes, korri
geres eller utfylles i nødvendig utstrekning når de
viser seg å være uriktige eller mangelfulle. Om
forebyggende sak heter det i rundskrivet punkt 7
at den til enhver tid skal holdes ajour slik at det gis
et riktig bilde av relevante opplysninger og sakens
omfang.

4.21.9

Personkontroll

Politiloven § 17c nr. 3 fastsetter at den sentrale
enhet i PST skal foreta personkontroll til bruk ved
sikkerhetsundersøkelser. Som nevnt ovenfor har
personkontrollen og klareringsprosessen til for
mål å sikre at det ikke foreligger tvil om den sik
kerhetsmessige skikkethet til den som skal gis
tilgang til skjermingsverdig informasjon. På samme måte som utstedelse av politiattester kan det
følgelig slås fast at personkontrollen har et fore
byggende formål. Det er ønsket om å forebygge
sikkerhetsbrudd og at skade kan oppstå ved at
skjermingsverdig informasjon kommer i urette
hender, som ligger til grunn for tiltaket.
Foruten opplysninger fra vedkommende selv,
omfatter personkontrollen opplysninger som kla
reringsmyndigheten selv sitter inne med, og avle
sing av relevante offentlige registre, jf. sikkerhets
loven § 20. Hvilke opplysninger som er relevante
fremgår av sikkerhetsloven § 21. Det skal bare
legges vekt på forhold som er relevante for å vur
dere vedkommendes pålitelighet, lojalitet og sunne dømmekraft i forhold til behandling av skjer
mingsverdig informasjon. Loven lister så opp en
rekke forhold som kan tillegges betydning, så som
opplysninger om spionasje, straffbare handlinger,
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forhold som gjør vedkommende sårbar i forhold til
trusler eller utpresning, rusmisbruk og økonomis
ke forhold som kan friste til utroskap. Sikkerhets
loven § 21 annet ledd har en bestemmelse om at
politisk engasjement, herunder medlemskap i,
sympati med eller aktivitet for lovlige politiske par
tier eller organisasjoner og annet lovlig samfunns
engasjement, ikke skal ha betydning for vurdering
av en persons sikkerhetsmessige skikkethet. Det
følger av § 20 fjerde ledd siste punktum at slike
opplysninger ikke skal innhentes, registreres eller
videreformidles.
Registeransvarlig plikter å utlevere register
opplysninger uten hinder av taushetsplikt, jf. § 20
fjerde ledd annet punktum.
Det fremgår så av forskrift om personellsikker
het § 3-4 hvilke registre og andre kilder som er
relevante for personkontroll. Av politiregistrene
nevnes:
– Bøteregisteret
– SSP
– Strasak
– Politiets arbeidsregistre
– Registre ved Politiets overvåkingstjeneste
FO/S, som i denne sammenheng er Nasjonal Sik
kerhetsmyndighet (NSM), får opplysninger direk
te fra SSP og BOT, mens PST utleverer opplysnin
gene fra sine egne registre og Strasak. Det gis i
dag ikke opplysninger i klareringsøyemed fra
Krimsys eller andre arbeidsregistre i politiet. Det
te innebærer at PST før utlevering av opplysninger
fra Strasak og egne opplysninger foretar en vurde
ring av hvorvidt opplysningene er relevante i kla
reringsøyemed. Finnes de å være relevante, skal
de utleveres klareringsmyndigheten, som så vur
derer hvilken vekt de relevante opplysningene skal
tillegges. Grensen mellom PSTs ansvar og klare
ringsmyndighetens ansvar kan imidlertid i praksis
være vanskelig å trekke. Et tilfelle som ble behand
let av Stortingets kontrollutvalg for etteretnings-,
overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
i 2001, jf. utvalgets årsmelding, Dokument nr. 16
(2001-2002), tjener til å belyse dette. Opplysninger
PST (POT) hadde mottatt fra en samarbeidende
tjeneste om at en utenlandsstudent hadde hatt kon
takter med en terrororganisasjon ble sendt kla
reringsmyndigheten uten nærmere kommentarer,
og førte til at sikkerhetsklarering ble nektet. Da
vedkommende klaget, ba FO/S om nærmere infor
masjon fra PST, som svarte at opplysningene i dag
neppe var av interesse i en sikkerhetsmessig vur
dering. Vedkommende fikk etter det medhold i
klagen, og klarering ble gitt. Kontrollutvalget kon
kluderte med at saken ga «grunn til å påpeke betyd
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ningen av at de opplysningene Overvåkingssentralen
gir, gjør klareringsmyndighetene i stand til å foreta
en korrekt sikkerhetsmessig bedømmelse».
Når det gjelder PSTs registre, er det i praksis
kun NCR-registeret som danner grunnlag for søk i
personkontrollsammenheng. Sammenholdt med
det som ovenfor er sagt om kvalitetssikring av opp
lysninger som legges inn i NCR, kan det slik sett
sies at NCR har en positiv og en negativ «troverdig
het» i personkontrollsammenheng. Det som står i
NCR skal, i hvert fall til en viss grad, være vurdert
som sikkerhetsmessig relevant og en viss vurde
ring av pålitelighet vil normalt være foretatt. Det
som derimot ikke finnes i NCR, vil i klareringsøye
med ikke bli sett hen til. Det siste legger et betyde
lig ansvar på PST for at opplysninger som er rele
vante for vurderingen av en persons sikkerhets
messige skikkethet ikke blir liggende i lokale ar
beidsregistre.
Danielsen-utvalget foreslo i sin utredning en
bestemmelse om at usikre opplysninger bare kan
videreformidles til klareringsmyndigheten hvis ve
sentlige sikkerhetsmessige hensyn tilsier det. Vi
dere het det:
«Dersom usikre opplysninger formidles, skal
Politiets overvåkingstjeneste skriftlig gjøre
oppmerksom på at opplysningene er usikre».
Dette forslaget er fulgt opp av Justisdeparte
mentet, og inntatt i rundskriv G-80/99. Det følger
av Danielsen-utvalgets utredning at man med
«usikre» har ment spørsmålet om sannhetsgehal
ten i opplysningene. Hvorvidt en korrekt opplys
ning er relevant, er i prinsippet et annet spørsmål.
Kapittel 3 i den nevnte forskriften om perso
nellsikkerhet gir en rekke bestemmelser om gjen
nomføringen av personkontroll, herunder også om
opplysninger fra PST til bruk for utlandet i kla
reringssaker, jf. forskriften § 3-6.
Både i sikkerhetsloven § 25 og i forskriften §
4-5 er det gitt bestemmelser om begrunnelse og
klage. Hovedregelen for tilfeller av negative kla
reringsavgjørelser er at begrunnelse skal gis, med
mindre person- eller kildevernmessige hensyn el
ler hensynet til beskyttelse av skjermingsverdig
informasjon er til hinder for dette, jf. § 25 tredje
ledd tredje punktum. I forskriftens § 4-5 tredje ledd
heter det at opplysninger fra PST ikke skal inngå i
begrunnelsen uten at klareringsmyndigheten har
innhentet tillatelse fra overvåkingssjefen. Ordnin
gen gir med andre ord en mulighet til å gi innsyn i
forbindelse med klager over klareringsavgjørelser.
I forbindelse med granskinger og andre gjen
nomganger av PSTs virksomhet har spørsmålet
om adgangen til å forhåndsregistrere opplysninger
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i personkontrolløyemed vært et aktuelt tema, sær
lig mot slutten av 1970-tallet. Ved overvåkingsin
struksen av 1977 skjedde det en endring i forhold
til tidligere regelverk at politisk tilhørighet eller
politisk virksomhet i seg selv ikke kunne gi grunn
lag for forhåndsregistrering med sikte på en senere personkontroll. Den samme begrensning ble
innført for overvåking og registrering av opplys
ninger av overvåkingsmessig interesse.
I overvåkingsinstruksen § 4 første ledd annet
punktum heter det at overvåkingstjenesten kan
innhente opplysninger som er relevante i forbin
delse med personkontrolltjenesten. Selv om ordly
den her er noe uklar, er det i praksis lagt til grunn
at PST ikke skal innhente personopplysninger til
bruk for en senere personkontroll, det vil si at
tjenesten i utgangspunktet er avhengig av å få en
anmodning om assistanse fra klareringsmyndighe
ten for å kunne foreta en aktiv innhenting av slike
opplysninger. Dog må PST generelt sett kunne
benytte overskuddsinformasjon fra straffesak eller
forebyggende virksomhet og gi klareringsmyndig
heten opplysninger av betydning for den fortsatte
klarering av en person. Unntatt i så måte er opplys
ninger som er fremkommet gjennom kommunika
sjonskontroll, jf. taushetspliktbestemmelsen i
straffeprosessloven § 216i, som må gå foran sikker
hetsloven § 20 fjerde ledd andre punktum, i den
grad kommunikasjonskontrollopplysninger er
nedtegnet i NCR-registeret.
I tilknytning til personkontroll har det også
vært reist spørsmål om i hvilken grad PST utenfor
de alminnelige prosedyrer for personkontroll har
adgang til å gi ut opplysninger til oppdrags- og
arbeidsgivere i forbindelse med ansettelser og en
gasjementer. Kan PST eksempelvis gi personopp
lysninger til en arbeidsgiver om en utlending med
forbindelse til en organisasjon som mistenkes for å
ha utført terrorhandlinger, når vedkommende skal
ansettes i en bedrift av beredskapsmessig betyd
ning eller som berører vitale nasjonale sikkerhets
interesser (for eksempel oljeindustrien), men hvor
vedkommende ikke skal ha tilgang til gradert in
formasjon, og således ikke skal sikkerhetsklare
res? Taushetsplikten i politiloven § 24 synes å være
til hinder for slik utlevering, med mindre arbeids
giver i en konkret situasjon kan sies å være vitne
eller kilde, jf. § 24 fjerde ledd nr. 3. Hvorvidt straf
feregistreringsloven § 7 kan gis anvendelse på
PSTs område i et slikt tilfelle, kan også synes tvil
somt. Nedenfor behandles spørsmålet om såkalt
akkreditering, som også tjener til å belyse det her
nevnte spørsmål.

4.21.10

Akkreditering

Av utvalgets mandat fremgår at utvalget også skal
vurdere spørsmålet om såkalt akkreditering, se
punkt 2.2.1. Dette er en form for sikkerhetsunder
søkelse som skjer av personell som på en eller
annen måte skal ha befatning med objekter som
krever særskilt beskyttelse. Typisk benyttes slik
akkreditering ved statsbesøk, Nobelprisutdelin
gen, kongelige brylluper og store internasjonale
arrangementer som OL på Lillehammer.
Akkreditering faller på siden av den alminneli
ge personkontroll, ettersom de personer som gjø
res til gjenstand for undersøkelse ikke skal ha tilgang til skjermingsverdig informasjon, og således
ikke skal sikkerhetsklareres. De aktuelle person
gruppene gjennomgår heller ikke de samme for
melle prosedyrer som de som skal klareres. Hen
synet bak er likevel helt klart av sikkerhetsmessig
karakter, med formål å forebygge og forhindre ter
rorhandlinger eller attentathandlinger utført av po
litiske motstandere, ekstremister, medlemmer av
eksilgrupper, medlemmer av grupperinger som
kan forbindes med terrororganisasjoner eller psy
kisk syke. Også «forstyrrende elementer» knyttet
til forannevnte er aktuelle.
Justisdepartementets brev 21. august 1992 til
Gudbrandsdal politikammer og Overvåkingssen
tralen om akkreditering av frivillige funksjonærer
til Lillehammer-OL gir en veiledning. Det heter
her at sikkerhetskontrollen skjer i medhold av
strafferegistreringsloven § 6 tredje ledd og § 7,
sammenholdt med § 10 nr. 3 og nr. 5, jf. straf
feregistreringsforskriften § 12 nr. 5 og § 13. Hen
visningen indikerer at departementet har betraktet
akkreditering som en særlig form for utstedelse av
politiattest. Det fremgår at resultatet av sikkerhets
kontrollen meddeles politikammeret, som så skul
le utstede melding til LOOC på fastsatt skjema.
LOOC skulle gis resultatet av sikkerhetskontrol
len i form av OK eller IKKE OK. I IKKE OK-meldingen skulle inntas opplysninger om straffereak
sjoner, straffesaker under etterforsking der even
tuell domfellelse kunne få betydning for akkredite
ringen, samt andre opplysninger som måtte antas
å være av betydning for sikkerheten under avvik
lingen av OL.
Utvalget vil under kapittel 23 komme tilbake
med forslag til ny regulering av akkrediteringstil
tak. Et annet spørsmål som kan reise seg i forbin
delse med akkreditering gjelder de tilfeller hvor
oppdrags- eller arbeidsgiver ikke er villig til å etter
komme politiets anmodning om å sette vedkom
mende ut av tjeneste, eventuelt foreta omplasse
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ring. Dette faller imidlertid utenfor utvalgets mandat.

4.21.11

Kontroll

PST er undergitt ulike kontrollordninger. Det ek
sisterer for det første flere interne styrings- og
kontrollrutiner. Disse er nærmere beskrevet i Danielsen-utvalgets utredning punkt 13.9. For så vidt
gjelder registrering nevnes at det er etablert en
egen arkivgruppe ved den sentrale enheten som
gjennomgår alle registreringer i NCR-registeret.
Justisdepartementet har det overordnede ansvaret
for kontroll og inspeksjonsvirksomhet. PST er alt
så direkte underlagt departementet, og ikke Politi
direktoratet. Også overordnet påtalemyndighet
har et kontrollansvar i forhold til PSTs etterfor
skingsvirksomhet.
PST var frem til og med 1995 undergitt ekstern
kontroll av et regjeringsoppnevnt kontrollutvalg.
Dette ble avløst av det nåværende stortingsopp
nevnte EOS-utvalg, som er lovfestet, jf. lov 3. febru
ar 1995 og instruks gitt av Stortinget i medhold av
loven.
EOS-utvalget foretar sin kontroll gjennom
møter og inspeksjonsvirksomhet, der registre
ringsspørsmål utgjør et viktig felt. Utvalget tar
dessuten imot klager fra enkeltpersoner. Klagebe
handlingen kan munne ut i ugraderte uttalelser til
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klagerne, samt eventuelt uttalelser til forvaltnin
gen. Utvalget kan imidlertid ikke instruere de kon
trollerte organer, hvilket i første rekke har sam
menheng med det konstitusjonelle forhold mellom
regjeringen og Stortinget. Utvalget avgir dessuten
årlig melding til Stortinget om sin virksomhet.
Det fremgår av loven at kontrollen ikke omfat
ter overordnet påtalemyndighet.
Det vises for øvrig til Danielsen-utvalgets frem
stilling i kapittel 13 i dets utredning.

4.22 Registre til bruk i internasjonalt
samarbeid
Utvalgets har ikke gitt en utfyllende beskrivelse av
det internasjonale politisamarbeidet, da dette er
beskrevet en rekke ganger i løpet av de siste åre
ne. Det er imidlertid gitt en oversikt i punkt 3.6. I
dette avsnittet gis en oversikt over de sentrale regi
stre eller behandlinger internasjonalt samarbeid
har medført.
Det er imidlertid ikke mange internasjonale
samarbeid som har resultert i egne registre. Ho
vedsakelig er det snakk om utlevering av opplys
ninger fra andre registre i politiet. Utvalget har
derfor valgt å gi en felles beskrivelse av informa
sjonsfylt og registre i avsnitt 3.6.
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Kapittel 5

Nasjonale og internasjonale rammer for behandling av
personopplysninger i politiet og påtalemyndigheten
5.1
5.1.1

5.1.1.1

Personopplysningsloven og
personregisterloven
Personregisterloven og
personopplysningslovens anvendelse
på behandling av personopplysninger
i politiet og påtalemyndigheten
Personregisterloven

Personregisterloven 9. juli 1978 nr. 48 trådte i kraft
1. januar 1980, og ble opphevet ved personopplysningslovens ikrafttredelse den 1. januar 2001.
Under personregisterloven var all behandling av
personopplysninger underlagt konsesjonsplikt, jf.
personregisterloven § 9. Det fulgte imidlertid av
personregisterloven § 41 at registre i organ i stat
eller kommune som hadde hjemmel i egen lov var
unntatt konsesjonsplikt. Lovavdelingen avga den
31. mars 1980 (jnr. 1063/80 E) en uttalelse hvor
den konkluderte med at registre opprettet med
hjemmel i strafferegistreringsloven § 3 siste ledd
var omfattet av personregisterloven § 41 og såle
des unntatt konsesjonsplikt. Det samme ble ansett
å gjelde registre med hjemmel i strafferegistre
ringsloven § 4.
Det fulgte imidlertid av personregisterloven
§ 41 at loven gjaldt i den utstrekning ikke annet
fulgte av hjemmelsloven. Enkelte av personregis
terlovens bestemmelser ble således antatt å komme til anvendelse på politiets registre, da det var
tilnærmet ingen regler for registrene som fulgte av
strafferegistreringsloven. Blant annet ble innsyns
retten antatt å gjelde, men at den var unntatt ved
vedtak fra Datatilsynets styre, (se nærmere punkt
4.3.3).
I kraft av å være registereier søkte Justisdepar
tementet om konsesjoner for noen av politiets regi
stre. Hovedsakelig ble det søkt om konsesjon til
forvaltningsregistre og registre til sivilrettslige
oppgaver. Det ble blant annet søkt om konsesjon
for edb-basert våpenregister (konsesjons nr. 97/
1620-4) og konsesjon for det enkelte politikammer/lensmannskontors registre over de personer
som politiet i medhold av lov har tatt hånd om og
hjulpet (80/589-99). Videre er registre over mot

tatte begjæringer i tvangssaker (konsesjons nr.
84/0723-4) og utlendingsregistrene representert.

5.1.1.2

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven trådte i kraft 1. januar
2001, og kommer i utgangspunktet til anvendelse
på all elektronisk behandling av personopplysnin
ger, jf. personopplysningsloven § 3 første ledd bok
stav a. Lovens hovedregel er at en behandling av
personopplysninger skal meldes til Datatilsynet,
men ved behandling av sensitive personopplysnin
ger eller når behandlingen åpenbart krenker
tungtveiende personverninteresser, er behandlin
gen konsesjonspliktig, se personopplysningsloven
§§ 31 og 33.
Av personopplysningsloven § 5 følger det:
«Bestemmelsene i loven gjelder for behandling
av personopplysninger om ikke annet følger av
en særskilt lov som regulerer behandlings
måten».
Om personopplysningsloven kommer til an
vendelse, vil bero på en tolking av spesiallovgivnin
gen, og i personopplysningslovens forarbeider
fremheves det alminnelige utgangspunkt om at
personopplysningsloven som generell lov må vike
for spesialbestemmelser i annet lovverk. Regule
ringen av registrene i strafferegistreringsloven
med forskrifter er svært lite utfyllende. Utvalget
oppfatter det slik at personopplysningsloven må
antas å komme til anvendelse hvor strafferegistre
ringsloven ikke gir særskilte regler.
I personopplysningsforskriften § 1-3 første ledd
fremgår det at personopplysningsloven ikke gjel
der for saker som behandles eller avgjøres i medhold av rettspleielovene, herunder straffeprosess
loven. Det er uklart hvordan bestemmelsen skal
forstås. I Justisdepartementets kommentarer til
forskriften står følgende om § 1-3:
«Når det gjelder politiets behandling av person
opplysninger, er unntak fra innsyns- og vars
lingsregler nødvendig for ikke å umuliggjøre
politiets etterretnings- og etterforskingsarbeid.
Som en naturlig konsekvens av dette gjøres det
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unntak fra den registrertes rett til å kreve opp
lysninger rettet og slettet. Strafferegistrerings
loven er en særlov som går foran personopplys
ningsloven, jf. personopplysningsloven § 5.
Men Datatilsynet har alminnelig tilsynskompe
tanse i medhold av personopplysningsloven.»
De unntak som nevnes følger allerede av per
sonopplysningsloven § 23, se punkt 16.2.1 og
16.3.2. I personopplysningsforskriften unntas saker som behandles i henhold til straffeprosesslo
ven. Dette innebærer ikke nødvendigvis at regi
strene som benyttes til saksbehandlingen faller
utenfor personopplysningsloven i sin helhet. Regi
stre til bruk i forebyggende øyemed og ordenstje
nesten omfattes ikke av unntaket i forskriften § 1-3,
da disse ikke reguleres av straffeprosessloven. På
bakgrunn av dette vil det bero på en konkret vurde
ring av det enkelte register opp mot strafferegi
streringsloven, personopplysningsloven § 5 og per
sonopplysningsforskriften § 1-3 om personopplys
ningsloven kommer til anvendelse. I personopplys
ningsforskriften § 1-3 andre ledd unntas SIS fra
personopplysningsloven.
Politiets behandling av opplysninger til forvalt
ningsvirksomhet vil som utgangspunkt reguleres
av personopplysningsloven. En del forvaltnings
registre, som passregisteret og våpenregisteret, er
imidlertid regulert i egen lov, og vil i henhold til
personopplysningsloven § 5 helt eller delvis falle
utenfor personopplysningsloven.
I de tilfeller personopplysningsloven kommer
til anvendelse på politiets registre, enten fullsten
dig eller utfyllende, kan også unntakene i person
opplysningsloven fra den registrertes rettigheter
komme til anvendelse. Av hensyn til kriminalitets
bekjempelsen, det vil si hvor det er påkrevd å hem
meligholde opplysninger av hensyn til forebyg
ging, etterforsking, avsløring og rettslig forfølg
ning av straffbare handlinger, er det gjort unntak
blant annet fra innsyn og informasjonsplikt, jf. § 23.

5.1.2
5.1.2.1

Kontroll, tilsyn og pålegg
Personregisterloven

I rundskriv G-273/81 ble det bestemt at nye regi
stre skulle godkjennes av Justisdepartementet,
samtidig som det ble sendt melding til Datatilsynet
om at nytt register var opprettet. Dette ble fulgt
opp i G-96/95 punkt 3, hvor det fremgår at per
sonregistre bare kan opprettes etter at det er inn
hentet samtykke fra departementet, og at godkjen
nelser av søknader vil bli meddelt Datatilsynet.
Disse retningslinjene synes imidlertid ikke i særlig
stor grad å ha blitt overholdt. Datatilsynet har hel
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ler ikke utøvet noen streng kontroll med politiets
registre og annen behandling av personopplysnin
ger, selv om de har hatt hjemmel til dette.

5.1.2.2

Personopplysningsloven

I kommentarene til personopplysningsforskriften
§ 1-3 står følgende:
«Strafferegistreringsloven er en særlov som
går foran personopplysningsloven, jf. person
opplysningsloven § 5. Men Datatilsynet har al
minnelig tilsynskompetanse i medhold av per
sonopplysningsloven».
Dette må forstås slik at Datatilsynet har kompe
tanse i henhold til personopplysningsloven kapittel
8 til å kontrollere politiets behandling av person
opplysninger. Heller ikke etter at loven trådte i
kraft har Datatilsynet ført et strengt tilsyn med
politiets registre, men det har vært dialog mellom
partene i en rekke saker.

5.1.2.3

SIS-loven

Datatilsynet har også tilsyn i henhold til SIS-loven.
Ordningen er nærmere omtalt i punkt 21.3.4.

5.1.3

Særlig om PST

Forholdet mellom PST og personregisterloven er
behandlet i Danielsen-utvalget punkt 15.3.4, og da
loven er opphevet, går utvalget ikke nærmere inn
på dette.
Av personopplysningsforskriften § 1-2 fremgår
at behandling som er nødvendig av hensyn til ri
kets sikkerhet med videre er unntatt melde- og
konsesjonsplikt, samt at Datatilsynet i sin kontroll
ikke har tilgang til opplysningene som behandles.
I kommentarene til forskriften uttales at dette inne
bærer at Datatilsynet ikke har kontrollkompetanse
for denne type behandling. Det er Justisdeparte
mentet og EOS-utvalget som har kontrollmyndig
het over PST, se nærmere punkt 4.21.11.

5.2 Menneskerettsloven – EMK
artikkel 8
5.2.1

Kort oversikt over EMK artikkel 8 og
SP artikkel 17

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen
(EMK) 4. november 1950 og De forente nasjoners
(FNs) internasjonale konvensjon 16. desember
1966 om sivile og politiske rettigheter gjelder som
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lov i Norge, jf. menneskerettsloven § 2, og går ved
motstrid foran bestemmelser i annen lovgivning, jf.
menneskerettsloven § 3.
EMK artikkel 8 lyder som følger:
«1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv
og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet
unntatt når dette er i samsvar med loven og er
nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn
til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet
eller landets økonomiske velferd, for å forebyg
ge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettig
heter og friheter.»
Bestemmelsen oppstiller et forbud for staten
mot inngrep i privatlivet, med mindre de 3 kumula
tive vilkårene er oppfylt: Det må være hjemmel i
lov, inngrepet må fremme et av de uttømmende
legitime formålene i bestemmelsen og inngrepet
må være nødvendig i et demokratisk samfunn.
EMK artikkel 8 setter rammer som må overholdes
ved utformingen av et nytt lovforslag. I punkt 5.2.2
gis en kort oversikt over hvilke følger EMK artik
kel 8 kan tenkes å ha for utformingen av et lovfor
slag, men utvalget kommer tilbake til de mer kon
krete krav og vurderinger under de enkelte punk
ter i utredningen.
SP artikkel 17 lyder:
«1. Ingen må utsettes for vilkårlige eller ulovli
ge inngrep i privat- eller familieliv, hjem eller
korrespondanse, eller ulovlige inngrep på ære
eller omdømme.
2. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot
slike inngrep eller angrep.»
Bestemmelsen beskytter de samme rettighete
ne som EMK artikkel 8, og det må antas at SP
artikkel 17 ikke gir den enkelte en bredere beskyt
telse enn EMK artikkel 8 (med unntak av tillegget
om «ære og omdømme»). Utvalget har derfor valgt
å fokusere på EMK artikkel 8. Utvalget går imidler
tid ikke inn på om legalitetsprinsippet kan oppstille
krav om lovhjemmel for behandling av personopp
lysninger i politiet, da det må antas at kravene i
EMK artikkel 8 nr. 2 er mer omfattende i så måte.

5.2.2
5.2.2.1

Anvendelsen av EMK artikkel 8 på
politiets og påtalemyndighetens
behandling av personopplysninger
Innledning

EMK artikkel 8 er bygget opp slik at dersom vil
kårene i nr. 1 er oppfylt vil dette utløse rettigheter

etter nr. 2. Mer konkret vil rettighetene i EMK
artikkel 8 nr. 2 utløses dersom behandlingen av
personopplysninger i politiet anses som et inngrep
i retten til respekt for den enkeltes privatliv. Pro
blemstilling behandles i punkt 5.2.2.2. Faller be
handlingen innenfor EMK artikkel 8 nr. 1, vil den
være ulovlig, med mindre de tre kumulative vil
kårene om at det må finnes et lovgrunnlag for inn
grepet, et legitimt formål for inngrepet og inngre
pet må være nødvendig i et demokratisk samfunn
er oppfylt. Vilkårene behandles kronologisk i
punkt 5.2.2.3–5.2.2.5.
EMK artikkel 8 gir hovedsakelig rett til beskyt
telse mot inngrep, men i noen situasjoner kan be
stemmelsen også pålegge staten en plikt til å treffe
positive tiltak for å sikre rettighetene.

5.2.2.2

Er politiets og påtalemyndighetens
behandling av personopplysninger et
inngrep i EMK artikkel 8s forstand?

EMD og Kommisjonen har utdypet hva som ligger
i begrepet «respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt
hjem og sin korrespondanse». I flere saker har det
direkte eller indirekte blitt konstatert at behand
ling av personopplysninger er et inngrep i den en
keltes privatliv, som faller innenfor det artikkel 8
skal beskytte. Både i Leander-dommen (Leander –
Sverige, 26. mars 1987) og Rotaru-dommen (Ro
taru – Romania, 4. mai 2000, avsnitt 46) konstate
res at både det å oppbevare opplysninger og det å
utlevere opplysninger fra hemmelige registre er et
brudd på retten til respekt for privatlivet. I Leander-dommen ble en person nektet arbeid som vika
rierende museumstekniker på Marie-museumet i
Karlskrona. Museet lå i nærheten av en militærba
se og det ble krevd sikkerhetsklarering for å inne
ha stillingen. Leander måtte gå fra stillingen som
følge av personkontrollen. Under personkontrol
len ble det innhentet og utlevert opplysninger fra
et politiregister hvor Leander ikke hadde innsyn.
Rotaru-dommen er basert på at det i Romania ble
gitt nye regler i 1989 som ga visse rettigheter til
dem som hadde blitt forfulgt av det kommunistis
ke regimet. Rotaru, som hadde blitt forfulgt, gikk
til sak på dette grunnlag, og det fremkom at sikker
hetstjenesten hadde oppbevart uriktige opplysnin
ger om ham.
Det er ikke nødvendig at opplysningene er
ukjente for den registrerte for at behandlingen
skal falle inn under bestemmelsen. I M.S – Sveri
ge, 27. august 1997, avsnitt 35 konstateres at utle
veringen av medisinske opplysninger til et annet
formål enn det de var innsamlet for var et inngrep
som var omfattet av EMK artikkel 8. Det ble lagt
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vekt på at opplysningene var høyst personlige og
sensitive, og at mottakeren hadde taushetsplikt
forandret ikke på at dette var et inngrep. Person
opplysningene som behandles trenger ikke være
sensitive, så lenge de dreier seg om en persons
privatliv, jf. Nimitz – Tyskland, 16. desember 1992
avsnitt 29. Det neves at Høyesterett i den såkalte
Barkenæssaken, Rt. 2001 s. 428, uttalte:
«Strafferegisteret inneholder sensitive person
opplysninger, og det kan etter min oppfatning
ikke være tvilsomt at innhenting og formidling
av opplysninger fra strafferegisteret må anses
som et inngrep i retten til respekt for privat
livet».
Politiets behandling av personopplysninger
preges av at behandlingen i seg selv oppfattes som
inngripende og opplysningene som behandles må
anses som sensitive. Utvalget har i utredningen
derfor tatt i betraktning at EMK artikkel 8 kan
komme til anvendelse på all behandling av opplys
ninger som reguleres av lovforslaget.

5.2.2.3

Lovskravet

For at inngrep i privatlivet skal være rettmessig,
må det være «i samsvar med loven». I dette ligger at
det må finnes en formell nasjonal rettslig norm.
Selv om det i EMK artikkel 8 nr. 2 brukes begrepet
«lov», vil også andre interne rettsgrunnlag kunne
oppfylle kravet, som for eksempel forskrift eller
norm nedfelt i rettspraksis.
Ut over kravet om en formell nasjonal norm,
oppstilles det kvalitetskrav til normen. EMD har i
sin praksis fastslått at normen må være forutbe
regnlig, og i dette ligger både at den er «accessible»
(tilgjengelig) og «forseeable» (forutsigbar).
Tilgjengelighetskravet henspeiler seg på prak
tisk tilgjengelighet av den rettskilde som bærer
normen, og utgangspunktet er at rettskilder som er
nedskrevet og offentlig kunngjort anses tilgjengeli
ge (se for eksempel Sunday Times – United King
dom, 26. april 1979, avsnitt 49). Det er åpnet for et
snevert unntak fra kunngjøringskravet dersom den
som blir utsatt for inngrepet personlig blir gjort
tilstrekkelig kjent med normen.
Ut over at normen er tilgjengelig, må den være
forutsigbar for den enkelte. Domstolen har i en
rekke tilfeller benyttet følgende formulering:
«a norm cannot be regarded as ’law’ unless it is
formulated with sufficient precision to enable
the citizen to regulate his conduct: he must be
able – if need be with appropriate advice – to
foresee, to a degree that is reasonable in the
circumstances, the consequences which a gi
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ven action may entail» (Sunday Times – United
Kingdom, 26. april 1979, avsnitt 49).
Den som inngrepet er rettet mot må kunne
overskue konsekvensene av inngrepet og reglen
må gi en tilfredsstillende indikasjon på når et inn
grep kan bli aktuelt, for å avverge at den enkelte
blir utsatt for vilkårlige og uforutsigbare inngrep
fra staten. Normen må ha en viss presisjon når det
gjelder inngrepets karakter og omfang, og lovteks
tens ordlyd kan ikke i vesentlig grad avvike fra den
ferdig tolkede regel. Dersom bestemmelsen gir
forvaltningen et skjønn, må det være rammer for
skjønnet for å unngå vilkårlige inngrep. Eventuelle
retningslinjer for skjønnet kan fremgå for eksem
pel i forarbeider eller rettspraksis. Kravet til presi
sjon vil avhenge av inngrepets karakter. I flere
saker har EMD understreket at ved hemmelig
overvåking, det vil si hvor individet ikke kjenner til
behandlingen, er faren for vilkårlige inngrep stør
re, og kravene til klarhet i normen øker. Hvor
strenge krav som stilles til presisjon, avhenger
også av hvor praktisk det er å lage klare regler på
det konkrete området.
Lovskravet, og således kravet til forutberegn
lighet, er et meget sentralt krav til politiets behand
ling av personopplysninger. Det må således finnes
et rettslig grunnlag for den behandlingen politiet
gjør.
Tilgjengelighetskravet innebærer at regelver
ket for politiets behandling av personopplysninger
må være nedskrevet og kunngjort overfor den det
gjelder. I dag finnes mesteparten av reguleringen
av politiets registre i rundskriv og interne instruk
ser. Utvalget anbefaler at dette endres. Kravet om
offentliggjøring innebærer i de aller fleste tilfeller
at regulering i form av rundskriv ikke er tilstrekke
lig, og reglene bør minst være forankret i forskrift.
Reglene må videre ha tilstrekkelig presisjon til
at behandlingen er forutsigbar for allmennheten
og den registrerte. Kravet til en klar lovhjemmel,
vil få betydning både for utformingen av lovteks
ten, men også for hvor detaljerte forskriftene skal
være, se nærmere punkt 11.7 og kapittel 24. EMD
har konstatert at det går en grense for hvor detal
jert reguleringen skal være ved kriminalitetsbe
kjempelse, da reguleringen ikke må hindre den
effektive kriminalitetsbekjempelse. På den annen
side er det viktig at politiets fullmakter har klare
rammer.
I Rotaru-dommen avsnitt 56 flg. er premissene
forholdsvis klare i forhold til hva som kreves av
regulering ved behandling av personopplysninger
i sikkerhetstjenesten:
«56. The «quality» of the legal rules relied on in
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this case must therefore be scrutinised, with a
view, in particular, to ascertaining whether do
mestic law laid down with sufficient precision
the circumstances in which the RIS could store
and make use of information relating to the
applicant’s private life.
57. The Court notes in this connection that
section 8 of Law no. 14/1992 provides that in
formation affecting national security may be
gathered, recorded and archived in secret files.
No provision of domestic law, however, lays
down any limits on the exercise of those po
wers. Thus, for instance, the aforesaid Law do
es not define the kind of information that may
be recorded, the categories of people against
whom surveillance measures such as gathe
ring and keeping information may be taken, the
circumstances in which such measures may be
taken or the procedure to be followed. Similar
ly, the Law does not lay down limits on the age
of information held or the length of time for
which it may be kept.
Section 45 of the Law empowers the RIS to
take over for storage and use the archives that
belonged to the former intelligence services
operating on Romanian territory and allows in
spection of RIS documents with the Director’s
consent.
The Court notes that this section contains
no explicit, detailed provision concerning the
persons authorised to consult the files, the na
ture of the files, the procedure to be followed or
the use that may be made of the information
thus obtained.»
Utvalget vil komme fortløpende tilbake til lovs
kravet under drøftelsene.

5.2.2.4

Kravet om et legitimt formål

Inngrepet må ha til hensikt å fremme et av de
legitime formålene som fremgår av EMK artikkel
8. De delene av politiets og PSTs virksomhet som
omfattes av politiregisterloven, må sies å falle inn
under hensynet til den nasjonale sikkerhet, offent
lige trygghet og forebygging av uorden eller krimi
nalitet.

5.2.2.5

Kravet om at inngrepet må være
nødvendig i et demokratisk samfunn

Oversikt over vilkåret
I sin prøvelse har EMD sjelden en streng vurde
ring av om inngrepet oppfyller et av de legitime
formålene, noe som også reflekteres i utvalgets
korte drøftelse ovenfor. Derimot foretas en grun
dig vurdering av om inngrepet som skal ivareta det

legitime formålet er nødvendig i forhold til for
målet. Inngrepet må ikke være uunnværlig, men
det må være et tvingende samfunnsmessig behov
for inngrepet og inngrepet må ikke være mer om
fattende enn det som er nødvendig ut fra det tvin
gende samfunnsmessige behovet, med andre ord
må inngrepet være proporsjonalt i forhold til det
formål inngrepet skal ivareta (se for eksempel Ols
son – Sverige, 24. mars 1988, avsnitt 67). Vurderin
gen av hva som er nødvendig og proporsjonalt vil
variere fra livsområde til livsområde. I tillegg til
dette har EMD overlatt et visst skjønn til konven
sjonsstatene, såkalt «margin of appreciation», som
gir et visst spillerom med hensyn til hvilke tiltak
som skal iverksettes. Også dette vil variere fra liv
sområde til livsområde.

Tvingende samfunnsmessige behov
For at kravet om et tvingende samfunnsmessig
behov skal være oppfylt, må begrunnelsen bak inn
grepet være relevant («relevant») og tilstrekkelig
(«sufficient»). Det vil si at inngrepet må forankres i
og i tilstrekkelig grad bidra til å fremme de legiti
me formålene, som for politiets del er den nasjona
le sikkerhet, offentlige trygghet eller forebygge
uorden eller kriminalitet.
At behandling av personopplysninger er nød
vendig for politiet er klart. Politiets registre bidrar i
vesentlig grad til kriminalitetsbekjempelse. For fo
rebyggende virksomhet er informasjonsbehand
lingen enda viktigere for å kunne ha oversikt over
situasjonen. Generelt må dette vilkåret anses opp
fylt for den behandling av opplysninger som skjer
innad i politiet. Hvilken adgang politiet skal ha til å
utlevere opplysningene, herunder til andre formål
enn de kriminalitetsbekjempende, behandles i ka
pittel 14, særlig punkt 14.8.3.

Proporsjonalitetskravet
I proporsjonalitetskravet ligger at de samfunns
hensyn som begrunner inngrepet må veies opp
mot interessen til den som blir utsatt for inngrepet.
Jo viktigere det samfunnsmessige hensynet er, jo
større inngrep legitimerer formålet.
Fordi politiets metoder i kriminalitetsbekjem
pelsen i betydelig grad griper inn i det enkelte
individs privatliv, må de være begrenset til det som
er nødvendig i et demokratisk samfunn. Utvalgets
oppgave er imidlertid å vurdere den etterfølgende
behandlingen av personopplysninger som genere
res fra metoden, og ikke selve metoden. At behandling av personopplysninger er nødvendig for
politiet i politimessige oppgaver, er gjentatte gan
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ger fastslått av EMD. Domstolen har også uttalt at
det ikke nødvendigvis er slik at den registrerte
skal ha innsyn i de opplysninger politiet behandler.
Både nasjonal sikkerhet og forebygging og be
kjempelse av uorden og kriminalitet åpner for for
holdsvis store inngrep, da all form for kriminalitet
er en trussel mot det demokratiske samfunnet. Ge
nerelt anses PST å forebygge og etterforske krimi
nalitet som kan få langt større konsekvenser for
samfunnet enn den kriminalitet politiet etterfors
ker. Slik sett kan også PSTs fullmakter være videre
enn politiets. At det alminnelige politiets inngrep
kan være mindre omfattende, innebærer ikke at
kravene til klarhet rundt inngrepets art er noe
mindre, snarere tvert i mot.
På den andre siden kan inngrepene ikke være
for store, da dette heller ikke kjennetegner et de
mokratisk samfunn. Blir overvåkingen fra politiet
for omfattende, eller deres rolle for fremtredende,
vil staten bli totalitær. Det er derfor grenser for
hvor langt staten kan gå i å gi politiet fullmakter til
å behandle opplysninger og lage profiler av enkelt
personer.
De nasjonale myndigheters adgang til å åpne
for inngrep på eget territorium der de mener det er
nødvendig, begrenses av krav til kontrollordnin
ger. Kontrollordningene skal bidra til at inngrepet
skjer i samsvar med de normer som er vedtatt. Om
kontrollordninger uttales det i Leander – Sverige,
26. mars 1997, avsnitt 60:
«Nevertheless, in view of the risk that a system
of secret surveillance for the protection of na
tional security poses of undermining or even
destroying democracy on the ground of defen
ding it, the Court must be satisfied that there
exist adequate and effective guarantees against
abuse.»
Selv om behandlingen anses nødvendig skal
det altså være tilfredsstillende og effektive garanti
er mot misbruk. Ved alvorlige inngrep vil også
kravene til kontrollordninger være strengere, for å
oppveie mot de inngrep som skjer. Utvalget vil
komme nærmere tilbake til hvilke krav som stilles
til kontrollordninger i kapittel 21.

5.2.3

Artikkel 13

Det følger av artikkel 13 at:
«Enhver hvis rettigheter og friheter fastlagt i
denne konvensjon blir krenket, skal ha en ef
fektiv prøvningsrett ved en nasjonal myndighet
uansett om krenkelsen er begått av personer
som handler i offisiell egenskap».
Bestemmelsen er tolket slik at enhver har prø
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vingsrett for prosedable (»arguable») krav. I Møse
s. 95 oppsummeres EMK artikkel 13 på følgende
måte:
«På det nasjonale plan skal det være tilgjenge
lig en prøvingsinstans som kan håndheve kon
vensjonsrettighetenes innhold, uansett i hvil
ken form de er sikret i den interne rettsorden.
Prøvingen skal gjøre det mulig for den nasjona
le myndighet både å ta standpunkt til innholdet
i klagen over at konvensjonen er krenket, og å
gi egnet beskyttelse («relief») mot krenkelsen.
Statene har et visst spillerom når det gjelder
hvordan de skal gjennomføre disse forpliktel
sene. Omfanget av plikten etter art. 13 avhen
ger av hvilken type klage som foreligger, men
prøvningen må være effektiv, både rettslig og
faktisk. Den innklagede stat må ikke uberetti
get («unjustifiably»), ved handling eller unnla
telser, hindre utøvelse av prøvingsretten.
Prøvingsinstansen må ikke nødvendigvis
være judisiell, men hvis ikke vil den kompetan
se og garantier være relevant for å bedømme
om prøvingen er effektiv. Administrativ prø
ving er altså i og for seg tilstrekkelig.».
Selv om hver enkelt prøvingsinstans i seg selv
ikke tilfredsstiller kravene i EMK artikkel 13, har
EMD kommet til at prøvingsinstansene sett under
ett oppfyller kravene i bestemmelsen, se Leander –
Sverige, 26. mars 1987, avsnitt 76-84.

5.3 Forholdet til arkivlovgivningen
5.3.1

Plikten til å føre arkiv –
begrensninger på å rette og slette
opplysninger

Arkivloven § 6 pålegger alle offentlige organer,
herunder politiet og påtalemyndigheten, å ha ar
kiv. Med arkiv forstås dokumenter som er blitt til
som ledd i en virksomhet, jf. arkivloven § 2b jf.
§ 2a. Arkivlovens formål er å sikre arkiver som har
betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi el
ler som inneholder rettslig eller viktig forvaltnings
messig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt
vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden. I henhold til arkivforskriften § 2-2 er det utarbeidet en
arkivplan for Politi- og lensmannsetaten, «Arkiv
plan. Politireform 2000. Versjon 1.0. 31. januar
2002», samt «Lokale tilpasninger til arkivplan. Poli
tireform 2000. Versjon 1.0. 31. januar 2002». Arkiv
planene dokumenterer arkivorganisasjonen og
reglene for hvordan arkivet med alle arkivseriene
skal forvaltes ved politidistriktene og driftsenhe
tene.
Utgangspunktet i arkivloven § 9 er at arkivma

NOU 2003: 21

110
Kapittel 5

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

teriale ikke kan kasseres. Dersom dokumentene
har hatt noe å si for saksforberedelser, vedtak eller
annet som etter formålet med arkivloven bør kunne dokumenteres kan de heller ikke rettes på en
slik måte at tidligere uriktige eller ufullstendige
opplysninger blir slettet. Unntatt fra dette er doku
menter hvor Riksarkivaren samtykker eller hvor
adgangen til sletting fremgår av arkivforskriften. I
personopplysningsloven og helseregisterloven er
det imidlertid åpnet for sletting, under forutsetning
av at Riksarkivaren godkjenner denne. Disse be
grensningene gjelder også for politiet.

5.3.2

Avlevering av materiale – bevaring og
kassasjon

Materiale som ikke kan slettes, skal i henhold til
arkivloven § 10 avleveres til Riksarkivaren i sam
svar med reglene i arkivforskriften. Det følger av
påtaleinstruksen § 2-2 femte ledd at «dokumentene
skal overleveres Arkivverket i henhold til de regler
som er fastsatt om dette».
Før materialet avleveres, skal såkalt arkivav
grensning og kassasjon være gjennomført i henhold til reglene i arkivforskriften §§ 3-19–3-21 jf.
arkivforskriften § 5-4. Arkivavgrensning inne
bærer at dokumenter som verken er gjenstand for
saksbehandling eller har verdi som dokumenta
sjon holdes utenfor eller fjernes fra arkivet. Det er
overlatt til Riksarkivaren å ta stilling til hvordan
detaljreglene for kassasjon skal utformes. Tanken
er at bevaring og arkivmessig forsvarlighet kan
overlates til Riksarkivarens faglige vurdering. På
bakgrunn av dette lages det kassasjonsplaner, som
gir oversikt over hvilke regler som gjelder for kas
sasjon i en virksomhet, herunder hva slags arkiv
materiale som kan kasseres, når det kan skje og på
hvilken måte. Normalt utarbeider etaten, i samar
beid med Riksarkivaren, et forslag, som sendes til
godkjenning hos arkivaren.
Per i dag foregår det et omfattende arbeid med
å gjennomgå politiets manuelle og elektroniske ar
kiver, for så å utarbeide bevarings- og kassasjons
planer for begge arkiver, og da fortrinnsvis en fel
les plan. I dag er det egne planer for henholdsvis
papirarkiver og elektroniske arkiver. Imidlertid er
det flere elektroniske systemer med prinsipiell be
varingsverdig informasjon som kasseres av praktisk-økonomiske årsaker. I slike tilfeller skal mate
riale bevares på papir inntil det tas i bruk elektro
niske systemer som er fullgodt tilrettelagt for beva
ring. Den samme type informasjon skal imidlertid
også bevares elektronisk for systemer som vil kunne produsere tilfredsstillende arkivuttrekk for av
levering.

For elektronisk materiale har Riksarkivaren
Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for politi
og lensmannsetatens elektroniske materiale, da
tert 9. desember 2002. Planen omfatter ikke fag
systemer som brukes eksklusivt av Politidirektora
tet, Kripos, Økokrim og Utrykningspolitiet. Utred
ningen er basert på «Innstiling til samlet bevarings
plan for Politi- og lensmannsetatens elektroniske
arkivmateriale, Trondheim, 30. april 2002» og
«Forslag til bevarings- og kassasjonsplan for elektro
niske arkiver innenfor justissektoren og politi- og
lensmannsetaten Politireform 2002, Trondheim 1.
mars 2002».
Bevarings- og kassasjonsplanene for politi- og
lensmannsetatens papirbaserte arkivmateriale er
uoversiktlig. Det finnes ingen konsolidert versjon,
men den er fordelt på rundskriv G-259/75 og
G-200/86, som er endret i rundskriv G-9/97. Videre finnes bestemmelser i G-105/95 om personalia
mapper, G-91/87 om lensmannskontorenes kassa
sjonsregler og en egen instruks fra Oslo politidi
strikt av 31. januar 1989.
Av arkivforskriften § 5-2 følger det at arkivma
terialet bør overleveres når det er 25-30 år gammelt. Nærmere detaljer for når arkivmaterialet
skal avleveres fra politiet finnes i Bevarings- og
kassasjonsplanene med vedlegg, og utvalget går
ikke nærmere inn på disse. Det nevnes imidlertid
at papirversjonen av straffesaksdokumentene skal
avleveres til statsarkivet etter 25 år. Når Arkivver
ket har mottatt dokumentene overtar Riksarkiva
ren råderetten over arkivet, og dokumentene er
undergitt de regler som gjelder for Arkivverkets
saksbehandlingsregler, herunder forvaltningslo
ven § 13 flg., jf. NOU 1984: 27 s. 71.

5.3.3

Allmennhetens tilgang til materiale
overlevert Riksarkivaren

Det følger av arkivforskriften § 5-6 at arkivmateri
alet skal være tilgjengelig for allmennheten innen
for rammene som følger av gjeldende regler om
innsynsrett, taushetsplikt og gradering. I utgangs
punktet vil opplysninger være tilgjengelige for all
mennheten 60 år etter at de blir oversendt til Riks
arkivaren, jf. forvaltningsloven § 13c tredje ledd
andre punktum. Riksarkivaren har i kgl. res. 16.
desember 1977 del IV nr. 2 fått hjemmel til å be
stemme at taushetsplikten av hensyn til personver
net skal gjelde ut over 60 år for saker som oppbeva
res av arkivverket. Med hjemmel i denne bestem
melsen har Riksarkivaren fastsatt at taushetsplik
ten i straffesaker først oppheves etter 80 år.
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5.4 Internasjonale konvensjoner
5.4.1

Oversikt over temaet

Norge er part i flere internasjonale konvensjoner
som er av betydning for politiets behandling av
personopplysninger, enten fordi de setter grenser
for hva politiet kan gjøre, eller fordi de kommer
med anbefalinger om behandlingen. Slik sett kunne også EMK artikkel 8 vært behandlet i dette
punktet, men siden EMK gjelder som norsk lov og
har forrang ved motstrid, har utvalget valgt å behandle den i et eget punkt.
I punkt 5.4 gir utvalget en kort oversikt over
relevante internasjonale konvensjoner, men vil
komme fortløpende tilbake til konvensjonene un
der drøftelsene i del II.

5.4.2

Personverndirektivet

Norge er bundet av Europaparlamentets- og råds
direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyt
telse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveks
ling av slike opplysninger (personverndirektivet).
Direktivet er inkorporert gjennom personopplys
ningsloven, og utvalget går ikke nærmere inn på
direktivets materielle innhold i dette kapittelet.
Det følger av personverndirektivet artikkel 3
nr. 2 at direktivet ikke gjelder for:
«behandling av personopplysninger som ut
føres i forbindelse med utøvelse av virksomhet
som ikke omfattes av fellesskapsrettens virke
område, f.eks. den virksomhet som er fastsatt i
avdeling V og VI i traktaten om Den europeiske
union, og ikke under noen omstendighet på
behandling som gjelder offentlig sikkerhet, for
svar, statens sikkerhet (herunder statens øko
nomiske interesser når behandlingen er for
bundet med spørsmål om statens sikkerhet) og
statens virksomhet på det strafferettslige om
råde».
I hvilken grad direktivet kommer til anvendel
se på politiets og påtalemyndighetens behandling
av personopplysninger, drøftes nærmere i punkt
8.6, og for PST drøftes samme tema i punkt 23.2.
Direktivet gjelder i all hovedsak ikke for politire
gisterlovens anvendelsesområde.
Slik det fremgår av utredningen kapittel 8, fo
reslår utvalget at politiets forvaltningsvirksomhet
skal falle utenfor politiregisterloven. For denne delen av virksomheten kommer således personopp
lysningsloven og personverndirektivet direkte til
anvendelse.

Kapittel 5

For direktivets betydning for politiet, se kapit
tel 8.

5.4.3

Europarådets personvernkonvensjon

Europarådets personvernkonvensjon (Convention
for the Protection of Individuals with regard to the
Automatic Prosessing for Personal Data) 28. janu
ar 1981 nr. 108 er ratifisert av Norge, og trådte i
kraft 1. oktober 1985.
Personvernkonvensjonen gjelder både for pri
vat og offentlig sektor. I artikkel 9 er det åpnet for
at det kan gjøres unntak fra en del sentrale per
sonvernprinsipper, dersom det blir fastsatt i lov og
er nødvendig i et demokratisk samfunn for å ivare
ta «[s]tate security, public safety, (...) or the suppres
sion of criminal offences». Unntaket er bygget opp
på samme måte som unntaket i EMK artikkel 8 nr.
2, se nærmere punkt 5.2.
Europarådet har imidlertid laget en rekomman
dasjon for politisektoren (politirekommandasjo
nen), hvor det oppstilles retningslinjer for hva som
bør gjelde der det er gjort unntak fra personvern
konvensjonen. Rekommandasjonen er ikke folke
rettslig bindende, og behandles nærmere i punkt
5.4.4.
Utvalget vil ikke omtale personvernkonvensjo
nen nærmere i det følgende, da rammeverket an
ses tilstrekklig godt opplyst ved at det refereres til
EMK artikkel 8, personverndirektivet og politire
kommandasjonen.

5.4.4
5.4.4.1

Europarådets rekommandasjon om
behandling av personopplysninger i
politiet
Om Europarådets politirekommandasjon

På bakgrunn av økende behandling av personopp
lysninger i politiet og utviklingen innenfor IT-sektoren vedtok Europarådet den 17. september 1987
«Recommendation No. R (87) 15 Regulating the use
of personal data in the police sector». Rekommanda
sjonen har sin bakgrunn i Euorparådets person
vernkonvensjon 28. januar 1981 nr. 108, og har
som siktemål å gjøre prinsippene i konvensjonen
klarere for politisektoren. I arbeidet med rekom
mandasjonen er prinsippene nedfelt i EMK artik
kel 8 ment ivaretatt.
Rekommandasjonen er ikke bindende for med
lemslandene, men Europarådet anbefaler imidler
tid at medlemsstatene tar hensyn til rekommanda
sjonens prinsipper i sin lovgivning, og at prinsippe
ne blir gjort tilgjengelige for allmennheten.
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Hensikten med rekommandasjonen er å balan
sere interessene mellom kriminalitetsbekjempelse
og personvern, jf. rekommandasjonens fortale fem
te avsnitt. Den kommer til anvendelse på innsam
ling, lagring, bruk og overføring av persondata
som behandles elektronisk for politiformål (nær
mere om anvendelsesområdet, se punkt 8.2.2), og
omfatter således både politiets straffesaksbehand
ling og annet arbeid. Den gjelder også arbeid knyt
tet til rikets sikkerhet, men ikke slik at den skal
begrense landets handlingsfrihet i disse tilfellene.
Det følger av kommentarene til konvensjonen at
«state security» skal forstås som
«protecting national sovereignty against inter
nal or external threats, including the protection
of the international relations of the state».
Det understrekes i kommentarene til rekom
mandasjonen punkt 30 at den kun oppstiller mini
mumsgarantier, og at medlemsstatene står fritt til
å gi den enkelte borger bedre beskyttelse.

5.4.4.2

Evaluering av politirekommandasjonen

Første evaluering av politirekommandasjonen
I 1992 ble Recommendation 1181 (1992) on police
co-operation and protection of personal data in the
police sector (CJ-PD (94) 7) avgitt. Det var ønske
om at det skulle lages en konvensjon om behand
ling av personopplysninger i politiet basert på de
prinsippene som var nedfelt i rekommandasjonen,
og det ble nedsatt en evalueringsgruppe for å se
nærmere på dette. Evalueringsgruppen avga rap
port den 19. april 1994, hvor den ikke gikk inn for
en ny konvensjon. Det var enighet om at det ville ta
lang tid å utarbeide en konvensjon, og at innen
man hadde kommet til enighet, ville prinsippene
være foreldet. Det ble enighet om at det var mer
hensiktsmessig å foreta en evaluering av rekom
mandasjonen hvert 4. år, hvor første evaluering
skulle skje i 1998. Ut over dette fant gruppen at
rekommandasjonen på det tidspunkt ga tilstrekke
lig beskyttelse.

Andre evaluering av politirekommandasjonen
Ny evalueringsrapport ble avgitt 28. oktober 1999.
Evalueringskomiteen mente at rekommandasjo
nen ga tilstrekkelig beskyttelse på evalueringstids
punktet. Det ble imidlertid uttalt at det ved neste
evaluering burde vurderes om det var grunnlag for
å utarbeide andre juridiske instrumenter. Formelt
ville det være vanskelig å endre rekommandasjo
nen, da det var henvist til den i andre konven

sjoner. Behovet for nye juridiske instrumenter
oppsto som en følge av at organisert kriminalitet
ikke fantes i samme form ved utarbeidelsen av
rekommandasjonen, og at etterretningsregistre
tidligere var bygget opp på en annen og mer be
grenset måte. Evalueringsgruppen konkluderte
med at følgende punkter burde særlig vurderes
neste gang: Definere målgruppen for etterretning,
lagringstid for etterretningsinformasjon, bruk av
personopplysninger om personer som ikke er mis
tenkt, kobling av personopplysninger fra offentlige
kilder, varsling av personer som er registrert, lagring og bruk av genetiske data med tanke på å
gjenkjenne kriminelle, etableringen av en overord
net myndighet og instrumenter for å regulere bruk
av personopplysninger innhentet ved overvåkings
metoder. Utvalget har tatt disse anbefalingene i
betraktning i utredningen.

Tredje evaluering av politirekommandasjonen
Det ble foretatt en tredje evaluering i 2002, og
endelig rapport ble avgitt mai 2003. Denne gangen
ble mandatet til evalueringskomiteen utvidet, og
det ble således avgitt to rapporter:
– Report on the impact of data protection prin
ciples on judicial data in criminal matters in
cluding in the framework of judicial co-operation in criminal matters
– Report on the third evaluation of recommenda
tion No. R (87) 15 on the use of personal data in
the police sector
Den første rapporten omhandler straffesaker, og
er således av betydning for utvalgets arbeid. Rap
porten omtales som «Rapport om personvern i
straffesak».
Den andre rapporten er en evaluering av poli
tirekommandasjonen, og omtales som «Tredje eva
lueringsrapport av politirekommandasjonen». Den
tar særlig for seg forebyggende virksomhet, og
politiets adgang til å drive slik virksomhet, men
omfatter også straffesaksbehandlingen. Evaluerin
gen har vært av stor betydning for utvalgets ar
beid, og er i likhet med evaluering nr. 2 gjengitt en
rekke steder. Den tredje evalueringen har i særlig
grad vært av betydning for kapittel 12. Evaluerin
gen fokuserer på forskjellen mellom faste registre
og ad hoc registre, og politiets adgang til å bruke
opplysningene til forskjellige formål. Videre behandles grundig hvilke kategorier personer politi
et kan behandle opplysninger om, særlig i forebyg
gende øyemed. Det tredje sentrale temaet er hvor
lenge opplysninger kan lagres. Videre behandles
også adgangen til å utlevere opplysninger fra politi
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Sannsynligvis er det siste gang en slik generell
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evaluering foretas, og det foreslås i stedet å lage
retningslinjer for spesielle tema, som for eksempel
etterretning.
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Kapittel 6

Rettstilstanden i andre land
6.1

Innledning

Utvalget har sett nærmere på dansk, svensk og
nederlandsk rett om politiets og påtalemyndighe
tens behandling av personopplysninger. Både poli
tiets oppbygning og prosesslovgivningen varierer
fra land til land, og medfører at lovgivningen ikke
alltid er helt sammenlignbar. Det er mange paral
lelle problemstillinger som de forskjellige landene
har valgt å løse på ulike måter, og utvalget har
derfor sett nærmere på modellene. Utvalget har
valgt å konsentrere seg om de landene hvor lovgiv
ningen er forholdsvis ny og hvor man har tatt
høyde for de internasjonale forpliktelsene som be
skrevet i punkt 5.4.
På grunn av det utstrakte internasjonale politi
samarbeidet, har regelverket mange fellestrekk.
For eksempel har alle EU/EØS-land såkalte
Schengen-registre, da Schengen-avtalen pålegger
medlemmene dette, se nærmere 3.6.7.4. DNA-registrene er tilsvarende det norske, idet regelverket
er basert på Europarådets rekommandasjon om
bruk av DNA-profiler i straffesaker. Utvalget går
ikke nærmere inn på disse.

6.2
6.2.1
6.2.1.2

Danmark
Persondataloven
Generelt

Tidligere hadde Danmark forskjellige lover for
personregistre i privat sektor og registre i offentlig
sektor. I offentlig sektor måtte det innhentes tilla
telse fra statsråden for å opprette et register, og for
registre med «fortrolige» opplysninger skulle det i
tillegg opprettes forskrifter for bruk av registeret.
Politiets registre ble ansett å innholde fortrolige
opplysninger, og alle hadde hjemmel i forskrift.
I dag reguleres all behandling av personopplys
ninger, også politiets, av persondataloven 31. mai
2000. Persondataloven tilsvarer den norske per
sonopplysningsloven, og er basert på personvern
direktivet. Persondataloven er preget av at Dan
mark tidligere hadde to lover, og det er flere spe
sialbestemmelser for behandling av personopplys

ninger i offentlig sektor. Innholdsmessig avviker
de ikke i noen særlig grad fra bestemmelsene som
gjelder for privat sektor, men ordlyden er bedre
tilpasset forvaltningens oppbygning. Det er også
vedtatt en egen forskrift nr. 528 av 15. juni 2000 om
sikkerhetsforanstaltninger offentlige myndigheter
skal ivareta i forbindelse med behandlingen av per
sonopplysninger i den offentlige forvaltning.

6.2.1.2

Meldesystem

I henhold til persondataloven kp. 12 skal alle be
handlinger innenfor den offentlige forvaltningen
meldes til Datatilsynet, herunder politiets registre.
Meldesystemet skal gjøre det mulig for Datatilsy
net å kontrollere behandlingene, samtidig som det
skaper åpenhet om behandlingene overfor borger
ne. I utgangspunktet er alle meldinger offentlige
og tilgjengelige på Datatilsynets hjemmesider
(www.datatilsynet.dk). Den enkelte kan se hvem
som er behandlingsansvarlig, formålet med be
handlingen, få en generell oversikt over behandlin
gen, se hvilke opplysninger som behandles, hvem
som er mottakere av opplysningene, tidspunkt for
sletting av opplysningene, sikkerhetstiltak med vi
dere. Det er imidlertid gjort unntak fra offentlighe
ten dersom det er nødvendig for forebygging, opp
klaring og forfølgning av lovbrudd. Kommer unn
taket til anvendelse, unntas kun de «nødvendige»
delene fra offentligheten, mens resten av meldin
gen er tilgjengelig. Datatilsynet er kontrollorgan
for politiets behandlinger, og har tilgang til opplys
ningene som er unndratt offentligheten. De kan
også kreve andre opplysninger enn det som følger
av meldeskjemaet, dersom det er nødvendig for å
kontrollere behandlingen.
Meldinger som inneholder opplysninger om
rent private forhold, som rasemessig eller etnisk
bakgrunn, politisk, religiøs eller filosofisk overbe
visning, fagforeningstilhørighet, opplysninger om
helsemessige eller seksuelle forhold, opplysninger
om straffbare forhold, sosiale problemer med videre, skal godkjennes av Datatilsynet før behandlin
gen starter. I praksis vil derfor så å si alle politiets
registre måtte godkjennes av Datatilsynet.
Kun to behandlinger hos det danske politiet er
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særskilt regulert i lovverket, og det er kriminalre
gisteret (se punkt 6.2.2) og DNA-registeret. Alle
andre registre reguleres av persondataloven og
meldes til Datatilsynet. Et eksempel på en behand
ling som meldes er en database kalt «Politiets Efter
forskningsstøtte Database», som er svært lik vårt
Krimsys. Databasen er meldt på vanlig måte, og
følger de alminnelige bestemmelsene i personda
taloven.
Rikspolischefen er øverste politimyndighet, og
behandlingsansvarlig for politiets sentrale regi
stre. Registrene er meldt til Datatilsynet av Riks
polischefen. Der flere offentlige organer bruker
samme database, er det adgang til å sende en så
kalt tilslutningsmelding. Det vil si at det overord
nede organet sender en melding for databasen, og
de underordnede organene som brukere tilslutter
seg denne. For flere av registrene har Rikspoli
schefen sendt tilslutningsmelding som det enkelte
distriktet har tilsluttet. I tillegg til de sentrale mel
dingene, må det lokale distriktet selv melde sine
egne behandlinger, det vil si de behandlinger og
databaser som ikke er sentralt styrt. Rikspolische
fen har, som øverste politimyndighet, ikke gitt tilla
telse til at det opprettes lokale registre der det
finnes et sentralt alternativ.
Som behandlingsansvarlig for de sentrale be
handlingene, har Rikspolischefen en viss kontroll
over politiets behandling av personopplysninger.
Det enkelte distrikt har likevel stor frihet til å opp
rette registre, så lenge de holder seg innenfor per
sondatalovens bestemmelser.
Den behandlingsansvarlige er pålagt å ha en
liste over behandlinger hvor han er ansvarlig.

6.2.1.3

Reguleringen av behandlingen

Utgangspunktet er at politiet må følge de alminne
lige reglene i persondataloven, men det finnes
noen spesialbestemmelser. Det rettslige grunnla
get for at politiet kan behandle opplysninger i sin
virksomhet finnes i persondataloven § 6. Av § 7 stk.
6 fremgår det at det er adgang til å behandle sensi
tive personopplysninger, dersom behandlingen er
nødvendig av hensyn til offentlige myndigheters
ivaretakelse av sine oppgaver på det strafferetts
lige området.
Det er ikke gjort unntak fra de alminnelige be
handlingsreglene. I henhold til persondataloven
§ 5 skal opplysningene kun brukes til uttrykkelig
angitte og saklige formål, opplysningene skal være
relevante og tilstrekkelige og ikke omfatte mer
enn det som er nødvendig ut fra formålet, samtidig
som det skal foretas nødvendig kontroll for å sikre

Kapittel 6

at det ikke behandles uriktige eller villedende opp
lysninger og at opplysningene ajourføres.
Den registrertes rettigheter er begrenset i forhold til lovens alminnelige utgangspunkt. Kapittel
8 om informasjonsplikt overfor den registrerte
kommer ikke til anvendelse, jf. persondataloven §
2 stk. 4. Videre har den registrerte ikke innsynsrett
der den registrertes interesse må vike for forebyg
gelse, etterforsking, avsløring og rettsforfølgning i
straffesaker, jf. § 32 jf. § 30. Reglene om plikt til å
rette, slette eller blokkere opplysninger om den
registrerte, kommer heller ikke til anvendelse, jf. §
2 stk. 4. Den registrerte har heller ikke rett til å
kreve innsyn i logikken i et rettslig beslutningssy
stem.
Politiet er gitt en særskilt rett til å overføre
opplysningene til tredjeland, dersom det er nød
vendig for å forebygge, etterforske og forfølge
straffbare handlinger, straffefullbyrdelse eller be
skyttelse av siktede, vitner eller andre i saker om
strafferettslig forfølgning.
Endelig nevnes at persondatalovens bestem
melser om tilsyn kommer til anvendelse også i
forhold til politiet, hvilket innebærer at Datatilsy
net av eget tiltak, eller etter klage fra en registrert,
skal påse at behandlingen av opplysninger finner
sted i overensstemmelse med loven og regler ut
stedt i medhold av den.

6.2.2

Kriminalregisteret

Kriminalregisteret er en av de databasene som er
særskilt regulert i forskrift. Hjemmelsgrunnlaget
for kriminalregisteret er persondataloven § 72 jf.
§ 32, hvor statsråden har fått myndighet til i sær
skilte tilfeller å fastsette nærmere regler for be
handlinger som utføres av den offentlige forvalt
ningen. Årsaken til særreguleringen er at opplys
ningene fra registeret også kan brukes av private.
Kriminalregisteret består av en «afgørelsesdel»
og en «efterforskningsdel», som reguleres paral
lelt i forskriften. Fordi registeret er todelt, har det
flere formål:
– registrere avgjørelser til bruk i strafferettsplei
en
– tjene som internt arbeidsregister i politiet
– danne grunnlag for utskrift av straffattester og
andre meddelelser til bruk i strafferettspleien,
til privat bruk og til bruk for andre myndighe
ter
– grunnlag for kriminalstatistikk
– danne grunnlag for søknader om dansk stats
borgerskap
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Hvilke opplysninger som kan lagres i de to delene,
er uttømmende regulert i forskriften. I avgjørelses
delen registreres opplysninger om personer som
det er truffet avgjørelse om i straffesaker. I etter
forskingsdelen registreres opplysninger som er av
politimessig betydning. Det er identifikasjonsopp
lysninger, saker, etterlysningsopplysninger, opp
lysninger om siktelser, frihetsberøvelser og avgjø
relser, særlige typer innberetninger (for eksempel
førerkortsaker), mistede legitimasjonspapirer og
opplysninger om permisjon fra soning. I tillegg
finnes det en uttømmende liste over 32 aktuali
tetsanmerkninger som kan registreres på en per
son, uavhengig om en sak verserer. Aktualitetsan
merkning kan for eksempel være «bevæpnet med
skytevåpen», «farlig» eller «nektelse av ervervs
messig førerkort». I tillegg kan politiet registrere
diverse anmerkninger på en person, som for ek
sempel at foto finnes. Politiet er på visse vilkår gitt
anledning til å registrere barn under den kriminel
le lavalder i registeret.
Kriminalregisteret har svært detaljerte slette
regler, hvor det differensieres mellom de forskjelli
ge opplysningene. Slettingen skjer automatisk.
Det er også detaljerte regler om adgangen til å
utlevere opplysningene, både til den registrerte, til
private, til forskningsbruk og til andre offentlige
myndigheter. Blant annet hentes opplysninger til
politiattester fra Kriminalregisteret.

6.3
6.3.1

Sverige
Generelt om politiets registre

Sverige har gjennomgått sine politiregistre grun
dig fra midten av 1990-årene og frem til i dag. Det
ble fremsatt flere lovforslag i 1998, samme år som
personuppgiftslagen (1998:204), basert på person
verndirektivet, ble vedtatt. Utgangspunktet er at
personuppgiftslagen gjelder all behandling av per
sonopplysninger i politiet. De registre som Riks
polisstyrelsen er ansvarlige for, reguleres i tillegg
av polisdatalagen. Polisdatalagen inneholder kun
særbestemmelser for politiets behandling av per
sonopplysninger, og utfylles av personuppgiftsla
gen.
Belastningsregisteret og mistankeregisteret er
på bakgrunn av sin sentrale betydning for politiet
og offentlige myndigheter skilt ut i egne lover, selv
om Rikspolisstyrelsen er ansvarlig.
Politiet plikter ikke å informere den registrerte
om at politiet behandler den registrertes person
opplysninger. For polisdatalagen følger dette av
unntakene i personuppgiftslagen, for mistankere

gisteret og belastningsregisteret følger det direkte
av de respektive spesiallovene og i andre tilfeller
følger det av taushetspliktsbestemmelsene.
De registrene/behandlingene som ikke er sær
skilt regulert, faller inn under personuppgiftsla
gen, og er meldepliktige til Datainspektionen på
lik linje med andre behandlinger og registre. De
generelle bestemmelsene i personuppgiftslagen
om informasjonssikkerhet og internkontroll gjel
der for politiet, og det ble ikke ansett nødvendig
med særbestemmelser. I tillegg har Datainspektio
nen samme kontrollmyndighet overfor politiet
som den har overfor alle andre offentlige myndig
heter og private behandlingsansvarlige.
Til tross for at Sverige har gjort store endringer
i sine lover om politiets registre, ble det fremmet
en ny offentlig utredning om behandling av opplys
ninger i politiet i 2001 (SOU 2001:92). Det foreslås
en rekke endringer som utvalget kommer tilbake
til i punkt 6.3.4.

6.3.2

Belastningsregister og
mistankeregister

Før revisjonen av politiregistrene, hadde Sverige
et person- og belastningsregister, som nå har blitt
erstattet av ett belastningsregister og ett mistan
keregister.
Formålet med belastningsregisteret er å gi infor
masjon om ilagte straffer som er nødvendige hos
politiet og tollmyndigheter for å forebygge, oppda
ge og etterforske lovbrudd, hos påtalemyndighe
ten for å avgjøre spørsmål om etterforsking eller
tiltale og hos domstolene for å avgjøre straffeutmå
lingen og type straff. Opplysningene i registeret
skal også kunne brukes av politiet og andre myn
digheter ved «lämplighetsprövning, tilståndspröv
ning og annan prövning» som angis i lov eller for
skrift, samt i de tilfeller det er av særskilt betyd
ning for den enkeltes virksomhet.
Mistankeregisteret føres for å gi enkel tilgang til
opplysninger om skjellig grunn til mistanke som
politiet og tollmyndighetene trenger i sin virksom
het for å samordne etterforsking mot en mistenkt
person. Registeret brukes også til å forebygge,
oppdage og utrede lovbrudd og hos påtalemyndig
heten for å fatte beslutning om etterforsking og
tiltale. Registeret kan også brukes av andre myn
digheter ved «lämplighetsprövning, tilståndspröv
ning eller annan prövning» som angis i lovverket,
eller til andre formål som er av særskilt betydning
for organets virksomhet.
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6.3.3
6.3.3.1

Polisdatalagen
Generelt om polisdatalagen

Polisdatalagen gjelder for de registre som Riks
polisstyrelsen er ansvarlig for. Loven er som nevnt
bygget på personuppgiftslagen, og inneholder kun
de spesialbestemmelser som er nødvendige for po
litiets virksomhet. Loven anvender derfor ikke
registerbegrepet. Loven regulerer behandling av
personopplysninger i politiets virksomhet når for
målet er å
– forebygge lovbrudd og andre brudd på den of
fentlige orden og sikkerhet
– overvåke den offentlige orden og sikkerhet,
forhindre forstyrrelser og kunne gripe inn når
en overtredelse har skjedd
– bedrive spaning og utredning ved lovbrudd
som er underlagt offentlig påtale
Det ble ikke ansett nødvendig at loven omfattet
behandling av «polismyndighetsärend», politiets
hjelpende virksomhet eller politiets interne admi
nistrasjon. Her gjelder den alminnelige personupp
giftslagen. Loven gjelder heller ikke for telefon
avlytting eller kameraovervåking, da disse er sær
skilt regulert i den svenske prosesslovgivningen.
Selv om polisdatalagen skal være en generell
lov, har det vært nødvendig med særskilt regule
ring av noen registre/systemer. I følge forarbeide
ne er årsaken opplysningenes karakter, herunder
etterretningsopplysninger og «kvarstående brotts
mistanker».
Som nevnt i punkt 6.3.1, ble det ikke funnet
nødvendig med en særskilt regulering av informa
sjonsplikten. Også regelen om retting og sank
sjonsregelen i personuppgiftslagen er lagt til
grunn. Sletting av opplysninger er derimot sær
skilt regulert. Det skilles mellom opplysninger
som behandles i etterforskingen og annen behand
ling av personopplysninger. Etterforskingsdoku
menter lagres i henhold til arkivlovgivningen. And
re opplysninger slettes når det ikke lenger er behov for opplysningene, altså samme regel som føl
ger av personuppgiftslagen.
Heller ikke for utlevering av opplysninger som
føres i henhold til polisdatalagen ble det funnet
nødvendig med ytterligere reguleringer enn det
som følger av taushetspliktbestemmelsene, da disse hindrer utlevering når det er nødvendig ut fra
etterforskingshensyn. Regelen må ses i sammen
heng med belastningsregisteret og mistankeregis
teret, da det er disse registrene som danner grunn
laget for politiattester.

6.3.3.2

Kapittel 6

Behandling av opplysninger om
«kvarstående brottsmisstankar»

Utgangspunktet er at opplysninger om at en per
son er mistenkt for et lovbrudd kan lagres til tross
for at etterforskingen mot ham eller henne er av
sluttet, forutsatt at vedkommende forsatt er skjel
lig mistenkt for lovbruddet og at opplysningene er
nødvendige for at saken skal kunne tas opp på nytt.
Hensynet bak bestemmelsen er at opplysninger
ikke skal oppbevares lenger enn det som er nød
vendig. Så lenge det er skjellig grunn til mistanke,
kan opplysningene behandles. Typisk eksempel vil
være en sak som er henlagt på grunn av bevisets
stilling. Motsetningsvis innebærer regelen at der
som tiltale mot en person er trukket eller funnet
ugyldig, skal opplysninger om personen ikke kunne behandles i annet enn spesielle tilfeller. Det er
derfor ikke anledning til å registrere opplysninge
ne i mistankeregisteret.

6.3.3.3

Fingeravtrycks- og signalementsregister

Det følger av svensk straffeprosesslovgivning at
det alltid skal tas fingeravtrykk og fotografi av per
soner som blir arrestert for lovbrudd, og i enkelte
tilfeller også av personer som blir anholdt. Før
gjennomgangen av politiregistrene ble fingerav
trykk og fotografier ført i to registre: Fingerav
trykksregisteret og Signalements- og kjennetegns
registeret. I fingeravtrykksregisteret finnes også
fingeravtrykk som tas i henhold til den svenske
utlendingskontrolloven.
I polisdatalagen åpnes det for at det føres et
register til identifikasjon av personer i forbindelse
med lovbrudd. Registeret inneholder fingerav
trykk, foto og signalement av mistenkte og dømte
personer.
Siden registeret inneholder opplysninger om
mistenkte og dømte personer, er det naturlig å ha
sletteregler som tilsvarer det som gjelder for mis
tenkte og dømte personer ellers. For mistenkte
personer slettes derfor identifikasjonsopplysninge
ne samtidig som opplysninger slettes i mistankere
gisteret, eller hvis personene behandles som
«kvarstående brottsmisstankar», slettes identifika
sjonsopplysningene etter disse reglene. Identifika
sjonsopplysninger om dømte personer slettes sam
tidig som opplysninger i belastningsregisteret.

6.3.3.4

Kriminalunderrättelsesregister

Før gjennomgangen av politiets registre, hadde
det svenske politiet kun manuelle kriminalunder
rättelsesregistre. Med kriminalunderrättelse me
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nes den virksomhet som politiet bedriver før etter
forsking innledes. Det vil i korthet si at politiet
samler inn og bearbeider opplysninger om perso
ner som kan antas å egne seg til kriminell virksom
het, uten at det finnes en konkret mistanke om
lovbrudd.
Et generelt krav for at politiet skal kunne drive
enhver form for underrättelsesvirksomhet, er mis
tanke om alvorlig kriminalitet. Med alvorlig krimi
nalitet menes kriminalitet som har en minimums
straff på to år eller mer.
Lovgivningen om politiets underrättelsesvirk
somhet er basert på at politiet skal foreta såkalte
«särskilda undersökninger». Formålet med en sär
skilda undersökningen er å gi grunnlag for beslut
ning om etterforsking eller om særskilte skritt skal
tas for å forebygge, forhindre eller oppdage lov
brudd. I praksis skjer en särskild undersökning ved
at politiet samler inn mengder informasjon om et
mulig straffbart forhold, for eksempel ved å for
søke å kartlegge narkotikaens veier med det sikte
mål å ta en narkotikaliga. Store mengder opplys
ninger samles inn; også opplysninger om personer
som ikke er mistenkte. Hensikten er at opplysnin
gene skal bearbeides og analyseres for å få frem et
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.
For å foreta särskild undersökning må det være
grunnlag for å anta at alvorlig kriminalitet er blitt
utøvet eller kan komme til å utøves. Om den sär
skilda undersökningen skal innledes eller ikke, be
sluttes av overordnet politimyndighet. Beslutnin
gen skal inneholde opplysninger om formålet med
behandlingen og de regler som ellers er nødvendi
ge for å ivareta den enkeltes personlige integritet.
Rikspolisstyrelsen skal føre en sentral liste over
alle särskilda undersökninger som er iverksatt. Alle
opplysninger som er nødvendige for formålet kan
registreres. Registreres en person som det ikke er
rettet noen mistanke mot, skal det noteres at han
ikke er mistenkt. Opplysningene fra en slik under
søkelse skal slettes senest ett år etter at beslutnin
gen om undersøkelsen er fattet.
I tillegg til de särskilda undersökningene har
politiet adgang til å ha et kriminaletterrätnings
register. Her kan politiet registrere opplysninger
de mottar gjennom iakttakelser, tips eller spaning,
det vil si uten at det foretas en särskild undersök
ning. Opplysningene skal til sammen danne grunn
laget for en særskilt undersøkelse. For å registrere
personopplysninger i registeret, må politiet anta at
alvorlig kriminell virksomhet blir eller kan bli be
gått, og at den som registreres «skjälligen» kan
mistenkes for å ha utøvet eller kan komme til å
utøve den kriminelle virksomheten. Alle opplys

ninger som knytter seg til forholdet kan registre
res, også transportmidler og varer som kan antas å
ha sammenheng med alvorlig kriminalitet. Det er
åpnet for at registeret også kan brukes til strate
gisk arbeid.
Opplysninger i kriminaletterrätningsregisteret
skal slettes tre år etter at siste opplysning om en
person er registrert. Justitieombudsmannen, Justi
tiekansleren og Datainspektionen er kontrollorgan
for registeret.

6.3.4

SOU 2001: 92 Behandling av
personuppgifter i polisens
verksamhet

Straks etter polisdatalagen hadde trådt i kraft, ble
det nedsatt et utvalg for å evaluere den nye lovgiv
ningen, og utvalget har avgitt ovennevnte SOU.
Politiets arbeid er blitt mer forebyggende og avver
gende enn tidligere, og det erkjennes at forebyg
gende virksomhet innebærer større inngrep i den
enkeltes integritet enn etterforsking. Endringene
som foreslås er så omfattende at det foreslås en
helt ny lov, også kalt polisdatalagen.
Særreglene for belastningsregister, mistanke
register og Schengen informasjonssystem behol
des. Henvisningen til personuppgiftslagen fjernes,
og polisdatalagen regulerer politiets behandling av
personopplysninger fullt ut. Loven begrenses til å
gjelde den polisiære eller politimessige virksom
het, og annen behandling reguleres av personupp
giftslagen.
Den store endringen er at kriminaletterrätning
tas vekk som begrep, og at loven i stedet regulerer
behandling av opplysninger om personer som ikke
er mistenkt for et konkret straffbart forhold. Når
bestemmelsen er knyttet til et bestemt register,
hindrer det politiet i kriminalitetsbekjempelsen,
uten at det var nødvendig ut fra den enkeltes inte
gritet og personvern. Når reguleringen blir knyttet
til bestemte typer opplysninger, gjelder bestem
melsene uavhengig av i hvilket register/system
opplysningene behandles. Det svenske utvalget
antar at de personer som likevel blir registrert i et
kriminaletterrätningsregister også blir omfattet av
den nye bestemmelsen. For nærmere om vilkåre
ne, se punkt 12.5.2.3.
ASP, det allmänna spaningsregistret, og Säker
hetspolisens virksomhet blir også nærmere regu
lert i lovforslaget.
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6.4 Nederland
6.4.1

Oversikt over politiet og regelverket

Nederland har 25 regionale politidistrikt, og et
overordnet nasjonalt organ, KLPD. Politidistrikte
ne synes å være mer selvstendige i Nederland enn
i Norge. KLPD har et nasjonalt kriminaletterret
ningsorgan direkte underlagt seg.
Det er to klare skiller mellom den norske og
den nederlandske ordningen. Politi og påtalemyn
dighet er to forskjellige organer i Nederland og
sikkerhetstjenesten i Nederland, tilsvarende PST,
er ikke en del av politiet, men et sivilt organ.
Nederland fikk sin første politiregisterlov 21.
juni 1990, «Police Files Act», med tilhørende for
skrifter 14. februar 1991. Loven får anvendelse på
politiets arbeid, mens påtalemyndigheten faller inn
under den alminnelige personvernlovgivningen.
På midten av 90-tallet ble det nedsatt et parla
mentarisk utvalg for å se nærmere på politiets regi
stre. På det tidspunktet var det fri flyt av opplysnin
ger innad i politiet, uavhengig av hvilke typer opp
lysninger det var snakk om og hvilken sak de skul
le brukes i. På bakgrunn av komitéens arbeid ble
det den 22. november 1996 foretatt endringer i
loven. De største endringene skjedde for opplys
ninger som behandles av kriminaletterretningstje
nesten, og særlig ikke-verifisert informasjon. An
svarsforholdene ble regulert, da dette hadde vært
noe uklart.
Den 1. september 2001 trådte en ny alminnelig
lov om behandling av personopplysninger i kraft.
Loven bygger på personverndirektivet. Police Fi
les Act fra 1990 er ikke tilpasset den nye terminolo
gien, og det er mulig at implementeringen av di
rektivet også vil føre til endringer i Police Files Act.
Sentrale mål for det nederlandske politiet er å
forbedre etatens bevissthet i forhold til gjeldende
behandlingsregler. Det er ønskelig å heve datakva
liteten, å kunne utnytte opplysningene mer effek
tivt og å ha færre registre.

6.4.2
6.4.2.1

Oversikt over politiets registre
Innledning

Nederland har svært mange politiregistre. De aller
fleste registre er regionale, og nasjonalt finnes det
kun én indeks, som indikerer i hvilke registre det
finnes opplysninger om en person. En del registre
har et svært snevert anvendelsesområde. For ek
sempel finnes et eget register for innbrudd, hvor
alle innbrudd ble registrert.

Kapittel 6

De registre det vil bli gjort nærmere rede for
her, er de som benyttes av politiet til deres pri
mære arbeid, som i Nederland beskrives som et
terforsking, ordenstjeneste og hjelpetjeneste.
Registre til bruk i politiets primære virksomhet
kan deles i to hovedkategorier: Politiregistre og
Spesielle politiregistre. Inndelingen er foretatt på
bakgrunn av hva registrene kan brukes til, hvilken
informasjon som finnes i registrene og tillatt lag
ringstid. I tillegg vil det variere hvem som har
tilgang til registrene.
Det registeret som tilsvarer vårt strafferegister,
føres i Nederland av Justisdepartementet. Politiet
har således ikke direkte tilgang til strafferegiste
ret. En rekke opplysninger som finnes i straffere
gisteret har imidlertid politiet adgang til gjennom
egne systemer, se nærmere punkt 6.4.3.

6.4.2.2

Alminnelige behandlingsregler

I Police File Act section 4 er sentrale behandlings
prinsipper nedfelt. Utgangspunktet er at politiregi
stre kun kan opprettes for ett spesielt formål, og
eksistere kun så lenge det er nødvendig for at politi
et skal kunne utføre sine oppgaver. Fra dette utle
des at opplysningene må slettes så snart de ikke
lenger er nødvendige. Videre skal et politiregister
kun inneholde opplysninger som er samlet inn lov
lig og som er i samsvar med formålet med registe
ret. I tillegg er det gitt pålegg om at det foretas
nødvendige tiltak for å sikre at opplysningene som
behandles i registeret er nøyaktige og fullstendige.

6.4.3

Politiregistre

I hvert distrikt finnes et register kalt HKS, og til
sammen danner de grunnlaget for den nasjonale
indeksen hvor alle distriktene kan søke. Indeksen
gir begrenset tilgang til opplysningene, og den
som får treff i indeksen, må ta kontakt med det
respektive politidistrikt for å få ytterligere opplys
ninger.
I HKS registreres avgjørelser som er fattet av
domstolene. Informasjonen i HKS er ikke så utfyl
lende som i strafferegisteret hos Justisdeparte
mentet, da det i henhold til Police File Act er vur
dert slik at det ikke er nødvendig for politiet å ha
all informasjon som ligger i Justisdepartementets
database for å kunne utføre sitt politiarbeid. I til
legg til idømte reaksjoner, finnes informasjon om
arrestasjoner, henleggelser med videre. Saker
som blir henlagt på grunn av bevisets stilling kan
beholdes, men saker som blir henlagt på grunn av
intet straffbart forhold bevist, må slettes. Hver per
son registreres med navn, fingeravtrykk, modus
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operandi, rase med videre. Sakene må være av en
viss karakter for å bli registrert.
Innad i politiet har alle tilgang til opplysninger i
dette registeret. Tredjeparter får kun tilgang til
opplysningene dersom det er særskilt hjemmel i
lov eller forskrift.
Hvor lenge opplysninger kan lagres i HKS av
henger av hvilken kriminell handling som er be
gått. Generelt er det lang lagringstid. Dersom ny
informasjon blir lagret før slettefristen for den
gamle informasjonen inntrer, vil slettefristen for all
informasjon lagret om den personen forskyves til
svarende.

6.4.4
6.4.4.1

Særlig om spesielle politiregistre
Oversikt over registrene

Det er tre typer spesielle politiregistre: Register for
alvorlig kriminalitet (Register Zware Criminali
teit), Midlertidig register (Voorlopig Register) og
Kortvarig register. Register for alvorlig kriminali
tet og Midlertidig register er kriminaletterret
ningsorganets ansvar, mens det enkelte etterfor
skingsorgan er ansvarlig for Kortvarig register. I
tillegg til disse tre registrene, har Nederland en
ordning hvor tips og annen ikke-verifisert informa
sjon kan lagres ubetinget i 4 måneder før de slet
tes. I denne perioden skal politiet kontrollere om
det er grunnlag for å registrere opplysningene i de
andre politiregistrene (se nærmere punkt 6.4.4.6).
Det er ikke et nasjonalt «spesielt» politiregis
ter, men på samme måte som for HKS, finnes det
en nasjonal indeks, kalt VROS. Indeksen blir opp
datert en gang i uken, og ved oppdateringen får
politiet en oversikt over hvilke personer som er
registrert i de regionale registrene. Per oktober
2001 var det registrert 38 000 personer i indeksen.

6.4.4.2

Sentrale behandlingsprinsipper

Adgangen til å registrere ikke-verifisert informa
sjon gjelder kun for de særskilte politiregistrene.
For å bekjempe alvorlig kriminalitet er det nødven
dig å lagre store mengder opplysninger, også ikke
verifiserte. Bestemmelsene for særskilte politiregi
stre anses således som en utdypning av nødven
dighetskravet i Police File Act section 4. Både fordi
det er store mengder opplysninger og fordi mange
er ikke-verifiserte, er opplysningene av sensitiv ka
rakter. Det kreves derfor særskilte beskyttelses
mekanismer ut over formålsbegrensningen i Poli
ce File Act section 4 (se nærmere punkt 6.4.2.2).
Det stilles strengere krav til grunnlaget for å re
gistrere opplysninger i registrene, hva opplysnin

gene kan brukes til og hvor lenge de kan oppbeva
res. For å beskytte den registrertes personvern, er
opplysningene ikke automatisk tilgjengelige for
operativ virksomhet. Det er også særskilte regler
for tredjeparts tilgang til opplysningene.

6.4.4.3

Register for alvorlig kriminalitet

En person må være tilknyttet en viss type alvorlig
kriminalitet og mistanken mot ham må være av en
særskilt grad for at han skal kunne registreres i
Register for alvorlig kriminalitet. Alvorlig krimina
litet er definert i Police File Act section 1 k på
følgende måte:
– brudd på straffebestemmelser som er planlagt
eller begått i en organisert kontekst og utgjør
et alvorlig brudd på rettsordenen
– brudd på straffebestemmelser som kan med
føre straff i 8 år eller mer
– brudd på straffebestemmelser som i sin natur
eller i sin sammenheng med andre brudd på
straffebestemmelser begått av den mistenkte
utgjør et alvorlig brudd på rettsordenen
Med alvorlig brudd på rettsordenen skal blant annet forstås grove narkotikaovertredelser, mennes
kesmugling, hvitvasking av penger og våpenhan
del. Mindre forbrytelser kan også være et alvorlig
brudd, dersom de er planlagt eller begått i en orga
nisert kontekst. For eksempel vil dokumentfor
falskning kombinert med bestikkelser av offentli
ge tjenestemenn for å få et gode, anses som et
alvorlig brudd. Det stilles imidlertid små krav til
hva som skal anses å være organisert kriminalitet,
og dersom det er flere som samarbeider om et
lovbrudd, vil det lett falle inn under definisjonen.
Forbrytelser med 8 års straffereamme er blant annet ran, mord, drap, voldtekt, frihetsberøvelse og
utpressing.
De personer det kan lagres opplysninger om,
må være mistenkte eller det må være en «reaso
nable suspicion» om at de er involvert i å planlegge
eller i å begå ovennevnte lovbrudd. Med andre ord
må man ikke være mistenkt i henhold til den ne
derlandske straffeprosessloven. Dette er beskre
vet i Police File Act section 13a:
«Personal data shall be included in a serious
crime file only in respect of: a) persons suspec
ted of the indictable offence for which the file
has been created; b) person suspected on rea
sonable grounds of having been involved in
planning or committing indictable offences as
referred to under (a); c) persons who have a
particular realationship with the persons refer
red to at (a) and (b), and d) officers of the
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police, the Royal Netherlands Military Consta
bulary or a public body as referred to in section
13c, in so far as this is relevant to the use of the
data referred to at (a) to (c)».
Politiet kan lagre tips, informasjon om perso
nens oppførsel, biler, kommunikasjonsutstyr med
videre. Personer som den omhandlede har kontakt
med, for eksempel kontakter, vitner og informan
ter, kan også lagres.
Innad i politiet kan opplysninger fra registeret
nektes dersom politioppgaven som skal utføres
ikke nødvendiggjør opplysningene, jf. Police File
Act section 4. Tredjepart har en svært begrenset
adgang til å få utlevert opplysninger.
Informasjon om en person kan lagres i inntil 5
år fra siste informasjon er lagret. Dersom det i
løpet av denne femårsperioden lagres ny informa
sjon, vil slettefristen for all informasjon om dette
subjektet bli nye 5 år.

6.4.4.4

Midlertidig register

Midlertidig register må ses i sammenheng med
Register for alvorlig kriminalitet. Formålet med
Midlertidig register er å se om personer kan, even
tuelt sett i sammenheng med andre opplysninger,
lagres i Register for alvorlig kriminalitet. I Mid
lertidig register behandles informasjon som ikke
har god nok kvalitet til å lagres i Register for alvor
lig kriminalitet. I praksis er det ofte ikke-verifisert
informasjon. Informasjonen kategoriseres etter
den såkalte 4x4-metoden, hvor parameterne er kil
dens troverdighet og opplysningens holdbarhet
(se nærmere 4.16.2.3). Utgangspunktet er at disse
opplysningene kun kan brukes til det formålet de
er innsamlet til. Å oppgradere informasjon i andre
politiregistre er hovedformålet. I 6 måneder etter
opplysningene er registrert, har politiet adgang til
å samle inn ytterligere informasjon, for å avklare
om opprinnelig informasjon har sannhetsgehalt el
ler ikke. Etter senest 6 måneder fattes det en av
gjørelse om informasjonen har tilstrekkelig hold
barhet til å overføres i Register for alvorlig krimi
nalitet eller om den må slettes. Registeret fjerner
således presset på å registrere opplysninger i
Register for alvorlig kriminalitet, og er i seg selv en
garanti mot misbruk.
Ut over å oppgradere informasjon i andre poli
tiregistre, kan opplysninger i visse tilfeller overle
veres dersom det er hjemmel i lov. Videre kan
opplysningene utleveres dersom opplysningene i
seg selv gir «reasonable suspicion» om at en person
har begått et lovbrudd eller dersom informasjon
som lagres har tilsvarende formål som et annet
register. Til tross for dette er opplysningene ikke
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tilgjengelige for operativ virksomhet, med mindre
de selv gir så klar mistanke at etterforsking iverk
settes.

6.4.4.5

Kortvarig register

Kortvarig register kan opprettes for ad hoc formål
som er begrenset både i tid og rom, for eksempel
etterforsking i en stor sak. I Kortvarig register kan
politiet registrere de personopplysninger de øns
ker. For eksempel kan alle bilnumre som kjører i
en bestemt gate i løpet av et døgn lagres.
Informasjon i dette registeret kan hovedsakelig
brukes til det ene formålet de er innsamlet for. Det
er særskilte regler for opplysningene, og måten
opplysningene brukes på skiller seg ut fra annet
politiarbeid. Blant annet kan registeret inneholde
store mengder opplysninger om personer som
ikke er mistenkte.
Så lenge det arbeides med saken, er adgangen
til å utlevere opplysninger den samme som for
Midlertidig register (se punkt 6.4.4.4). Etter at saken er ferdig etterforsket, lages det en rapport som
sendes til påtalemyndigheten. Saken er dermed
ferdig fra politiets side. Noe av informasjonen fra et
Kortvarig register blir overført til HKS. Er det
grunnlag for det, kan informasjonen også bli over
ført til Register for alvorlig kriminalitet. Dersom
det ikke er grunnlag for å overføre informasjonen
på ovennevnte måte, må informasjonen slettes.
Uavhengig av om saken er ferdig etterforsket
eller ikke, må det etter 6 måneder avgjøres hvor
vidt det er grunnlag for å opprettholde det Kortva
rige registeret. Så lenge etterforskingen pågår, vil
det som oftest være grunnlag, og Kortvarig regis
ter kan derfor eksistere i flere år.
Registeret kan ligne noe på hvitvaskingsregis
teret, fordi det lagres opplysninger om personer
som ikke er mistenkte, uten at opplysningene vur
deres. Nederland har imidlertid særskilte regler
for hvitvaskingsregistrene.

6.4.4.6

4-måneders register

Ut over de ovennevnte registrene, har politiet adgang til å oppbevare opplysninger i 4 måneder.
Her er det ingen krav til opplysningenes karakter
eller kvalitet. Det kan være opplysninger om mindre alvorlige lovbrudd, ikke-verifisert informasjon
eller personer som ikke er mistenkt for å ha begått
et lovbrudd.
Registeret er basert på nødvendighetsprinsip
pet i Police File Act section 4. For at politiet på en
hensiktsmessig måte skal kunne utføre sine opp
gaver, må de ha adgang til å lagre opplysninger for
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en kortere periode. I løpet av 4 måneder må politiet
ta stilling til om opplysningene alene, eller sammen med andre opplysninger, kan registreres i de
andre særskilte politiregistrene. Dersom slikt
grunnlag ikke finnes, må informasjonen slettes,
slik at den ikke lenger er tilgjengelig for operativt
arbeid. Opplysningene kan imidlertid arkiveres for
administrative formål.
Denne bestemmelsen har nettopp trådt i kraft i
Nederland, og har vært grunnlag for diskusjon
både blant politikere og innad i politiet, særlig i
forhold til om 4 måneder er tilstrekkelig tid til å
gjennomføre ytterligere undersøkelser.

6.4.5

Innsyn i og utlevering fra politiets
registre

I Nederland er den mistenktes/siktedes rett til inn
syn under en straffesak mer begrenset enn i Nor
ge. Derimot har han en meget vid innsynsrett i
politiets registre etter Police File Act. Begjæres
innsyn etter den loven er det ikke nødvendig å
begrunne innsynet, og den registrerte skal i ut
gangspunktet få fullt innsyn. Kriminelle benytter
seg derfor av innsynsreglene i Police File Act for å
få dokumentinnsyn under en straffesak. Også
utenfor konkrete straffesaker benytter kriminelle
seg av Police File Act ved å begjære innsyn for å få
vite om politiet har kjennskap til deres virksomhet
eller ikke. Det må betales en symbolsk avgift tilsva
rende ca. kr. 35,–. En person kan begjære innsyn
hver 6. måned så lenge han ikke er under etterfor
sking.
En begjæring om innsyn skal rettes til påtale
myndigheten, som må gå igjennom alle politiets
registre for å finne ut om det er behandlet informa
sjon om personen. Det er altså ikke politiet selv,
men påtalemyndigheten, som går igjennom regi
strene. Dersom det er registrert informasjon, må
påtalemyndigheten vurdere i hvert enkelt tilfelle
hvilken informasjon som skal gis ut til den regist
rerte, jf. Police File Act art. 21. Det er en krevende
prosess å vurdere hvilken informasjon som kan
utleveres uten at det ødelegger etterforskingen,
røper en tyster eller lignende. I tillegg kommer at
det finnes svært få retningslinjer for vurderingen.
Dersom den registrerte selv har kjennskap til in
formasjonen, for eksempel om at man har blitt
arrestert, skal man ubetinget få innsyn i opplysnin
gene. Informasjonen blir gitt muntlig, enten på po
litikammeret eller per telefon, og personen har
selv adgang til å notere.
Selv om det finnes grunner for å nekte innsyn,
må alle registre sjekkes og avslag på innsyn be
grunnes. Begrunnelsen kan i seg selv være van

skelig, fordi påtalemyndigheten lett kan røpe for
mye. Utvalget har forstått det slik at politiet på
begjæring om innsyn i de spesielle registrene, sva
rer: «Dette svarer vi ikke på». For folk med for
følgelsesvanvidd og psykiske problemer, svarer
politiet: «Vi har gjort undersøkelser i saken, og
funnet at alt er i overensstemmelse med loven». Til
tross for disse formene for standardsvar, kan det
brukes flere uker på å gå igjennom registrene for å
kontrollere en person.
Den som blir nektet innsyn, har adgang til å
påklage vedtaket til Registratiekammer, som til
svarer Datatilsynet. Registratiekammer kan gi på
talemyndigheten et råd om hva de bør gjøre, men
det er opp til påtalemyndigheten selv å fatte vedta
ket. Dersom personen fortsatt blir nektet innsyn,
kan Registratiekammer anbefale ham å gå til sak.
Blir det sak for domstolen, har dommeren ikke
innsyn i registeret. Dommeren skal ikke ha bedre
kunnskap enn partene, og i dette tilfellet den som
er nektet innsyn. Registratiekammer, som har inn
syn, kommer med en anbefaling til dommeren om
hva han skal gjøre. Ut over påtalemyndigheten er
det kun Registratiekammer, som har innsyn i regi
strene. I praksis er det sjelden en dommer setter
seg ut over de anbefalinger han mottar fra Regi
stratiekammer.

6.4.6

Persondatabase

For å bedre kvaliteten på opplysningene i politiets
registre, sjekker politiets server (tjenermaskin)
persondataene mot de lokale «kommunenes» regi
stre, tilsvarende vårt folkeregister. Det finnes imid
lertid ikke et sentralt folkeregister som i Norge.
Nederland har hele 600 lokale registre. Det er
imidlertid ikke direkte kobling mellom tjenermas
kinene, og det er politiet selv som må sjekke at det
er riktig person de forholder seg til.

6.4.7

Opplysninger lagret utenfor
registrene

Personopplysninger politiet lagrer på egen PC el
ler utenfor registeret, faller i utgangpunktet uten
for Police File Act. Årsaken er at opplysningene
anses lagret til «personlig bruk». Det er ikke adgang til å la andre få tilgang til informasjonen, da
den ikke lenger vil være til personlig bruk. Så fort
man deler informasjonen med andre, eller en over
ordnet ber en annen sjekke egne notater, vil Police
File Act komme til anvendelse.
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6.4.8

Personvernombud

Det nederlandske politiet har personvernombud,
«Privacy Officer». Et personvernombud har to ho
vedoppgaver. For det første skal ombudet bistå
politiet i spørsmål om personvern og hvorledes
reglementet skal forstås. For det andre har om
budet en kontrollerende funksjon, ved at det også
skal se etter at politiet følger lovbestemmelsene
for registrene.
Personvernombudet er ikke lovfestet, men ba
sert på en frivillig ordning innad i politiet. Deres
arbeidsoppgaver og arbeidsform varierer fra di
strikt til distrikt, men de er alle underlagt politi
mesterens instruksjonsmyndighet. Det er utford
rende både å ha en kontrollerende og en veile
dende funksjon, og det gjelder derfor å finne den
riktige personen for stillingen. Alle personvernom
bud har full stilling i politiet, men noen arbeider
kun delt tid som personvernombud. Personvern
ombudet kan være politiutdannet eller jurist. I be
gynnelsen var personvernombudet hovedsakelig
selvlært, men i dag er det opprettet egne kurs ved
universitetet og Politihøgskolen for personvern
ombudet. Det er også adgang til å delta på sivile
kurs.
Stillingene ble opprettet i forbindelse med im
plementeringen av Police File Act, hvor det ble
konstatert at det var nødvendig med ytterligere
tiltak for å få politiet til å etterleve de vedtatte
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bestemmelsene. Ti år etter at loven er vedtatt, er
det en langt større bevissthet innad i politiet. Siden
bestemmelsene blir stadig mer kompliserte, og be
folkningen stadig mer bevisste på sine rettigheter,
vil det fortsatt være behov for et personvernom
bud.

6.4.9

Politiattester

Ordningen med politiattester er annerledes i Ne
derland enn i Norge. Det nederlandske politiet ut
steder ikke attester, men de vurderer og gir til
bakemelding på om en person anses skikket for et
arbeid eller et gode. Politiets svar vil enten være ja
eller nei.
Når politiet foretar sin vurdering, kan informa
sjonen hentes både fra Justisdepartementets straf
feregister og fra politiets registre, men i praksis
hentes informasjon sjelden fra politiets registre.
Utviklingen har ført til at befolkningen har mis
tet tilliten til tilbakemeldingene. I flere tilfeller har
politiet lagt vekt på rehabiliteringshensynet og
svart at en person er skikket, noe som i ettertid har
vist seg å være galt. For å opparbeide ny tillit til
systemet, har det blitt opprettet et sentralt kontor
som skal foreta vurderinger i fremtiden i håp om at
dette vil føre til en mer ensartet praksis. I tillegg er
det fremmet et lovforslag om hvordan en politiat
test skal utstedes.

Del II
Utvalgets vurderinger
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Kapittel 7

Sentrale prinsipper og hensyn som ligger til grunn
for utredningen
7.1 Oversikt over disposisjonen
I dette kapittelet fremstilles de hensyn som har
vært sentrale i utvalgets vurderinger. Videre er det
grunn til å si noe om de samfunnsmessige forhol
dene som gjør seg gjeldende ved utarbeidelsen av
forslag til ny lov.
Det er en rekke reelle hensyn som tillegges
vekt og har betydning i vurderingen av hvilke reg
ler som skal gjelde for politiets registre og annen
behandling av personopplysninger. De to mest
sentrale hensynene er kriminalitetsbekjempelse
og personvern, som delvis er motstridende. Andre
sentrale hensyn er informasjonssikkerhet, notori
tet og arkivhensyn. De generelle prinsipper som
gjelder for all virksomhet i politiet, vil også gjelde
for politiets registre og informasjonsbehandling.
Dette gjelder for eksempel alminnelige politihen
syn, rettssikkerhetshensyn og forvaltningshensyn.
Dette behandles nedenfor.

7.2 Utvalgets absolutte rammer
Ut over de mer skjønnsmessige hensynene som
beskrives i dette kapittelet, har utvalget holdt seg
innenfor noen gitte rammer. De internasjonale for
pliktelsene, slik de er beskrevet i kapittel 5, legger
stadig større føringer på nasjonal lovgivning. Et sen
tralt stikkord i så måte er forutberegnelighet, som
har medført at en rekke regler er foreslått nedfelt i
lov eller gitt en høyere rang enn i dag, slik at de er
tilgjengelige for allmennheten. Det er like viktig at
loven er klar og tydelig for politiet, som skal forhol
de seg til loven hver eneste dag. Det må være klart
og lettfattelig for den enkelte polititjenestemann om
loven kommer til anvendelse på den registreringen
han foretar, og i så fall hvilke regler som gjelder. Et
klart anvendelsesområde vil bidra til å skape tillit
mellom politiet og publikum, samtidig som politiets
arbeid kan bli mer målrettet og effektivt. Loven skal
være lett å kontrollere og vanskelig å omgå. Videre
har utvalget tatt i betraktning den nasjonale regule
ringen som foreligger, især personopplysningslo
ven, dens struktur og oppbygning.

Politiets oppbygning og organisering, samt etatens arbeidsmetoder, har vært av sentral betyd
ning for utvalget. For det første foreslår utvalget at
straffeprosessloven fortsatt skal regulere behand
lingen av personopplysninger i den enkelte straffe
sak, slik den gjør i dag, dog med unntak av utleve
ring av opplysninger, hvor utvalget foreslår at taus
hetspliktsreglene tas inn i politiregisterloven. Der
imot vil systemer, herunder registre, som benyttes
i den enkelte straffesak som hovedregel faller
innenfor politiregisterloven, se nærmere kapittel 8.
For øvrig har det vært nødvendig å ta hensyn til
den kompetansedelingen som allerede eksisterer
mellom politiet og påtalemyndigheten ved regule
ringen av det såkalte behandlingsansvaret og kon
trollansvaret, se henholdsvis punkt 9.5 og kapittel
21.

7.3 Endringer i samfunnet og
teknologien
Politiets arbeidssituasjon er endret etter at infor
masjonsteknologien er blitt et stadig viktigere ar
beidsredskap. Det er mulig å registrere og bear
beide opplysninger på en helt annen måte enn tidli
gere, hvilket gjør politiets hverdag enklere. Inn
toget av teknologi er imidlertid blitt etterfulgt av en
endring i kriminalitetsmønsteret. De kriminelle
har også tilgang til den nye teknologien, og er blitt
mer mobile og mengden kriminalitet uten fornær
met øker. Dette innebærer også en økning i orga
nisert kriminalitet og grenseoverskridende krimi
nalitet. Kriminelle grupper kommuniserer lettere,
noe som for eksempel vises ved omfanget av bar
nepornografi på Internett. Ny teknologi har ført til
nye typer kriminalitet. Nærmere om trender og
utvikling innenfor kriminaliteten, finnes blant annet på Kripos hjemmesider, www.kripos.no, eller
Politidirektoratets hjemmesider, www.politi.no.
Utviklingen fordrer at politiet følger med på
utviklingen både med hensyn til de metoder politi
et bruker og de interne arbeidsverktøyene. I dag
er det mulig for politiet eller andre å overvåke
bevegelsene til store deler av landets innbyggere.
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Hver enkelt legger igjen mange elektroniske spor,
som det er forholdsvis enkelt å følge. På samme
måte kan offentlige steder overvåkes elektronisk
med kamera, som identifiserer personer som opp
holder seg der. Det er således ikke politiets mulig
het til å foreta en omfattende overvåking og infor
masjonsbehandling som er spørsmålet, men snarere hvor langt det er ønskelig at politiet skal gå. En
ting er hvilke midler politiet skal kunne benytte for
å oppklare et begått lovbrudd under etterforskin
gen av den enkelte straffesak. Noe annet er hvilke
midler politiet skal ha til å drive forebyggende ar
beid, det vil si hvor det ikke er begått et straffbart
forhold. Dette anses ofte som et større inngrep i
den private sfære. På den andre siden er det i seg
selv verdifullt å drive forebyggende arbeid. Det
reiser imidlertid spørsmål om hvilke metoder poli
tiet skal kunne benytte seg av, og også hvilke opp
lysninger politiet skal ha lov til å innhente, hva de
skal brukes til, hvem som skal ha tilgang til dem
og når de skal slettes. Utvalget kommer tilbake til
dette i punkt 11.5.4.

7.4

Hva skiller politiets behandling av
opplysninger fra andre
forvaltningsorganer?

Innledningsvis vil utvalget fremheve hva som sy
nes å være særskilt med politiets behandling av
opplysninger. Alle forvaltningsorganer behandler
personopplysninger i forbindelse med sin saksbe
handling, og slik sett er politiet ikke i en særskilt
stilling. Publikum ønsker ofte selv å bli registrert
hos et forvaltningsorgan og bidrar med utfyllende
opplysninger, da dette vil gi et gode tilbake. For
politiet er situasjonen gjerne en annen, idet den
enkelte ofte har stor motvilje mot å bli registrert.
Politiets arbeidsoppgaver består blant annet i å
oppklare kriminalitet. Behandlingen resulterer alt
så ikke i et gode, men kan tvert i mot resultere i en
strafferettslig sanksjon. Enkelte andre forvalt
ningsorganer er imidlertid også tillagt tilsyns- og
kontrollfunksjoner som gir organet vide fullmakter
hva angår innhenting av opplysninger og sikring
av bevis, som for eksempel Tollvesenet, Kredittil
synet og Konkurransetilsynet. Deres situasjon vil
være mer lik politiets.
Politiets forvaltningsoppgaver står i en annen
stilling. Å være registrert i et forvaltningsregister,
som for eksempel våpenregisteret (som gir er
vervstillatelse) eller passregisteret, er tilknyttet et
gode. På samme måte kan en fornærmet i en straf
fesak føle det som et gode å være registrert, for
eksempel ved at han blir tilkjent et sivilt krav.

Nettopp det faktum at en registrering i politiets
registre ikke alltid innebærer en motytelse, gjør at
det ofte vil være en skarpere front mellom per
sonvern og kriminalitetsbekjempelse, enn det det
er mellom personvern og interesser på andre livs
områder.
Ikke bare kan registrering medføre en ubeha
gelig reaksjon, men det oppleves ofte som svært
ubehagelig å vite seg registrert av politiet, selv om
det ikke leder frem til en reaksjon. Årsaken er at
man mistenkes for å ha gjort noe ulovlig. Behand
ling av personopplysninger i politiet anses således
som meget sensitivt. Det at man har noe med poli
tiet å gjøre, vil kunne være meget mer sensitivt enn
å ha et forhold til et annet offentlig organ.
Et annet forhold som er unikt ved politiets in
formasjonsbehandling, er de måtene opplysninge
ne kan innhentes på. Mens de fleste offentlige or
ganer mottar sine opplysninger frivillig fra befolk
ningen, møter politiet mer motstand. De har fått
vide fullmakter til selv å innhente opplysninger,
blant annet ved tvang. Dersom andre organer har
behov for å innhente opplysninger med tvang, er
det ofte politiet som bistår. Politiet kan i enkelte
tilfeller innhente opplysninger uten at den opplys
ningen gjelder er kjent med innhentingen (for ek
sempel skjult etterforsking). Videre er den enkelte
underlagt vitneplikt overfor domstolen, og det er
straffbart å forklare seg uriktig.
Måten informasjonen innhentes på medfører at
politiets opplysninger kan ha lavere kvalitet enn
hos andre forvaltningsorganer. Politiets arbeids
oppgave er ofte å kartlegge et hendelsesforløp som
i utgangspunktet er usikkert, noe som også bidrar
til lav kvalitet på opplysningene. Det må samles inn
opplysninger som på innsamlingstidspunktet ikke
nødvendigvis er korrekte. I tillegg kommer at den
mistenkte/siktede ikke plikter å forklare seg sann
ferdig. Kvalitetssikring av innhentede opplysnin
ger blir således et viktig moment for spørsmålet
om den videre bruk av opplysningene.

7.5 Forholdsmessighetsvurderingen
For politiets behandling av personopplysninger er
det særlig to hensyn som gjør seg gjeldende: Hen
synet til kriminalitetsbekjempelsen og hensynet til
personvernet. I fortalen til i politirekommandasjo
nen uttrykkes dette på følgende måte:
«Recognising the need to balance the interests
of society in the prevention and suppression of
criminal offences and the maintenance of pu
blic order on the one hand and the interests of
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the individual and his right to privacy on the
other».
Utvalgets har i sine vurderinger søkt å finne
forholdsmessigheten mellom den kriminalitet som
skal bekjempes og det inngrep som skal gjøres i
den enkeltes personvern. Vurderingen er den samme som når det vurderes hvilke metoder politiet
skal ha lov til å benytte, og som delvis er nedfelt i
straffeprosessloven § 170a og politiloven § 6.
Utvalget har gjort en avveining av disse interes
sene ved utarbeidelse av forslag til ny lov. Det er
imidlertid ingen ensartet oppfatning i befolknin
gen av hva som skal veie tyngst av personvern og
kriminalitetsbekjempelse, og hvilke metoder og
behandlinger som skal tillates. Befolkningen forventer at samfunnet har en lav grad av kriminalitet,
og at det arbeides kontinuerlig og målrettet for å
bekjempe kriminalitet. For å nå dette målet må alle
i mer eller mindre grad tåle noe, herunder å være
registrert i politiets registre i kortere eller lengre
tid.
Vurderingen må også ta opp i seg at kriminali
tet i seg selv kan være en trussel mot personvernet
og i verste fall mot demokratiet. Dersom kriminali
teten tar en slik form at den hindrer den enkeltes
livsutfoldelse, vil de fleste være villig til å sette
personvernet til side for å få en høyere livskvalitet.
Blir politiets overvåking for omfattende, vil dette
også hindre livskvalitet og -utfoldelse, og derfor er
det viktig å finne en riktig balanse.
I denne vurderingen er det nødvendig å se på
den enkeltes personvern som en helhet. For at
politiet skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver er
det nødvendig at noen av de sentrale personvern
hensyn viker. For eksempel vil det ikke være mulig med innsyn i alle sammenhenger. Den adgan
gen politiet gis til behandling av opplysninger må
søkes kombinert med konkrete rettigheter til den
registrerte og adekvate kontrollordninger. Kon
trollordningene skal gjøre det mulig for den regist
rerte og politiets overordnede organer å ivareta
vedkommendes rettigheter og kontrollere bruken
av opplysningene.

7.6 Beskyttelseshensynet
Et annet hensyn som må tas med i vurderingen er
det såkalte beskyttelseshensynet. Befolkningen
forventer at politiet både avverger kriminalitet og
til en viss grad følger med på det som skjer i sam
funnet, og varsler dersom det er noen farer eller
trusler. Hensynet er kanskje mest fremtredende
for PSTs virksomhet, men det ligger også bak da-

129
Kapittel 7

gens ordning med politiattester. Det er vanskelig å
si hvor langt dette hensynet går, men det vil ofte
komme i konflikt med personvernhensyn.

7.7 Kvalitet på opplysningene
Et sentralt personvernhensyn er at opplysninger
skal være korrekte. Ut fra politiets arbeidsoppga
ver, som for en stor del består i å kartlegge et
hendelsesforløp, er det umulig å tilfredsstille kravet fullt ut. Det er svært varierende kvalitet på de
opplysninger politiet har. Det er også et paradoks
at den mistenkte ofte ikke har interesse i at opplys
ningene er korrekte, mens politiet har det.
Hvilke krav som skal stilles til opplysningenes
kvalitet må vurderes ut fra hvilket formål opplys
ningene skal brukes til. Opplysninger i et reak
sjonsregister, som danner grunnlaget for politiat
tester, må være absolutt korrekte. Det samme kan
ikke gjelde i et etterretningsregister. Politiets ar
beidsoppgaver gjør det også nødvendig å behandle
opplysninger som politiet ikke vet om er korrekte
eller ikke, såkalte ikke-verifiserte opplysninger. Vi
dere må det tas hensyn til at selv om opplysninge
ne etter sitt innhold ikke er korrekte, kan de være
«korrekte» som del av et dokument. Utvalget kommer tilbake til disse spørsmålene i kapittel 13.

7.8 Innsynsretten
For borgerne er det et viktig demokratisk prinsipp
å vite hva de offentlige myndighetene har regist
rert om dem. I straffeprosessloven er innsynsret
ten basert på det kontradiktoriske prinsipp, og
knyttet til en persons posisjon i forhold til den
konkrete saken, for eksempel at han er part. Andre
lover, som offentlighetsloven, gir innsynsrett til
andre enn de med nær tilknytning til saken. Per
sonopplysningsloven, og tidligere personregister
loven, gir en ubetinget adgang til innsyn i egne
personopplysninger.
Innsynsretten er sentral, fordi det ikke er mulig
å utøve andre rettigheter dersom den registrerte
ikke har kjennskap til om, og i så fall hvilke, opp
lysninger som er registrert. Uten innsyn er det
ikke mulig å kontrollere om opplysningene er kor
rekte og oppdaterte, og heller ikke mulig å kreve
retting og sletting. Å vite eller ha en begrunnet
mistanke om at man er registrert kan være en
belastning i seg selv, og belastningen kan bli enda
større dersom man selv ikke vet hva som er regist
rert.
Hvor viktig det oppleves å ha innsyn i egne
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personopplysninger, varierer etter type opplysnin
ger og hva opplysningene skal brukes til, det såkal
te formålet med behandlingen. Jo mer inngripende
behandlingen er eller jo større betydning den kan
ha for den registrerte, jo større er behovet for kon
troll. På samme måte vil behovet for kontroll øke
dersom personopplysningene er sensitive eller
oppleves som sensitive av den registrerte.
For politiet vil det praktisk talt bli umulig å
bekjempe kriminalitet på en effektiv måte dersom
alle registrerte skulle ha innsyn på ethvert tids
punkt. Innsynsrett må altså veies mot de hensyn
som tilsier at innsyn avskjæres. Politiet må ha et
visst spillerom til selv å innhente og bruke opplys
ninger uten at den registrerte får innsyn, hvis inn
syn vil skade kriminalitetsbekjempelsen. Dernest
er det ikke bare hensynet til politiet og den mistenkte/siktede som skal ivaretas. Også andre som
måtte være omtalt i dokumenter og kilder kan
trenge beskyttelse. Dette må også være en grunn
til å kunne unnta innsyn.
Er innsynsrett avskåret, bør imidlertid dette
oppveies ved andre beskyttelsesmekanismer. For
det første bør opplysningene holdes innenfor poli
tiet. Kan opplysningene utleveres til andre enn po
litiet i mottakerens interesse, bør det være mulig
for den registrerte å se dem. Men heller ikke dette
kan gjelde ubetinget dersom det skader kriminali
tetsbekjempelsen eller andre enn mistenkte. Er
opplysningene unntatt innsyn, bør det være andre
måter å kontrollere opplysningene på som kan gi
en tilfredsstillende garanti for den registrerte om
at behandlingen skjer på en lovlig måte. Det må
også være regler som tilkjennegir når det kan være
aktuelt å bli registrert uten at det gis innsyn, slik at
dette er forutberegnlig for den registrerte.

7.9

Kontroll

En rekke av de mest sentrale personvernhensyne
ne må, som det fremgår ovenfor, vike for kriminali
tetsbekjempelsen. Kravene til kontroll er således
viktig, og må bli tilsvarende strengere. Den euro
peiske menneskerettighetsdomstolen har slått fast
at uavhengige kontrollorganer er et vilkår for be
handlinger hvor den registrerte er avskåret inn
syn. Også der den registrerte har innsyn, er det
viktig å ha gode kontrolløsninger, da politiets behandling i seg selv må anses inngripende og belas
tende for den enkelte. Her spiller også informa
sjonssikkerhet og internkontroll en sentral rolle,
da gode rutiner gjør det mulig å overholde og
håndheve reglene.

7.10 Om
formålsbestemthetsprinsippet og
hensynene bak
Formålbestemthetsprinsippet er et sentralt per
sonvernrettslig prinsipp om at personopplysninger
kun kan benyttes til konkret angitte formål som er
saklig begrunnet i den behandlingsansvarliges
virksomhet og administrasjon. Prinsippet er tuftet
på at individet har selvråderett over egne person
opplysninger. Prinsippet gjenspeiles i EMK artik
kel 8, som gir alle rett til respekt for sitt privatliv og
familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. I et
moderne demokratisk samfunn er det imidlertid
ikke mulig at hvert enkelt individ enerådende kan
bestemme over egne personopplysninger. For ek
sempel må alle være registrert i folkeregisteret.
Siden prinsippet om fri rådighet over personopp
lysninger ikke kan gjennomføres absolutt, er det i
stedet satt visse skranker for behandlinger, hvor
kjernen er et konkret angitt formål. Formålbe
stemthetsprinsippet skal skape forutberegnelighet
for den enkelte, ved å gi klarhet og oversikt over
behandlingene.
En viktig følge av formålsbestemthetsprinsip
pet er grensen for såkalt sekundærbruk av opplys
ningene, det vil si at opplysningene brukes til and
re formål enn det formål de opprinnelig var samlet
inn til. Opplysningene kan ikke brukes til formål
som er uforenlige med innsamlingsformålet, med
mindre den registrerte samtykker, eller det er fast
satt i lov.
Ved å vite hva opplysningene blir brukt til,
hvem som har tilgang til dem, hvor lenge de lagres
med videre, kan den registrerte innrette seg etter
dette på alle måter. Typisk vil formålet være sty
rende for hvilke opplysninger den registrerte gir
fra seg. For eksempel gir en fra seg andre opplys
ninger ved søknad om skjenkebevilling enn ved en
markedsundersøkelse.

7.11 Nødvendighetsprinsippet
Et gjennomgående personvernprinsipp er det så
kalte nødvendighetsprinsippet. I dette ligger at en
behandling aldri skal være mer omfattende enn
det som er nødvendig ut fra formålet. Dette gjen
speiler seg i alle situasjoner, herunder hvilke per
soner som kan registreres, hvilke opplysninger
som kan registreres om personen, hvor lenge opp
lysningen kan oppbevares og hvem som får tilgang
til opplysningene. Alt begrenses til det nødvendi
ge. Nødvendighetskravet oppstiller ikke bare be
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grensninger, men kan også medføre krav. For ek
sempel må en behandling ha de sikkerhetsforan
staltninger som er nødvendige ut fra formålet.
I personopplysningsloven er prinsippet nedfelt
i flere bestemmelser, blant annet i § 8, hvor det
åpnes for en rekke typer behandlinger dersom de
er «nødvendige». Opplysninger som er «nødvendig»
ut fra formålet må anses å være relevante, jf. per
sonopplysningsloven § 11 første ledd bokstav d.
Typisk kan politiet ikke registrere noen utelukken
de på grunn av opplysninger om rase, men det er
tillatt å registrere rase dersom personen skal re
gistreres av andre grunner og rase er av betydning
for formålet med arbeidet. For eksempel kan det
være mistanke om kriminelle handlinger rettet
mot en enkeltperson eller gruppe med en bestemt
rasetilhørighet.

7.12 Legalitetsprinsippet og
forutberegnlighet
Som vist tidligere, er selvråderett over egne per
sonopplysninger et sentralt prinsipp i personvern
retten. I de tilfeller behandling av opplysninger
kan skje uten samtykke fra den registrerte, må
behandlingen likevel være forutberegnlig for ham.
Dette stiller krav til behandlingens hjemmels
grunnlag.
Skjer behandlingen skjult, er kravene enda
strengere for å kompensere for manglende innsyn.
Prinsippet om forutberegnelighet er svært sentralt
i EMK artikkel 8, og har vært styrende for utval
gets anbefalinger. Utvalget viser til sin drøftelse i
punkt 5.2, samt i kapittel 12 og 14.

7.13 Informasjonssikkerhet
For politiet er det sentralt at ingen andre enn de
som har lov får tilgang til opplysningene. Samtidig
er det av stor viktighet for politiet at de selv har
tilgang til opplysningene når det er nødvendig. Går
datasystemet med alle opplysninger ned like før en
stor pågripelse, kan dette medføre at aksjonen er
ødelagt. Opplysningenes sensitive karakter tilsier
at det er strenge krav til informasjonssikkerheten.
Både ved behandling av straffesaken og ved
forebyggende arbeid kan den enkelte polititjenes
tesmann ha behov for å få tilgang til politiets for
skjellige systemer. Dette gjelder både for fremdrif
ten i saken, men også for å beskytte politiet og
publikum. Politiets arbeidsform innebærer at
svært mange må være autorisert for flere forskjelli
ge systemer, selv om det sjelden er et reelt behov
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for informasjon i det enkelte system. Sett i sam
menheng med opplysningenes karakter, stiller
dette strenge krav til internkontrollrutiner.

7.14 Hensynet til notoritet
I større grad enn for andre offentlige organer er
det for politiet svært viktig at det skapes notoritet
rundt tjenestehandlingene, slik at de kan etterprø
ves, både internt og ved eventuelt eksterne behandling av opplysninger. Notoritet sikres regel
messig ved skriftlig nedtegnelse av det som er
passert. Hensynet står således i noen grad i kon
trast til kravet om at unødvendige opplysninger
skal slettes. Det må likevel ses slik at hvor hensy
net til notoritet er viktig, så er det også nødvendig
å bevare opplysninger utelukkende til dette for
målet.

7.15 Arkivhensyn
Arkivloven har som formål å sikre arkiver som har
betydelig kulturell eller forskningsmessig verdi el
ler som inneholder rettslig eller viktig forvaltnings
messig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt
vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden.
Hensynet står oftest i sterk kontrast til den
registrertes interesse i at opplysninger fra politiet
slettes. Arkivloven legger selv opp til en vurdering
av de motstridende interessene, som igjen skal
resultere i en bevarings-/kassasjonsplan. Sentrale
momenter vil være formålet med behandlingen og
type opplysninger som tillates behandlet.

7.16 Alminnelige politirettslige
prinsipper
De prinsipper som gjelder for politiets arbeid gene
relt, gjelder også for politiets behandling av opplys
ninger. Vinklingen av hensynene kan imidlertid
være noe annerledes for informasjonsbehandlin
gen enn ellers.
Rettssikkerhet er det bærende prinsippet i staf
feprosessen. Personvernet kan ses som en del av
rettssikkerhet, men begrepet favner langt videre.
Straffeprosessen har selv en rekke hensyn som
kommer til anvendelse på den enkelte straffesak,
som kontradiksjonsprinsippet, bevisumiddelbar
het, muntlighetsprinsippet, prinsippet om fri be
visførsel og om tvilsrisiko. Etterforskingen er ba
sert på en krysning av hensynet mellom kriminali
tetsbekjempelse, personvern og rettssikkerhet.
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Noen av de sentrale politirettslige prinsippene
er nedfelt i politiloven § 6. Særlig sentralt i denne
sammenheng er forholdsmessighetsprinsippet og
saklighetsprinsippet.

7.17 Alminnelige forvaltningsrettslige
hensyn
Forvaltningsloven kommer direkte til anvendelse
på politiets forvaltningsvirksomhet. De hensyn

som ligger bak kan også komme til anvendelse på
det rent politimessige arbeidet, og da særlig uten
for den enkelte straffesak. En del prinsipper i for
valtningsretten er parallelle med prinsippene i
straffesaken. Generelle prinsipper, som for eksem
pel forbud mot usaklig forskjellsbehandling, gjel
der her som ellers. Hensyn som ligger til grunn for
klageregler, vil kunne tillegges forholdsvis stor
vekt i forhold til politiets behandling av personopp
lysninger, da behandlingen har flere likhetstrekk
med sivil saksbehandling enn den strafferettslige.
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Kapittel 8

Kapittel 8

Det saklige og geografiske virkeområdet for en ny lov om
behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten
(politiregisterloven)
8.1 Innledning
Utvalget ser i dette kapittelet nærmere på lovens
anvendelsesområde. Saklig virkeområde behand
les i punkt 8.2 følgende og geografisk virkeområde
behandles i punkt 8.9.
Det er nær sammenheng mellom de forskjelli
ge punktene i dette kapittelet, og det har ikke vært
mulig å skrive fremstillingen uten å foregripe noe
av det som kommer i de senere punktene. Det har
også vært nødvendig å bruke begreper som først
blir definert i kapittel 9.

8.2 Politiets registre eller politiets
behandling av opplysninger
8.2.1

Oversikt over problemstillingen

Utvalget har vurdert om politiregisterloven kun
skal gjelde opplysninger i registre eller om den
skal gjelde opplysninger både i og utenfor registre.
Strafferegistreringsloven omfatter kun politiets
registre, på samme måte som personregisterloven
kun gjaldt registre (se punkt 5.1). Personopplys
ningsloven regulerer behandling av personopplys
ninger, og ikke bare registre. Det vil si at opplys
ningene ikke må befinne seg i et register for å
være omfattet av personopplysningsloven.

8.2.2

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

I personopplysningsloven § 2 nr. 3 defineres per
sonregistre som:
«registre, fortegnelser m.v. der personopplys
ninger er lagret systematisk slik at opplysnin
ger om den enkelte kan finnes igjen».
I personverndirektivet artikkel 2 bokstav c defi
neres et register på følgende måte:
«enhver strukturert samling av personopplys
ninger som er tilgjengelig etter særlige kriteri
er, enten samlingen er plassert sentralt, er de

sentralisert eller spredt på et funksjonelt eller
geografisk grunnlag».
I direktivet gjelder registerbegrepet kun for
manuell behandling av personopplysninger.
I politirekommandasjonen under «Scope and
definitions» fremgår det at rekommandasjonen
kommer til anvendelse på «the collection, storage,
use and communication of personal data for police
purposes which are the subject of automatic proces
sing». Det fremgår av fortalen at det enkelte land
kan la rekommandasjonen komme til anvendelse
på manuell behandling av opplysninger, og at poli
tiet ikke kan behandle opplysningene manuelt
med den hensikt at behandlingen skal falle utenfor
rekommandasjonens anvendelsesområde.

8.2.3

Registerbegrepet kontra behandling
av personopplysninger

Utvalget har drøftet om politiregisterloven kun
skal komme til anvendelse på politiets registre,
eller om loven også skal omfatte behandling av
opplysninger utenfor registrene.
Lovgivningen har gått fra å regulere person
registre til å regulere behandling av personopplys
ninger. Registerbegrepet har vist seg å være lite
egnet som begrep etter at elektronisk databehand
ling ble utbredt. I registerbegrepet er gjenfinnings
kriteriet det sentrale. I elektroniske systemer har
begrepet «systematisk» ingen selvstendig mening,
da opplysninger som oftest vil være søkbare og
gjenfinnbare selv om registeret ikke er innrettet
med tanke på å være søkbart. Et manuelt register
må derimot være systematisk bygget opp for at
personer og ting skal kunne gjenfinnes.
Opplysninger i et elektronisk system kan settes sammen på en rekke nye måter. Etter per
sonregisterloven kunne en ny sammensetning el
ler struktur medføre at det ble et nytt «register»,
som trengte konsesjon. Det avgjørende var om det
ble operert med et fysisk eller et logisk register
begrep. Verken personregisterloven eller dens for
arbeider ga veiledning i forhold til hvilket begrep
som skulle anvendes. Justisdepartementet utarbei
det kommentarer til personregisterloven, som er
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inntatt i lovens særtrykk. I punkt II andre avsnitt
uttaler Justisdepartementet:
«Justisdepartementet har lagt til grunn at et
personregister i lovens forstand må avgrenses
til en fysisk enhet. Flere fysiske registre over
samme gruppe personer, inneholdende like el
ler ulike opplysninger som benyttes til å løse
bestemte oppgaver, må oppfattes som flere per
sonregistre i lovens forstand. Dette i motset
ning til det såkalte «logiske» registerbegrep; et
personregister er summen av fysiske registre
over en gruppe personer, som er nødvendig for
å løse bestemte oppgaver. En må dog merke
seg at dersom et personregister innholder hen
visninger til opplysninger utenfor registeret, og
disse opplysningene selv inngår i et personregister, f.eks. med et saksnummer, så anses
disse opplysningene som en del av innholdet i
personregisteret».
I flere saker har imidlertid Datatilsynet benyt
tet et logisk registerbegrep, da det fysiske register
begrepet ga utilsiktede virkninger.
Registervilkåret åpner for en omgåelse av reg
lene. Lagrer politiet opplysninger utenfor registre
ne, kommer lovgivningen ikke til anvendelse. Ved
å gi loven anvendelse på politiets behandling av
opplysninger, vil det ikke være mulig å omgå lo
ven. Det kan være flere legitime grunner til at
politiet ønsker å ha opplysningene utenfor et regis
ter. For eksempel kan opplysningene være så sen
sitive at politiet ikke ønsker at alle som har tilgang
til registeret skal få tilgang til opplysningene. Ved
en rekke store kriminalsaker, som har vakt betyde
lig offentlig interesse, har det skjedd lekkasjer til
pressen. I slike tilfeller kan det være hensiktsmes
sig å behandle sakens opplysninger utenfor de al
minnelige registrene. Så lenge reguleringen er ret
tet mot behandlingen av opplysningene, vil opplys
ningene være underlagt loven, selv om de tas ut av
registeret.
I Sverige trådte ny lovgivning i kraft 1. april
1999, og loven regulerer «behandling av person
opplysninger» i politiet. Regelverket har allerede
blitt revidert, se punkt 6.3.4, og denne delen av
loven er uforandret. Noen registre er imidlertid
særskilt regulert i lovgivningen. I Danmark følger
politiets registre den alminnelige personvernregu
leringen, slik at politiet melder behandlinger til
Datatilsynet på samme måte som alle andre be
handlingsansvarlige. I Danmark er det gitt særlige
regler for Kriminalregisteret (som tilsvarer SSP)
og DNA-registeret.
Utvalget anbefaler at lovgivningen ikke knyttes
til registerbegrepet. I tråd med internasjonale kon
vensjoner, alminnelig personvernregulering og an

nen spesialregulering, som for eksempel for hel
seregistre, finner utvalget at det bør være politiets
behandling av opplysninger som er lovens saklige
virkeområde. At utvalget anbefaler å gå vekk fra
registerbegrepet, må ses i sammenheng med at
utvalget også foreslår en formålsbestemt regule
ring (se nærmere kapittel 11).
Behandlingsbegrepet skal forstås på samme
måte som i personopplysningsloven, se nærmere
punkt 9.3. Det vil si at enhver form for behandling
faller innenfor loven.
At registerbegrepet ikke benyttes som av
grensningskriterium for loven, medfører selvfølge
lig ikke at politiet ikke kan fortsette å ha registre
på samme måte som i dag. At reguleringen knytter
seg til behandlingsbegrepet medfører imidlertid at
loven kommer til anvendelse på politiets opplys
ninger, uavhengig av om de finnes i eller utenfor et
register. For eksempel vil det å lagre opplysninger
på egen PC i utgangspunktet omfattes av loven, på
samme måte som om de tidligere var registrert i et
register.

8.3 Elektronisk behandling eller
manuell behandling
Et annet spørsmål utvalget har drøftet er om loven
kun skal gjelde elektronisk behandling av opplys
ninger, eller om den også skal omfatte manuell
behandling.
Alminnelig personvernlovgivning gjelder ma
nuell behandling av personopplysninger bare når
opplysningene finnes i et register. Årsaken er at
lovgiver ikke har sett behov for beskyttelse, med
mindre personopplysningene er gjenfinnbare. Poli
tirekommandasjonen åpner for at rekommandasjo
nen kan komme til anvendelse på manuell behand
ling, og understreker at politiet ikke kan benytte
manuell behandling for å unngå at rekommanda
sjonen kommer til anvendelse. Heller ikke i den
svenske lovgivningen har man funnet grunn til å
skille mellom elektronisk og manuell behandling.
Utvalget anbefaler at loven får anvendelse på all
behandling av opplysninger i politiet, uavhengig av
om den skjer manuelt eller elektronisk. Ved å inn
befatte all manuell behandling, ønsker utvalget å
skape forutberegnlighet for den registrerte, ved at
reguleringen er den samme uavhengig av hvilket
medium opplysningene lagres i. At opplysningene
som behandles er sensitive, er med på å underbyg
ge at reglene bør komme til anvendelse uavhengig
av om det er manuell eller elektronisk behandling.
For politiet blir det enklere å forholde seg til
lovverket når loven kommer til anvendelse på alle
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lagringsmedia; Om politiet skriver opplysningene
ned på et ark, i sine personlige notatbøker, legger
dem inn i egen PC eller i et sentralt register, gjel
der de samme reglene. Loven fremstår således
som teknologinøytral. Et annet sentralt element,
som også fremgår av politirekommandasjonen, er
at det vil hindre eventuelle forsøk på å omgå loven.
Å omfatte manuelle behandlinger er også nød
vendig ut fra at utvalget har valgt å ta inn taus
hetspliktsbestemmelsene i politiregisterloven, se
kapittel 14. Disse skal gjelde uavhengig av om opp
lysningene behandles manuelt eller elektronisk,
og kommer også til anvendelse på opplysninger
som ikke er nedskrevet. Utvalget understreker at
loven i utgangspunktet kun vil komme til anven
delse på den skriftlige behandlingen av opplysnin
ger, men at det gjøres unntak for taushetsplikten,
se nærmere punkt 8.5.

8.4 Kun personopplysninger eller alle
opplysninger
Utvalget har vurdert om politiregisterloven skal få
anvendelse kun på personopplysninger, eller om
også andre opplysninger skal omfattes av loven.
Personopplysninger defineres som «opplysninger
og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson»,
jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1. Politiet behandler i betydelig grad andre opplysninger enn
personopplysninger, som for eksempel opplysnin
ger om firma og organisasjoner, godsopplysninger
og beslaglagte objekter uten eier.
Alminnelig personvernlovgivning kommer kun
til anvendelse på personopplysninger. I person
registerloven var også juridiske personer omfattet
av reguleringen, men i personopplysningsloven
gikk man vekk fra dette. Årsaken er at det er for
retningsmessige, konkurransemessige og økono
miske hensyn, altså andre hensyn enn de rent per
sonvernmessige, som begrunner behovet for vern
av juridiske personer, jf. Ot. prp. nr. 92 (1998-99)
s. 26. I politirekommandasjon åpnes det for at re
kommandasjonen også kan komme til anvendelse
på «data relating to groups of persons, associations,
foundations, companies, corporations or any other
body consisting directly or indirectly of individuals,
whether or not such bodies possess legal personality».
Dette er altså en utvidelse i forhold til opplys
ninger og vurderinger som kan knyttes til enkelt
personer.
Utvalget anbefaler at loven får anvendelse på all
behandling av opplysninger i politiet, både person
opplysninger og andre opplysninger. Utvalget har
lagt vekt på at politiets behandling av opplysninger
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kan være like inngripende for bedrifter som perso
ner. Politiregisterloven beskytter således også for
retningsmessige, konkurransemessige og økono
miske hensyn. Ofte vil også personer som er tett
knyttet til juridiske personer ha et vernebehov,
som for eksempel eiere av bedrifter eller dens le
dere. Politiets arbeid medfører at det må behand
les mengder med ikke-verifisert informasjon og
sensitive opplysninger, som igjen må kommunise
res til andre. Dette tilsier at også juridiske perso
ner gis rettigheter i henhold til politiregisterloven.
Et annet moment er at grensen mellom person
opplysninger og andre opplysninger ofte kan være
vanskelig å trekke (se nærmere 9.2), noe som taler
for at det vil være besparende å regulere alle opp
lysninger samlet i en lov. Utvalget har lagt vekt på
at det skal være enkelt for brukerne å forholde seg
til lovverket. En lov om behandling av alle opplys
ninger i politiet vil etter utvalgets mening bidra til
dette.
Selv om personopplysninger og andre opplys
ninger skal reguleres i en og samme lov, kan de
ikke i alle henseender underlegges samme be
stemmelser. Reguleringen må gjenspeile at per
sonopplysninger er knyttet til et individ som har
interesser i hvorledes opplysningene behandles,
noe som ikke gjelder for andre opplysninger.
Utvalget har lagt vekt på å skape klare rammer
for politiet som brukere av informasjonen, og sam
tidig ivareta den registrertes personvern. Resulta
tet er at loven foreslås å ha et vidt anvendelsesom
råde, hvilket vil forenkle kontroll med at den over
holdes og motvirke omgåelse. Utvalget anbefaler
således at loven gis anvendelse på alle opplysnin
ger.
Det blir således tre ulike kategorier opplysnin
ger som omfattes av loven: Personopplysninger,
opplysninger om juridiske personer og opplysnin
ger om gjenstander. Ikke alle bestemmelser vil
gjelde alle typer opplysninger.

8.5 Muntlig behandling av
opplysninger
Utvalget har sett nærmere på om loven skal komme til anvendelse på muntlig behandling av opplys
ninger. Utvalget anbefaler at loven som utgangs
punkt kun gjelder for skriftlig behandling av opp
lysningene, på samme måte som personopplys
ningsloven. Imidlertid har utvalget funnet grunn til
å behandle taushetspliktsreglene i denne loven, se
nærmere kapittel 14. Bestemmelsene om taushets
plikt vil, på samme måte som i dag, også komme til
anvendelse på muntlig behandling, typisk det som
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blir uttalt fra politiets side. Også kravene til intern
kontroll vil komme til anvendelse på muntlig behandling av opplysninger.

8.6
8.6.1

Hele eller deler av politiets
virksomhet
Oversikt over problemstillingen

Utvalget har sett nærmere på om loven bør gjelde
hele politiets virksomhet, eller kun deler av den. I
dag er det ingen skarpe skiller innad i politiet for
informasjonsflyten mellom de forskjellige arbeids
oppgavene, idet unntak fra taushetsplikten med
fører at det er tilnærmet «fri flyt» av opplysninger,
for eksempel fra den enkelte straffesak til forvalt
ningstjenesten, så lenge mottaker av opplysninge
ne har tjenestemessig behov for dem, se nærmere
punkt 3.4.4 og 3.5.4.
Utvalget har først gått igjennom personopplys
ningslovens virkeområde, og sett på om loven leg
ger noen føringer for utvalgets vurderinger, se
punkt 8.6.2. Videre har utvalget vurdert om per
sonverndirektivet legger noen begrensninger på
lovgiver som utvalget må overholde, se punkt
8.6.3, og om politirekommandasjonen har noen an
befalinger vedrørende politiregisterlovens anven
delsesområde, se punkt 8.6.4. På bakgrunn av det
te har utvalget vurdert lovens anvendelsesområde
i punkt 8.6.5.

8.6.2
8.6.2.1

Forholdet til personopplysningsloven
Personopplysningslovens
anvendelsesområde i dag

Utvalget har beskrevet personopplysningslovens
anvendelse på politiregistrene i punkt 5.1. Essensen er at personopplysningsloven fyller ut der
strafferegistreringsloven ikke går i detalj.

8.6.2.2

Forholdet mellom
personopplysningsloven og forslag til ny
politiregisterlov

Utvalget har sett nærmere på forholdet mellom
personopplysningsloven og politiregisterloven. Po
litiregisterloven vil som særlov gå foran person
opplysningsloven, jf. personopplysningsloven § 5.
Personopplysningsloven vil imidlertid komme til
anvendelse på politiets behandling av personopp
lysninger, så lenge politiregisterloven er taus. Ut
over dette har personopplysningsloven ingen inn
virkning på politiets behandling av opplysninger.

Det understrekes at utvalget har tilstrebet å gi
en utfyllende og komplett lov for politiets behand
ling av opplysninger, slik at politiet og publikum
kan forholde seg kun til politiregisterloven.

8.6.3
8.6.3.1

Forholdet til personverndirektivet
Oversikt over problemstillingen

Personverndirektivets anvendelsesområde har
stått sentralt for utvalget. Det reiser for det første
spørsmål om direktivet setter skranker for hvor
dan politiregisterloven kan regulere politiets behandling av opplysninger. Dette reiser igjen spørs
mål om hvilke virksomhetsområder som er omfat
tet av EØS-avtalen. Hvis hele eller deler av politiets
virksomhet ikke omfattes av EØS-avtalen, vil per
sonverndirektivet som utgangspunkt heller ikke få
anvendelse på disse delene. Utenfor direktivet har
lovgiver større spillerom for å finne løsninger som
er tilpasset politiet i Norge og dets arbeidsoppga
ver.

8.6.3.2

EØS-avtalens omfang og forholdet til
personverndirektivet

Personverndirektivet er gjort til en del av EØS
avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen nr.
83/1999 om endring av EØS-avtalen protokoll 37
og vedlegg XI. Direktivet ble implementert i norsk
rett ved vedtakelsen av personopplysningsloven.
Det er ikke gjort noen tilpasninger ved implemen
teringen av personverndirektivet som er av betyd
ning for utvalgets arbeid. Siden direktivet er imple
mentert uten tilpasninger, har utvalget lagt til
grunn at det vil bero på en tolking av direktivet om
det kommer til anvendelse på politiets behandling
av personopplysninger. Dette gjelder til tross for at
politiets virke i utgangspunktet ikke omfattes av
EØS-avtalen, men er en del av søyle 3 (se nærmere
punkt 8.6.3.3 for forskjellen mellom søyle 1 og søy
le 3).

8.6.3.3

Oversikt over direktivets
anvendelsesområde

Av personverndirektivet artikkel 3 nr. 2 følger at
direktivet ikke får anvendelse på
«behandling av personopplysninger som ut
føres i forbindelse med utøvelse av virksomhet
som ikke omfattes av fellesskapsrettens virke
område, f.eks. den virksomhet som er fastsatt i
avdeling V og VI i traktaten om Den europeiske
union, og ikke under noen omstendighet på
behandling som gjelder offentlig sikkerhet, for
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svar, statens sikkerhet (herunder statens øko
nomiske interesser når behandlingen er for
bundet med spørsmål om statens sikkerhet) og
statens virksomhet på det strafferettslige om
råde».
Avdeling V omhandler bestemmelser om en
felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (søyle 2),
mens avdeling VI inneholder bestemmelser om
politisamarbeid og rettslig samarbeid i straffesa
ker (søyle 3). Det fremgår av traktat om Den euro
peiske union artikkel 30 at politisamarbeidet skal
omfatte:
«operativt samarbeid mellom vedkommende
myndigheter, herunder politi, tollmyndigheter
og andre særlige rettshåndhevende myndighe
ter i medlemsstatene med hensyn til forebyg
gelse, oppdagelse og etterforsking av straffba
re handlinger».
Det samme gjelder for innsamling, oppbeva
ring, behandling, analyse og utveksling av relevan
te opplysninger. Med andre ord er politiets fore
bygging og etterforsking av straffbare saker ikke
underlagt direktivets bestemmelser. Det er også
naturlig å forstå bestemmelsen slik at det omfatter
politiets ordensoppgaver, da dette i denne sam
menheng må anses som en del av den forebyggen
de virksomhet politiet bedriver. Dette er det samme som lovgiver i Sverige kom til ved lovrevisjo
nen, hvor det kun var forebygging, ordenstjeneste
og straffesaksbehandling som ble regulert særskilt
ut over personuppgiftslagen.
Neste spørsmål er om begrepet «på det straffe
rettslige området» utvider hva som faller utenfor
direktivet. En ren fortolkning av ordlyden taler for
at det kun er politiets primærvirksomhet som faller
utenfor direktivet, slik at forvaltningsoppgaver og
hjelpe- og serviceoppgaver faller innenfor direk
tivet. Det er også et spørsmål om politiets bistand
til andre forvaltningsoppgaver, blant annet hvor de
bistår med makt, faller utenfor personverndirekti
vet. Det kan ikke legges like stor vekt på ordlyden
ved tolking av direktiver som ved fortolkningen av
en norsk lov. For det første er forarbeidene til
direktiver relativt begrensede. For det andre tilleg
ges formålet stor vekt ved fortolkningen. At formu
leringen er tatt med i tillegg til avgrensningen mot
avdeling V og VI i traktaten om Den europeiske
union, innebærer nødvendigvis ikke at begrepet
«strafferettslige området» gir et videre unntak for
politiets behandling. Det kan også være nødvendig
å gjøre unntak for andre organer enn politiet, som
for eksempel skattemyndighetene.
I direktivet artikkel 13 bokstav d gjøres unntak
fra de rettigheter den registrerte har i følge direk
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tivet «dersom slik begrensning er nødvendig for (...)
forebygging, etterforsking, avsløring og rettslig for
følgning av straffbare handlinger». Dette utvides i
bokstav f, hvor unntaket også gjelder: «dersom slik
begrensning er nødvendig for (...) en kontroll-, til
syns- eller reguleringsoppgave, selv av midlertidig
art, i forbindelse med utøvelse av offentlige myndig
heter i tilfellene nevnt i bokstav c), d) og e).»
Ut fra de bestemmelsene som finnes i direk
tivet som regulerer politiets behandling, kan det
synes som om formålet har vært å unnta direk
tivets rettigheter i de situasjoner hvor det vil kom
plisere politiets arbeid, og at det strekker seg noe
ut over en forebyggende virksomhet, etterforsking
i den enkelte straffesak og ordenstjenesten. Hvor
langt unntaket kan antas å gå, vil utvalget komme
nærmere tilbake til i punkt 8.6.5.

8.6.4

Politirekommandasjonen

Politirekommandasjonen begrenser seg til politi
ets primære virksomhet. Det fremgår av forordet
at rekommandasjonen kommer til anvendelse på
opplysninger som behandles for «police purposes»,
hvor ««for police purposes» covers all the tasks which
the police authorities must perform for the prevention
and suppression of criminal offences and the mainte
nance of public order». I punkt 3.3 står det:
«Where data which have been collected for ad
ministrative purposes are to be stored perma
nently, they should be stored in a separate file.
In any case, measures should be taken so that
administrative data are not subject to rules ap
plicable to police data».
Som administrativt formål nevnes i kommenta
rene register over funnet gods og våpenregister.
Årsaken til at disse dataene skal holdes separat er
at det ville være uriktig å la prinsippene for poli
tiopplysninger komme til anvendelse, da det ikke
er de samme særlige behovene som gjør seg gjel
dende for denne type administrative formål.

8.6.5

Avgrensning mot
forvaltningsvirksomhet

På bakgrunn av det som er redegjort for om direk
tivets anvendelsesområde i punkt 8.6.3, sett i sam
menheng med politirekommandasjonens anbefa
linger, foreslår utvalget at politiregisterloven gjel
der all politivirksomhet, med unntak av politiets
forvaltningsvirksomhet og politiets sivile gjøremål
(for PST, se punkt 23.2). Ved utøvelse av forvalt
ningsoppgaver finner utvalget det naturlig å sam
menligne politiet med andre forvaltningsorganer.
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Det som kjennetegner politiets forvaltningsoppga
ver, og som ofte brukes som et argument for å
fastslå hva som er forvaltningsoppgaver, er at de
kunne ha vært gjennomført av et annet organ enn
politiet. Dette taler for at behandlingen av opplys
ninger ikke skal underlegges en annen regulering
enn om den hadde vært utført av et annet organ, og
at den registrerte ikke skal ha noen færre rettighe
ter enn ellers.
På den annen side er det ikke tilfeldig at noen
forvaltningsoppgaver er tillagt politiet. I de aller
fleste tilfellene er det en oppgave som ligger nær
politiets annen virksomhet. Samtidig ser utvalget
at synet på hva som anses å ligge nært opp til
politiets primære oppgaver har skiftet igjennom
tidene. Det er etablert flere kontrollorganer som
har overtatt en rekke av de oppgavene som politiet
tidligere var tillagt.
Det kan oppstå grensetilfeller hvor det er
uklart hva som skal anses å være forvaltningsvirk
somhet. I vurderingen må det legges vekt på om
det ut fra politiets rolle som maktutøver i samfun
net ville vært unaturlig at oppgaven legges til and
re. I den grad oppgaven like godt kunne vært ivare
tatt av andre, eventuelt med opplysninger som poli
tiet besitter, taler dette for at det faller utenfor
lovens anvendelsesområde.
Av de sentrale forvaltningsoppgaver utvalget
mener bør falle utenfor loven er politiets ut
lendingskontroll og oppgaver i utlendingssaker et
ter utlendingsloven, politiets oppgaver etter pass
loven, politiets oppgaver etter våpenloven og politi
ets hittegodsforvaltning. Disse bør være underlagt
personopplysningsloven.
Det samme gjelder politiets administrative
virksomhet, slik det gjør for alle andre offentlige
organer.
Utvalget foreslår å la den service, bistand, hjel
petjeneste og samarbeid som politiet yter falle
innenfor politiregisterloven, da dette er så nært
knyttet til primærvirksomheten at det er vanskelig
å skille det ut. Det er imidlertid ikke gitt at direk
tivet ikke kommer til anvendelse på disse delene
av politiets virksomhet, se punkt 8.6.3.3. I så fall
må den registrerte få de rettighetene han har etter
direktivet. Der direktivet krever særbestemmel
ser, har utvalget tatt hensyn til dette, noe som er
nærmere gjennomgått i punkt 12.6.
Politiets forvaltningsvirksomhet vil reguleres
av personopplysningsloven. For eksempel må det
finnes et rettslig grunnlag etter personopplys
ningsloven § 8 for å behandle opplysninger. Politi
et vil være underlagt innsynsregler og varslings
plikt, og må i den grad det følger av lovgivningen
melde sine behandlinger til tilsynsorganet, Datatil

synet. Personopplysningslovens alminnelige reg
ler om unntak for det tilfellet at det er nødvendig
for den enkelte straffesak eller statens sikkerhet,
kommer til anvendelse på politiets forvaltnings
virksomhet.
Utvalget understreker at skillet mellom forvalt
ningsvirksomhet og annen virksomhet ikke skal
hindre politiet i en effektiv kriminalitetsbekjempel
se, og det foreslås blant annet taushetspliktsregler
som regulerer flyten av opplysninger mellom de
forskjellige oppgavene. Dette kommer utvalget tilbake til i kapittel 14.

8.6.6

Lokale registre

Hva som anses som lokale registre er nærmere
beskrevet i punkt 4.2.3. Justisdepartementet har
tidligere forsøkt å begrense omfanget av lokale
registre, jf. rundskriv G-96/95 punkt 2. Utvalget
ser flere gode grunner for et slikt synspunkt. En
utbredt bruk av lokale registre kan vanskeliggjøre
så vel et godt personvern som et nyttig og nødven
dig politisamarbeid på tvers av politidistriktene.
Utvalget har på denne bakgrunn sett det som vik
tig å klargjøre at også et lokalt register vil være
underlagt reglene i politiregisterloven. Dette har
betydning i flere henseender. Registeret må være
regulert av en forskrift, se punkt 24.4, og meldes til
Datatilsynet før registeret tas i bruk, se avsnitt
19.6. Videre er det utvalgets oppfatning at det må
være nødvendig å opprette registeret, i tillegg til
de sentrale registrene, for at det skal være slik
adgang, se kapittel 12 om nødvendighetskravet.
Dette betyr også at et enkelt register eller lagring
av notat på en PC i et politidistrikt må vurderes i
forhold til lovens krav.

8.6.7

Særregulering av politiets registre i
lov

Utvalget har sett nærmere på regulering av politi
ets behandling av personopplysninger i spesiallov
givning. Finnes det spesiallovgivning som regule
rer deler av politiets behandling av opplysninger,
vil det bero på alminnelige tolkningsprinsipper om
særloven eller politiregisterloven får forrang. I
mange tilfeller vil særloven gå foran, men bli utfylt
av politiregisterloven.
I dag er SIS-registeret regulert i egen lov, SIS
loven. Årsaken er at SIS-registeret er opprettet på
bakgrunn av Schengen-konvensjonen, og regule
ringen må holde seg innenfor konvensjonens ret
ningslinjer. Politiregisterloven får således ikke an
vendelse på SIS-registeret.
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8.7 Straffeprosessloven
8.7.1

Forholdet mellom straffeprosessloven
og politiregisterloven

Utgangspunktet er at politiregisterloven kommer
til anvendelse på all behandling av opplysninger i
politiet. Utvalget foreslår likevel at straffeprosess
loven skal gjelde for den enkelte straffesak, på
samme måte som i dag, med unntak av de endringer utvalget foreslår. Den største endringen er
taushetspliktsreglene, som nå foreslås tatt inn i
politiregisterloven, se kapittel 14, og som skal gjel
de felles både i og utenfor den enkelte straffesak.
De materielle endringene i taushetspliktsreglene
er imidlertid av mindre omfang.
Straffeprosessloven har saksbehandlingsregler
for den enkelte straffesak, hvor blant annet aktøre
ne i saken får rettigheter. Straffeprosessloven må
anses som lex specialis i forhold til politiregisterlo
ven for behandlingen av opplysninger i den enkel
te straffesak. Det er imidlertid en rekke regler i
politiregisterloven som retter seg mot den behand
lingsansvarlige, det vil si politiet eller påtalemyn
digheten, og hvor straffeprosessloven ikke har
noen tilsvarende bestemmelse. Dette er generelle
regler om behandlingen av opplysninger, som i
større grad er basert på sentrale personvernhen
syn enn tradisjonelle prosesshensyn, som for ek
sempel reglene om forskriftsregulering, melde
plikt, informasjonssikkerhet og internkontroll,
kontrollordninger og sanksjoner. Reglene retter
seg ofte mot det underliggende registeret der opp
lysningene i en straffesak behandles. Utvalget fo
reslår at disse forholdene reguleres av politiregis
terloven.
For de individuelle rettighetene, altså de som
tilligger aktører i saken og slik sett også de regist
rerte, vil straffeprosessloven gå foran som spesial
lovgivning. Utvalget bemerker imidlertid at de in
dividuelle rettighetene i prosessreglene og person
vernreglene i stor grad er sammenfallende. Dette
gjelder for eksempel innsyn. Videre har straffepro
sessen nedfelt krav om formålsbestemthet og nød
vendighet, og loven som helhet må sies å oppstille
krav til opplysninger som behandles. På disse om
rådene må således straffeprosessloven gjelde for
den enkelte straffesak, helt til sakene blir avlevert
til arkivverket.
Adgang til å utlevere opplysninger følger av
taushetspliktsreglene, og foreslås som nevnt regu
lert av politiregisterloven i sin helhet. Dette vil
blant annet få betydning for utlevering av opplys
ninger fra straffesaker i mottakerorganets inter
esse, hvor de største endringene i forhold til da-
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gens regelverk for straffesaker foreslås. Utvalget
vil komme tilbake til dette i punkt 14.8 og 16.2.3.
Utvalget er innforstått med at grensen mellom
politiregisterloven og straffeprosessloven kan vol
de tvil, og det kan bli behov for avklaringer i prak
sis. Det har imidlertid heller ikke vært klare skiller
mellom strafferegistreringsloven og straffepro
sessloven, uten at det synes å ha skapt nevnever
dige problemer i praksis. Utvalgets hensikt er å la
straffeprosessloven gjelde for den enkelte straffe
sak, slik som den også gjør i dag. Skal opplysninge
ne brukes ut over den enkelte straffesak, for ek
sempel dersom en opplysning tas ut av straffesa
ken til bruk i forebyggende øyemed, kommer poli
tiregisterloven til anvendelse på opplysningen som
er tatt ut av straffesaken. Opplysninger som finnes
i straffesaken, og som i utgangspunktet er de samme opplysningene som de som er tatt ut, vil være
underlagt straffeprosesslovens regler. Regelen
kan umiddelbart synes inkonsekvent, men med
utgangspunkt i at formålet er styrende for regel
verket, vil dette bli en konsekvent regulering for all
behandling av opplysninger i politiet.
Det sentrale i vurderingen av om straffepro
sessloven skal gå foran politiregisterloven vil være
om det er prosesshensyn som taler for en annen
løsning enn det politiregisterloven oppstiller. I den
grad straffeprosessloven regulerer forhold som
ikke nødvendigvis er knyttet til saksbehandling av
den enkelte sak, som for adgangen i påtaleinstruk
sen § 4-2 til å utlevere opplysningene i mottakeror
ganets interesse etter at saken er avsluttet, skal
politiregisterloven gå foran. I den grad straffepro
sessloven er taus på et spørsmål om de individuelle
reglene, som i utgangspunktet skal reguleres av
straffeprosessloven, er det grunn til å se hen til
politiregisterloven regler, og se om disse er an
vendbare.

8.7.2

Videre disposisjon for behandling av
opplysninger i den enkelte straffesak

Selv om behandling av personopplysninger i den
konkrete straffesak reguleres av straffeprosesslo
ven, har utvalget for fullstendighetens skyld valgt å
gi en kort fremstilling av straffeprosessloven i til
nærmet hvert kapittel. Den parallelle fremstilling
vil vise eventuelle forskjeller og likheter mellom
regelverket som gjelder henholdsvis i og utenfor
den enkelte straffesak, og gi et mer fullstendig
bilde for leseren. Fremstillingen viser at forskjel
lene mellom straffeprosessloven og politiregister
loven i realiteten ikke er så store.
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Lovens navn

Utvalget har vurdert hva korttittelen på lov om
behandling av opplysninger i politiet og påtalemyn
digheten bør være. Tre alternativer synes aktuelle:
Politiopplysningsloven, politidataloven og politire
gisterloven. Politiopplysningsloven er basert på
personopplysningsloven. Tilsvarende lov i Sverige
heter politidataloven, mens politiregisterloven er
mest lik dagens navn «strafferegistreringsloven».
Utvalget flertall, Gammelgård, Førsund, Kristi
ansen, Peters, Storruste og Svor, foreslår at loven
skal hete «politiregisterloven – lov om behandling
av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten».
Hovedargumentet for å velge dette navnet er at det
vil være enklere for brukere – både i og utenfor
politiet – å forstå hva loven gjelder. Et motargu
ment mot lovens korttittel er at den er noe snevre
re enn lovens anvendelsesområde, som går ut over
selve registrene. Flertallet har imidlertid funnet at
«politiregisterloven» er det navnet som best kom
muniserer hva loven omhandler. Det er viktig å få
frem at loven regulerer opplysninger. Slik sett er
loven basert på en innholdsmessig og ikke teknisk
avgrensning. Navnet tilkjennegir også at det er en
særlov for politiet og påtalemyndigheten.
Utvalgets mindretall, Fredwall, Kaspersen og
Myhrer, er av den oppfatning at lovens korttittel
skal være «politiopplysningsloven». Den sentrale
forskjell mellom dagens regulering og den fore
slåtte, er at man forlater registerkriteriet og inn
fører behandlingskriteriet. Det er da mindre heldig å beholde registerbegrepet i lovens korttittel.

8.9
8.9.1

Lovens geografiske virkeområde
Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

Personverndirektivet har forholdsvis detaljerte
regler for dets geografiske område, som er fulgt
opp i personopplysningsloven § 4. En sentral pro

blemstilling i personopplysningsloven er hvor den
behandlingsansvarlige er lokalisert. Dette er en
problemstilling som ikke er aktuell for politiregis
terloven, da den kun gjelder for behandling av opp
lysninger i politiet, som ikke har det samme over
nasjonale tilsnittet.
Det finnes imidlertid en del rammeregulering
for politiet som kan være av betydning. For eksem
pel følger det av politiloven § 28 at: «Loven gjelder
for Svalbard og Jan Mayen og for områder underlagt
norsk statshøyhet som biland, med de endringer som
Kongen fastsetter av hensyn til de stedlige forhold.»
Så lenge loven også gjelder for politiets behandling
av opplysninger taler det for at loven bør ha samme anvendelsesområde som politiloven. SIS-loven
gjelder ikke for Svalbard, noe som følger av Schen
genkonvensjonen.

8.9.2

Utvalgets vurderinger

Utgangspunktet for lovens geografiske område er
at den vil gjelde all behandling som faller innenfor
lovens saklige virkeområde, uavhengig av på hvil
ket sted behandlingen skjer. Er en norsk polititje
nestemann i utlandet, og behandler opplysninger
«tilhørende» norsk politi der, vil han være omfattet
av politiregisterloven. Motsatt vil en svensk politi
tjenestemann som befinner seg på norsk jord, og
behandler opplysninger «tilhørende» svensk politi,
ikke omfattes av politiregisterloven. Mottar han
opplysninger fra Norge mens han befinner seg på
norsk jord, er det en utlevering til utlandet. Om
tjenestemannen i norsk politi er plassert i utlandet,
får politiregisterloven likevel anvendelse.
Alminnelige regler om lovens anvendelsesom
råde på Svalbard og Jan Mayen finnes i henholds
vis lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard §§ 2 og 3 og
lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen §§ 2 og 3.
Politiregisterlovens anvendelse i disse områdene
må samstemmes med blant annet politiloven, straf
feloven og straffeprosesslovgivningen. Utvalget
anbefaler derfor at det gis en bestemmelse som
tilsvarer bestemmelsen i politiloven.
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Kapittel 9

Kapittel 9

Definisjoner
9.1 Innledning
Lover som regulerer behandling av personopplys
ninger har det til felles at de har forholdsvis mange
definisjoner. Det vil derfor være hensiktsmessig at
politiregisterloven så langt det er mulig har samme
definisjoner som personopplysningsloven. Det er
imidlertid behov for å knytte noen kommentarer til
de allerede etablerte uttrykkene for å lette anven
delse av dem i tilknytning til politiregisterloven.
Utvalget har ansett det nødvendig å ha flere defini
sjoner enn personopplysningsloven, og definerer
således ikke-verifiserte opplysninger, politimessi
ge formål, straffesak og vandelskontroll.

9.2 Personopplysninger
9.2.1

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

Personopplysningsloven har følgende definisjon
av personopplysning:
«[O]pplysninger og vurderinger som kan knyt
tes til enkeltperson».
I personverndirektivet artikkel 2 er personopp
lysning:
«[E]nhver opplysning om en identifisert eller
identifiserbar person («den registrerte»); en
identifiserbar person er en som direkte eller
indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av
et identifikasjonsnummer eller ett eller flere
elementer som er særegne for personens fysis
ke, fysiologiske, psykiske, økonomiske, kultu
relle eller sosiale identitet».
Dette utdypes i direktivets fortale punkt 26,
hvor det står:
«Prinsippene om beskyttelse må gjelde enhver
opplysning om en identifisert eller identifiser
bar person. Når det skal avgjøres om en person
er identifiserbar, bør alle hjelpmidler vurderes
som det er rimelig å ta i bruk for å identifisere
vedkommende, enten av en behandlingsan
svarlig eller av en annen person. Prinsippene
om beskyttelse får ikke anvendelse på opplys

ninger som er gjort anonyme på en slik måte at
den registrerte ikke lenger kan identifiseres».
I Europarådets politirekommandasjon benyttes
begrepet «personal data» i fortalen som «any infor
mation relating to an identified or identifiable indi
vidual». Det sies videre at «[a]n individual shall
not be regarded as «identifiable» if identification re
quires an unreasonable amount of time, cost and
manpower». Det følger av kommentarene til re
kommandasjonen punkt 22 at om noen er identifi
serbare skal vurderes objektivt, men at politiets
tilgjengelige identifikasjonsmetoder som fingerav
trykkteknikker, stemmegjenkjenning, eksistens i
database med videre, må tas i betraktning.

9.2.2

Utvalgets vurderinger

Utvalget har sett nærmere på hva som skal anses
som en personopplysning, herunder om det er
grunnlag for å gjøre avvik fra personopplysningslo
vens definisjon.
I den alminnelige personvernlovgivningen vil
alle opplysninger som direkte eller indirekte iden
tifiserer en person være en personopplysning. For
eksempel vil politiets beskrivelse av en kjent gjer
ningsmann, hvor man oppgir bosted, yrke, alder
med videre, uten å angi navn, være personopplys
ninger, da personen identifiseres av andre ut fra de
gitte opplysningene.
I forarbeidene til personopplysningsloven ble
det understreket at det ville dreie seg om person
opplysninger selv om det måtte benyttes en nøk
kel, som for eksempel en tallkode, for å identifisere
personen. Det samme gjaldt dersom tilknytningen
mellom personen og opplysninger var kjent av kun
noen få personer. For nærmere om dette se Ot.prp.
nr. 92 (1998-99) s. 101. Datatilsynet har på bak
grunn av dette utviklet en praksis hvor det skilles
mellom anonymiserte opplysninger og avidentifi
serte opplysninger. Anonymiserte opplysninger er
opplysninger hvor det ikke er mulig å finne tilbake
til personen, som for eksempel når en forsker slet
ter koblingen mellom resultatene og de personer
han har forsket på. Avidentifiserte opplysninger er
derimot de opplysninger hvor personen for tiden
ikke er kjent, men hvor det vil være mulig å spore

142
Kapittel 9

NOU 2003: 21
Kriminalitetsbekjempelse og personvern

eller finne personen. Anonymiserte opplysninger
er ikke personopplysninger, mens avidentifiserte
er det. Utvalget anbefaler at denne praksis også
legges til grunn for politiregisterloven.
Utvalget har vurdert om det er situasjoner hvor
avidentifiserte opplysninger ikke blir å anse som
personopplysninger. Politiet vil så å si alltid tilstre
be å identifisere den personen opplysningene gjel
der. Som regel vil det være minst en som har
kjennskap til hvem opplysningene gjelder, nemlig
gjerningsmannen selv. I forarbeidene til person
opplysningsloven (Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 101)
står det:
«[D]et vil dreie seg om en personopplysning
selv om tilknytningen mellom personen og
opplysningen bare er kjent av noen få perso
ner».
Det er umulig for politiet å vite hvor mange det
er som kan identifisere personen ut fra opplysnin
gene de besitter. I den grad politiet går ut med
opplysninger om en person er det nettopp for at
befolkningen skal kunne identifisere personen. I
slike tvilstilfeller bør formålsbestemmelsen få be
tydning for hvor langt uttrykket personopplysning
strekker seg, herunder den enkeltes behov for
vern. Utvalgets oppfatning er at det må legges til
grunn en vid forståelse av begrepet personopplys
ning. For politiets behandling av opplysninger kan
det være en rekke situasjoner hvor det kun er
gjerningsmannen som vet at opplysningene omhandler ham. Normalt ville opplysningene ikke
blitt ansett som personopplysninger, men for poli
tiet blir situasjonen en annen. Utvalget mener at
opplysninger politiet besitter i en slik situasjon blir
å anse som personopplysninger i lovens forstand.
Lovens formål, å ivareta den enkeltes personvern,
taler for dette, særlig fordi det er umulig å vite hvor
mange som vet hvem opplysningene gjelder. Der
som politiet forsøker å ta en gruppe hackere, som
bruker dekknavn, kan det kun være hackeren selv
som kjenner sin virkelige identitet. Ut fra formålet
med loven, bør likevel opplysningene anses som
personopplysninger.
Det er vanlig at en opplysning ikke anses som
personopplysning når det ut fra situasjonen brukes
uforholdmessig mye arbeid, tid eller ressurser på å
identifisere personen. Heller ikke dette er treffen
de for politiet, da deres ressurser benyttes til nett
opp å finne ut hvilken person det er snakk om. Av
samme grunn som over finner utvalget at selv om
det krever mye arbeid, tid eller ressurser på å finne
en person, skal de opplysninger politiet besitter
likevel anses som personopplysninger.
I forarbeidene til personopplysningsloven gis

det uttrykk for at selv om opplysninger teknisk sett
er anonymisert, anses opplysningene likevel som
personopplysninger, dersom de kan knyttes til en
så liten gruppe at tilhørigheten røpes på en mer
indirekte måte, og som er belastende for den opp
lysningen gjelder. Utvalget finner at den samme
forståelse må legges til grunn for politiregisterlo
ven. Ett eksempel kan være dersom politiet går ut
med at en kriminell handling er begått av en ung
mann på et navngitt asylmottak, uten at noen kan
vite nøyaktig hvem av beboerne det er.
Det oppstår en særskilt problemstilling i forhold til biologiske identifikasjonsegenskaper, som
er nærmere definert i punkt 13.11. Det som karak
teriserer disse opplysningene, er at de forholdsvis
presist identifiserer en person, og at de ofte ikke
kan anonymiseres. Samtidig har politiet myndig
het til å oppbevare disse opplysningene om perso
ner som på tidspunktet for registrering ikke er
kjent for politiet. I dag må det minst være mistanke
om at det er begått et straffbart forhold for at slike
opplysninger kan registreres. Dette medfører at
opplysningene røper en tilknytning til politiet og
en straffbar handling som kan oppfattes som sensi
tiv for den det gjelder. Personvernnemnda har i
klagesak 08/2002 tatt stilling til hvorvidt biologisk
materiale som sådant blir å anse som personopp
lysning, og et flertall kom til at slikt materiale ikke
alltid kunne det. Derimot vil ferdig analysert mate
riale være personopplysning. I en rapport skrevet
av dr. juris Lee A. Bygrave i anledning ovennevnte
klagesak etter oppdrag fra Personvernnemnda
konkluderes det med at gode grunner taler for at
personopplysningsloven skal komme til anvendel
se på slikt materiale, selv om det ikke kan anses
som personopplysninger. Uavhengig av ovennevn
te rapport mener utvalget at alle biologiske identifi
kasjonsegenskaper må ha samme beskyttelse som
personopplysninger i denne lov, og har således
valgt å anse dem som personopplysninger i poli
tiregisterlovens forstand. Dette må ses i sammen
heng med det apparat politiet har for å finne frem
til hvem det biologiske materialet tilhører. Lovens
regler gjelder selv om politiet foreløpig ikke vet
hvem opplysningene tilhører eller om opplysnin
gene har noen tilknytning til det straffbare forhol
det. Dette innebærer at det såkalte sporregisteret,
se punkt 4.11.4, hvor politiet oppbevarer DNA-profiler fra uoppklarte forbrytelser, anses som person
opplysninger.
En parallell problemstilling oppstår i forhold til
gods og lignende hvor politiet ikke kjenner rett
messig eier. Hittegods er et praktisk eksempel i så
måte. I de fleste tilfeller vil politiet ikke kjenne
rette eier. Er det kun eieren selv som vet at tingen
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tilhører ham, er det ingen personopplysning (dette
ville vært annerledes hvis tingen hadde vært et
bevis i en straffesak som kan identifisere gjer
ningsmann). Imidlertid har noen ting en slik ka
rakter at det likevel må anses som personopplys
ninger. For det første gjelder dette ting som er
registrert i et register som kan identifisere eieren,
som biler. Også spesielle kunstverk kan være en
personopplysning, fordi flere vet hvem som eier
tingen.
Døde personer omfattes ikke av personopplys
ningsloven. Helseregisterloven har imidlertid gitt
døde personer samme beskyttelse som levende,
da det ut fra opplysningenes art ble funnet nødven
dig. Utvalget finner at de samme hensyn gjør seg
gjeldende for politiet. Den registrertes ettermæle,
hensynet til de etterlatte, samt den enkeltes for
ventning om at opplysninger som gis til politiet vil
bli behandlet fortrolig, må veie tungt. Den regist
rerte skal ha en sikkerhet for at opplysninger om
ham ikke blir kjent så snart han har avgått ved
døden. Det samme gjelder i de tilfeller hvor be
handlingen fullt og helt skjer etter at vedkommen
de er død, for eksempel en bilulykke hvor føreren
selv avgikk ved døden. Opplysningene er oftest så
sensitive at ens død ikke skal ha noen betydning
for beskyttelsen.

9.3 Behandlingsbegrepet
9.3.1

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

I personopplysningsloven § 2 første ledd nr. 2 er
behandling av personopplysninger definert som
«enhver bruk av personopplysninger, som f eks inn
samling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter». I
personverndirektivet artikkel 2 bokstav b er det
angitt flere bruksområder, uten at innholdet er
ment å være et annet:
«[E]nhver operasjon eller rekke av operasjoner
som med eller uten elektroniske hjelpemidler
utføres i forbindelse med personopplysninger,
for eksempel innsamling, registrering, syste
matisering, oppbevaring, tilpasning eller endring, gjenfinning, søking, bruk, videre formid
ling ved overføring, spredning eller andre for
mer for tilgjengeliggjøring, sammenstilling el
ler samkjøring, sperring, sletting eller tilintet
gjøring».
I politirekommandasjonen fremkommer det i
fortalen at den kommer til anvendelse på «the col
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lection, storage, use and communication of personal
data».

9.3.2

Utvalgets vurderinger

Utvalget har sett nærmere på hva som skal anses
som behandling av personopplysninger. Utvalget
har kommet til at det er hensiktsmessig å legge
personverndirektivets
behandlingsbegrep
til
grunn, slik det er beskrevet ovenfor. Innholdsmes
sig innebærer dette ingen forskjell fra personopp
lysningsloven, men utvalget anser at loven blir mer
brukervennlig ved å bruke den mest detaljerte de
finisjonen. Alle former for behandling, både manu
elle og elektroniske, faller innenfor loven, se nær
mere punkt 8.3.
Utvalget har drøftet om det skal være en nedre
grense i forhold til hvilke behandlinger som er
beskyttet av loven. Noen registreringer er av en
slik karakter at de ikke nødvendigvis har noen
personvernmessige konsekvenser. For eksempel
vil en lege som registreres i politiets registre fordi
hans navn er nevnt i en legeattest, ikke nødvendig
vis oppleve at dette har en personvernmessig kon
sekvens for ham. Legen er registrert som ledd i sin
næringsvirksomhet. Det kan imidlertid oppstå si
tuasjoner hvor en person føler at dette har per
sonvernmessige konsekvenser for ham, og ut fra
lovens formål har han krav på beskyttelse, samt
rett til å kreve innsyn, retting og sletting av opplys
ninger. Utvalget har derfor kommet til at det ikke
bør være noen nedre grense. Praktisk sett vil dette
neppe innebære noen ekstra belastning for politiet.
De som ikke føler politiets behandling av person
opplysninger krenkende, vil sjelden benytte seg av
sine rettigheter.

9.3.3

Behandling av opplysninger contra en
behandling

Utvalget har funnet grunn til å understreke for
skjellen mellom «behandling av opplysninger» og
«en behandling». Med «behandling av opplysninger»
siktes det til politiets bruk av opplysningene, slik
den er beskrevet i punkt 9.3.2. Med «en behand
ling» siktes det til en konkret samling av opplysnin
ger, gjerne et register eller et system. Det er såle
des bare «en behandling» som er meldepliktig, og
ikke den enkelte bruk av enkelte opplysninger.
Utvalget kommer tilbake til meldeplikten i punkt
19.6.
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Register
Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

I personopplysningsloven § 2 første ledd nr. 3 er
personregister definert som:
«[R]egistre, fortegnelser m.v. der personopp
lysninger er lagret systematisk slik at opplys
ninger om den enkelte kan finnes igjen».
I personverndirektivet artikkel 2 bokstav c står
det:
«[E]nhver strukturert samling av personopp
lysninger som er tilgjengelig etter særlige kri
terier, enten samlingen er plassert sentralt, er
desentralisert eller spredt på et funksjonelt el
ler geografisk grunnlag».
I politirekommandasjonen finnes ikke begre
pet.

9.4.2

Utvalgets vurderinger

Utvalget har vurdert om det er behov for register
begrepet i politiregisterloven, og kommet til at det
er det. Årsaken er at store deler av behandlingen
av opplysninger fortsatt vil skje i registre, se nær
mere punkt 8.2.
Utvalget har vurdert om det er hensiktsmessig
å benytte registerbegrepet fra personopplysnings
loven, som igjen har samme ordlyd som den gamle
personregisterloven. Dette registerbegrepet er
ikke dekkende for elektroniske registre. Utvalget
har på denne bakgrunn endret ordlyden i definisjo
nen, slik at definisjonen blir mer treffende og omfatter både manuelle og elektroniske registre. Ut
valget mener definisjonen også skal være enklere
å benytte på manuelle registre. Selv om opplysnin
gene ikke er systematisk oppstilt, vil en mindre
samling av opplysninger likevel kunne anses som
et register, dersom det ikke krever uforholdsmes
sig mye arbeid, tid eller ressurser for å finne igjen
opplysninger om den enkelte person. Det kan også
finnes manuelle registre som ikke direkte er sy
stematisert etter personer, eksempelvis emneregi
stre inneholdende blant annet organisasjonens
navn som igjen inneholder medlemslister. Også
slike vil klart måtte omfattes av registerbegrepet.
Siden politiregisterloven også omfatter andre
opplysninger enn personopplysninger, for eksem
pel opplysninger om gjenstander, har utvalget be
nyttet «opplysninger» og ikke «personopplysninger» i
definisjonen. Hensikten er at bestemmelsen også
skal omfatte opplysninger som ikke er personopp

lysninger, i den grad de er lagret slik at de kan
gjenfinnes.

9.5 Behandlingsansvarlig
9.5.1

Innledning – oversikt over subjektene
og deres betydning

Plikter i henhold til personopplysningsloven er på
lagt den behandlingsansvarlige. Den behandlings
ansvarlige vil også være ansvarlig etter politiregis
terloven, noe utvalget vil komme tilbake til fortlø
pende. Det er således viktig å definere begrepet,
og se på hvem som er nærmest til å være behand
lingsansvarlig.
Personopplysningsloven legger opp til flere
subjekter enn den behandlingsansvarlige, nemlig
«daglig behandlingsansvarlig» og «databehandler».
Normalt vil behandlingsansvarlig være et organ,
og noen må derfor ha det daglige behandlingsan
svaret, noe som behandles nærmere i punkt
9.5.3.4.
Personopplysningsloven retter seg kun mot or
ganet (den behandlingsansvarlige) og personer i
ledende stillinger. Det forutsettes at den behand
lingsansvarlige og den som har det daglige be
handlingsansvaret selv gir instrukser som gjør at
regelverket overholdes av alle som får tilgang til
opplysningene. Utvalget har vurdert om dette også
er en hensiktsmessig løsning for politiet, eller om
den enkelte tjenestemann bør pålegges ansvar, se
punkt 9.5.4.
Politiet kan ha en databehandler. Databehand
lerens rolle er knyttet til den tekniske utføringen
av behandlingen, og er nærmere beskrevet i punkt
9.6.
Selv om begrepet behandlingsansvarlig er nytt
i personopplysningsloven, følger det av forarbeide
ne at begrepet bygger på samme prinsipp som
registeransvarligbegrepet, slik det var nedfelt i
personregisterforskriften § 3-2 første ledd (se
Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 102 andre spalte), og
som er kjent i politiet i dag. Etter personregisterlo
ven var ansvaret delt mellom registereier og regis
teransvarlig. For politiets registre var tidligere Jus
tisdepartementet, nå Politidirektoratet, registerei
er og politimesteren var registeransvarlig (se mer
om dette i punkt 20.2.2). Utvalget foreslår endringer i dette, slik det fremkommer nedenfor.
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9.5.2

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

I personopplysningsloven § 2 første ledd nr. 4 er
behandlingsansvarlig definert som «den som bestemmer formålet med behandlingen av personopp
lysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes». I
personverndirektivet beskrives behandlingsan
svarlig som
«den fysiske eller juridiske person, offentlig
myndighet, byrå eller ethvert annet organ som
alene eller sammen med andre bestemmer for
målet med behandlingen av personopplysnin
ger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes;
når formålet med og hjelpemidlene ved be
handlingen er fastlagt ved nasjonale lover og
forskrifter eller på fellesskapsplan, kan den be
handlingsansvarlige, eller de særlige kriterier
for utpeking av vedkommende, fastsettes i na
sjonal lovgivning eller i fellesskapsretten».
I Europarådets politirekommandasjon står det
under «Scope and definitions» at
«The expression «responsible body» (control
ler of the file) denotes the authority, service or
any other public body which is competent ac
cording to national law to decide on the purpo
se of an automated file, the categories of per
sonal data which must be stored and the opera
tions which are to be applied to them».

9.5.3
9.5.3.1

Rollen som behandlingsansvarlig

Kapittel 9

den registrerte må kunne henvende seg til et or
gan som kan saksøkes for å kunne utøve sine ret
tigheter. Det følger av personverndirektivet at når
formålet med behandlingen er fastlagt i lov, kan
behandlingsansvarlig, eller kriteriene for utpekin
gen av denne, fastsettes i nasjonal lovgivning. Med
andre ord har utvalget hatt mulighet til å foreslå
konkrete organer som skal tillegges behandlings
ansvaret. Dette vil i høyeste grad være aktuelt for
politiet. Utvalget har som bakgrunn for vurderin
gen sett nærmere på hvilke oppgaver som påligger
den behandlingsansvarlige.

9.5.3.2

Den behandlingsansvarliges
hovedoppgaver

Den behandlingsansvarliges hovedoppgave blir å
påse og legge forholdene til rette for at det regel
verk som gjelder for behandlingen overholdes.
Det kan for eksempel bli nødvendig å utarbeide
interne instrukser og retningslinjer for behandlin
gen. En sentral oppgave blir å melde behandlingen
til Datatilsynet, se nærmere kapittel 19. Den be
handlingsansvarlige har også ansvaret for sikker
het og hjelpemidler, se kapittel 18.
Videre er den behandlingsansvarlige ansvarlig
for gjennomføringen av rettigheter som den regist
rerte har i kraft av loven. Behandlingsansvarlig er
mottaker for begjæringer om innsyn, retting, sper
ring og sletting, og ansvarlig for å ekspedere kra
vene. Ved utlevering av opplysninger skal han vur
dere om vilkårene er oppfylt, og eventuelt informe
re den det gjelder, dersom det er en plikt til det.

Rettslig utgangspunkt for vurderingen

Normalt vil det være opp til den som skal behandle
personopplysningene å bestemme formålet med
behandlingen, og slik det fremgår ovenfor er det
den som bestemmer formålet som blir behand
lingsansvarlig. Tanken er at den som iverksetter
behandlingen, og blant annet bestemmer hvilke
opplysninger som skal behandles og hva de skal
brukes til, også må være ansvarlig for andre plikter
og rettigheter i tilknytning til behandlingen.
For politiregisterloven blir dette noe annerle
des, der det overordnede formålet med behandlin
gen av opplysningene er fastsatt i loven. Til tross
for et overordnet formål i lovutkastet § 4, er det et
utbetinget krav at det fastsettes et mer konkret
formål for hver behandling i forskrifts form, noe
utvalget vil komme tilbake til i kapittel 24.
For personopplysningsloven er det antatt at
den behandlingsansvarlige må være et organ som
har søksmålskompetanse. Begrunnelsen er tref
fende overfor sivile personer eller foretak, hvor

9.5.3.3

Plassering av behandlingsansvaret

Slik som nevnt i punkt 9.5.3.1 har utvalget mulig
het til å foreslå at behandlingsansvaret plasseres
hos et bestemt organ i lov eller forskrift. Utvalget
har av flere grunner ikke funnet det hensiktsmes
sig. For det første er vurderingen konkret for hver
enkelt behandling, og for det andre er politiet selv
nærmere til å vurdere dette. I stedet ønsker utval
get å angi noen sentrale prinsipper som må legges
til grunn når det skal avgjøres hvem som er be
handlingsansvarlig. Dette medfører ikke at politiet
står fritt til å fastsette hvem som skal være behand
lingsansvarlig. Prinsippene danner rammer for
vurderingen som politiet må forholde seg til. Videre anbefaler utvalget at hvem som er behandlings
ansvarlig, eller de konkrete prinsippene for å av
gjøre dette, fastsettes i forskrift. Siden dette er den
anbefalte hovedregel har utvalget valgt å benytte
definisjonen fra direktivet, hvor alternativene «lov
eller forskrift» nevnes først i ordlyden. Ordlyden er
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også tilpasset at det overordnede formålet med
behandlingen er gitt i lov, og det er det mer kon
krete, avgrensede formål den behandlingsansvarli
ge knyttes til.
For å vurdere plasseringen av behandlingsan
svaret har utvalget tatt utgangspunkt i politiets fak
tiske oppbygning. Loven omfatter både politiet og
påtalemyndigheten, som er to separate organer.
Politidirektoratet som overordnet organ vil være
mer uavhengig enn Kripos, Økokrim og PST, som
alle er særorganer i politiet.
Utvalget ser det som sentralt at behandlingsan
svaret plasseres så nært behandlingen som mulig,
både geografisk og organisatorisk. Dette vil
forankre det faktiske ansvaret den behandlingsan
svarlige har på en bedre måte. Det er således
upraktisk at Justisdepartementet, og sannsynligvis
også Politidirektoratet, har behandlingsansvar.
Derimot er det naturlig at disse organene har en
overordnet rolle, for eksempel ved utarbeiding av
forskrifter, noe utvalget kommer tilbake til i kapit
tel 24. Hvem som skal være behandlingsansvarlig,
må ses i sammenheng med hvilke plikter som på
ligger rollen (se punkt 9.5.3.2) og hvilke arbeids
oppgaver organene har. Særlig sentralt er ansvaret
for at reglene overholdes. Politidirektoratets rolle
er overordnet, og samtidig kontrollerende overfor
politiet. Utvalgets syn er at det kan bli vanskelig å
kombinere en kontrollerende rolle og en utøvende
rolle som behandlingsansvarlig. Dette må også ses
i sammenheng med kravene til kontrollorganer, se
kapittel 21.
At behandlingsansvaret legges der behandlin
gen skjer, innebærer for politiet at behandlingsan
svarlig for alle praktiske formål vil tilligge politidi
striktet og særorganene. Den sentrale enhet i PST
vil følgelig selv bli behandlingsansvarlig for sin
behandling, på samme måte som riksadvokaten.
Et annet viktig prinsipp er at behandlingsan
svarlig bør ha reell innflytelse på den behandlin
gen som skjer, som blant annet hva som skal re
gistreres, hvem som skal ha tilgang til opplysnin
gene, når opplysningene skal slettes og etter hvil
ke rutiner og hvilke sikkerhetstiltak som er
nødvendig for behandlingen. Politiet har en rekke
sentrale systemer, også kalt sentrale registre (se
punkt 4.2.3), som utvalget behandler særskilt i
punkt 9.5.3.5. I disse sentrale registrene vil ramme
ne for behandlingen i all hovedsak bli bestemt
utenfor det enkelte politidistrikt og lensmannskon
tor. Likevel vil det være det enkelte politidistrikt
eller særorgan som bestemmer det konkrete for
målet med behandlingen, blant annet hvem som
skal ha tilgang til systemene og hvilke sikkerhets
messige tiltak som er nødvendige med videre. I

tillegg vil distriktet være fullt ut ansvarlig for even
tuelle lokale systemer som opprettes. Dette taler
for at politidistriktene får behandlingsansvaret.
Når behandlingsansvaret ligger hos en juridisk
person, vil det etter personopplysningsloven være
ledelsen, og da øverste leder, som er behandlings
ansvarlig. Utvalget mener at det samme bør gjelde
for politiregisterloven. I praksis blir politimesteren
ansvarlig der politidistriktet er behandlingsansvar
lig, sjefen for PST blir ansvarlig der den sentrale
enhet i PST er behandlingsansvarlig, sjef for Kri
pos blir ansvarlig der Kripos er behandlingsan
svarlig og så videre.

9.5.3.4

Det daglige behandlingsansvaret

Den behandlingsansvarlige må ha rett, og eventu
elt en plikt, til å delegere det daglige behandlings
ansvaret, men ikke behandlingsansvaret som så
dan. Personopplysningsloven legger opp til en slik
delegering, og i personopplysningsloven § 18 førte
ledd bokstav b og § 32 første ledd bokstav c snak
kes om «det daglige ansvaret for å oppfylle den be
handlingsansvarliges plikter».
Utvalget har kommet til at det i politiregisterlo
ven er behov for å delegere oppgaver som påligger
behandlingsansvarlig, og den praktiske gjennom
føringen av disse. Funksjonen må knyttes til en
lederstilling hos den behandlingsansvarlige, slik at
han har en reell innflytelse på behandlingen. Det
er samtidig viktig at vedkommende er i nærheten
av den behandlingen som skjer, både geografisk
og organisatorisk. Utvalget har likevel ikke funnet
det nødvendig å ta inn en definisjon i lovteksten.
Det nevnes at den behandlingsansvarlige og den
som har det daglige behandlingsansvaret i enkelte
tilfeller kan være sammenfallende.

9.5.3.5

Særlig om sentrale registre – delt
behandlingsansvar

Flere av politiets systemer er nasjonale, i den forstand at registrene er landsdekkende. Registrering
skjer imidlertid ofte lokalt i det enkelte politidi
strikt. Forskrifter og interne instrukser fra over
ordnet organ legger rammene for det lokale organ
ets bruk av systemet. Et typisk eksempel er Krim
sys, hvor systemet er søkbart over hele landet,
men hvor det enkelte distrikt er ansvarlig for sin
egen del av systemet. Det kan også være nasjonale
systemer, hvor opplysningene registreres sentralt.
Et eksempel er SSP, hvor opplysningene delvis
registreres hos Kripos.
Slike systemer reiser særlige spørsmål i forhold til hvem som skal være behandlingsansvarlig.
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Det følger som nevnt av personverndirektivet at
når formålet med behandlingen er fastlagt i lov,
kan behandlingsansvarlig eller kriteriene for utpe
kingen av denne, fastsettes i nasjonal lovgivning,
noe som gjør flere løsninger mulig.
Utvalget anbefaler at det for denne type sentra
le systemer bør være to behandlingsansvarlige,
slik det åpnes for i forarbeidene til personopplys
ningsloven, jf. Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 103 første
spalte:
«En og samme behandling kan i enkelte tilfel
ler ha flere behandlingsansvarlige, jf direkti
vets formulering «alene eller sammen med
andre». Det vil kunne være slik at et overordnet
organ, f eks et departement, fastsetter de over
ordnede formålene for personopplysningsbe
handlingen, men underordnede organer, f eks
direktorater, vil detaljere formålene med be
handlingen og velge praktiske hjelpemidler. I
slike tilfeller vil begge organene kunne være
«behandlingsansvarlige» etter loven her, og ha
selvstendig plikt til å oppfylle lovens krav»,
Det sies imidlertid at man bør tilstrebe å plasse
re behandlingsansvaret der man har den daglige
og mest omfattende befatningen med personopp
lysningene.
Utvalget mener det er hensiktsmessig med et
delt behandlingsansvar, hvor det er et sentralt or
gan og flere lokale organer som deler ansvaret.
Hvilke oppgaver som tilligger det sentrale organet
og hva som ligger på det lokale, vil variere fra
system til system. Det som er viktig, er at ansvars
fordelingen klart fastsettes, og da fortrinnsvis i for
skriften for det enkelte systemet. En mulig deling
vil være at det sentrale organet har ansvaret for
systemet som sådant, mens det lokale organet har
ansvaret for bruken av systemet på sitt tjeneste
sted. Det kan lede til noe overlapping, for eksem
pel i forhold til sletterutiner, men slik er det også i
dag uten at dette har medført problemer. I Krim
sys er det lokale distriktet ansvarlig for at de opp
lysningene som er lagt inn av egne tjenestemenn
blir slettet i samsvar med reglene. Imidlertid har
Kripos det overordnede ansvaret for at slettingen
utføres i henhold til regleverket. I dag gjøres dette
ved at Kripos sender melding til politidistriktet om
hvilke opplysninger som må vurderes slettet ut fra
tidsbegrensningen på 5 år. I slike tilfeller vil ansva
ret være delt. Derimot kan det være naturlig at
begjæringer om innsyn, retting og sletting rettes
til det enkelte politidistrikt, der registreringen
skjer. Uansett vil både det lokale og det sentrale
organet ha felles ansvar for at reglene overholdes
og at det er tilstrekkelige sikkerhetsrutiner for sy
stemet.

Kapittel 9

Utvalget ser for seg at ordningen ivaretas gjen
nom forskrifter og meldeplikt, noe utvalget behandler i kapittel 24 og 19.

9.5.3.6

Utforming av lovteksten

Utvalget har vurdert om ordlyden som benyttes i
personopplysningsloven § 2 nr. 4 for å definere
behandlingsansvarlig er dekkende for det innhol
det utvalget ønsker å legge i begrepet. Utvalgets
vurderinger avviker ikke i vesentlig grad det som
følger av personopplysningsloven. For alle praktis
ke formål vil den behandlingsansvarlige fastsettes
i forskrift, og de generelle retningslinjene som ut
valget har oppstilt, retter seg mot den som lager
forskrifter. Utvalget har derfor tatt utgangspunkt i
direktivets ordlyd og tilpasset denne.
Ut fra utvalgets anbefalinger, vil registeransva
ret måtte flyttes for en del registre i forhold til
dagens ordning, hvor blant annet Politidirektoratet
har registeransvaret for flere landsdekkende regi
stre.

9.5.4

Pliktsubjekt etter politiregisterloven

Utvalget har vurdert hvem som skal være pliktsu
bjekt etter loven. I personopplysningsloven påleg
ges kun den behandlingsansvarlige plikter, som
igjen har ansvaret for at andre som får tilgang til
opplysningene overholder loven. Dette er en prak
tisk løsning, fordi loven omfatter en rekke forskjel
lige institusjoner, herunder private rettssubjekter.
Politiregisterloven er mer avgrenset enn per
sonopplysningsloven, og omfatter kun politiets og
påtalemyndighetens behandling av opplysninger.
Utvalget har derfor funnet det hensiktsmessig å
gjøre den enkelte personlig ansvarlig for overhol
delse av loven. Andre enn politiet og påtalemyndig
heten kan pålegges taushetsplikt, se punkt 14.15.5,
og det vil gi en tilfredsstillende beskyttelse av utle
verte opplysninger. At den enkelte er gjort personlig ansvarlig må også ses i sammenheng med at
loven ikke foreslås straffebelagt, se punkt 22.3.

9.6 Databehandler
9.6.1

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

I følge personopplysningsloven § 2 første ledd nr. 5
er databehandleren «den som behandler personopp
lysninger på vegne av den behandlingsansvarlige». I
personvernverndirektivet artikkel 2 bokstav e un
derstrekes det at databehandleren er «den fysiske
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eller juridiske person, offentlige myndighet, byrå eller
ethvert annet organ som behandler personopplysnin
ger på vegne av den behandlingsansvarlige». Verken
politirekommandasjonen eller personvernkon
vensjonen omtaler en slik rolle.

9.6.2

Utvalgets vurderinger

Utvalget har vurdert om databehandler bør forstås
på samme måte som i personopplysningsloven, og
kommet til det. Databehandlerens rolle består i å
behandle personopplysninger på vegne av den be
handlingsansvarlige etter den skriftlige avtalen
partene har inngått, jf. personopplysningsloven §
15. Med andre ord har databehandleren ikke rett
til å bestemme hva opplysningene skal brukes til,
men kun til å behandle opplysningene i samsvar
med inngått avtale eller instruks. Av hensyn til at
andre offentlige organer kan bli behandlingsan
svarlig, anbefaler utvalget at rammene for behand
lingen også kan fastsettes i instruks. Dette vil være
praktisk i forhold til Politiets Datatjeneste.
Databehandlerfunksjonen blir således omfat
tende. For eksempel vil en som utfører en tjeneste
på det tekniske anlegget, som gir ham lovlig tilgang til opplysningene, omfattes av databehand
lerbegrepet. Mest praktisk er nok at en database
eller server er lokalisert på utsiden av politiets
egne lokaler.
I dag driftes en del av registrene av Politiets
Datatjeneste. Utvalget anser Politiets Datatjeneste
som en databehandler, så lenge de ikke er med på
å bestemme behandlingens formål. Det må i de
tilfellene hvor politiet velger en databehandler
innenfor eget system, være adgang til at de oven
nevnte forhold blir regulert i instruks og ikke i
avtale, dersom det er forvaltningsrettslig adgang til
det.
Databehandlerens eneste lovpålagte plikter er
knyttet til informasjonssikkerheten, jf. § 13. En
databehandler etter politiregisterloven vil også bli
underlagt de særskilte informasjonssikkerhetsbe
stemmelsene som følger av loven, som § 12. Det
skal fremgå av avtalen eller instruksen at databe
handleren er underlagt sikkerhetsbestemmelsene
i politiregisterloven eller i medhold av denne. Selv
om utvalget ikke må følge direktivet i dette spørs
målet, har utvalget funnet det hensiktsmessig å
videreføre bestemmelsen. Politiet er nærmest til å
informere oppdragstaker om de særskilte sikker
hetsbestemmelsene, i tillegg til at dette vil skjerpe
bevisstheten omkring spørsmålet.
Bestemmelsene om databehandleren åpner for
at politiet, på lik linje med alle andre, kan behandle
sine opplysninger utenfor etaten. En slik behand

ling reiser imidlertid særskilte spørsmål i forhold
til flere bestemmelser, herunder taushetspliktbe
stemmelsene. For å fylle rollen som databehandler
må databehandleren i noen grad få tilgang til opp
lysninger i systemet, og således til opplysninger
som er underlagt taushetsplikt. For det første er
dette et moment som må tas med i vurderingen av
om databehandleransvaret i det hele tatt bør leg
ges utenfor politiet. For det andre må de som får
tilgang til opplysningene pålegges den samme
taushetsplikten som gjelder for politiet, og den be
handlingsansvarlige må sikre at taushetsplikten
overholdes ved de avtaler som inngås og de rutiner
som innarbeides. Dette fremgår av forslag til poli
tiregisterloven § 13 første ledd.

9.7 Den registrerte
9.7.1

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

I personopplysningsloven § 2 første ledd nr. 6 er
den registrerte definert som «den som en person
opplysning kan knyttes til».
Personverndirektivet har ingen tilsvarende de
finisjon, men benytter seg av begrepet på en måte
som harmoniserer med den definisjonen som er
inntatt i personopplysningsloven. Politirekomman
dasjonen benytter seg ikke av begrepet.

9.7.2

Utvalgets vurderinger

Utvalget har vurdert om det er nødvendig å ha en
betegnelse for den personen personopplysningene
omhandler og har kommet frem til at det er et slikt
behov. Ordet «registrert» er etter utvalgets oppfat
ning ikke en helt dekkende definisjon, i det ordet
henspeiler på at man blir ført inn i et register, noe
som ikke er et vilkår for å anses som «registrert» i
politiregisterlovens forstand. Å notere noe på en
papirblokk om en person er i prinsippet tilstrekke
lig for å være «registrert».
Utvalget anbefaler likevel at begrepet «regist
rert» benyttes. Ordet kan også forstås som en ge
nerell notering av opplysningene. I tillegg kommer
at det er hensiktsmessig å ha en enhetlig termino
logi i lover som regulerer behandling av person
opplysninger, og utvalget har heller ikke funnet et
bedre egnet begrep.
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9.8 Samtykke
9.8.1

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

I personopplysningsloven § 2 første ledd nr 7. er
samtykke definert som «en frivillig, uttrykkelig og
informert erklæring fra den registrerte om at han
eller hun godtar behandling av opplysninger om seg
selv». I personverndirektivet artikkel 2 bokstav h er
også samtykket knyttet opp mot behandlingen av
opplysninger: ««den registrertes samtykke»: enhver
frivillig, spesifikk og informert viljesytring om at den
registrerte gir sitt samtykke til at personopplysninger
om vedkommende blir behandlet».

9.8.2

Utvalgets vurderinger

Utvalget har vurdert om det er behov for en defini
sjon av samtykke, og i så fall om det skal benyttes
samme definisjon som i personopplysningsloven.
Personopplysningsloven og direktivet er basert
på at behandling av personopplysninger som ho
vedregel beror på den enkeltes selvråderett og fri
villighet, noe som også preger samtykkedefinisjo
nen. Frivillighet er ikke utgangspunktet for poli
tiregisterloven, snarere tvert i mot, se nærmere
punkt 7.4.
Utvalget ser imidlertid at det i tilknytning til
den registrertes rettigheter kan være aktuelt for
den registrerte å gi et samtykke. At politiet kan
behandle opplysninger innenfor de rammene poli
tiregisterloven med forskrifter oppstiller, uten at
den registerte samtykker, følger av lovens system.
Det kan imidlertid være enkelte beføyelser den
registrerte må samtykke til, som for eksempel at
personopplysninger slettes. Videre er retten til å
utlevere opplysningene ved den registrertes sam
tykke for eksempel nedfelt i § 16 første ledd nr. 1.
Det kan også være aktuelt at den registrerte sam
tykker til at politiet forføyer over opplysningene på
en måte som går ut over lovens rammer. Loven
kan således ikke anses preseptorisk, med mindre
det fremgår særskilt, som for eksempel at politiat
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testgrunnlaget må følge av lov, og den enkelte kan
ikke samtykke. Å benytte samtykke som et selv
stendig hjemmelsgrunnlag forutsetter imidlertid
at den registrerte er gjort kjent med betydningen
av samtykket. Utvalget har på bakgrunn av dette
funnet det hensiktsmessig å ta inn en definisjon av
samtykke i loven. For juridiske personer er det
den som representerer den juridiske personen
som må samtykke, i samsvar med de alminnelige
regler.
Så lenge det er aktuelt for den registrerte å
samtykke i noe i henhold til loven, finner utvalget
det naturlig at det stilles samme krav til den be
handlingsansvarlige som i personopplysningslo
ven om å gi informasjon, og at samtykket er frivil
lig. Det er politiet som må bevise at samtykket var
frivillig for det tilfellet at deres fullmakter blir utvi
det ved et samtykke. Dersom det er flere som blir
berørt, er det krav om at alle berørte samtykker.
Bestemmelsen skal så langt som mulig tolkes på
samme måte som i personopplysningsloven.
Det er i utgangspunktet ikke fastsatt noen
formkrav til samtykket, men det bør av notoritets
hensyn være skriftlig, og i noen situasjoner har
utvalget forutsatt at det stilles krav om skriftlighet.

9.9 Andre definisjoner
Utvalget anbefaler at også begrepene ikke-verifiserte opplysninger, politimessige formål, straffe
sak og vandelskontroll tas inn i bestemmelsen
med definisjoner.
Ikke-verifiserte opplysninger defineres nærme
re i punkt 13.6.4, og politimessige formål er dels
defineres i avsnitt 3.5.2 og omtales i kapittel 11.
Begrepet «straffesak» skal i denne loven for
stås som saker som behandles etter straffeprosess
loven, noe som i praksis innebærer at borgerlige
rettskrav omfattes.
Begrepet vandelskontroll er nytt i politiregis
terloven, og nærmere definert i avsnitt 15.2.1.
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Kapittel 10

Regelsett om bruk av opplysninger i politiet
og påtalemyndigheten
Det er to parallelle regelsett som regulerer politi
ets bruk av opplysninger: Taushetspliktsreglene
og personvernreglene. Taushetspliktsreglene er
fremstilt i punkt 3.4.4 og 3.5.4 og personvernregle
ne i punkt 5.1. Ved bruk av opplysninger, både i
politiet og på andre områder, er det vanlig å ta
utgangspunkt i taushetsplikten, for å se om opplys
ningene er taushetsbelagt, og i så fall om det er
unntak som kommer til anvendelse. Er taushets
plikten ikke til hinder for utlevering, tas det stilling
til om personvernreglene hindrer utlevering. Denne regulering synliggjøres blant annet i helseregis
terloven § 13.
Hensynene bak bestemmelsene varierer, og
selv om de to regelverkene har mange likhets
punkter, er det normalt å se det slik at de ivaretar
så forskjellige hensyn at begge regelverk er nød
vendig. Utvalget har vurdert om det er nødvendig
for politiet å ha en slik dobbel regulering, eller om
det er mulig å forene de to regelsettene til ett. Som
utgangspunkt for denne vurderingen har utvalget
sett nærmere på de hensyn som begrunner regel
verkene.
– Reglene er bygget opp på forskjellige måter.
Taushetspliktsreglene, slik de fremstår i straf
feprosessloven §§ 61 flg., politiloven § 24 og
forvaltningsloven § 13, pålegger taushetsplikt
for gitte opplysninger, som det igjen gjøres
unntak fra, enten fordi hensyn til taushet ikke
gjør seg gjeldende eller fordi det er andre hen
syn som må gå foran den enkeltes rett på taushet, se kapittel 14. Adgangen til å utlevere opp
lysningene er uttømmende. Personvernlovgiv
ningen er bygget opp rundt formålsbetraktnin
ger, se kapittel 11. Dersom det ut fra formålet
er nødvendig å utlevere opplysninger til andre,
er det adgang til det. Personopplysningsloven
har således ingen egne regler om utleverings
adgangen (med unntak av til 3. land, som er
begrunnet i andre hensyn). Bruk av opplysnin
ger ut over det formålet de er samlet inn til,
begrenses av at opplysninger kun kan brukes
til sekundærformål som er forenlige med det
opprinnelige formålet. For bruk ut over det for
enlige formålet, må det enten foreligge samtyk

–

–

–

–

–

–

–

ke fra den registrerte eller det må være lov
hjemmel for sekundærbruk.
For begge regelverk vil det være et moment i
utleveringsadgangen hvem som er mottaker av
opplysningene. Mottaker vil bli underlagt per
sonopplysningslovens regler for behandlingen
av opplysningene han mottar, med mindre det
er særregulering på området, jf. personopplys
ningsloven § 5. Derimot vil han ikke bli under
lagt avgiverorganets taushetsplikt, med mindre
dette pålegges særskilt. Mottaker kan selv
være underlagt en annen taushetsplikt enn po
litiets, som han må forholde seg til.
Taushetsplikten omfatter flere opplysninger
enn personopplysninger, som er personopplys
ningslovens anvendelsesområde, og ivaretar
således bedrifts- og organisasjonsinteresser, i
tillegg til den enkeltes personlige interesse i
taushet og diskresjon. Dette er hensyn som det
fremgår eksplisitt av forarbeidene til person
opplysningsloven at loven ikke ivaretar.
Taushetsplikten omfatter også opplysninger
som ikke er nedskrevet, mens personopplys
ningsloven kun omfatter skriftlige opplysnin
ger.
Taushetspliktsreglene skal ivareta politiets in
teresser, og politiet kan pålegge taushetsplikt
av hensyn til etterforskingen eller det forebyg
gende arbeidet. Personvernlovgivningen ivare
tar den registrertes interesse.
Taushetsplikten har en rekke rettsvirkninger i
andre regelverk, som personvernreguleringen
ikke har. For eksempel er taushetsbelagt mate
riale unntatt offentlighet, jf. offentlighetsloven
§ 5a. Taushetsplikt kan også ha betydning for
vitneplikt.
Brudd på taushetsplikten er i de fleste tilfeller
straffebelagt, mens det kun er brudd på enkelte
bestemmelser i personopplysningsloven som
kan være straffbare for den behandlingsansvar
lige.
Taushetsplikten er et mer innarbeidet institutt
enn personvernlovgivningen, og ivaretar ofte
flere interesser enn personvernbestemmel
sene.
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På bakgrunn av denne gjennomgangen har utval
get gjort et forsøk på å forene de to regleverkene til
ett. Fordi taushetspliktsreglene tar opp i seg flere
hensyn og har flere rettsvirkninger, er hensynene
bak den alminnelige personvernreguleringen søkt
ivaretatt gjennom visse endringer i taushetsplikts
reglene. Dette får praktisk betydning ved utleve
ring av opplysninger, der utvalget har tilstrebet at
politiet ikke må foreta en ytterligere vurdering av
adgangen til å utlevere opplysningene etter at det
er konstatert at taushetsplikten ikke er til hinder
for utlevering.
Utvalget har derfor valgt å gjøre et skille mel
lom politiets interne bruk av opplysninger, som
behandles i kapittel 11, og politiets utlevering av
opplysninger, som behandles i kapittel 14. Om
opplysningene skal gjøres kjent for andre enn poli
tiet har vært et sentralt poeng for utvalget. En ting
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er at politiet selv benytter opplysningene, men på
grunn av opplysningenes karakter, bør adgang til å
gå ut med opplysningene være begrenset. En be
grenset utleveringsadgang gjør det også enklere å
gi politiet adgang til en vid innsamling av opplys
ninger og forholdsvis fri bruk av opplysningene
internt. Et annet sentralt skille for utvalget har
vært om opplysningen utleveres som ledd i politi
ets politimessige virksomhet, for eksempel som
ledd i etterforskingen av en straffesak, eller om
formålet med utleveringen er at opplysningene
skal brukes av mottakerorganet til dets arbeids
oppgaver. Også her er det lettere ut fra et per
sonvernsynspunkt å forsvare politiets egen bruk
enn at opplysningene skal brukes av andre, noe
som har flere betenkeligheter. Utvalget komme
nærmere tilbake til disse spørsmål i de følgende
kapitler.
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Kapittel 11

Rettslig grunnlag for bruk av opplysningene innad i
politiet og påtalemyndigheten
11.1 Oversikt over problemstillingen
Problemstillingen i dette kapittelet er hvilken rett
politiet skal ha til å bruke opplysningene internt,
både til det formålet opplysningene er samlet inn
til og til andre formål.
For alle praktiske formål reguleres politiets og
påtalemyndighetens bruk av opplysninger i dag av
taushetsplikten, som er nærmere beskrevet i
punkt 3.4.4 og 3.5.4. Kort oppsummert er hovedre
gelen at opplysningene kan brukes til det de er
innhentet for, og til andre formål under forutset
ning av at polititjenestemannen som skal bruke
opplysningene har et saklig behov for dem. Slik
kan opplysninger fra straffesaken brukes til forvalt
ningsoppgaver eller forebyggende virksomhet, og
motsatt. Dette gjelder uavhengig av om opplysnin
gene anses som overskuddsinformasjon fra den
enkelte straffesak, det vil si opplysninger som ble
innsamlet til straffesaken, men som ikke ble ansett
relevante for det formålet.
Personopplysningslovens system er først å kre
ve et rettslig grunnlag for behandlingen, i form av
samtykke, lov eller et uttømmende antall formål
som av lovgiver er ansett «nødvendige», jf. person
opplysningsloven § 8. Det er så et tilleggsvilkår i §
11 første ledd bokstav c at opplysninger «bare kan
nyttes til uttrykkelig angitte formål som er saklig
begrunnet i den behandlingsansvarliges virksom
het». For politiet vil det rettslige grunnlaget måtte
være lov, både av hensyn til legalitetsprinsippet og
fordi mange ikke vil samtykke til politiets behand
ling.
Utvalget står i prinsippet fritt til å foreslå et
rettslig grunnlag for politiets behandling av opplys
ninger i lov, herunder hvilken sekundærbruk poli
tiet skal ha rett til å foreta. Dette kan gjøres uten å
foreta noen ytterligere vurdering av om politiets
oppgaver består av ett eller flere behandlingsfor
mål, om flere behandlingsformål er forenlige og
hva som er saklig begrunnet i politiets virksomhet.
De eneste rammene utvalget må forholde seg til er
de som er nedfelt i EMK artikkel 8, som fastsetter
at et inngrep fra myndighetene må være «i samsvar
med loven og (...) nødvendig i et demokratisk sam

funn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, (...)eller
(..) for å forebygge uorden eller kriminalitet». Dette
stiller blant annet krav til presisjon i det rettslige
grunnlaget for behandlingen, og setter en grense
for behandlingen i den forstand at den må være
nødvendig i et demokratisk samfunn, se nærmere
punkt 5.2.
Utvalget har behandlet spørsmålet om politiets
virksomhet som sådan må anses å være ett behand
lingsformål, eller om hver av politiets oppgaver er
egne behandlingsformål, slik at politiets virksom
het består av flere behandlingsformål, jf. punkt 11.4.
Utvalget har sett det som sin oppgave å komme
med et forslag til hjemmelsgrunnlag for behandlin
gen, og har på bakgrunn av dette funnet det hen
siktsmessig og nyttig å foreta en bred formålsvur
dering. Som ledd i dette har utvalget også vurdert
om behandlingsformålene må anses som forenlige
eller uforenlige, se punkt 11.5.
Begrepet «formål» brukes i flere sammenhen
ger, og utvalget har enkelte steder i teksten valgt å
bruke betegnelsen «behandlingsformål», for å un
derstreke at det siktes til formålsbegrepet slik det
er beskrevet i personopplysningsloven. Det har
imidlertid ikke vært nødvendig å benytte begrepet
i lovteksten.
Utvalget understreker at drøftelsen i dette ka
pittelet kun gjelder for de av politiets arbeidsopp
gaver som faller innenfor lovens anvendelsesom
råde. Politiets forvaltningsoppgaver omfattes ikke
av loven, se punkt 8.6.5, og bruk av opplysningene
til dette formålet blir å anse som en utlevering i
lovens forstand. Dette behandles i punkt 14.9. Her
er regelen den motsatte for PST, se punkt 23.2.3.
Videre vil bruk av opplysningene til politiets sivile
gjøremål også anses som en utlevering.
Formålsangivelsen skjer på flere nivåer, for ek
sempel i forskrift og i melding knyttet til den enkel
te behandling. Videre stilles det krav til formålets
presisjon. Dette vil gjelde for all behandling av
opplysninger i politiet, og utvalget behandler dette
i avsnitt 11.7.
Det alminnelige kravet om at formålet må være
saklig begrunnet i virksomheten, behandles i
punkt 11.6. Kravet er mest praktisk overfor private
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11.2 Nasjonale og internasjonale
rammer for lovgivningen

EMK artikkel 8 oppstiller krav til politiets behandling av opplysninger, og en generell fremstil
ling av bestemmelsen finnes i punkt 5.2. Bestem
melsen åpner for at politiet kan behandle person
opplysninger til kriminalitetsbekjempelse, under
forutsetning av at det er nødvendig i et demokra
tisk samfunn og at det er hjemmel i lov. I kravet om
hjemmel i lov ligger at formålet må være så kon
kret at det er forutberegnlig for den registrerte hva
politiet bruker opplysningene til. På samme måte
må politiets adgang til sekundærbruk klart fremgå.
Et moment i denne sammenheng vil være den mu
ligheten som finnes til å konkretisere formålene.
Slik som vist nedenfor i punkt 11.7 er det mulig å
angi mer konkrete formål enn «politiets kriminali
tetsbekjempelse». Et annet moment vil være adgan
gen til å kontrollere behandlingen.

I personopplysningsloven § 11 første ledd bokstav
b står det:

11.3 Primærbruk av opplysningene

virksomheter, men kommer også til anvendelse på
politiet og påtalemyndigheten.
Utvalget påpeker at formålet med behandlin
gen har en sentral rolle også ut over det konkrete
spørsmål om primær- og sekundærbruk. Formålet
vil være av betydning for hvilke opplysninger som
kan behandles, hvem som har tilgang til opplysnin
gene, hvor lenge det skal være lov til å bevare
opplysningene, hvilke sikkerhetstiltak som er nød
vendig med videre. Slik sett er formålet antage
ligvis det mest sentrale begrepet for all behand
ling, og utvalget har derfor valgt å gå særlig grun
dig inn i dette spørsmålet.

«Den behandlingsansvarlige skal sørge for at
personopplysningene som behandles bare nyt
tes til uttrykkelig angitte formål som er saklig
begrunnet i den behandlingsansvarliges virk
somhet».
Videre følger det av bokstav c at opplysningene
ikke kan «brukes senere til formål som er uforenlig
med det opprinnelige formålet med innsamlingen,
uten at den registrerte samtykker». Av personvern
direktivet artikkel 6 nr. 1 b følger:
«Medlemsstatene skal fastsette bestemmelser
om at personopplysninger skal innsamles til
bestemte, uttrykkelige angitte og berettigede
formål samt at senere behandling ikke skal
være uforenlig med disse formålene.»
Politirekommandasjonen forutsetter at innsam
ling, lagring og bruk av opplysninger utelukkende
kan skje for «police purposes», jf. punkt 2.1, 3.1 og 4.
Under «Scope and definitions» står det at »[t]he
expression «for police purposes» covers all the tasks
which the police authorities must perform for the
prevention and suppression of criminal offences and
the maintenance of public order». Det åpnes imid
lertid i politirekommandasjonen punkt 5 for at opp
lysningene kan utleveres til andre, noe utvalget
kommer tilbake til i kapittel 14. I den tredje evalue
ringen av politirekommandasjonen (se punkt
5.4.4.2) konkluderes det med:
«Permanent files should specify the purpose
for which they are set up and the criteria for
inclusion of personal data in order to enable the
data subject to foresee whether his data may be
included.»

Utvalget konstaterer innledningsvis det innlysen
de at opplysninger kan benyttes til det formålet de
lovlig er innsamlet til. Det forutsetter imidlertid at
formålsangivelsen er tilstrekkelig presis, slik utval
get kommer inn på i punkt 11.7.

11.4 Politiets virksomhet – ett eller
flere formål?
11.4.1

Generelt om skillet mellom ett og
flere formål – kravet til presisjon i
formålsangivelsen

Hva som skal anses som ett eget formål, må vurde
res konkret. Formålsangivelsen kan ikke være for
vid eller for vag, da den skal gjøre det mulig for
den registrerte å overskue konsekvensene av be
handlingen. Jo større personvernmessige konse
kvenser behandlingen har for den registrerte, jo
klarere bør formålet være. Formålet skal også angi
grensen for sekundærbruk, det vil si når opplys
ningene brukes til et annet formål enn de er innsamlet til.
Dersom opplysninger som er nødvendige for et
formål stiller helt andre krav til reglene for be
handlinger enn det et annet formål krever, taler
dette for at det i en personvernrettslig sammen
heng foreligger to forskjellige formål. Eksempler
på slike forskjeller kan være at ulike personer får
tilgang til opplysningene eller at slettekravene er
forskjellige. Noen opplysninger kan være svært
sensitive, mens andre kan være offentlige tilgjen
gelige opplysninger. Videre vil for eksempel kra
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vet til opplysningenes kvalitet og vitterlighet være
forskjellige under en etterforsking og en forvalt
ningssak. Mens den som er siktet i en straffesak
ikke er pliktig å forklare seg sannferdig, må en
passøker oppgi korrekte opplysninger. Samtidig er
det mer sensitivt å være siktet i en straffesak enn å
søke pass. Dette viser i seg selv at behandling av
opplysninger til passøknader har et annet behand
lingsformål enn etterforsking av et straffbart forhold. Inneholder en behandling ikke-verifiserte
opplysninger, som i Krimsys, krever dette særskil
te regler som taler for at det er et eget formål.
Hvor detaljert formålene må angis, kommer ut
valget tilbake til i punkt 11.7.

11.4.2

Politiets overordnede formål

Utvalget har vurdert hvorvidt politiets overordne
de oppgave kan anses som ett behandlingsformål.
Politiets overordnede oppgave er å «være et
ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og
befeste borgernes rettssikkerhet, trygghet og alminne
lige velferd for øvrig», jf. politiloven § 1 andre ledd,
og ut fra dette er det fastsatt en rekke arbeidsopp
gaver politiet skal utføre, jf. politiloven § 2.
Basert på det som er sagt tidligere om lovens
anvendelsesområde (se punkt 8.6), kan politiets
forvaltningsoppgaver skilles ut som egne formål.
Forvaltningsvirksomheten er regulert av person
opplysningsloven, og sannsynligvis vil hver enkelt
forvaltningsoppgave bli å anse som et eget behand
lingsformål. Det samme gjelder for sivile gjøremål.
Politiets resterende arbeidsoppgaver kan deles
opp i kriminalitetsbekjempelse og annet virksom
het, slik som beskrevet i punkt 8.6. Dette skillet er
også nedfelt i personverndirektivet og i politire
kommandasjonen, og det må således sies å være et
skille av betydning for politiets behandling av per
sonopplysninger.

Figur 11.1 Inndeling av politiets arbeidsoppgaver

Utvalget har vurdert om det er grunnlag for å
dele politiets politimessige virksomhet inn i flere
behandlingsformål enn de to overordnede som
fremgår av tabellen, nemlig kriminalitetsbekjem
pelse og annen virksomhet. Utvalget har tatt ut
gangspunkt i politiets arbeidsoppgaver slik de er
beskrevet i politiloven §§ 2 og 17 (se nærmere
3.4–3.5.9 om arbeidsoppgavene). Utvalget drøfter
dette nedenfor i punkt 11.4.3–11.4.6. Om PSTs
virksomhet er ett eller flere behandlingsformål behandles i punkt 11.4.6, selv om resterende spørs
mål i tilknytning til PST behandles i kapittel 23. I
tillegg har utvalget funnet grunn til særskilt å behandle vaktjournalen, se punkt 11.4.5.
Utvalget understreker at dette kapittelet ikke
gir en uttømmende vurdering eller oppregning av
hvilke behandlingsformål som finnes i politiet. Det
er opp til politiet selv å foreta vurderingen av hva
som innenfor det hovedformål som lovforslaget er
basert på, skal anses som et eget behandlingsfor
mål, hvilket utvalget kommer tilbake til i punkt
11.7.

11.4.3
11.4.3.1

Politiets kriminalitetsbekjempelse
Etterforsking og forebyggende
virksomhet

Innledning
I politiloven er forebyggende virksomhet og etter
forsking, som er den delen av en straffesak som
genererer flest opplysninger, angitt som to for
skjellige arbeidsoppgaver (se nærmere punkt
3.4.1), og spørsmålet blir om det er naturlig å se de
to arbeidsoppgavene som to behandlingsformål.
For å ta stilling til spørsmålet, er det nødvendig å
gå nærmere inn på arbeidsoppgavenes innhold.
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Oversikt over etterforsking og forebyggende
virksomhet
Det følger av straffeprosessloven §§ 226 jf. 224 at
det sentrale i etterforskingsbegrepet er at det fore
går en formålsbestemt innsamling av opplysninger
basert på at det er en rimelig grunn til å undersøke
om det foreligger straffbart forhold, se nærmere
punkt 3.4.2. I noen situasjoner kan det oppstå usik
kerhet om etterforsking er iverksatt, men normalt
byr det ikke på problemer å avgjøre dette.
For forebyggende virksomhet finnes det ingen
definisjon eller avgrensning i politiloven eller and
re lover. Politiets forebyggende virksomhet er
langt mer nyansert og mangesidig enn etterfor
skingsvirksomheten. Dersom forebyggende virk
somhet er det politiet foretar seg for å forhindre
kriminalitet, vil store deler av politiets virksomhet
falle inn under begrepet, og politiets eksistens er i
seg selv kriminalitetsforebyggende. Etterforsking
regnes også for å ha en forebyggende effekt, ved at
straffeforfølgning virker avskrekkende på gjer
ningsmann og allmennheten. En lang rekke tiltak
er ment å ha en forebyggende virkning. Det kan
dreie seg om helt generell opplysningsvirksomhet
om kriminalitet og virkningene forbundet med å
begå ulovligheter, for eksempel i forhold til skole
eller andre ungdomsmiljøer. Det kan likeledes
være generell opplysningsvirksomhet i forhold til
mulige ofre for kriminalitet om hvilke forholdsreg
ler de bør ta.
Politiets alminnelige patruljering er forebyg
gende, da synlig politi bidrar til å forhindre krimi
nalitet. Patruljeringen kan fort gå over til etterfor
sking, dersom politiet kommer over et straffbart
forhold eller annet som gir rimelig grunn til å un
dersøke om det foreligger straffbart forhold. Foto
bokser langs veiene anses å være forebyggende,
selv om de også gir bevis til straffesak ved overtre
delse av fartsgrensene eller kjøring på rødt lys. Det
samme gjelder for personkontroll hos Politiets sik
kerhetstjeneste. En del av politiets forvaltnings
oppgaver kan også ha en forebyggende virkning,
hvor et eksempel er tildeling av våpentillatelse.
Dette viser at en rekke av politiets oppgaver er
kriminalitetsforebyggende, selv om dette ikke
nødvendigvis er hovedformålet.
Med begrepet forebyggende virksomhet siktes
det ofte til en mer avgrenset aktivitet fra politiets
side, og som er ment å være forebyggende i mer
direkte forstand. Begrepet er drøftet i Strategiplan
for forebyggende politiarbeid 2002–2005 punkt 3,
utgitt av Politidirektoratet sommeren 2002. Politi
ets kriminaletterretning (se punkt 4.16.1) er en
metode hvor politiet blant annet behandler opplys
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ninger i forebyggende øyemed, i den forstand at
behandlingen skjer uten at det er rimelig grunn til
å undersøke om det foreligger et straffbart forhold.
Kriminaletterretning er nok likevel hovedsakelig
rettet mot å etterforske straffbare handlinger, men
regnes også som en egen forebyggende virksom
het eller metode. For PSTs etterretningsvirksom
het vil imidlertid forebygging være primærformå
let, se nærmere kapittel 23. Også her vil det være
en glidende overgang mot etterforsking, når etter
retningen fører til en konkret mistanke. Videre må
politiets utstedelse av politiattester anses primært
å ha en forebyggende effekt. De skal blant annet
hindre at tidligere straffede personer får en stilling
eller en tillatelse som åpner for nye lovbrudd. Sett
fra et personvernperspektiv er det likevel mest in
teressant å se på de undersøkelser politiet gjør i
forhold til miljøer de mistenker for å befatte seg
med kriminelle handlinger uten at det er grunnlag
for å iverksette etterforsking.
Forebyggende virksomhet vil også omfatte den
rent avvergende virksomhet politiet fra tid til an
nen foretar, eksempelvis hvor politiet mottar opp
lysninger om at utførelsen av en konkret straffbar
handling er nært forestående, eller en sådan alle
rede er begått, og det oppstår spørsmål om å avver
ge mer alvorlige handlinger.
Behandling av opplysninger i forebyggende
øyemed inneholder ofte en del ikke-verifiserte opp
lysninger. Dette gjelder i og for seg også for etter
forsking, men for forebyggende virksomhet kommer i tillegg at det ikke foreligger mistanke om et
straffbart forhold, og at den registrerte ikke kjen
ner til registreringen eller blir konfrontert med
opplysningene på samme måte som i straffesaks
behandlingen. Personvernmessig anses situasjo
nen således mer sensitiv enn ved en etterforsking.

Etterforsking og forebyggende virksomhet – er det
to formål?
Utvalget konstaterer at det ikke finnes en entydig
definisjon av begrepet forebyggende virksomhet,
men at den kan beskrives som den virksomhet
hvor hovedformålet er å hindre at straffbare handlinger finner sted. Hvis dette legges til grunn, blir
spørsmålet om det er grunnlag for å si at etterfor
sking og forebyggende virksomhet er to forskjelli
ge behandlingsformål.
I begrepet forebygging ligger at det er handlin
ger politiet foretar for å avverge kriminell virksom
het, og virksomheten vil tidsmessig foregå før et
lovbrudd. Etterforsking iverksettes derimot for å
oppklare et lovbrudd som presumptivt allerede er
begått. At politiet utfører oppgaver på forskjellige
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tidspunkt i forhold til et tenkt lovbrudd, taler for at
forebyggende virksomhet og etterforsking er to
forskjellige behandlingsformål. Forskjellen utvis
kes imidlertid langt på vei i de tilfeller hvor selve
lovbruddet er definert som en forberedelseshand
ling, eksempelvis det å inngå forbund med noen i
den hensikt å medvirke til en straffbar handling, jf.
straffeloven § 159 og § 269 nr. 1. Imidlertid er de
færreste forberedelseshandlinger straffbare.
En sentral forskjell er grunnlaget for å iverkset
te forebyggende virksomhet og etterforsking. Ved
etterforsking foreligger det en rimelig grunn til å
undersøke om det foreligger et straffbart forhold,
noe som legitimerer undersøkelse og behandling
av personopplysninger fra politiets side. Ved fore
byggende virksomhet foreligger det ingen mistan
ke om et straffbart forhold. Det kan imidlertid
være mistanke om at et straffbart forhold er under
oppseiling, eller at det bedrives kriminell virksom
het, men siden de fleste forberedende handlinger
er straffrie, er det ingen konkret mistanke om et
lovbrudd. Det er derfor større risiko for at en per
son som intet er å klandre kommer i politiets søke
lys ved forebyggende arbeid enn ved etterfor
sking.
Forskjellen mellom forebyggende virksomhet
og etterforsking reflekteres også i politiets almin
nelige metodebruk. Politiets fullmakter er som ho
vedregel langt videre ved etterforsking. Samtidig
gir straffeprosessloven viktige rettssikkerhetsga
rantier for adgangen til inngripende metodebruk,
så som domstolskontroll. En måte å se det på er at
en mistenkt, ved sin handlemåte, selv har åpnet for
eller tatt risikoen for at han skal bli nærmere kon
trollert. Forebyggende virksomhet har mer karak
ter av oppsyn eller overvåking, da den registrerte
ikke kjenner til behandlingen og generelt sett ikke
har samme grunn til å forutse en behandling som
en gjerningsmann, som rent faktisk har utført en
straffbar handling.
De opplysningene politiet behandler i den fore
byggende virksomheten vil ofte være beheftet med
større usikkerhet enn ved etterforsking. I tidlige
faser av etterforskingen er det likevel slik at politi
et har vide fullmakter og samler inn store mengder
opplysninger hvor sannhetsgehalten er svært usik
ker. Imidlertid har den mistenkte rettssikkerhets
garantier i kraft av prosesslovgivningen, som for
eksempel innsynsretten etter straffeprosessloven
§§ 242 og 264, hvor den mistenkte gis anledning til
å imøtegå uriktige opplysninger. For at politiets
forebyggende virksomhet skal få full effekt, er det
nødvendig at store deler av virksomheten, herun
der også behandlingen av opplysninger i forebyg
gende øyemed, holdes skjult for den det gjelder.

Dersom det miljøet eller den personen som holdes
under oppsikt får kjennskap til virksomheten, vil
det være mulig for miljøet eller personen å endre
sine planer, og likevel gjennomføre den straffbare
handlingen på en annen måte eller til en annen tid.
Ved forebyggende virksomhet krever opplysnin
genes karakter og deres bruksområde strengere
krav til sikkerhet og innsyn enn ved etterforsking.
Enn videre er lovregulering og ansvarsforhold
forskjellig. Etterforsking reguleres av straffepro
sessloven og er underlagt påtalemyndigheten,
med riksadvokaten som den øverste ansvarlige.
Politiets forebyggende virksomhet reguleres av
politiloven og forvaltningsloven, og hører inn un
der Justisdepartementets og Politidirektoratets an
svarsområde.
Alt det ovenstående taler for at forebyggende
virksomhet og etterforsking anses som to forskjel
lige behandlingsformål. Etter utvalgets oppfatning
er nok skillet antakelig også noe tradisjonsbundet,
fordi politiet er vant til å skille mellom etterfor
sking og annen virksomhet. Utvalget konkluderer
på denne bakgrunn med at etterforsking og fore
byggende virksomhet er to forskjellige behand
lingsformål.

11.4.3.2

Ordenstjenesten

Et neste spørsmål er om ordenstjenesten er et eget
behandlingsformål, eller om det fra et person
vernssynspunkt kan karakteriseres som enten et
terforsking eller forebyggende arbeid, fortrinnsvis
helst det siste. Som vist i punkt 11.4.3.1 kan patrul
jering bestå i både forebyggende arbeid og være
starten på etterforsking, samtidig som et orden
soppdrag raskt kan gå over til å bli en bistandssitu
asjon. For eksempel kan politiet rykke ut til hus
bråk, som kan resultere i at politiet må bistå barne
vernet med å ta hånd om mindreårige barn som er
til stede. Store deler av ordenstjenesten vil således
ikke være et eget behandlingsformål, men falle inn
under enten etterforsking, forebyggende virksom
het eller bistand.
Politiets ordenstjeneste omfatter imidlertid fle
re oppgaver. Det kan være snakk om oppretthol
delse av den offentlige ro og orden, trafikktjeneste
og annet vern om samfunnsinteresser, fellesgoder
og enkeltindivider. Utvalget finner på bakgrunn av
dette at deler av ordenstjenesten blir å anse som et
eget behandlingsformål.

11.4.4

Hjelp, service og bistand

Hjelpe- og servicefunksjonen skal ivareta den en
keltes borgers behov, i motsetning til ordenstje
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nesten, som i større grad skal ivareta samfunns
hensynene (se nærmere punkt 3.5.8). Opplysnin
ger som innhentes i slike situasjoner, er ofte basert
på et tillitsforhold til politiet, og den registrerte kan
ha en forventning om at opplysningene blir be
handlet annerledes enn ved en etterforsking, herunder at de ikke senere vil bli brukt mot vedkom
mende. Når opplysninger som er samlet inn til ett
formål som i utgangspunktet er til fordel for ved
kommende senere brukes til kontroll av den re
gistrerte, anses den nye bruken ofte som et nytt
behandlingsformål. Av den grunn mener utvalget
at hjelpefunksjonen og servicefunksjonen begge
er et eget formål.
Bistandsfunksjonen skiller seg fra de andre po
litioppgavene ved at politiet hjelper eller assisterer
på et forvaltningsområde som i utgangspunktet
ikke er underlagt politiet. Politiet er det sivile
maktapparatet, og i den grad et forvaltningsorgan
har behov for å utøve makt for å gjennomføre sine
oppgaver, må det ha bistand fra politiet, som for
eksempel ved tvangsfullbyrdelse etter tvangsfull
byrdelsesloven. Ut over dette bistår politiet på and
re måter ved utlevering av informasjon i bestemte
situasjoner, som skjenkebevillingsspørsmål. Bi
standen gjelder bare så langt forvaltningsorganet
ber om den, noe som skiller bistandsfunksjonen
fra forvaltningsfunksjonen, hvor politiet i sistnevn
te tilfeller handler uten anmodning. Hvis ikke annet fremgår av hjemmelsgrunnlaget, er det politiet
selv som avgjør når og hvordan bistandsoppdraget
skal gjennomføres. Bistand skiller seg fra politiets
alminnelige virksomhet ved at den er sekundær i
forhold til andre organers arbeidsoppgaver. Til
tross for at bistand ofte kan ha en forebyggende
effekt, mener utvalget at bistand er et eget behand
lingsformål.

11.4.5

Vaktjournaler

I tillegg til politiets arbeidsoppgaver, slik de frem
kommer i politiloven §§ 2 og 17, følger det av poli
tiinstruksen § 9-1 at politiet skal føre en vaktjournal
som skal gi en fortløpende og døgnkontinuerlig
oversikt over alle vesentlige forhold og opplysnin
ger vedrørende ordning og utførelse av polititje
nesten på vedkommende sted. Utvalget har vur
dert om journalen har så mange personvernmessi
ge konsekvenser for den registrerte som er sær
egne i forhold til de andre behandlingsformålene,
at journalen bør anses som et eget formål.
Journalen har til hensikt å gi en oversikt over
forhold i distriktet. Vaktjournalen ivaretar delvis
det administrative formålet å disponere politiets
personale på en hensiktsmessig måte. Vaktjourna

157
Kapittel 11

len brukes også i kriminalitetsbekjempelsen, og
etter at journalen ble elektronisk har den blitt et
mer sentralt redskap i så måte. Det som kjenneteg
ner journalen er at opplysningene registreres fort
løpende, uten noen form for kontroll. Opplysninge
nes ukjente kvalitet gjør vaktjournalen sensitiv,
samtidig som politiet er bygget opp på en måte
som gjør at det er nødvendig for en rekke tjeneste
menn å ha tilgang til journalen.
Politiets vaktjournal er i utgangspunktet en
støttefunksjon for politiets andre arbeidsoppgaver,
slik de er beskrevet ovenfor i punkt 11.4.3 og
11.4.4. Normalt anses forvaltningsorganers journaler ikke for å være et eget behandlingsformål, men
kun et system som skal oppfylle de andre behand
lingsformålene. Imidlertid inneholder politiets
vaktjournal langt flere opplysningene enn alminne
lige journaler, og bruken av journalene er også
forskjellig.
At vaktjournalen tar opp i seg så mange andre
behandlingsformål, taler for at den er et eget for
mål. Dette styrkes av det faktum at en del av opp
lysningene som legges inn i journalen også er til
bruk i politiets forvaltningsvirksomhet, som er un
derlagt personopplysningsloven. Det er hensikts
messig at vaktjournalen som helhet er underlagt
ett regelverk.
Praksis for hva som behandles av opplysninger
i vaktjournalen vil nok variere fra distrikt til di
strikt, men det er utvalgets oppfatning at det sjel
den er tips og antagelser om at straffbare forhold
er under oppseiling, det vil si opplysninger om
personer som ikke er mistenkt for et konkret
straffbart forhold. Slike opplysninger finnes likevel
i et lite antall.
Et annet særegent trekk ved vaktjournalene er
at opplysningene ikke slettes. Dette er annerledes
enn for alle andre behandlinger.
På bakgrunn av de særegenheter vaktjourna
len har, bør den anses som et eget behandlingsfor
mål. Av hensyn til vaktjournalens sensitive karak
ter, har utvalget forsøkt å finne en helhetlig løs
ning som både ivaretar politiets og den registrer
tes interesser. Utvalget foreslår på bakgrunn av
dette at den registrerte skal ha innsynsrett i regis
teret. Vaktjournalen følger således den alminneli
ge hovedreglen om innsyn i politiets registre, se
nærmere punkt 16.3.6.3. Av hensyn til de opplys
ninger som lagres i registeret, skal dette ikke hin
dre politiet å bedrive en effektiv kriminalitetsbe
kjempelse. Det vil imidlertid hindre at politiet re
gistrerer opplysninger om personer som ikke er
mistenkt for et konkret straffbart forhold for krimi
nalitetsbekjempelsens skyld. Slike opplysninger
foreslås lagret i henhold til den såkalte 4-måne-
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dersregelen, som behandles nærmere i punkt 13.7,
og eventuelt i etterretningsregistre dersom vilkå
rene for dette er oppfylt. Innsynsreglene er nær
mere beskrevet i punkt 16.3.6.3.

11.4.6
11.4.6.1

Sikkerhetsfunksjonen
Innledning

Forebygging og etterforsking av overtredelser av
bestemmelser som skal sikre rikets sikkerhet
(straffeloven kapittel 8 og 9), lov om forsvarshem
meligheter, sikkerhetsloven med videre ivaretas
av Politiets sikkerhetstjeneste, som er et særorgan
i politiet, jf. politiloven § 17b. På bakgrunn av de
særegenheter som karakteriserer PST, har utval
get vurdert om PSTs forebyggende virksomhet og
etterforsking er to egne behandlingsformål, herun
der om arbeidsoppgavene skiller seg fra tilsvaren
de arbeidsoppgaver i det alminnelige politiet på en
måte som gjør at de blir egne behandlingsformål.

11.4.6.2

PSTs etterforsking og forebyggende
virksomhet

PSTs oppgaver fremgår av politiloven §§ 17b og
17c, se nærmere punkt 3.5.7. Tjenestens oppgaver
er rettet mot andre straffbare forhold enn dem det
alminnelige politiet bekjemper, og omfatter blant
annet forbrytelser mot rikets sikkerhet. De straff
bare handlingene er ofte politisk motivert, og kan
generelt sett ha alvorligere samfunnsmessige kon
sekvenser enn annen kriminalitet, for eksempel
terrorvirksomhet. Retten til å behandle opplysnin
ger i forebyggende øyemed hos PST, herunder i
registrene, bør derfor ikke være like strengt be
grunnet som ved annen kriminalitet. PST har også
videre fullmakter i sitt arbeid enn det alminnelige
politiet, som for eksempel adgangen til ikke å un
derrette ved skjult etterforsking. Store deler av
PSTs politiarbeid – etterforsking og forebyggende
virksomhet – foregår skjult (hemmelig). Slik sett
skiller PSTs etterforsking seg fra det alminnelige
politiets etterforsking. Store deler av de opplysnin
gene PST behandler er gradert etter sikkerhetslo
ven, hvilket stiller helt andre krav til behandlingen
av opplysningene. I tillegg kommer at PST er orga
nisert som et eget organ i politiet, og har eget
kontrollorgan i EOS-utvalget. Etter en samlet vur
dering finner utvalget at PSTs etterforsking er et
annet behandlingsformål enn politiets alminnelige
etterforsking, da behandlingen kan få helt spesiel
le personvernmessige konsekvenser for den re
gistrerte.

Det kan også reises spørsmål om forebyggen
de virksomhet og etterforsking hos PST er to for
skjellige formål. At det er grunn til å reise dette
spørsmålet særlig for PST, beror på at det er en
mer flytende grense mellom den forebyggende
virksomheten og etterforskingen hos PST enn hos
resten av politiet. Flere av forberedelseshandlinge
ne til de straffbare handlinger som det faller innen
for PSTs virkeområde å forebygge, er i seg selv
gjort straffbare. Sakene vil ofte løpe over lang tid,
og det kan være vanskelig å si når det er grunn til å
mistenke at det blir begått et straffbart forhold, se
nærmere om dette i punkt 3.5.7 og kapittel 23. Til
tross for dette, skilles det i alle fall i den senere tid
forholdsvis klart mellom etterforsking og forebyg
gende virksomhet hos PST, ved at etterforsking
blir iverksatt ved en etterforskingsordre. Utvalget
har på bakgrunn av dette kommet til at forebyg
gende virksomhet og etterforsking også hos PST
er egne behandlingsformål.

11.4.6.3

PSTs særoppgaver

I tillegg til å forebygge og etterforske straffbare
handlinger, tilligger det PST å utarbeide trussel
vurderinger, samarbeide med andre lands politi
myndigheter og sikkerhets- og etterretningstje
nester samt å foreta personkontroll, jf. politiloven §
17b.
Personkontroll er en form for vandelskontroll
som er betydelig mer omfattende enn politiattest.
Uavhengig av om det er et eget behandlings
formål, vil det være behov for særskilt regulering,
fordi det kan være av stor betydning for den en
kelte.
Trusselvurderingen, som normalt er et produkt
av PSTs samlede virksomhet, har nær sammen
heng med den forebyggende virksomhet, i den
forstand at opplysningene brukes til å forebygge
straffbare handlinger mot den eller dem som er
utsatt for trusselen. Samtidig er trusselvurderin
gen en del av grunnlaget for myndighetenes be
slutning om hvilke tiltak som må iverksettes for å
bekjempe trusselen. Trusselvurderingen skal altså
gi råd til de som har ansvar for forebyggende sik
kerhetstiltak, samt advare de som kan tenkes å bli
utsatt for ulovlige handlinger. Vurderingene gis
hovedsakelig i generell eller anonymisert form. På
bakgrunn av trusselvurderingens karakter og an
vendelsesområde er utvalget av den oppfatning at
dette er et eget formål.
Et siste spørsmål er om samarbeid med andre
myndigheter og organer skal anses som et eget
behandlingsformål, eller om det kun er en del av
behandlingsformålene forebygging eller etterfor
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sking av straffbare handlinger, og at samarbeidet
kun er et utleveringsspørsmål i så måte. Utvalget
har kommet til at det siste er tilfellet, da samarbeid
kun er en måte å oppnå et resultat og ikke formål i
seg selv. En slik argumentasjon kan delvis også
gjøres gjeldende i forhold til vaktjournalen, men
utvalget finner at den, som tidligere nevnt, har så
mange særegenheter at den bør anses å utgjøre et
eget formål.

11.5 Sekundærbruk av opplysninger i
politi og påtalemyndighet
11.5.1

Oversikt over problemstillingen

Utvalget har vurdert hvilken adgang politiet og
påtalemyndigheten skal ha til sekundærbruk av
opplysningene internt i politiet, det vil si adgangen
til å bruke opplysningene ut over det formål de er
innsamlet for.
Siden politiets arbeid deles inn i flere behand
lingsformål, har utvalget til støtte for vurderingen
av hvilken sekundærbruk politiet bør ha, sett nær
mere på om behandlingsformålene anses foren
lige. Som nevnt innledningsvis i punkt 11.1, er det
intet formelt til hinder for lovregler om at opplys
ningene likevel kan benyttes til nye formål som i
utgangspunktet ikke er forenlige med det opprin
nelige behandlingsformålet. Et typisk eksempel på
en slik regel, er utlendingsloven § 37 sjette ledd
andre punktum, som fastslår at fingeravtrykk tatt i
utlendingssak kan benyttes til etterforsking av
straffbare handlinger.
Utvalget er innforstått med at det var et av de
sentrale punktene i forbindelse med utarbeidelse
av ny politilov at den informasjonen politiet hadde
skulle være tilgjengelig for alle innen etaten. Ba
sert på den utviklingen som har vært internasjo
nalt, blant annet i internasjonale konvensjoner og
praksis fra EMD, har utvalget likevel funnet det
nødvendig å se nærmere på spørsmålet. Et sær
skilt spørsmål som reiser seg er om politiets meto
der skal ha betydning for opplysningsflyten innad i
politiet, jf. punkt 11.5.4.
Utvalget understreker at denne drøftelsen kun
gjelder for de av politiets arbeidsoppgaver som
faller innenfor lovens anvendelsesområde. Adgan
gen til å bruke opplysningene til forvaltningsfor
mål, blir etter lovens anvendelsesområde å anse
som en utlevering, og vil bli behandlet i punkt
14.9.4. Også adgangen til å benytte opplysninger
fra forvaltningsoppgaver til kriminalitetsbekjem
pelse og andre arbeidsoppgaver, kommer utvalget
tilbake til i punkt 14.9.3. Hvilken rett andre skal ha
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til å bruke opplysninger samlet inn av politiet behandles i kapittel 14.

11.5.2
11.5.2.1

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen
Oversikt

Av personopplysningsloven § 11 første ledd bok
stav c fremgår det at personopplysninger «ikke kan
brukes til formål som er uforenlig med det opprinne
lige formålet med innsamlingen, uten at den regist
rerte samtykker». Tilsvarende bestemmelse finnes i
personverndirektivet artikkel 6 bokstav b. I poli
tirekommandasjonen anbefales at opplysninger
som er samlet inn for «police purposes should be
used exclusively for those purposes». Det er naturlig å
forstå «police purposes» som alle oppgaver politiet
må utføre for å forebygge og avdekke kriminelle
handlinger og opprettholde ro og orden.
EMK artikkel 8 åpner for sekundærbruk av
opplysningene. Kravet til forutberegnlighet gjel
der imidlertid også her, og setter krav til hjem
melsgrunnlaget, og særlig når det nye formålet er
uforenlig med det opprinnelige formålet.
I politirekommandasjonen er det uttalelser om
flyt av opplysninger innad i politiet. I punkt 5.1 står
det:
«The communication of data between police
bodies to be used for police purposes should
only be permissible if there exists a legitimate
interest for such communication within the
framework of the legal powers of these bodi
es».
Bestemmelsen åpner for sekundærbruk av
opplysningene innad i politiet, dersom det organ
innen politiet som mottar opplysningene, har en
legitim interesse i å motta opplysningene, for ek
sempel at opplysningene er mottatt for å forebygge
eller etterforske kriminalitet, samt å opprettholde
den alminnelige ro og orden.
I rekommandasjonen finnes også uttalelser om
sekundærbruk som innebærer utlevering av opp
lysninger fra politiet. Disse vil bli omtalt i kapittel
14.
Høyesterett har behandlet spørsmålet om hvil
ken adgang politiet skal ha til å bruke opplysninger
som er samlet inn til et formål til et annet formål. I
den såkalte Fotobokskjennelsen, Rt. 1990 s. 1008,
var spørsmålet om politiet kunne benytte et foto
tatt i automatisk trafikkontroll, såkalt fotoboks,
som bevis i en straffesak. Bildet beviste at tiltalte
ikke bare kjørte for fort, men at han også begikk
bilbrukstyveri og heleri. Høyesterett kom til at bil
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det kunne benyttes som bevis, og uttalte i denne
sammenheng:
«I forbindelse med domfeltes henvisning til
personvernet, vil jeg peke på at det ved skilting
blir varslet om at veien er overvåket ved auto
matisk trafikkontroll. Fotografering utløses
bare der bilføreren overtrer fartsgrensen for
kjøring på veien. Føreren har det således under
sin kontroll å unngå at fotografi blir tatt».
Høyesterett la med andre ord vekt på forutbe
regnelighet.

11.5.2.2

Adgangen til sekundærbruk etter
politiloven 4. august 1995 nr. 53

Adgangen til å bruke opplysninger innad i politiet
er vid. Taushetsplikten er ikke til hinder for at
opplysningene blir gjort kjent for andre tjeneste
menn i politiet og påtalemyndigheten i den utstrek
ning tjenestemessige behov tilsier det, jf. straffe
prosessloven § 61c nr. 3 og politiloven § 24 fjerde
ledd nr. 1 jf. forvaltningsloven § 13.
Ved utarbeidelsen av ny politilov, var et av for
målene å klargjøre taushetspliktsbestemmelsene,
og særlig hvilke tillegg eller modifikasjoner som
gjaldt i forvaltningslovens regler (se Ot. prp. nr. 22
(1994-95) s. 50). Enkelte særlige hensyn som gjør
seg gjeldende for politiets virksomhet var ikke iva
retatt gjennom reglene i forvaltningsloven. Politilo
ven § 24 fjerde ledd ble vedtatt for å klargjøre
politiets adgang til å la andre få del i taushetsbe
lagte opplysninger. I forhold til § 24 siste ledd nr. 1,
andre tjenestemenns tilgang til opplysningene, uttales det i forarbeidene (se Ot.prp. nr. 22 (1994–95)
s. 51):
«Slik forvaltningslovens bestemmelse er for
mulert, indikerer den at selv innenfor forvalt
ningsorganet skal adgangen til innsyn være be
grenset til personer som arbeider med det av
grensede saksområde opplysningene direkte
gjelder. Fortolkningen av hvor langt unntaket
rekker, er usikker. Politiets virkeområde er
stort, og apparatet er organisert i distrikter og
særorganer og med en rekke spesialenheter
innenfor disse igjen. Det bør ikke være noen
tvil om adgangen til at politiet internt kan be
nytte den informasjon som et ledd i organisa
sjonen sitter inne med i enhver sammenheng
hvor den kan være tjenstlig relevant. Formelle
skranker her kan medføre en alvorlig svekkel
se av muligheten for å forhindre eller bekjempe
ikke minst de mest velorganiserte og farlige
former for kriminalitet. Nr. 1 er satt inn for å
ivareta hensynet til intern informasjonsflyt».

Da politiloven ble vedtatt var det klare utgangs
punktet at det skulle være fri flyt av opplysninger
innad i politiet, også til politiets forvaltningsoppga
ver.

11.5.3
11.5.3.1

Kommunikasjon av opplysninger
innad i politiet
Vurdering av om politiets forskjellige
formål er uforenlige

Utgangspunktet og vurderingstemaet
Utvalget har vurdert hva som ville blitt resultatet
dersom politiets behandling av personopplysnin
ger hadde blitt vurdert etter de alminnelige regle
ne i personopplysningsloven, hvor det fremgår at
opplysninger ikke senere kan brukes til et formål
som er uforenlig med det opprinnelige formålet
med innsamlingen uten at den registrerte samtyk
ker. Utvalget har vurdert om noen av politiets be
handlingsformål er uforenlige med hverandre, og
om PSTs forskjellige behandlingsformål er uforen
lige med hverandre og med det alminnelige politi
ets behandlingsformål.
I forarbeidene til personopplysningsloven (Ot.
prp. nr. 92 (1998-1999) s. 113) nevnes som momen
ter i vurderingen av om et nytt behandlingsformål
er uforenlig med det opprinnelige formålet «om
bruken av opplysningene innebærer ulemper for den
registrerte, om bruken skiller seg sterkt fra den som lå
til grunn for innsamlingen, eller om bruken stiller
strengere krav til datakvalitet enn det opprinnelige
innsamlingsformålet». Sentralt er hvilke forvent
ninger den registrerte hadde ved innsamlingen av
opplysningene om hva opplysningene kan brukes
til.
I vurderingen har utvalget lagt vekt på de nye
mulighetene og den vesentlig forbedrede tilgan
gen til opplysningene som elektronisk databe
handling har medført. Utvalget har også satt drøf
telsen inn i en større helhet, slik at det i vurderin
gen også legges vekt på hvilken kontroll det vil
være med systemene og politiets behandling av
opplysningene generelt, se kapittel 18 og 21.

Straffesaksbehandling, forebyggende virksomhet
og ordenstjenesten
I vurderingen av om straffesaksbehandlingen,
forebyggende virksomhet og ordenstjenesten er
uforenlige formål er det lagt vekt på hvilke arbeids
oppgaver politiet har og hvorledes organet er byg
get opp. Politiets hovedoppgave er kriminalitetsbe
kjempelse. Både straffesaksbehandlingen, fore
byggende virksomhet og ordenstjenesten er vik
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tige i så måte. Slik som vist ovenfor, kan det være
vanskelig å oppstille klare grenser mellom de tre
formålene. I praksis vil politiets arbeid lett gli over
fra den ene arbeidsoppgaven til den andre, uten at
det markeres. At både straffesaksbehandling, fore
byggende virksomhet og ordenstjenesten har til
hovedformål å bekjempe kriminalitet, taler for at
formålene ikke er uforenlige.
Slik arbeidsoppgavene er definert i lovverket,
er det nødvendig og naturlig med en viss gjenbruk.
I noen situasjoner vil det se merkelig ut om politiet
ikke kan benytte informasjon de har fått kjennskap
til i en sammenheng til et annet formål. For eksem
pel er politiet pålagt en plikt til å forebygge straff
bare handlinger. Får politiet gjennom etterforskin
gen av et straffbart forhold kjennskap til at det vil
bli begått et nytt lovbrudd, må politiet kunne be
nytte disse opplysningene til å forebygge lovbrud
det.
Begrensninger på bruk av opplysninger til nye
formål vil få svært forskjellig betydning avhengig
av tjenestestedets størrelse. Ved små enheter vil
det ofte være de samme personene som utfører
alle oppgaver, og det er ikke mulig for den enkelte
tjenestemann under etterforskingen av en straffe
sak å utelukke fra sin bevissthet opplysninger som
han tidligere har mottatt under ordenstjeneste el
ler behandling av forvaltningssaker. Det er et vik
tig hensyn at det ikke bør foreslås en regulering
som ikke lar seg gjennomføre, eller som tvinger
frem nye organisatoriske løsninger.
Som det fremgår av forarbeidene til personopp
lysningsloven kan også informasjonssikkerhets
hensyn tale for at to formål er uforenlige. Politiet
forholder seg til opplysninger av varierende kvali
tet. Ofte vet politiet ikke om opplysningene er sanne eller ikke. Når politiet bruker opplysninger, kan
det være svært stigmatiserende eller føre til tap av
borgerlig aktelse, hvilket er svært uheldig dersom
det viser seg at opplysningene er uriktige. Dette er
imidlertid ikke begrenset til etterforsking, men
gjelder like mye for andre arbeidsoppgaver. Utval
get har derfor valgt å ivareta personvernet på and
re måter ved å gi særskilte regler for noen typer
opplysninger, se nærmere kapittel 13. At opplys
ningene er av usikker kvalitet forhindrer ikke i seg
selv sekundærbruk.
Et sentralt spørsmål er om politiets adgang til å
benytte seg av mer omfattende metoder i straffe
saksbehandlingen enn ellers skal få betydning for
adgangen til å bruke opplysninger innhentet ved
en slik metode. Per i dag finnes det slike begrens
ninger for opplysninger fra kommunikasjonskon
troll. Spørsmålet er så sentralt at utvalget har valgt
å behandle det i eget punkt 11.5.4. Konklusjonen
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er imidlertid at det for dagens metoder ikke skal
være noen begrensninger, med mindre det frem
går av metodens hjemmelsgrunnlag.
Utvalget finner på denne bakgrunn at etterfor
sking, forebyggende virksomhet og ordenstjenes
ten bør anses som forenlige behandlingsformål, og
at opplysningene må kunne utveksles mellom disse arbeidsoppgavene ved tjenstlige behov. Alle er i
kjerneområdet for kriminalitetsbekjempelse, og
anses som likeverdige gjøremål. I tillegg vil gren
sen mellom arbeidsoppgavene være flytende, og
politiet kan i løpet av sekunder gå fra et behand
lingsformål til et annet. Selv om politiet er vant til å
forholde seg til skillet mellom etterforsking og an
nen virksomhet, vil det være praktisk vanskelig å
skille mellom opplysninger som er samlet inn til
for eksempel forebyggende virksomhet eller den
enkelte straffesak.

Politiets hjelpetjeneste, servicetjeneste og
bistandsfunksjon
Videre oppstår spørsmål om hjelpetjenesten, servi
cetjenesten og bistandsfunksjonene er forenlige
med de kriminalitetsbekjempende oppgavene, el
ler om forenlighetsprinsippet i utgangspunktet vil
legge begrensninger på bruk av opplysninger til
og fra slike formål.
Det som skiller disse tre formålene fra den en
kelte straffesak, forebyggende virksomhet og or
denstjenesten er at de ikke på samme måte er
kriminalitetsbekjempende. Dette taler for at for
målene er uforenlige med de kriminalitetsbekjem
pende formålene.
Når opplysninger blir brukt til kontroll av den
registrerte, og dette ikke var det opprinnelige for
målet med behandlingen, anses ofte det nye for
målet uforenlig med det opprinnelige. Spørsmålet
kommer opp i forhold til politiets hjelpe-, service
og bistandsfunksjon. En av årsakene til at disse
anses som egne behandlingsformål, er nettopp at
opplysningene er samlet inn i en annen kontekst
enn for eksempel ved straffesak, se punkt 11.4.4.
Det kan svekke politiets tillit i samfunnet dersom
opplysninger samlet inn i for eksempel i en hjel
pesituasjon senere skal kunne brukes mot den re
gistrerte. Imidlertid kjenner borgerne til politiets
virkeområde og arbeidsoppgaver, og det er ikke
upåregnelig for den registrerte at politiet vil bruke
opplysningene i andre sammenhenger. Ofte vil det
være den registrerte selv som velger å ringe politi
et. Den som ber politiet ta hånd om sin narkotika
misbrukende sønn som er i mental ubalanse, må
regne med at de opplysningene han har gitt om
sønnen blir brukt i etterforskingsøyemed, dersom
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en forbrytelse uten kjent gjerningsmann blir be
gått i det miljøet sønnen vanker.
Det er tvilsomt om det ut fra en personvern
rettslig vurdering er forenlig med det opprinnelige
formålet å benytte opplysninger fra hjelpetjenes
ten, servicetjenesten og bistandstjenesten til andre
politimessige formål. Politiet ivaretar imidlertid så
viktige samfunnmessige hensyn at utvalget finner
at det ikke kan settes grenser for senere bruk av
opplysninger som politiet har mottatt på denne
måten. Noen kan føle dette krenkende, men her
må den enkeltes interesser vike. Utvalget anbefa
ler således at adgang til å bruke opplysninger fra
hjelpetjenesten, servicetjenesten og bistandstje
nesten til andre formål senere opprettholdes, jf.
lovutkastet § 15.

Utforming av lovtekst
På bakgrunn av det ovennevnte har utvalget laget
et forslag til lovtekst i § 4, hvor det konstateres at
politiet kan behandle opplysninger som er innhen
tet til et politimessig formål til andre politimessige
formål. Denne bestemmelsen fastsetter det retts
lige grunnlaget, og korresponderer med unntaket
fra taushetsplikten for internt bruk i lovforslaget §
15.

11.5.3.2

Sekundærbruk av opplysninger som
ikke er innhentet til politimessige formål

I visse tilfeller behandler politiet opplysninger ut
fra rene notoritetshensyn, uten at det er nødvendig
for å fremme politiets oppgaver etter politiloven
§ 2. En eventuell kvitteringsordning, som regjerin
gen har vedtatt å iverksette som prøveordning i
kontrolløyemed i forhold til personer som politiet
visiterer, eller kontrollerer i medhold av politiloven
eller utlendingsloven, vil være et eksempel på en
behandling av opplysninger som ikke kan anses
nødvendig for noen av de forannevnte, politimessi
ge formål. Selv om den aktuelle registrering ikke i
seg selv er nødvendig for å fremme politiets oppga
ver etter politiloven § 2, legger utvalget til grunn at
behandlingen av personopplysninger for å kontrol
lere og bidra til at politiet løser oppgavene etter § 2
på en riktig måte, må sies å være nødvendig for å
utøve politiets myndighetshandlinger, jf. person
opplysningsloven § 8 bokstav e.
Hensynet til personvernet tilsier en streng re
gulering av hvilken utlevering eller sekundærbruk
av informasjonen som kan tillates. Utvalget antar, i
likhet med arbeidsgruppen som utredet spørsmå
let (se Politidirektoratets rapport til Justisdeparte
mentet av januar 2003 Registrering og dokumenta

sjon i forbindelse med politikontroller), at man i
forskrifts form kan regulere så vel sekundærbruk
som hva som skal lagres, skjermes, hvilke slet
teregler som gjelder med videre.

11.5.3.3

Tjenestemessige behov

For at en annen tjenestemann i politiet skal få tilgang til opplysninger, anbefaler utvalget at han må
ha «tjenestemessig behov». Ordlyden er den samme
som i politiloven § 24 fjerde ledd nr. 1. Den skiller
seg fra straffeprosessloven § 61c nr. 3 hvor vilkåret
er at opplysninger «vil være av betydning for deres
arbeid», men dette er neppe noen realitetsforskjell.
Ved vedtagelsen av politiloven ble det presisert
at andre tjenestemenn med «tjenestemessige behov»
skal få tilgang til opplysningene uansett hvor i or
ganisasjonen de arbeider, se Ot.prp. nr. 22 (1994
95) s. 51. Utvalget ønsker som beskrevet ovenfor å
følge opp dette. I rundskriv G-96/95 står det:
«Ingen skal gis tilgang til registeropplysninge
ne uten å være autorisert for det og autorisa
sjon skal være til den som har godkjente tjenes
telige eller andre saklige behov for det».
Utvalget kan ikke se at andre enn tjenestemes
sige behov er saklige.
«Tjenestemessig behov» skal ikke tolkes så
strengt at det må være absolutt nødvendig for tje
nestemannen å få opplysningen for å kunne utføre
sitt arbeid. På den annen side skal tjenestemannen
ikke kunne søke fritt i opplysninger i registrene/
systemene etter noe han kan komme til å få tjenes
temessig behov for. Utvalget slutter seg til uttalel
sen i Bjerke/Keiserud s. 264, hvor det står:
«Det må være tilstrekkelig at vedkommende
settes i stand til å treffe en riktigere eller mer
velbegrunnet avgjørelse, eller utføre en mer
effektiv og hensiktsmessig tjeneste, herunder
at forskjellige tjenesteoppdrag ikke kommer i
konflikt med hverandre».
Det må således skilles mellom opplysninger
som er «nice to know» og opplysninger tjeneste
mannen har «need to know». Det siste bør være
kravet for å motta opplysninger.
Utvalget mener at tilgang til opplysningene bør
reguleres nærmere med tilgangsnivåer for den en
kelte ansatte, hvor han kun gis tilgang til de syste
mer han antas å ville ha tjenestemessig bruk for.
Den enkelte ansatte må så i hvert enkelt tilfelle
vurdere om han har et tjenestemessig behov i den
konkrete situasjon. Skulle det i forbindelse med
arbeidet vise seg at han har tjenestemessig behov
for ytterligere opplysninger han i utgangspunktet
ikke har tilgang til, bør han få tilgang til dem i det
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enkelte tilfellet. Ikke alle bør ha like rettigheter til
systemet eller behandlingen. Tilgangen kan for ek
sempel deles inn i lese-, skrive-, rette- eller slette
adgang.
Utvalget mener at det bør legges særlig vekt på
at polititjenestemenn og påtalemyndigheten ikke
får tilgang til saker mot andre tjenestemenn. Det
som blir en disiplinærsak i andre bedrifter, blir
raskt en straffesak i politiet. Det er ikke slik at
andre arbeidstakere har tilgang til andres disipli
nærsaker, og slik bør det heller ikke være i politiet.
Både av etterforskingsmessige hensyn og person
vernhensyn bør disse sakene sperres i alle registre
og systemer.

11.5.3.4

Tilgang til dokumenter i den enkelte
straffesak

I henhold til påtaleinstruksen § 2-1 skal dokumen
ter i straffesaker registreres etter en fast mal, noe
som i dag skjer i systemet BL. En del sentrale
opplysninger overføres imidlertid direkte til Stra
sak, se nærmere punkt 4.10.3. I praksis er det an
satte ved politidistriktet som har tilgang til alle
opplysninger i straffesaken, mens ansatte i resten
av landet kun har tilgang til opplysningene i Stra
sak. Tatt i betraktning størrelsen på politidistrikte
ne, kan det være forholdsvis mange tjenestemenn
som har tilgang til alle opplysningene i straffesa
ken. Det er fra flere hold ønsket at BL skal bli et
landsdekkende system, slik at alle skal få tilgang til
alle saker, men så vidt utvalget kjenner til er en slik
endring ikke planlagt.
Ut fra politiets arbeidsoppgaver og arbeidsme
toder vil behovet for opplysninger i de aller fleste
tilfeller være dekket ved å få tilgang til noen sentra
le opplysninger. Dette er opplysninger som finnes i
Strasak i dag, som fakta om sak, anmeldt, klager
og bil/båt/kjøretøy, se nærmere punkt 4.9. Utval
get har på bakgrunn av dette vurdert om polititje
nestemenn skal ha allmenn tilgang til opplysnin
ger i straffesaker, eller om saken skal være forbe
holdt de som arbeider med den, slik at andre må få
en form for godkjennelse for å få tilgang til opplys
ningene.
I de fleste situasjoner er det opp til den enkelte
tjenestemann å vurdere om han har et tjeneste
messig behov for opplysningene. Det har vært fle
re episoder hvor opplysninger har lekket ut fra den
enkelte straffesak. I visse faser er dette svært lite
heldig for straffesaken, og det kan i tillegg virke
svært krenkende for skadelidte, tredjemenn, på
rørende med videre, samtidig som tilliten til politi
et svekkes. Dette taler for at det kun er de som
jobber med den konkrete straffesaken som får all
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menn tilgang. Imidlertid vil det kunne bli svært
tungvint om alle som har et tjenestemessig behov
for å få tilgang til opplysningene må be særskilt om
tilgang.
Kravet om en eventuell begrenset tilgang til
straffesaksdokumentene må ses i sammenheng
med hvilke opplysninger som registreres i en straf
fesak. Straffesaksdokumenter og -registre er et av
stedene hvor politiet behandler flest opplysninger
om «tredjemenn», typisk fornærmede, vitner og
lignende. Dette er personer som normalt ikke selv
har forårsaket at de kommer i politiets søkelys.
Utvalgets fokus har særlig vært rettet mot å be
skytte såkalte tredjemenn. Ved å regulere tilgan
gen til straffesaksdokumentene vil disse få en bedre beskyttelse. Utvalget har imidlertid sett nær
mere på om dette hensynet kan ivaretas på annen
måte enn ved at alle som ikke jobber med den
konkrete straffesaken må be om særskilt tilgang.
For det første kan tredjepersoner beskyttes
ved at det i straffesaker opereres med roller for de
personene som blir registrert. Med andre ord må
det fremgå om en person er vitne, mistenkt, for
nærmet eller har en annen «rolle» i saken. Det er
også sentralt for politiet å ha en oversikt over hvem
som har en rolle i saken, og hvilken rolle personen
har. For eksempel kan det vise seg at en person er
vitne i flere saker om ildspåsettelse, noe som indi
kerer at han alltid er i nærheten når det tennes på.
Det er viktig for politiet å finne ham igjen, slik at de
kan se et mønster. Systemet har allerede i dag en
form for rolleangivelse. Utvalget har kommet til at
det ikke er hensiktsmessig å lovfeste prinsippet,
men at prinsippet i stedet bør fremgå av forskrift
for de systemene/registrene dette gjelder.
Allerede i dag er det mulig å begrense saker i
politiet slik at kun bestemte tjenestemenn har tilgang. Det varierer fra distrikt til distrikt når en slik
skjerming blir benyttet, men det er blant annet
vanlig i straffesaker mot polititjenestemenn og i
saker om seksuelle overgrep mot barn. Utvalget
mener at utvidet bruk av adgangen til å skjerme
saker vil beskytte den enkeltes personvern. Det er
også i politiets interesse, da det kan hindre lekkas
je av informasjon. Det må i en slik sammenheng
vurderes om alle opplysninger skal skjermes eller
om noen hovedopplysninger (inklusiv personopp
lysninger) skal være tilgjengelige.
Et annet virkemiddel er sporbarhet i informa
sjonssystemet, som er foreslått i lovutkastet § 12
Sporbarheten vil gjøre det mulig å kontrollere
hvem som uberettiget har skaffet seg tilgang til
opplysningene. Dette vil gjøre det mulig å hånd
heve regelverket på en helt annen måte enn tidli
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gere. Utvalget kommer nærmere tilbake til dette i
kapittel 18.
En kombinasjon av rolleangivelse, skjerming
av særskilt sensitive saker og logging av bruk av
systemet mener utvalget vil gi en tilstrekkelig be
skyttelse av opplysninger i straffesaker.

11.5.3.5

Kobling av registre

Utvalget har drøftet hvorvidt politiet skal ha rett til
å koble registre. Utvalgets syn er at dette må vur
deres i forhold til de alminnelige reglene som gjel
der for all behandling. Kort oppsummert må det
nye formålet som følger av koblingen være saklig
begrunnet i politiets virksomhet og falle innenfor
politimessige formål. Behandlingen må ellers være
nødvendig for politiet, se kapittel 12. En slik kobling vil i de fleste tilfeller være en ny behandling,
som må reguleres i forskrift, se kapittel 24 og meldes til Datatilsynet før behandlingen iverksettes,
se kapittel 19.
Situasjonen vil derimot være en helt annen der
som politiets registre til bruk til politimessige for
mål kobles permanent med registre som ikke har
dette som sitt overordnede formål, for eksempel
registre til bruk i forvaltningsformål. En slik kobling bør etter utvalgets oppfatning ha hjemmel i
lov. Politiets registre kan heller ikke kobles mot
registre som innehas av andre offentlige organer
eller private parter. For eksempel kan ikke politiet
permanent koble seg til Lånekassens register og
trygdekontorenes register for å avsløre hvem som
får både arbeidsledighetstrygd og penger fra Låne
kassen.

11.5.3.6

Særlig om PST

I vurderingen av hvem som skal ha tilgang til opp
lysningene innad i PST er det i utgangspunktet de
samme momentene som gjør seg gjeldende i vur
deringen som for det alminnelige politiet. Dette
taler for at alle skal ha tilgang ved tjenestelig behov. Dette forsterkes av at det for PST vil være
viktigere å forebygge straffbare forhold da konse
kvensene av en straffbar handling kan være svært
alvorlige. Det må derfor være adgang til å utveksle
opplysninger mellom forebyggende virksomhet og
etterforsking. Sikkerhetsloven § 12 om taushets
plikt for gradert materiale er ikke til hinder for
dette. En annen sak er at PSTs virksomhet ofte
fordrer at opplysninger skjermes ytterligere, noe
som selvfølgelig vil være mulig gjennom intern
praktisering av et «need to know»-prinsipp.
Når det gjelder PSTs andre oppgaver, må til

svarende prinsipp gjelde, eksempelvis fra utlen
dingskontroll til forebyggende virksomhet.

11.5.4
11.5.4.1

Betydningen av politiets metoder
Oversikt over problemstillingen

Politiet kan benytte seg av en rekke metoder i
kriminalitetsbekjempelsen. Vi har en tradisjon i
Norge for at politiets fullmakter er videre ved etter
forsking enn ved annet arbeid. Det er nedsatt et
utvalg for å vurdere hvilke metoder politiet skal ha
rett til å bruke i forbyggende øyemed, se nærmere
punkt 2.4, og politiets metoder på dette feltet kan
således bli endret i fremtiden.
Utvalget har hatt som siktemål å foreslå en lov
som er uavhengig av politiets metoder, i den forstand at det ikke er nødvendig med endringer i
politiregisterloven dersom politiets metoder endres. Det er likevel grunn til å reise spørsmål om det
er grunnlag for å lage egne regler for behandling
av opplysninger som er generert ved særskilte me
toder, og da fortrinnsvis inngripende metoder.
Tanken er at begrenset bruk av opplysningene kan
legitimere en mer inngripende metode.
Et eksempel er kommunikasjonskontroll, som
allerede i dag har særskilte regler for bruk av opp
lysninger innhentet gjennom kontrollen. Dette
gjelder både i den saken opplysningen er innhen
tet og ved senere bruk, se punkt 4.15.

11.5.4.2

Nasjonale og internasjonale rammer for
lovgivningen

Personopplysningsloven og personverndirektivet
omtaler ikke politiets metoder, dog med det unn
tak at personopplysningsloven har helt generelle
bestemmelser om fjernsynsovervåking som i ut
gangspunktet også gjelder for politiet. Politirekom
mandasjonen tar heller ikke opp metodene som
brukes som et særskilt spørsmål. Derimot finnes
det noen særrekommandasjoner fra Europarådet,
for eksempel om DNA-profiler og om hvitvasking.
I politirekommandasjonens punkt 2.3 fremgår det:
«The collection of data by technical surveillan
ce or other automated means should be pro
vided for in specific provisions».
Det synes med andre ord å være slik at man har
ansett dette for å være en så inngripende metode at
opplysningene bør reguleres i egne bestemmelser.
I evalueringen av politirekommandasjonen 1998
står det i oppsummeringen punkt 10:
«National legislators should consider the possi
bility of regulating instruments to monitor the
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use of investigative methods of the police in
volving the collection, storage and use of per
sonal data».
I den tredje evalueringen av politirekommanda
sjonen finnes følgende konklusjon i punkt 23:
«The collection of data for an ad hoc file set up
for the investigation of a specific criminal offen
ce is bound by the purpose of the file. Data, for
example the results of a telecommunications
intercept or the seizure of a hard disk, that are
apparently irrelevant for the purpose should be
deleted. Nevertheless, this can lead to a file
containing an indeterminate type of data, not
least in order to avoid the risk of excluding
exculpatory evidence. The indiscriminate use
of such data, whatever the police purpose they
are used for, could have the same effect as
overall surveillance of the data subject and the
refore could lead to an arbitrary interference in
their rights and fundamental freedoms, in parti
cular their right to privacy. The use of personal
data contained in such an ad hoc file for the
purposes of another ad hoc file set up for a
specific inquiry could only be considered com
patible with the original purpose for which the
first file was set up when there is a concrete
link between the two files or between the per
sonal data contained in the files that justifies
such use».
Dette viser at metodene politiet benytter for å
få tak i opplysninger i senere tid er tillagt større
vekt enn tidligere. Av EMK artikkel 8 følger det at
metodene må være regulert i lov på en måte som
gjør dem forutsigbare for enhver.
I dag er det særregler i norsk lov for noen
metoder, hvor opplysninger fra kommunikasjons
kontroll er underlagt den mest restriktive og detal
jerte reguleringen, jf. straffeprosessloven kapittel
16a. Opplysningene kan alltid brukes internt i poli
tiet til etterforsking, men som bevis bare i saker
som selv kunne vært grunnlag for kontrollen.
Problemstillingen knyttet til om opplysninger
innhentet til et formål ved en metode kun er lovlig
for det konkrete formålet, er også aktuelt i forhold
til PST.

11.5.4.3

Begrensninger i bruk av opplysninger
som stammer fra en særskilt metode

Utvalget har vurdert om det bør være en begrens
ning i sekundærbruken av opplysninger som er
innhentet ved bestemte metoder. Som nevnt, har
noen metoder allerede slike begrensninger.
Utvalgets oppfatning er at opplysninger som er
innhentet ved en svært inngripende metode ikke
nødvendigvis skal kunne brukes fritt av politiet
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senere. Dersom politiet har innhentet opplysnin
ger i en straffesak, for eksempel ved skjult ransa
king, jf. straffeprosessloven § 200a, er det ikke gitt
at disse opplysningene senere skal kunne benyttes
til forebyggende arbeid. Skjult ransaking er en
særskilt etterforskingsmetode som ikke er tillatt i
forebyggende øyemed, og det er derfor ikke selv
følgelig at opplysninger samlet inn på den måten
skal kunne tas ut av straffesaken og brukes i fore
byggende virksomhet.
Utvalget har vært inne på at det kan være
grunnlag for å legge begrensninger på bruk av
opplysninger som er samlet inn uten at den regist
rerte er kjent med det, for eksempel ved skjult
ransaking. En annen problemstilling er sekundær
bruk av opplysninger der opplysningsmengden
som innhentes er svært stor, en problemstilling
utvalget behandler nærmere under punkt 13.9.
Utvalget mener at behovet for å begrense se
kundærbruken gjør seg gjeldende for flere meto
der enn kommunikasjonskontrollopplysninger.
Det faller imidlertid utenfor utvalgets mandat å
vurdere hver enkelt metode på den måten. Det bør
imidlertid i fremtidige lovarbeid om bruk av meto
der tas stilling til om opplysninger som genereres
gjennom en metode også fritt kan brukes senere
av politiet til andre formål.
Utvalget er innforstått med at det kan være
problematisk for politiet å ha kjennskap til opplys
ninger som de senere ikke kan benytte. I stedet
kan det derfor være grunnlag for å vurdere om det
bør være restriksjoner på utlevering av opplysnin
gene, også som bevis i straffesaker. Men dette
betyr ikke at det ikke kan være behov for begrens
ninger i bruken av opplysninger fra inngripende
metoder også innad i politiet.

11.6 Kravet om at formålet må være
saklig begrunnet
Slik som vist i punkt 11.2, oppstiller personopplys
ningsloven et krav om at formålet med behandlin
gen må være saklig begrunnet i den behandlings
ansvarliges virksomhet.
Utvalget er av den oppfatning at så lenge for
målet med behandlingen faller innenfor politiets
overordnede mål og arbeidsoppgavene faller
innenfor politiregisterlovens anvendelsesområde
(politimessige formål), vil behandlingen være sak
lig begrunnet.
Det innebærer ikke at politiet har full frihet til å
behandle opplysninger så lenge formålet med be
handlingen faller innenfor politiregisterlovens an
vendelsesområde. Et sentralt krav er at behandlin
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gen er nødvendig ut fra formålet. For eksempel
kan ikke politiet iverksette en omfattende kartleg
ging av et minoritetsmiljø, hvis det ikke er nødven
dig for å forebygge kriminalitet. Kravet om at be
handlingen er nødvendig, behandles i kapittel 12.
Dersom formålet med behandlingen faller
utenfor det som reguleres av politiregisterloven,
som for eksempel forvaltningsvirksomhet, regule
res «saklighetskravet» og behandlingen ellers av
personopplysningsloven.

11.7 Nærmere om formålsangivelsen
for den enkelte forskrift og den
enkelte behandling
11.7.1

Lovens overordnede formål

Formålet med politiets registre kan deles inn i tre
nivåer: Overordnet formål, formålet fastsatt i den
enkelte forskrift og formålet med den enkelte behandling (fastsatt i meldingen). Det overordnede
formålet med politiets behandling av personopp
lysninger, herunder registre, foreslås fastsatt i lov
utkastet § 4:
«Politiet og påtalemyndigheten kan behandle
opplysninger til det formålet de er innhentet for
og til andre politimessige formål, (...)».

11.7.2
11.7.2.1

Formålsangivelsen i forskrift
Reguleringens detaljgrad

Utvalget har diskutert hvor detaljert reguleringen
av formålet bør være. Foruten at EMD har oppstilt
krav om en forutsigbar regulering av politisyste
mer, vil detaljerte regler være nødvendig for bruk
av systemene. For de fleste av politiets systemer
finnes allerede i dag detaljert regulering i rund
skriv eller instruks.
Utgangspunktet er at hvert delformål krever en
separat regulering, og at formålet er ikke begren
set til de formål som ble drøftet i punkt 11.4. Når
det skal vurderes hva som er et delformål som
krever egen forskriftsregulering, må det tas ut
gangspunkt i de generelle momentene slik de er
angitt i punkt 11.4.1. Er det behov for en egen
regulering av hva opplysningene skal brukes til,
hvilke opplysninger som behandles, hvem som har
tilgang til opplysningene, hvor lenge opplysningen
kan oppbevares og så videre, trekker dette i ret
ning av at behandlingen er et eget formål som
krever separat regulering.
For hvert av formålene beskrevet i punkt 11.4,

vil det som regel være nye delformål eller under
formål som krever egen forskriftsregulering. For
mer om forskriftsreguleringen, se kapittel 24. Et
typisk eksempel er behandlingsformålet etterfor
sking. Det er ikke tilstrekkelig å lage en regulering
med generelle bestemmelser for opplysninger
som behandles til etterforskingsformål. Allerede i
dag finnes det mer detaljerte regler. For eksempel
må det være egne bestemmelser for Strasak, og
det samme gjelder for politiopplysningsdelen av
SSP.
Noen registre, som Krimsys, brukes til flere
formål, både etterforsking og forebyggende ar
beid. En behandling eller et system kan gjerne ha
flere formål, så lenge det fremgår klart av forskrif
ten.
Reguleringen må stå i forhold til formålet med
behandlingene og opplysningene som behandles.
Jo mer inngripende en behandling er, jo snevrere
bør formålet være og jo klarere bør reglene for
behandlingen være.
Er det en behandling med mange ikke-verifiserte opplysninger, må formålet med behandlin
gen være særlig tydelig, og også de andre reglene
bør gjennomspeile den forsiktighet som av per
sonverngrunner bør utvises i forhold til ikke-verifiserte opplysninger, for eksempel i form av strenge
sletteregler. Motsatt vil registeret over ilagte straf
fereaksjoner ikke kreve så strenge sletteregler.
For registre over ilagte straffereaksjoner må andre
samfunnsmessige hensyn, som forskning, tas i be
traktning, slik at opplysningene oppbevares i lang
tid. Dette bør oppveies med tilgangsbestemmel
ser, som gjør at tjenestemenn ikke har tilgang til
opplysninger lenger tilbake i tid enn nødvendig.
For eksempel vil det ikke være nødvendig at tje
nestemenn har generell tilgang til opplysninger
om døde personer. Selv om et strafferegister inne
holder verifiserte opplysninger, er deres karakter
sensitive, hvilket det må tas tilbørlig hensyn til ved
utleveringsadgangen, slik at det klart fremgår
hvem som kan få tilgang til slike opplysninger.
Hovedregelen vil være at alle sentrale systemer
eller registre vil kreve en egen forskriftsregule
ring, som fastslår hva formålet med behandlingen
er og de nærmere reglene for den. For de lokale
registrene, det vil si de som kun er tilgjengelige for
ett eller noen få politidistrikt, vil det derimot ikke
være nødvendig med en egen forskriftsregulering,
forutsatt at behandlingen omfattes av en forskrift
for et sentralt system som har samme formål. For
eksempel kan lokale etterretningsregistre følge
reglene for det sentrale etterretningssystemet,
som i dag er Krimsys. Det vil imidlertid være nød
vendig for den behandlingsansvarlige å sørge for

NOU 2003: 21

167

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

at det lokale registeret blir meldt til meldemyndig
heten, se kapittel 19. Dersom det ikke finnes et
regelverk som dekker formålet, må det lages ny
forskrift før den lokale behandlingen kan begynne.
I dag finnes det stort sett et regelsett per regis
ter. Noen finnes i forskrifts form, som for eksem
pel fingeravtrykkregisteret, jf. straffeprosessloven
§ 160 sammenholdt med påtaleinstruksen § 11-5,
men mesteparten av regelverkene finnes i instruks
eller rundskriv. Om kravet i lovutkastet § 6 om
forskriftregulering for hvert enkelt formål eller
register skal oppfylles ved utarbeidelse av egen
forskrift eller om flere formål/registre kan samles
i en felles forskrift, er et hensiktsmessighetsspørs
mål.
Kravet om forskriftsregulering må ses i sam
menheng med at den enkelte behandling uansett
skal meldes, og at meldingen vil vise hvorledes
forskriftenes krav er gjennomført i praksis, se ka
pittel 19.

11.7.2.2

Valg av reguleringsform

Utvalget har drøftet om detaljreguleringen bør
være i lov eller i forskrift. Flere av våre naboland
har valgt å gi en forholdsvis detaljert beskrivelse
av noen registre i lovs form, men denne lovgivnin
gen er hovedsakelig fra før personverndirektivet
ble implementert. Sverige har imidlertid valgt å
beholde detaljreguleringen for enkelte registre i
lovs form, selv etter tilpasningen til personvern
direktivet.
Utvalget finner det ikke hensiktsmessig med
en detaljert lov. Politiets systemer krever ofte ras
ke endringer og tilpasninger, noe som bedre kan
ivaretas ved en detaljregulering i forskrifts form.
Forskriftsform gir mulighet for mer presise og de
taljerte bestemmelser enn lovsformen. Regulering
i lov kan medføre at bestemmelsenes omfang blir
for vide og innholdet for vagt, for å unngå at det
blir nødvendig med hyppige endringer. På den
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andre siden vil ikke forskrifter ivareta hensynet til
et demokratisk vedtak på samme måte regler i lovs
form, men utvalget antar at så lenge de ytre ram
mene lovfestet, og forskriftene gis spesifikke hjem
ler i lov, vil dette være tilstrekkelig. Forskrifts form
er i samsvar med det som gjelder for helseregistre,
jf. helseregisterloven kp. 2.

11.7.3

Formålet med den enkelte
behandling

Det tredje nivået for formålsangivelsen er at den
behandlingsansvarlige før behandlingen starter
må fastsette et nærmere bestemt formål for den
enkelte behandlingen. Formålet med behandlin
gen må ligge innenfor forskriftens formål, og meldes til meldemyndighetene, se nærmere kapittel
19. For tilknytning til sentrale systemer, som Strasak, vil formålsangivelse kunne bli tilsvarende som
i forskriften. For lokale registre derimot, som for
eksempel lokale etterretningsregistre, bør formå
let i meldingen angis mer konkret enn det den
sentrale forskriften gir anvisning på. Utvalget vil
komme nærmere tilbake til dette i kapitlet om mel
deplikt.
At den behandlingsansvarlige fastsetter det
konkrete formålet med behandlingen, er i samsvar
med hovedregelen i personopplysningsloven, og
er også fulgt opp i helseregisterloven. Slik sett er
det angivelsen av formålet i forskrift som er et
tillegg i forhold til personopplysningsloven (det
overordnede formålet ofte vil følge enten av organ
ets rettslige grunnlag eller av den private aktørens
virksomhet). Utvalget har funnet det nødvendig
med en overordnet forskriftsregulering for å få en
tilstrekkelig styring med og forutberegnlighet for
politiets behandling av personopplysninger. Det
samme er gjort for helseregistre, mens store deler
av personopplysningsloven gjelder først og fremst
for private, og de kan jo ikke pålegges å lage for
skrifter.
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Kapittel 12

Nødvendighetskravet
12.1 Oversikt over problemstillingen
Selv om det er gitt hjemmel for politi og påtalemyn
dighet til å behandle opplysninger til politimessige
formål, jf. lovforslaget § 4, innebærer ikke dette at
det ikke finnes begrensninger innenfor disse ram
mene.
Et sentralt personvernrettslig prinsipp er nød
vendighetskravet, som gjelder gjennomgående for
all behandling av personopplysninger, og som be
grenser alle behandlinger. Prinsippet er nedfelt fle
re steder i personopplysningsloven, herunder § 8.
Utvalget har vurdert hvordan prinsippet skal
komme til anvendelse på politiets behandling av
opplysninger. Det sentrale i dette kapittelet er hvil
ke personer det anses nødvendig å registrere i
forhold til de forskjellige formålene, hvor hoved
drøftelsen er knyttet til hvilke personer som kan
registreres i forebyggende øyemed, blant annet
som ledd i kriminaletterretningen. Dette spørsmå
let drøftes i punkt 12.5.
De internasjonale rammene er forholdsvis kla
re når det gjelder nødvendighetskravet, både i forhold til lovgiver, behandlingsansvarlig og bruker
en av systemet. Utvalget ser nærmere på dette i
punkt 12.2. Innledningsvis i punkt 12.3 gis en gene
rell fremstilling av nødvendighetskravet og dets
innhold. Resten av kapittelet tar for seg nødvendig
hetskravet ved ulike behandlingsformål, henholds
vis ved behandlingen av straffesak (12.4), forebyg
gende virksomhet (12.5) og annet politiarbeid
(12.6 og 12.7).

12.2 Nasjonale og internasjonale
rammer for lovgivningen
12.2.1

Oversikt over nasjonale og
internasjonale rammer for
lovgivningen

Nødvendighetsprinsippet fremgår flere steder i
personopplysningsloven, herunder §§ 8 og 9 for
det rettslige grunnlaget for behandlingen, og § 11
første ledd bokstav b og c for hvilke opplysninger

som kan behandles. Bestemmelsene bygger på
personverndirektivet artikkel 7 bokstav b-f.
I politirekommandasjonen artikkel 2.1 heter
det:
«The collection of personal data for police pur
poses should be limited to such as is necessary
for the prevention of a real danger or the sup
pression of a specific criminal offence. Any ex
ception to this provision should be subject of
specific national legislation».
I kommentarene til rekommandasjonen punkt
43 uttales at innsamlingen av personopplysninger
må begrenses til det som er nødvendig for å stanse
en konkret straffbar handling eller avverge en reell
fare. Det understrekes at reell fare ikke skal be
grenses til «a specific offence or offender but includes
any circumstances where there is reasonable suspi
cion that serious criminal offences have been or
might be committed to the exclusion of unsupported
speculative possibilities». For eksempel kan politiet
ved mistanke om narkotikasmugling i en havn
samle inn opplysninger om båter i den havnen,
men ikke om alle båter og deres mannskap i alle
havner i hele landet.
Nødvendighetsprinsippet fremstår klarest i
ordlyden i EMK artikkel 8 og slik bestemmelsen er
tolket av EMD, hvor det fremgår at inngrepet må
være «nødvendig» i et demokratisk samfunn for å
for å forebygge uorden eller kriminalitet. Det vil
således være en grense for hvor vid adgangen til å
innsamle opplysninger er utenfor den konkrete
straffesak. Det går en grense mot den unødvendi
ge overvåkingen av borgerne som ikke karakteri
serer et demokratisk samfunn. I nødvendighets
prinsippet er det også innfortolket krav om kon
trollordninger, se nærmere punkt 5.2 og kapittel
21.

12.2.2
12.2.2.1

Om «criminal intelligence» og «ad
hoc files»
Criminal intelligence

I evalueringen av politirekommandasjon i 1998
(evaluering nr. 2) er et av temaene «criminal intelli
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gence». «Criminal intelligence» betegnes som opp
lysninger som lagres om kriminelle personer uten
tilknytning til en konkret straffesak, og hvor opp
lysningene brukes for å oppklare enhver kriminell
handling, både de som er begått og de som forven
tes å bli begått. Begrepet tilsvarer mer eller mindre det som i Norge omtales som kriminaletterret
ning, se punkt 4.16.1. Opplysningene kan være
både verifiserte og ikke-verifiserte, og i henhold til
evalueringen vil generelle personvernrettslige
prinsipper komme til anvendelse så lenge de ikke
er særskilt regulert.
I evalueringen anføres at EMK artikkel 8 kre
ver at det oppstilles kriterier for hvem som kan bli
«data-subject» for kriminaletterretning, med andre
ord hvem det kan lagres opplysninger om uten at
opplysningene er nødvendige i forhold til behand
lingen av konkrete straffesaker. Begrensningene
kan knyttes til materielle vilkår, som kriminalite
tens grovhet eller trussel mot samfunnet, eller for
melle vilkår, som at et overordnet organ gir tillatel
se til å innsamle opplysninger innenfor en viss tid
og et visst rom.
Evalueringen tar også opp hvem politiet kan
behandle opplysninger om ut over datasubjektet.
Det kan være nødvendig å behandle opplysninger
om personer politiet ikke mistenker for å ha begått
eller for å ville begå straffbare handlinger, men
som anses nødvendige på grunn av deres tilknyt
ning til datasubjektet. Det kan for eksempel være
familie eller andre tilknyttede personer. I evalue
ringen hevdes at personene kan deles i to grupper.
For det første personer som har vært i kontakt
med datasubjektet, enten per telefon eller på an
nen måte. Den andre gruppen er informanter. Opp
lysninger om disse tilknyttede personene bør hol
des atskilt fra andre opplysninger om datasubjek
tet, da formålet med behandlingen er en annen.
Videre må behandlingen begrenses til det som er
nødvendig for å få et klart bilde av den kriminelle.
Det anbefales at det ikke er adgang til å lage per
sonprofiler om tilknyttede personer.

12.2.2.2

Ad hoc files

I evalueringen av politirekommandasjonen i 2002
(evaluering nr. 3) er prinsippene om adgangen til å
registrere personer i forebyggende øyemed uten
for straffesaker videreutviklet. Et tema er oppret
telse av «ad hoc files», det vil si registre/systemer
som opprettes uten at det er grunnlag for å iverk
sette en etterforsking (se evalueringen punkt 17).
Det følger av politirekommandasjonen punkt 2.1 at
vilkåret er at det er «necessary for the prevention of a
real danger». Det understrekes at det ved oppret
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telsen av slike systemer må gjøres kjent hvilke
kategorier personer som kan bli registrert og hvil
ke kategorier opplysninger som kan behandles om
disse personene, slik at det er mulig for en person
å ta stilling til om det er grunnlag for å bli regist
rert, og i så fall med hvilke opplysninger (se punkt
18). I evalueringen henvises det til at Europolkon
vensjonen artikkel 12 og Rådets rettsakt 3. novem
ber 1998 om vedtagelse av bestemmelser for Europol-analyserdatabaser artikkel 6 oppfyller disse kri
teriene. Som eksempler på slike ad hoc files nev
nes at det opprettes en sak fordi det er en rekke
uløste voldtektssaker i løpet av kort tid innenfor et
geografisk område, eller ved spesielle begivenhe
ter, som en fotballkamp eller viktig møte mellom
politiske ledere. Som eksempel på mer permanen
te ad hoc files nevnes registre laget for å samle inn
opplysninger om vedvarende terroristaktivitet el
ler spesielle former for organisert kriminalitet.
Det konkluderes i punkt 23 med at:
«Ad hoc files established for the purpose of
analysis of a specific criminal phenomenon
should define the categories of persons about
whom data may be stored and the categories of
data about them with a certain degree of preci
sion. In the case of serious criminal phenome
na, it may be necessary to compare two such ad
hoc files. Where, by comparison, concrete
links are established, data from the first ad hoc
file can be used also for the purpose of the
second ad hoc file and visa versa».
Når det gjelder hvilke personer som kan regist
reres, kommer utvalget tilbake til dette nedenfor i
punkt 12.5, men innledningsvis nevnes at det i den
3. evalueringen konkluderes i punkt 28 med:
«Domestic law should lay down the categories
of persons about whom data may be collected
and stored, as well as the kind of information
that may be recorded.
These categories should be defined with
enough precision in order that individuals can
reasonably foresee whether they fall under the
scope of these categories or not.
Personal data about third parties to the cri
minal investigation should only be collected
and stored when necessary for the purpose for
which a file was set up.
Domestic law should lay down the categori
es of third parties whose data may be collected
and stored because they have a certain rela
tionship with the persons who are the principal
subject of the criminal investigation or because
of the collection of their data is necessary in
order to meet the requirement of a fair trial.
Domestic law should also provide for a pe
riodic review of the data stored in order to es
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tablish the adequacy of the category under
which they are stored.»

12.2.3

Forholdet til SIS-loven

Av SIS-loven følger det at politiet kan behandle
opplysninger om personer som angitt i § 7. Utval
gets forslag for politiets generelle virksomhet avvi
ker fra det som gjelder for SIS-registrene, og åpner
for å registrere flere personer. SIS-loven er basert
på en traktat, og må ses i den konteksten. Alle land
som tar del i avtalen er enige om utveksling av
bestemte opplysninger. Utvalget kan derfor ikke
se at det er problematisk at de to regelverkene
ikke er sammenfallende. Opplysningene som ut
veksles i kraft av samarbeidet oppbevares også i
egne systemer, hvor det norske er kalt NSIS, se
nærmere punkt 3.6.7.4.

12.2.4

Forholdet til politiloven

I den forholdsmessighetsvurdering som politilo
ven § 6 gir anvisning på (se punkt 7.5 og 7.16)
inngår også det prinsipp at politiet ikke skal anven
de midler som ikke er nødvendige for formålet,
eventuelt at mindre inngripende midler skal være
vurdert før mer inngripende tas i bruk som nød
vendige. Uavhengig av personvernlovgivningen
må denne bestemmelsen anses å være av betyd
ning for hvor langt politiet kan gå i forhold til behandling av personopplysninger (se dessuten
punkt 12.3.2).

12.3 Om nødvendighetsprinsippet og
dets anvendelsesområde
12.3.1

Nødvendighetsprinsippets
nedslagsfelt

Opplysninger kan kun behandles når det er nød
vendig ut fra formålet. Dette kommer i tillegg til at
formålet må være saklig begrunnet i den behand
lingsansvarliges virksomhet.
Nødvendighetsprinsippet vil i praksis komme
til anvendelse på alle deler av en behandling eller
et register, og retter seg både mot lovgiver, den
behandlingsansvarlige og tjenestemannen som
bruker systemet. Det stilles krav til lovgiver om en
regulering som er presis med hensyn til behand
lingens innhold, særlig med henblikk på det rettsli
ge grunnlaget og formålet med behandlingen. For
politiregisterloven har utvalget vurdert dette i ka
pittel 11. Ut over dette bør det fremgå hvilke typer

personer som det er antatt nødvendig å registrere,
og således lovlig å registrere. Dette behandles i
nærværende kapittel. Den behandlingsansvarlige
må for det første ta stilling til om den behandlingen
som vurderes iverksatt er nødvendig. For eksem
pel må den behandlingsansvarlige konstatere at
det er nødvendig å ha et lokalt register før han kan
opprette et. Er det et lokalt etterretningsregister
som vurderes opprettet, vil det ikke være nødven
dig dersom etterretningsopplysninger behandles
like godt i Krimsys. I vurderingen må alle hensyn
tas med, også det forhold at det kan være negativt
for kriminalitetsbekjempelsen at ikke andre politi
distrikt kan få tilgang til opplysningene. Videre må
den behandlingsansvarlige vurdere hvem det er
nødvendig at får tilgang til opplysningene, ut fra de
arbeidsoppgavene tjenestemennene utfører. For
brukeren av et system eller et register, er det opp til
ham selv å vurdere om den behandlingen han gjør
er nødvendig. Det gjelder både at han selv logger
seg på systemet og hvilke opplysninger han leser
eller registrerer. Den behandlingsansvarlige skal
sørge for at rutinene er så gode at det er mulig for
brukeren av systemet å vurdere dette på en hen
siktsmessig måte, og for den behandlingsansvarli
ge å kontrollere bruken.

12.3.2

Det nærmere innholdet i
nødvendighetskravet

Hva som ligger i «nødvendig», må være en konkret
vurdering i det enkelte tilfellet. Det er således ikke
et krav om at behandlingen er eneste mulige løs
ning, men det er heller ikke tilstrekkelig at den er
hensiktsmessig eller naturlig.
At noe skal være nødvendig, kan således ikke
forstås så strengt at det må være den eneste løs
ningen for å nå målet. Det kan ikke være slik at det
skal være helt umulig for politiet å greie seg uten
et register for at det er lov til å opprette det. På den
andre siden kan det ikke være slik at dersom politi
et finner det hensiktsmessig med et nytt register,
så skal det anses å være nødvendig i lovens forstand. I noen situasjoner innebærer nødvendig
hetskravet at politiet av personvernhensyn må ak
septere en mindre effektiv løsning enn den pri
mært ønskede. For eksempel kan opplysninger
ikke oppbevares til evig tid, selv om dette kunne
vært hensiktsmessig for politiet. En slik evig lagring kan ikke anses å være nødvendig ut fra et
kriminalitetsbekjempelseshensyn.
Et bærende synspunkt er at politiets systemer
og behandling av opplysninger skal sette politiet i
stand til å utføre en mer effektiv og hensiktsmessig
tjeneste, samtidig som det ikke skal finnes andre
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alternative måter å behandle opplysningene på
som vil være mindre inngripende overfor den en
kelte, uten at det vil kreve vesentlig mer arbeid, tid
eller ressurser for politiet.
Nødvendighetskravet må anses som en rettslig
standard som vil variere fra situasjon til situasjon
og endres i takt med tiden og utviklingen. For
målet med behandlingen er et sentralt moment i
vurderingen av hva som er nødvendig. Dersom
formålet er svært viktig, vil hva som anses å være
nødvendig være videre enn dersom formålet ikke
er så viktig. For eksempel anses det viktigere å
bekjempe alvorlig organisert kriminalitet enn små
fartsovertredelser, og det er flere personkategori
er det er nødvendig å registrere ved alvorlig krimi
nalitet, for eksempel tilknyttede personer, se lovut
kastet § 5 nr. 3 bokstav b, enn ved små fartsover
tredelser, hvor det ikke engang er funnet nødven
dig å ha et register for annen bruk enn å kreve inn
det forenklede forelegget. Ut over formålet med
behandlingen vil inngrepets karakter ovenfor den
registrerte måtte veie tungt i vurderingen. Dersom
det er et alvorlig inngrep overfor den enkelte, for
eksempel fordi han ikke kjenner til behandlingen,
eller opplysningene som behandles er ikke-verifiserte eller på annen måte sensitive, må det stilles
strengere krav til at behandlingen er nødvendig for
politiet. En tredje parameter er behandlingens omfang. Med dette siktes det til hvem som har tilgang
til opplysningene, herunder om de utleveres til
andre enn politiet. Det kan for eksempel tenkes at
innsamling av opplysninger er nødvendig, men at
utlevering av dem ikke er nødvendig, som ved
kommunikasjonskontrollopplysninger. Eller at ad
gangen til å registrere sensitive opplysninger kan
oppveies ved at tilgangen til opplysningene er
svært begrenset.
Nødvendighetskravet har således innebygget
en forholdsmessighetsvurdering, som igjen har en
parallell i politiloven § 6 andre ledd, hvor prinsip
pet om forholdsmessighet fremkommer, se punkt
7.16. For hver behandling må det tas stilling til om
inngrepet er forholdsmessig sett i forhold til for
målet.

12.3.3

Personer det er nødvendig å
registrere

Utgangspunktet er at politiet må ha lov til å regist
rere opplysninger om personer det er nødvendig å
registrere ut fra formålet. For eksempel er det nød
vendig å registrere navn og adresse til en person
som må hjelpes. Som vist ovenfor, stilles det stren
ge krav til lovgiver om at i de situasjoner der den
registrerte er ukjent med behandlingen og heller
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ikke får innsyn, skal det angis hvilke personer og
personkategorier det kan samles inn opplysninger
om, slik at det er forutsigbart for den enkelte om
man kan bli registrert eller ikke. For utvalget har
dette vært sentralt, og spørsmålet behandles nær
mere i punkt 12.4 og 12.5.
Innenfor de vilkårene som oppstilles i lovs eller
forskrifts form, må det være opp til den tjeneste
mann som registrerer opplysninger å avgjøre om
det i den konkrete saken er nødvendig å registrere
en person.

12.3.4

Opplysninger det er nødvendig å
samle inn

Antall opplysningskategorier som kan registreres i
den enkelte behandling må også begrenses til det
som er nødvendig. Utvalget anbefaler regulering i
forskrift av hva som anses nødvendig for den en
kelte behandling. Et eksempel på en slik regule
ring hvor opplysningskategorier angis, finnes i Rå
dets rettsakt av 3. november 1998 om vedtagelse
av bestemmelser for Europol-analysedatabaser
(1999/C26/01). Utvalget kommer nærmere tilbake til forskriftsreguleringen i kapittel 24.
Den konkrete vurdering av hvilke opplysnin
ger som skal registreres i forbindelse med den
enkelte sak, må tas av den som registrerer dem. Det
er vanlig å benytte begrepet «relevante opplysnin
ger», som en parallell vurdering med nødvendig
hetsvurderingen. Utvalget anbefaler at loven bru
ker betegnelsen «relevante» og ikke «nødvendige»,
da dette er den kjente terminologien, selv om det
materielle innholdet i de to begrepene er tilnær
met like når det gjelder hvilke opplysninger som
kan registreres. Spørsmålet behandles nærmere i
punkt 13.5.

12.3.5

Personer det er nødvendig at får
tilgang til opplysninger

Et annet, men viktig spørsmål, er hvem som skal
ha tilgang til opplysningene. En behandling eller et
register vil som oftest være mer sensitivt jo flere
som har tilgang til det, av den enkle årsak at spred
ningsfaren er større. Et sentralt prinsipp er derfor
at ikke flere personer enn det som er nødvendig ut
fra formålet med behandlingen har tilgang til sy
stemet. Dette har utvalget behandlet i punkt
11.5.3.

12.3.6

Perioden det er nødvendig å
oppbevare opplysninger

Under tiden vil opplysninger miste sin aktualitet.

NOU 2003: 21

172
Kapittel 12

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

Saker blir avgjort eller det viser seg at feil person
har vært i politiet søkelys. Det må derfor vurderes
om det lenger er nødvendig at opplysningene opp
bevares av politiet.
Det er likevel ikke enkelt å slå fast når det ikke
lenger er nødvendig for politiet å oppbevare opp
lysningene. For blomsterhandleren er det ikke lenger nødvendig å oppbevare navn og adresse på den
som har bestilt blomster når regningen er betalt.
Politiet kan ikke på samme måte konstatere at opp
lysningene ikke på et senere tidspunkt er nødven
dige for deres arbeid. Dette kan likevel ikke gi
politiet rett til å oppbevare opplysningene for evig.
Utvalget har sett på andre reguleringsmekanismer
enn at politiet i hvert enkelt tilfelle skal foreta en
skjønnsmessig vurdering av når opplysningene
ikke lenger er nødvendig. Utvalget kommer tilbake til dette i kapittel 17.

12.4 Personer det er nødvendig å
registrere i den enkelte
straffesak
Den enkelte straffesak reguleres av straffeprosess
loven, og utvalget har behandlet forholdet mellom
de to lovene i punkt 8.7. Straffeprosessloven vil
regulere adgangen til å samle inn opplysninger i
den enkelte straffesak, og således hva som anses
nødvendig i forhold til etterforskingen. Politiet kan
starte en etterforsking når det foreligger rimelig
grunn til å undersøke om det foreligger et straff
bart forhold, jf. straffeprosessloven § 224. Utval
gets forslag innebærer ingen endring i dette, og
heller ikke i hvilken type virksomhet som anses
som etterforsking, jf. rundskriv fra riksadvokaten
av 22. desember 1999 del II nr. 3/1999. Utvalgets
forslag vil heller ikke innebære noen endringer i
hvilke personer det under etterforskingen er adgang til å innhente og registrere opplysninger om.
Det følger av straffeprosessloven § 226 at det blant
annet skal skaffes til veie opplysninger som er
«nødvendige for» å avgjøre tiltalespørsmålet, gjen
nomføre en domstolsbehandling og eventuelt full
byrde straff og andre reaksjoner. Utvalgets oppfat
ning er at disse bestemmelsene i dag setter gren
ser for hvilke opplysninger som kan samles inn i
en etterforsking. Denne praksis bør således opp
rettholdes.

12.5 Personer det er nødvendig å
registrere utenfor den enkelte
straffesak av hensyn til
kriminalitetsbekjempelsen
12.5.1

Oversikt over problemstillingen

Innsamling og annen behandling av opplysninger i
den enkelte straffesak utløses ofte av en konkret
hendelse. Utenfor den enkelte straffesak er det
ikke nødvendigvis en særskilt handling som er ut
gangspunktet. Forebyggende virksomhet retter
seg ofte mot personer eller miljøer hvor politiet
antar eller vet at det begås kriminell virksomhet
uten at det er en konkret straffbar handling som er
grunnlaget. Behandling av opplysninger utenfor
straffesaker til kriminalitetsforebyggende virk
somhet får derfor en noe annen karakter enn behandling av opplysninger i den enkelte straffesak.
Det hefter større usikkerhet ved grunnlaget for å
behandle opplysningene, og sjansen for at noen
urettmessig kommer i politiets søkelys er større.
Behandlingen bærer mer preg av overvåking, og
er således mer inngripende overfor den registrer
te. Videre er opplysningene ofte ikke-verifiserte,
uten at den registrerte har de rettssikkerhetsga
rantier som er nedfelt i straffeprosessloven.
Av disse grunner kan det være vanskelig for
politiet å fastslå når det er nødvendig å behandle
opplysningene utenfor den enkelte straffesak, og
når det er nødvendig å registrere en bestemt per
son. Fordi det er mer inngripende for den enkelte,
er det viktig å ha klare retningslinjer for når politiet
har adgang til å registrere opplysninger, om hvem
og hvilke opplysninger.
Det fremgår av mandatet at det er en sentral
del av utvalgets arbeid å foreslå bestemmelser om
etterretningsregistre og forebyggende arbeid:
«Utvalget skal legge særskilt vekt på de regi
stre som inneholder personopplysninger og
som er etablert til bruk i eller avledet av straffe
saksbehandling, herunder etterretningsregi
stre.»
Å foreslå bestemmelser som setter rammer for
behandling av opplysninger utenfor den enkelte
straffesak, i kriminalitetsforebyggende øyemed, vil
i realiteten være en regulering av metoden krimi
naletterretning, fordi behandling av opplysninger
er en så sentral del av metoden. Dette faller like
fullt innenfor hva utvalget skal vurdere.
Først gis en oversikt over dagens regler i Nor
ge, andre land og internasjonale retningslinjer, se
punkt 12.5.2. Utvalget har også funnet grunn til å
redegjøre for behovet for en slik forebyggende
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virksomhet i punkt 12.5.3, og valget av regule
ringsform i punkt 12.5.4, før vilkårene for behand
lingen drøftes i punkt 12.5.5.

12.5.2
12.5.2.1

Reguleringen i Norge, internasjonalt
og andre land
Reguleringen i Norge

Behandlingen av opplysninger utenfor straffesake
ne, men som ledd i kriminalitetsbekjempelsen,
skjer hovedsakelig i Krimsys, hvor adgangen til å
registrere opplysninger følger av vedlegget til
rundskriv G-96/95. Formålet med registeret er at
det:
«(...) også føres ubekreftet/utfyllende opplys
ninger om person som politiet, etter mottatt/
innhentet informasjon, mistenker for å ha be
gått eller for å begå straffbare handlinger eller
hvor slik informasjon antas å kunne få særlig
betydning for forebygging mot kriminell virk
somhet».
Det kan lagres ikke-verifiserte opplysninger
om «mistenktes mulige tilknytning til straffbare forhold innhentet gjennom politiets alm. virksomhet».
Videre kan »[o]pplysninger om organisert krimina
litet, herunder navn på antatt impliserte, arbeidsme
toder og lovbruddstype registreres».
Det er adgang til å registrere opplysninger om
personer som har tilknytning til etterretnings
objektet:
«Det kan dessuten registreres opplysninger
om den mistenktes familie og/eller omgangs
krets, arbeidskollegaer o.l. dersom slik regist
rering er en nødvendig forutsetning for politiet
i dets videre etterforsking eller spaning/etterretning mot den mistenkte».
Rundskrivet får anvendelse på alle politiets «ar
beidsregistre», som antagelig må forstås som alle
registre som brukes til kriminalitetsbekjempelse
utenfor den enkelte straffesak.

12.5.2.2

Særlig om hvilke personer det er
nødvendig å samle inn opplysninger
om

I den tredje evalueringen av politirekommandasjo
nen ble det angitt en oppregning av personer det
kan være aktuelt å samle inn opplysninger om
utenfor den enkelte straffesak i kriminalitetsfore
byggende øyemed. Listen var særlig bygget på
EMK artikkel 8 og på domspraksis (se punkt 5.2). I
evaluering nr. 3 punkt 27 står det:
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«In relation to the categories of persons about
whom data may be stored in ad hoc or perma
nent police files, the Working Party pointed out
that these categories should be laid down in
law and they must be so precise that persons
can reasonably foresee whether their data may
be stored or not. The Working Party under
lined that this categorisation applies to police
files containing data that have been evaluated
and found necessary for the purpose of the file
by the police authorities and not to «raw» infor
mation. Among these categories of persons the
following could be distinguished:
– persons where there are serious grounds
for believing that they have committed or
are about to commit a crime (suspect);
– persons convicted of having committed a
criminal offence;
– victims of the criminal offence
– witnesses
– third parties to the criminal offence. Per
sons who are indirectly linked to the in
vestigation of criminal offences (contacts,
informants, persons whose identity is reve
aled during the investigation, etc.) and who
often have a direct or indirect relationship
with the principal subjects of the investiga
tion could be included in this category. This
category comprises persons who are neces
sary for the investigation of the criminal
offence but who cannot be included in any
of the previous categories.»
Ordlyden gir inntrykk av at det særlig har vært
fokusert på opplysninger generert av etterforsk
ning.
I Europol-konvensjonen (EFT C 316 av 27. no
vember 1995) artikkel 10 jf. artikkel 8 angis hvilke
personer som kan registreres i forbindelse med en
såkalt analysesak i Europol. En analysesak oppret
tes «for the purpose of analyses defined as the assem
bly, processing or utilization of data with the aim of
helping a criminal investigation», jf. artikkel 10 nr.
2, og ligner således på vårt kriminaletterretnings
arbeid. Følgende personer kan registreres i så
måte:
– persons who, in accordance with the national
law of the Member State concerned, are sus
pected of having committed or having taken
part in a criminal offence for which Europol is
competent under Article 2 or who have been
convicted of such an offence
– persons who there are serious grounds under
national law for believing will commit criminal
offences for which Europol is competent under
Article 2
– persons who might be called to testify in in
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vestigations in connection with the offences un
der consideration or in subsequent criminal
proceedings
– persons who have been the victims of one of
the offences under consideration or with re
gard to whom certain facts give reason for be
lieving that they could be the victims of such an
offence
– contacts and associates
– persons who can provide information on the
criminal offences under consideration
I Rådets rettsakt av 3. november 1998 om ved
tagelse av bestemmelser for Europol-analysedatabaser (1999/C26/01) utdypes hvilke opplysninger
som kan registres om de forskjellige kategoriene
personer. Av særlig interesse er at det for «contacts
and associates» uttales at det må være annen kon
takt enn tilfeldig kontakt med personene i de to
første punktene i listen ovenfor, hovedpersonen,
for at det skal være tilstrekkelig grunn til å anta at
det er mulig å få opplysninger fra dem vedrørende
hovedpersonen. Videre må det antas at disse opp
lysningene er relevante for analysen, det vil si for
formålet med innsamlingen. Kontakt- og ledsager
personers forhold til hovedpersonen må avklares
så snart som mulig, og opplysningene slettes om
gående dersom antagelsen viser seg å være urik
tig.

12.5.2.3

Reguleringen i andre land

Vilkårene for å behandle opplysninger ut over den
enkelte straffesak, men som ledd i kriminalitetsbe
kjempelsen, varierer.
I Sverige foreligger det et nytt lovforslag hvor
det i § 5 fremgår:
«Uppgifter om en enskild person som det inte
finns någon misstanke om brott mot får be
handlas för att förebygga, förhindra eller upp
täcka sådan brottslig verksamhet som innefat
tar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två
år eller mer».
Videre følger det:
«Personuppgifter som behandlas enligt 5 § för
att underlätta övervakning av personer som
kan antas komma att begå brott får endast avse
dömda personer som är allvarligt kriminellt be
lastade eller som kan antas vara farliga för
annans personlige säkerhet».
Opplysninger kan altså behandles for å fore
bygge, forhindre og oppdage kriminell virksomhet
med strafferamme på over 2 år, dersom personen
antas å komme til å begå en straffbar handling og

han tidligere er dømt eller antas å være farlig for
andres sikkerhet.
I Danmark følger politiet, som nevnt, person
opplysningsloven. I melding med journalnummer
2000-54-0100, som tilsvarer Krimsys, fremgår det
at det behandles opplysninger om følgende perso
ner:
«A. Personer, der er dømt, sigtet eller mis
tænkt for at have begået eller ville begå straf
bart forhold, herunder personer, som ikke kan
straffes på grund af ung alder (f.eks. gadeban
demedlemmer under 15 år) eller andre subjek
tive forhold, såfremt oplysningerne er af væ
sentlig betydning for politiets opgaveløsning.
B. Informanter (personer, der virker som meddelere for politiet). C. Politiagenter («under co
ver agents»). D. Personer, der er undergivet
vidnebeskyttelsesforanstaltninger».
Bestemmelsene i Nederland er gjennomgått i
punkt 6.4.4.3. Hovedpunktene er at en person må
være mistenkt eller det må være en «reasonable
suspiction» at han er involvert i å planlegge eller i å
begå kvalifiserende lovbrudd. De kvalifiserende
lovbruddene er 1) brudd på straffebestemmelser
som er planlagt eller begått i en organisert kon
tekst og utgjør et alvorlig brudd på rettsordenen,
2) brudd på straffebestemmelser som kan medføre
straff i 8 år eller mer, 3) brudd på straffebestem
melser som i sin natur eller i sin sammenheng med
andre brudd på straffebestemmelser begått av den
mistenkte utgjør et alvorlig brudd på rettsordenen.

12.5.3

Behovet for å behandle
opplysninger om personer utenfor
den enkelte straffesak i
kriminalitetsforebyggende øyemed

Politiets hovedformål er å bekjempe kriminalitet,
noe som gjøres både ved å forebygge og å etterfor
ske kriminalitet. Det beste ville være om all krimi
nalitet kunne forebygges, slik at vi fikk et samfunn
fritt for kriminalitet. Det er selvfølgelig ikke mulig,
men indikerer at det ikke bør legges for sterke
begrensninger på politiets mulighet til å drive fore
byggende virksomhet.
Erfaring viser at en person som tidligere har
begått en kriminell handling, ofte vil begå en ny.
Særlig gjelder dette innenfor vinningskriminalitet
og organisert kriminalitet. Det er en viktig del av
kriminalitetsbekjempelsen at politiet kan arbeide
forebyggende mot personer og miljøer som tidlige
re har begått kriminelle handlinger og som politiet
vet eller antar driver kriminell virksomhet. Beho
vet må ivaretas i bestemmelsene om behandling av
opplysninger utenfor den enkelte straffesak.
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Mye organisert og grov kriminalitet, som for
eksempel menneskesmugling og narkotikakrimi
nalitet, har ingen direkte fornærmet eller skade
lidt. Miljøene er ofte lukkede, og folk påvirkes til
ikke å informere politiet. Politiet må derfor i større
grad innhente opplysninger på egen hånd for å ha
oversikt over personer og miljøer som de vet eller
antar driver denne type kriminell virksomhet.
Å ha oversikt over miljøer med stor kriminell
belastning vil også bidra til å forenkle straffesaks
behandlingen, da politiet er i besittelse av opplys
ninger som kan være avgjørende for pågående og
senere etterforsking. Eksempelvis vil det være av
stor verdi for etterforskingen av en voldshandling
begått i et oppgjør mellom to organiserte ung
domsgjenger på forhånd å ha kunnskap om even
tuelle eksisterende konflikter og hvor sentrale per
soner i de aktuelle gjengmiljøene oppholdt seg på
det aktuelle tidspunktet.
Opplysninger innhentet utenfor straffesak vil
også brukes av politiet i strategisk planlegging.
Analyser gir oversikt over de kriminelle miljøene i
Norge og gir indikasjoner på trender, slik at politi
et kan fordele ressurser i forhold til antatt utvikling
som følge av analyseresultatene.
Behandlingen av personopplysninger utenfor
straffesakene, men med kriminalitetsbekjempelse
som formål, er praktisk viktig for politiet. Behand
lingen har imidlertid visse sider som stiller krav til
regulering av behandlingen. Det er et inngrep i
den enkeltes personvern at politiet som ledd i kri
minalitetsbekjempelsen behandler personopplys
ninger om person som ikke er mistenkt for et kon
kret straffbart forhold, og særlig fordi den regist
rerte ikke kjenner til behandlingen, og opplysnin
gene som behandles ofte er usikre og ikke blir
gjenstand for den samme verifiseringsprosess som
i en straffesak. Konsekvensene av en feilregistre
ring kan også være store, selv om bruken av infor
masjonen begrenses.

12.5.4

Valg av reguleringsform

Utvalget har vurdert hvilken reguleringsform som
skal benyttes. Når politiet driver kriminalitetsbe
kjempelse utenfor den enkelte straffesak vet de
ikke alltid om det er begått kriminalitet eller om
kriminalitet planlegges. Det er således ikke mulig
å ha en like målrettet innsamling som ved etterfor
sking. Av samme grunn er det heller ikke enkelt å
konstatere hvilke personer det er nødvendig å
samle inn opplysninger om. Dersom eksempelvis
en tidligere straffedømt ransforbryter ifølge tips og
kildeopplysninger pleier jevnlig omgang med and
re som tidligere har medvirket til de handlinger
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han er dømt for, kan dette være en indikasjon på at
han fortsatt er involvert i kriminell virksomhet, og
at det kan anses nødvendig i forebyggende øye
med fortsatt å behandle opplysninger om ham. Det
kan stille seg annerledes dersom vedkommende
synes å være inne i en reell rehabilitering, og de
han pleier omgang med også er hans naturlige
omgangskrets.
Utvalget anbefaler at det gis en forholdsvis de
taljert regulering av når og om hvem politiet kan
behandle opplysninger ut over den enkelte straffe
sak. Et slikt krav følger langt på vei av internasjo
nale forpliktelser, slik som beskrevet ovenfor i
punkt 12.2 og 12.5.2.
En mulig reguleringsmåte er å si at kriminal
etterretning er et eget formål. Løsningen ble valgt i
Sverige da de vedtok Polisdatalagen i 1998. Alle
rede ved en evaluering av loven i 2001 fant et of
fentlig utvalg at reguleringsformen ikke var hen
siktsmessig. Årsaken var hovedsakelig et behov
for å behandle etterretningsopplysninger i andre
systemer enn de rene etterretningssystemene. Det
svenske utvalget fant det således mer hensikts
messig å gi særskilte behandlingsregler for opp
lysninger om personer som ikke er mistenkt for et
konkret straffbart forhold.
Utvalget har vurdert de to løsningene, og me
ner at hensynet til den enkelte ivaretas like godt,
om ikke bedre, ved å gi særskilte regler om hvem
som kan registreres i kriminalitetsforebyggende
øyemed utenfor straffesakene, i stedet for å behol
de dagens løsning med egne regler for arbeids
registrene. Det er personer som ikke er mistenkt,
og som således ikke beskyttes av rettssikkerhets
garantiene i straffeprosessloven, som har størst
behov for beskyttelse. Deres beskyttelse vil i dag
hovedsakelig være begrenset til de rettigheter
som følger av strafferegistreringsloven og de gene
relle prinsippene i politiloven.
Utvalget anbefaler likevel at opplysningene ho
vedsakelig behandles i et eget system, slik som
Krimsys, da det er nødvendig med særskilte til
gangsbegrensninger, sletteregler, sikkerhetsruti
ner med videre. Men en slik systemtilknytning vil
ikke være avgjørende for hvorvidt de foreslåtte
regler kommer til anvendelse.
Utvalget har valgt å foreslå en liste over hvem
det kan lagres opplysninger om utenfor den enkel
te straffesak til kriminalitetsbekjempende formål,
som er nedfelt i lovutkastet § 5 nr. 3. Reglene
bygger på en presumpsjon om når opplysningene
anses å være nødvendige for kriminalitetsbekjem
pelsen utenfor den enkelte straffesak. Er vilkårene
oppfylt, kan opplysningene registreres under for
utsetning av at det er nødvendig i det enkelte tilfel
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let. Dersom polititjenestemannen ser at behandlin
gen ikke er nødvendig, vil det følgelig ikke være
lovlig å behandle dem.
Utvalget har også vurdert om politiet skal ha
mulighet til å foreta en konkret vurdering av om
det er nødvendig å behandle opplysninger for kri
minalitetsbekjempelsen ut over de personer som
er nevnt i lovutkastet § 5 nr. 3. Utvalget mener det
ikke bør være en slik adgang, da det vil skape
usikkerhet om hvem som kan registreres. Dette er
ikke ønskelig, og vil også være i dårlig harmoni
med kravene i EMK artikkel 8. Listen må således
anses å være uttømmende.

12.5.5
12.5.5.1

Personer som kan registreres utenfor
den enkelte straffesak til
kriminalitetsbekjempende formål
Utgangspunktet for vurderingen

I dette punktet har utvalget vurdert hvilke regler
som skal gjelde for registrering av personer i kri
minalitetsbekjempende øyemed utenfor den en
kelte straffesak. Det er tatt utgangspunkt i hvilke
personer det normalt er nødvendig å registrere i så
henseende, hvilket er nedfelt i lovforslaget. Regle
ne setter de ytre rammene for registrering, i tillegg
til at den enkelte polititjenestemann før hver regist
rering må foreta en konkret vurdering av om det er
nødvendig å registrere personen i den foreliggen
de situasjonen.
I politirekommandasjonen er kravet for å drive
forebyggende virksomhet utenfor straffesakene at
det «is necessary for the prevention of a real danger».
I begrepet «real danger» ligger et materielt krav til
de situasjonene hvor politiet kan registrere opplys
ninger utenfor den enkelte straffesak. I kommenta
rene til rekommandasjonen punkt 43 heter det at
begrepet omfatter «any circumstances where there
is reasonable suspicion that serious criminal offences
have been or might be committed to the exclusion of
unsupported speculative possibilities». Med andre
ord må det være objektive holdepunkter for at det
er sannsynlig at det vil bli begått straffbare handlinger, og at det vil skje innenfor et visst begrenset
tidsrom. Hvor lang tid det antas å være før den
kriminelle handlingen blir begått, vil variere med
typen kriminalitet. Hva som ligger i «nødvendig» vil
også variere for hver personkategori, og utvalget
vil komme tilbake til dette fortløpende.
Utvalget har vurdert om adgangen til å regist
rere opplysninger i forebyggende øyemed skal be
grenses til særskilte typer kriminalitet eller krimi
nalitet med en viss strafferamme. Slike begrens
ninger er benyttet både i Danmark og Nederland.

Etter utvalgets oppfatning er det ikke ønskelig
med et samfunn der politiets adgang til å registrere
opplysninger er for vid, slik at overvåkingsgraden
blir for høy. Utvalget har likevel ikke funnet det
hensiktsmessig å oppstille krav til type kriminalitet
i lovbestemmelsen. Slik utvalget ser det, ligger det
i nødvendighetskravet et krav om forholdsmessig
het, som innebærer at det ikke vil være grunnlag
for å registrere personer for å forebygge mindre
forhold. At en person blir tatt for nasking et par
ganger, vil normalt ikke kvalifisere for å følge ham
opp i et forebyggende arbeid. Derimot kan situa
sjonen være annerledes dersom den som nasker er
15 år, og det er tale om forebyggende arbeid for å
få ungdommen inn på rett spor.
Opplysninger til forebyggende virksomhet kan
hentes fra både den enkelte straffesak og annet
politiarbeid, se punkt 11.5.3. Hvilken metode som
er benyttet for å samle inn opplysningene vil ikke
ha noen betydning, så lenge metodens hjemmels
grunnlag ikke særskilt regulerer bruken av opplys
ningene, se punkt 11.5.4.

12.5.5.2

Personer det er holdepunkter for
kommer til å begå en eller flere
straffbare handlinger

Utvalget har vurdert hvilke personer det skal være
adgang til å registrere i forebyggende øyemed. I
vurderingen er det tatt utgangspunkt i de momen
ter som er angitt i punkt 12.3.2, og det er sett på
hvordan dette slår ut i forhold til behandling av
opplysninger i forebyggende øyemed. Formålet fo
rebyggende virksomhet er et viktig og sentralt for
mål, slik som forklart ovenfor, men vil samtidig
være inngripende overfor den som blir utsatt for
det. Målet må være å finne en balansegang som
best mulig ivaretar både politiets og den registrer
tes behov. Dette må også ta hensyn til at behand
lingen til tider kan bli svært omfattende, og ha ka
rakter av overvåking.
Utvalget har sett hen til de internasjonale regle
ne som gjelder. Som vist i punkt 12.5.2 benyttes
ofte begrepet «serious grounds». Utvalget har vur
dert ulike begreper som kan ta opp i seg det mate
rielle innholdet i dette. Begreper som «alvorlige
grunner» eller «sterke grunner» er ikke fullt tref
fende, da det engelske begrepet synes å henspeile
på en sannsynlighetsvurdering: Hvor trolig er det
at en person vil begå nye straffbare handlinger?
Utvalget foreslår på bakgrunn av dette at personer
som det er «holdepunkter for at kommer til å begå en
eller flere straffbare handlinger» kan registreres. I
dette ligger at det må finnes noe mer enn en tjenes
temanns subjektive oppfatning eller følelse av at en
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person kommer til å begå straffbare handlinger.
Det må være objektive holdepunkter som peker i
retning av at en person vil begå kriminalitet.
Det at en person tidligere er dømt for å ha
begått kriminelle handlinger, vil som utgangs
punkt ikke alene være tilstrekkelig holdepunkt til å
bli registrert. Slik som utvalget har nevnt i punkt
12.5.3, vil det innenfor noen typer kriminalitet be
finne seg mange gjengangere. Utvalget har likevel
kommet til at det vil fange for vidt dersom det skal
være adgang til i forebyggende øyemed å behand
le opplysninger om alle som tidligere er dømt for
kriminelle handlinger utelukkende på det grunn
lag at de er tidligere straffedømt. Det må være
holdepunkter for gjentagelsesfare for at det skal
være adgang til å registrere personer i forebyggen
de øyemed. Det vil likevel være et moment i vurde
ringen av om det er objektive holdepunkter når en
person tidligere er dømt for straffbare handlinger,
herunder kriminalitetens type og grovhet. Har en
person flere straffbare forhold bak seg, vil dette i
seg selv ofte være tilstrekkelig holdepunkt til re
gistrering. Dette kan likevel være annerledes der
som det er flere år siden siste dom, personen er
inne i en rehabilitering og har fått seg en jobb og et
sted å bo. På den andre siden kan det være adgang
til å registrere personer som ikke har begått straff
bare handlinger. Dersom en person stadfester
ovenfor offentligheten at han er medlem av en
gruppe som bruker vold som virkemiddel, og at
han slutter seg til slik voldsbruk, må dette anses
som holdepunkt for at han kommer til å begå kri
minalitet, og det må være adgang til å registrere
ham.
I vurderingen av de objektive holdepunktene
må det innfortolkes et forholdsmessighetskrav
som nevnt i punkt 12.3.2. Forholdsmessighetsvur
deringen tar opp i seg både sannsynligheten for at
et nytt lovbrudd blir begått og den antatte grov
heten av et lovbrudd. Jo mer alvorlig det antatte
lovbruddet er, jo lavere er grensen for å registrere
personen. Det vil således være større grunn til å
registrere en person hvor det er holdepunkter for
at han vil motta et større parti narkotika, enn der
det er holdepunkter for at han vil begå et bilbruks
tyveri.
Det finnes mange miljøer i Norge hvor det er
kjent at det drives kriminell virksomhet. I miljøer
der politiet stadig pågriper personer på grunn av
kriminelle forhold, må det være adgang til å regist
rere personer som er tilknyttet miljøet. Det er sær
lig den organiserte og alvorlige kriminaliteten den
forebyggende virksomheten skal motvirke. Det
samme gjelder for miljøer som er lukkede, og som
politiet har problemer med å få opplysninger om.
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Vanskeligheten vil her bestå i å avgjøre hvilke per
soner som skal anses å ha en slik tilknytning til
miljøet at det er holdepunkter for at han vil begå ny
kriminalitet.
Politiet må ha en viss åpning for å registrere
unge personer. Jo tidligere det iverksettes tiltak, jo
større er sjansen for å få unge mennesker inn på
rett spor.
I mange situasjoner vil politiet kommer over
personer som har kontakt med en person det alle
rede er grunnlag for å registrere uten at den nye
personen, i motsetning til over, er del av samme
miljø. Dette reiser spørsmål om det er adgang til å
registrere slike nye personer, enten som en som
antas å komme til å begå kriminelle handlinger
eller som en person med særlig tilknytning (se
punkt 12.5.5.3 om særlig tilknytning). Dersom po
litiet for eksempel pågriper en kriminell hvor det
står oppført et navn og et møtetidspunkt i den kri
minelles kalender – er det da adgang til å registre
re personen? Det er her klart at det er en forbindel
se mellom den kriminelle og den andre personen,
men etter utvalgets oppfatning kan det ikke være
grunnlag for å registrere denne personen uten å
gjøre noen forundersøkelser. Poolreglene åpner
for at opplysningen kan oppbevares i 4 måneder,
se nærmere punkt 13.7. I denne perioden må politi
et se nærmere på hvilken tilknytning det er. Der
som det viser seg at det er datterens klasseforstan
der, og han har notert et foreldremøte, er det selv
følgelig ikke grunnlag for å registrere læreren.
Dersom politiet ikke finner ut hvilken kontakt det
er, men ser at personen tidligere er straffedømt en
rekke ganger, må dette være tilstrekkelig grunn
lag for å registrere personen som en person med
særlig tilknytning. Momenter i vurderingen av om
andre personer, som har kontakt med den allerede
registrerte, kan registreres, er tid, sted og andre
omstendigheter forbundet med kontakten. Politiet
vil under enhver omstendighet bruke 4-månedersregelen (se punkt 13.7) til å gjøre ytterligere un
dersøkelser med sikte på å avklare eller bekrefte
hva slags kontakt som ligger nedtegnet i kalen
deren. Hvorvidt holdepunktene er sterke nok til å
registrere en person, vil bero på en konkret vurde
ring i det enkelte tilfellet. Hensikten med pool
ordningen er nettopp at politiet skal kunne oppbe
vare opplysninger om personer de ikke har sterke
nok holdepunkter for å si at vil begå en ny straffbar
handling i en periode på 4 måneder, slik at det er
mer tid til å avklare om det er grunnlag for politiets
første antagelser og således videre behandling av
opplysningene.
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Personer med særlig tilknytning

Politiet vil ha et behov for å registrere opplysnin
ger om såkalte tilknyttede personer, det vil si per
soner som har en særlig tilknytning til personer
politiet har holdepunkter for at kommer til å begå
et straffbart forhold. Personer med særlig tilknyt
ning kan deles i to hovedgrupper: De med et per
sonlig forhold og de med et «profesjonelt» forhold.
I første gruppe faller ektefeller, samboere, barn,
foreldre, venner og arbeidskollegaer, og i andre
gruppe faller samarbeidspartnere i det kriminelle
miljøet.
Det som kjennetegner denne gruppen, er at
politiet ikke mistenker dem for å bedrive kriminell
virksomhet, men personene er av interesse for po
litiet på grunn av deres tilknytning til personen
som det er holdepunkter for at vil begå straffbare
handlinger, gjerne som ledd i kartleggingen av et
kriminelt miljø, og for å kunne kontrollere den
mistanken retter seg mot. Utvalget understreker at
tilknytningen må være av en slik art at den kan få
betydning for politiets mulighet til å følge med på
den kriminelle virksomheten det er holdepunkter
for at han kan begå, og at det derfor ikke er nød
vendig med nært slektskap eller lignende for at
registrering kan skje.
Det kan også være et avhengighetsforhold mel
lom to personer som danner grunnlag for registre
ring. Det vil være nødvendig for politiet å vite
hvem en person det er holdepunkt for vil begå ny
kriminalitet har «kontroll» over, slik at han kan få
andre til å utføre ugjerninger for seg.

12.5.5.4

En person som er blitt utsatt for en
straffbar handling, eller det er
sannsynlig at vil bli utsatt for en sådan

En viktig del av politiets forebyggende virksomhet
er å beskytte personer mot overgrep eller andre
straffbare handlinger. Dette er antageligvis enda
mer sentralt i PSTs virksomhet enn for det almin
nelige politiet. Det er viktig for politiet å ha over
sikt over personer som er utsatt for trusler eller
som for øvrig må ha særlig beskyttelse. Registre
ringsadgangen må ses i sammenheng med regle
ne om vitnebeskyttelse, og ta hensyn til de sikker
hetsforanstaltninger som er nødvendige.
Å registrere en fornærmet kan også ha en an
nen og ofte utilsiktet side, nemlig at politiet oppda
ger at den fornærmede selv er den kriminelle. Ek
sempelvis kan det være behov for å registrere opp
lysninger om personer som flere ganger har meldt
tyverier, branner og andre straffbare forhold som

har gitt grunnlag for forsikringsutbetalinger, uten
at politiet har hatt grunnlag for mistanke om forsik
ringsbedrageri.
Utvalget understreker at dette ikke er ment å gi
politiet en rett til å registrere alle fornærmede. Det
må som nevnt anses nødvendig for å forebygge
straffbare handlinger, og dette må være utgangs
punktet for politiets konkrete vurdering i den en
kelte sak.

12.5.5.5

Informanter

En gruppe personer det er nødvendig å registrere
opplysninger om er såkalte informanter eller tys
tere, det vil si personer som tipser politiet om kri
minell virksomhet. Disse spiller en viktig rolle i
politiets kriminalitetsbekjempelse både i og uten
for straffesakene, og det er nødvendig for politiets
forebyggende virksomhet å ha en oversikt over
dem som leverer slike opplysninger til politiet. Det
skal blant annet gjøre det mulig for politiet å kunne
beskytte dem mot trusler og represalier fra det
kriminelle miljøet. Ofte vil imidlertid informantene
selv være kriminelle, og det vil derfor også være
hensiktsmessig for politiet å ha opplysninger om
en informant pleier å være troverdig eller ikke.
Dette er nødvendig for en effektiv 4x4-metode, se
nærmere punkt 13.6.4

12.5.5.6

Særlig om personer som ikke er
mistenkt for å drive kriminell
virksomhet

Slik det fremgår ovenfor, vil det i noen sammen
henger være adgang til å registrere opplysninger
om personer som det ikke er holdepunkter for at
vil begå nye kriminelle handlinger. Som oftest re
gistreres disse personene fordi de har en særlig
tilknytning til personer som driver med kriminell
virksomhet. De som har en særlig tilknytning kan
også være informanter. Hva som ligger i særlig
tilknytning, har utvalget drøftet i punkt 12.5.5.3.
Utvalget anerkjenner politiets behov for å re
gistrere disse personene, men samtidig er det et
særlig behov for å ivareta deres personvern. Utval
get anbefaler at slike personer merkes med en
opplysning om at de ikke mistenkes for å bedrive
kriminell virksomhet. Med andre ord er de ikke
registrert på grunn av at de har begått kriminelle
handlinger tidligere eller at de er en trussel mot
sikkerheten. Dette samsvarer blant annet med ord
ningen i Sverige.
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12.6 Politiets hjelpetjeneste, service,
bistand og deler av
ordenstjenesten
Politiets hjelpetjeneste, service og bistand faller
innenfor politiregisterlovens anvendelsesområde.
Dersom politiet behandler personopplysninger i
forbindelse med utførelse av disse oppgavene, vil
personene ikke være mistenkte for et straffbart
forhold. Situasjonen er derfor en helt annen enn
der politiet registrerer opplysninger i forebyggen
de øyemed, hvor man antar at en person i fremti
den vil begå straffbare handlinger. En behandling
av opplysninger i forbindelse med en hjelpetjenes
te, for eksempel når politiet hjelper en privatper
son som har låst seg ute fra kjøretøy eller leilighet,
vil ikke være sensitiv på samme måte, og krever
heller ikke de samme strenge behandlingsregler
som den enkelte straffesak og annet kriminalitets
forebyggende arbeid. Det samme vil gjelde for den
delen av ordenstjenesten som ikke anses som kri
minalitetsbekjempende.
Slike opplysninger må politiet ha adgang til å
kunne behandle i den grad det er nødvendig, men
det må markeres at det er personer som ikke mis
tenkes for å begå kriminell virksomhet. Det vil
antageligvis være mest praktisk om slike opplys
ninger oppbevares atskilt fra andre, slik at behand
lingen kan meldes som en behandling som ikke
har kriminalitetsbekjempelse som hovedformål.
Dette underbygges av at den registrerte har inn
syn, se kapittel 16. I praksis vil mange av disse
opplysningene kun bli registrert i vaktjournalen.
Det er usikkert om de nevnte arbeidsoppgaver
faller innenfor personverndirektivet, se punkt 8.6,
og utvalget anbefaler derfor at politiet holder seg
innenfor de rammene direktivet oppstiller. Adgan
gen til sekundærbruk av opplysningene følger likevel av politiregisterloven, og vil gå foran person
opplysningsloven, jf. § 8, slik at disse opplysninge
ne kan brukes innad i politiet til politimessige opp
gaver. Innsynsretten kan ikke unntas, med mindre
vilkårene for å unnta innsynsrett i henhold til per
sonopplysningsloven § 18 er oppfylt, det vil si at
det er påkrevd med hemmelighold av hensyn til
forebygging, etterforsking, avsløring og rettslig
forfølgning av straffbare handlinger. Utvalget fo
reslår i politiregisterloven § 43 første ledd at det
ikke er informasjonsplikt, noe som i og for seg
også ville ha fulgt av personopplysningsloven.
Både rette-, sperre- og sletteregler og reglene om
Datatilsynets kompetanse som foreslås i politire
gisterloven skal være av en slik karakter at de i all
hovedsak fullt ut kan benyttes på de ovennevnte
arbeidsoppgavene.

Kapittel 12

12.7 Vaktjournaler
12.7.1

Rettslig og faktisk utgangspunkt for
vaktjournalen

Utvalget har beskrevet formålet med vaktjournaler
i punkt 11.4.5. For vaktjournalens del følger det av
hjemmelsgrunnlaget at det er de «vesentlige forhold
og opplysninger vedrørende ordning og utførelse av
polititjenesten på vedkommende sted» som anses
som «nødvendig» i lovens forstand, og politiet må
derfor ikke må foreta en nødvendighetsvurdering
ut over disse vilkårene.
Vaktjournalen er en støttefunksjon for politiets
arbeidsoppgaver, og det registreres opplysninger
til alle politiets arbeidsoppgaver i denne, også for
valtningsformålene. Vaktjournalen har så mange
personvernmessige konsekvenser for den regist
rerte at utvalget har konkludert med at vaktjourna
len er et eget behandlingsformål, se punkt 11.4.5.
Vaktjournalen med dagens form og innhold vil
ikke fullt ut kunne hjemles i reglene for hvilke
personer det er nødvendig å registrere til krimina
litetsbekjempende virksomhet utenfor den enkelte
straffesak, jf. § 5 nr. 3, i og med at det ikke er noen
begrensninger med hensyn til hvilke personer
som kan registreres i forebyggende øyemed. Så
lenge det dreier seg om vesentlige forhold ved
utførelsen av polititjenesten kan personene regist
reres. For eksempel kan et anonymt tips om at en
person kommer til å begå et ran registreres, og det
samme gjelder innringning om at en person er
observert på et bestemt sted til en bestemt tid. Så
lenge politiet kan benytte disse opplysningene til
politimessige formål, som forebyggende arbeid, er
det behov for særskilt regulering for å ivareta hen
synet til forutberegnlighet for den registrerte, jf.
EMK artikkel 8 (se punkt 5.2).
Utvalget har derfor sett nærmere på om det
finnes mekanismer som kan ivareta den registrer
tes forutberegnelighet, slik at vaktjournalen kan
bestå i sin nåværende form, og ivareta de notori
tetshensyn som er dens primærbegrunnelse.

12.7.2

Forutberegnelighet ved registrering i
vaktjournalen

Utvalget har gitt en beskrivelse av vaktjournalens
anvendelsesområde i punkt 11.4.5. Som det frem
går, har vaktjournalen utviklet seg betydelig etter
at den ble elektronisk. Opplysningene er lettere
tilgjengelige, fordi de er søkbare. Dette har resul
tert i at det registreres flere opplysninger i vakt
journalen, og den kan beskrives som et sentralt
register som brukes både i forebyggende virksom
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het, etterforsking og ikke minst i operativ virksom
het. Videre er vaktjournalen et viktig instrument
for i ettertid å kunne dokumentere hva politiet har
foretatt seg i en sak. Den ivaretar med andre ord
også notoritetshensyn.
Utvalget har sett på flere modeller for å finne
en løsning som kan ivareta den enkeltes forutbe
regnlighet. En mulighet er å begrense tilgangen til
vaktjournalen, enten etter et visst tidsom eller for
noen tjenestemenn, men ut fra journalens praktis
ke betydning i politiet synes dette vanskelig å gjen
nomføre. En annen mulighet er å dele journalen
eller å flytte opplysninger fra journalen og over i
andre systemer, men dette er vurdert som for ar
beidskrevende.
Vaktjournalen er ofte viktig for å ivareta politi
ets sikkerhet. For eksempel kan det ved en ut
rykning i forbindelse med husbråk innhentes opp
lysninger fra vaktjournalen om det tidligere har
vært bråk på denne adressen og om utrykning til
denne adressen kan være risikofull i det man tidli
gere har støtt på bevæpnede personer der. Utval
get har funnet politiets sikkerhet så viktig at det er
valgt å ta inn en egen bestemmelse som fastsetter
adgangen til å registrere opplysninger som er nød
vendig for dette formålet, se punkt 12.8.
Utvalget anbefaler at politiet kan registrere
opplysninger i vaktjournalen i henhold til retts
grunnlaget, slik som i dag, og bruke opplysninge
ne fritt innad ved tjenestemessig behov, under for
utsetning av at den enkelte gis innsynsrett i egne
personopplysninger. Det er en tendens til at flere
opplysninger registreres i vaktjournalen, og utval
get finner det ikke ønskelig at vaktjournalen skal få
karakter av å være et rent etterretningsregister, da
journalens formål er å registrere alle hendelser
ved et distrikt fortløpende, blant annet av notori
tetshensyn og for å allokere ressurser. Å gi innsyn
i egne personopplysninger kan bidra til at politiet
registrerer kun de opplysninger i vaktjournalen
som er nødvendige ut fra vaktjournalens formål og
som den egentlig er ment for, mens andre opplys
ninger registreres i de systemer de hører hjemme.
Dersom politiet ikke ønsker at den registrerte skal
ha innsyn, må opplysningene behandles et annet
sted.
Utvalget har drøftet om innsynsretten skal
være absolutt eller om det skal være adgang til å
gjøre unntak. Dersom det er nødvendig av hensyn
til kriminalitetsbekjempelsen eller for vernet av
andre personer, har utvalget kommet til at det skal
være mulig å gjøre unntak fra innsynsretten i vak
tjournaler, se nærmere punkt 16.3.6.3, hvilket sam
svarer med forslaget til generell unntaksregel, jf.
lovutkastet § 44 andre ledd.

Det kan ikke være slik at det må være oppgitt
navn og/eller personnummer i vaktjournalen for at
den registrerte skal få innsyn. Også i de tilfeller
hvor det er mulig å bli identifisert på annen måte
skal den registrerte ha innsyn i opplysningene.
Politiets undersøkelsesplikt kan på den annen side
ikke være så vid at det skal letes gjennom hele
journalen (med mindre dette er lite ressurskreven
de), men kan den registrerte angi antatt registre
ringstidspunkt, må politiet søke der.
Dersom det skulle vise seg at man mener at det
ikke er mulig å gi innsynsrett i vaktjournalen, må
det etter utvalgets oppfatning gis regler som hind
rer at vaktjournalen brukes til kriminalitetsbe
kjempelse, og samtidig at de opplysningene som
er nødvendige for dette formålet, flyttes over i and
re systemer.

12.8 Opplysninger av betydning for
den enkeltes sikkerhet
Politiets arbeidsoppgaver innebærer at de vil komme i nærkontakt med en rekke personer som kan
utgjøre en særlig sikkerhetsrisiko både for politi
ets tjenestemenn og andre. Det kan være personer
som tilnærmet alltid er bevæpnet eller som har
smittsomme sykdommer, som HIV, og som tidli
gere har opptrådt truende. Det trenger ikke nød
vendigvis å være kriminelle personer, men det kan
også være personer som for eksempel har alvorli
ge sinnslidelser.
Både av hensyn til tjenestemenns og publi
kums sikkerhet har utvalget vurdert å gi en egen
hjemmel for adgangen til å behandle opplysninger
om personer som representerer en særlig sikker
hetsrisiko. Utvalget konstaterer at i mange situa
sjoner har politiet adgang til å oppbevare disse
opplysningene i henhold til lovforslaget § 5 nr. 3,
da et eventuelt angrep på person også vil være
straffbart. Utvalget anbefaler likevel at det gis en
egen hjemmel for slike sikkerhetsopplysninger.
Det kan være situasjoner hvor politiet for eksem
pel ikke tror at en person vil gå til det skritt å begå
noe kriminelt, selv om han en rekke ganger har
opptrådt truende. Det er imidlertid lite hensikts
messig å basere seg på en utvidende tolking av
hjemmelsgrunnlaget i § 5 nr. 3 i slike tilfeller. Det
gir større forutberegnlighet for befolkningen at det
gis en egen bestemmelse om adgang til å registre
re opplysninger om personer som representerer
en særlig sikkerhetsrisiko.
Utvalget anbefaler at adgangen begrenses til
der det er personer som anses som en særlig sik
kerhetsrisiko. Polititjeneste generelt innebærer en
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viss risiko for tjenestemenn, og det er således de
særlige risikosituasjonene utvalget tenker på. Hva
som nærmere ligger i dette, bør reguleres ytterligere i forskrift. Det bemerkes at Danmark har et
system hvor personer kan markeres med forskjellige risikokoder, som bevæpnet, HIV-smittet, terrorist med videre. Dette kan være et mulig utgangspunkt for forskriftsreguleringen.
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Utvalget anbefaler videre at dette er en behand
ling hvor den registrerte har innsyn. Opplysninge
ne er ikke knyttet til kriminalitetsbekjempelsen
som sådan, og det er derfor kun unntaksvis at
innsyn må unntas av hensyn til kriminalitetsbe
kjempelsen. Det vil imidlertid bero på et politi
messig skjønn hvem som skal registreres i hen
hold til bestemmelsen.
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Kapittel 13

Opplysninger
13.1 Oversikt over problemstillingene
Utvalget ser i dette kapittelet nærmere på de opp
lysningene politiet behandler. Utvalget anbefaler
at det oppstilles kvalitetskrav til opplysningene, se
punkt 13.2. Som ledd i dette har utvalget drøftet
om det skal gis særskilte regler for sensitive opp
lysninger, se punkt 13.3. Utvalget ser så på hvorle
des kravet om relevante og tilstrekkelige opplys
ninger, samt korrekte og oppdaterte opplysninger
får anvendelse for politiet, i henholdsvis punkt 13.5
og 13.6.
I punkt 13.7 har utvalget drøftet den såkalte
4-månedersregelen. Problemstillingen er hvorvidt
det bør gjøres unntak fra noen kvalitetskrav i en
periode, slik at politiet får tid til å avgjøre om kvali
tetskravene er oppfylt.
Videre har utvalget sett på noen særskilte typer
opplysninger og innsamlingsmetoder: Ulovlige
opplysninger i punkt 13.8, masseinnsamling i
punkt 13.9, bilder og lyd i punkt 13.10, biologiske
identifikasjonsegenskaper i punkt 13.11 og avslut
ningsvis opplysninger om gjenstander i punkt
13.12.

13.2 Kvalitetskrav til opplysningene
I alminnelig personvernregulering oppstilles kvali
tetskrav til opplysningene. Opplysningene må
være relevante, tilstrekkelige (fullstendige), kor
rekte, oppdaterte og ikke for omfattende ut fra
formålet (unødvendige). Relevans og tilstrekkelig
het knytter seg til formålet med behandlingen, og
bør ses i forlengelsen av regelen om at opplysnin
ger ikke kan behandles til formål som ikke er sak
lig begrunnet i virksomheten. Opplysningene må
følgelig være relevante i forhold til formålet.
Andre krav er ikke relative. Kravet om at opp
lysningene må være korrekte og oppdaterte gjel
der uavhengig av hva som er formålet med be
handlingen.
Noen opplysninger er på grunn av sin karakter
eller type underlagt særskilte regler, slik tilfellet er
for sensitive personopplysninger.

Kvalitetskravene er fastsatt både av hensyn til
den registrerte, brukerne av systemene, den be
handlingsansvarlige og allmennheten. Dersom det
skal treffes avgjørelser på grunnlag av opplysnin
gene, vil alle være tjent med at de er korrekte og
oppdaterte.
Kvalitetskravene korresponderer med rette- og
slettebestemmelser, som behandles i punkt 17.4.
For eksempel må politiet slette opplysningene der
som de viser seg å gjelde feil person. Politiet må
også slette opplysningene dersom de anses unød
vendige ut fra formålet. Med andre ord er det ikke
tilstrekkelig at opplysningene oppfyller kvalitets
kravene på registreringstidspunktet, dersom det
ikke lenger er nødvendig å behandle dem. For
eksempel kan opplysninger i Krimsys være kor
rekte og fullstendige, men det er ikke registrert
noe nytt om vedkommende person i løpet av de
siste 5 år, og det kan ikke lengre anses nødvendig
ut fra kriminalitetsbekjempelsen at han er regist
rert, jf. punkt 17.3.

13.3 Sensitive opplysninger
I alminnelig personvernlovgivning stilles det normalt strengere behandlingskrav til sensitive opp
lysninger enn til andre. Hva som anses som sensiti
ve personopplysninger fremgår av personopplys
ningsloven § 2 nr. 8 og personverndirektivet artik
kel 8. Opplysninger om at en person har vært
mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar
handling anses som sensitiv. Videre er opplysnin
ger om rasemessig eller etnisk bakgrunn og poli
tisk, filosofisk eller religiøs oppfatning sensitive
opplysninger.
Utvalget konstaterer at tilnærmet alle opplys
ninger politiet behandler er sensitive, og har ikke
funnet grunn til å lage egne bestemmelser om sen
sitive opplysninger. Hele regelverket preges av at
det er denne type opplysninger politiet behandler.
I evaluering nr. 2 av politirekommandasjon drøftes
hvorvidt «criminal data», det vil si opplysninger
som er innhentet utenfor straffesaksbehandlingen,
skal anses som sensitive personopplysninger. Eva
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lueringen konkluderer med at opplysningene i de
aller fleste tilfellene vil være mer sensitive enn i en
straffesak, da det ikke har vært adgang til å få dem
prøvet i en domstol, slik det kreves i EMK artikkel
6, og at det bør tas hensyn til dette i reguleringen.
Utvalget har ivaretatt dette ved å foreslå materielle
krav til adgangen til å behandle opplysninger i fo
rebyggende øyemed, se kapittel 12. Spørsmålet
om de er innhentet i eller utenfor straffesaksbe
handlingen må også være et moment i vurderin
gen av om opplysningene oppfyller kvalitetskrave
ne.
Noen opplysninger er underlagt særskilte krav
i annen lovgivning, som for eksempel sikkerhets
graderte opplysninger. Disse kravene må overhol
des uavhengig av politiregisterloven.

13.4 Adgangen til å registrere
personer på grunnlag av
medlemskap i lovlige
organisasjoner, holdninger med
videre
13.4.1

Internasjonale rammer for
lovgivningen

Kapittel 13

på grunn av mistanke om kriminalitet eller av and
re årsaker, må det også, i den grad det er relevant,
være adgang til å registrere de nevnte opplysnin
gene i tillegg. Har politiet en aksjon mot et politisk
miljø, for eksempel ny-nazister, som er mistenkt
for å stå bak organisert kriminalitet, og vilkårene
for å registrere en person i et system som Krimsys
er oppfylt, må det også være grunnlag for å regist
rere hans tilknytning til miljøet. Videre kan de
nevnte opplysningene være av betydning for gjen
kjennelse, jf. punkt 13.5.3.4.
Politiet må også ha adgang til å registrere slike
opplysninger om fornærmede, dersom politiet antar at etnisk tilknytning, religiøs tilknytning eller
lignende, er en motiverende faktor for den handlin
gen skadelidte er eller kan komme til å bli utsatt
for.

13.5 Relevante og tilstrekkelige
opplysninger
13.5.1

Oversikt over problemstillingen

Bestemmelsen skal hindre at politiet lager regi
stre over sammenslutninger, herunder minoritets
grupper, som bedriver lovlig virksomhet. Det
fremgår av kommentarene til rekommandasjonen
at unntaket skal tolkes strengt. I personopplys
ningsloven og personverndirektivet er dette opp
lysninger som anses sensitive.

Problemstillingen her er hvilke opplysninger politi
et kan behandle om personer som er involvert i en
hendelse når det er konstatert at det er grunnlag
for å iverksette etterforsking (se nærmere om vur
deringen i punkt 12.4), eller personer det er kon
statert at det er nødvendig å behandle opplysnin
ger om i forebyggende øyemed (se nærmere i
punkt 12.5). Selv om det er nødvendig å registrere
en person i henhold til lovforslaget § 5, vil det være
grenser for hvilke opplysninger som kan registre
res. Utgangspunktet er at opplysningene må være
nødvendige ut fra formålet. I personvernterminolo
gien er det vanlig å si at opplysningene må være
«relevante» (se punkt 12.3.4). Problemstillingen
behandles i punkt 13.5.3.
Videre er det krav om at opplysningene er til
strekkelige, det vil si at opplysninger som er sam
let inn må være tilstrekkelig utfyllende ut fra for
målet, slik at totalbildet ikke blir feil eller mis
visende. Dette behandles i punkt 13.5.4.

13.4.2

13.5.2

I politirekommandasjon punkt 2.4 står det:
«The collection of data on individuals solely on
the basis that they have a particular racial ori
gin, particular religious convictions, sexual be
haviour or political opinions or belong to parti
cular movements or organisations which are
not proscribed by law should be prohibited.
The collections of data concerning these fac
tors may only be carried out if absolutely neces
sary for the purpose of a particular inquiry».

Utvalgets vurderinger

Utvalget foreslår at rase, religiøs tilknytning, sek
suell legning, politisk medlemskap med videre i
seg selv ikke kan være grunnlag for registrering
eller annen behandling i politiets systemer. Dette
følger også av de alminnelige reglene utvalget har
foreslått, men siden temaet er særskilt omhandlet i
rekommandasjonen har utvalget også behandlet
temaet særskilt. Dersom personen kan registreres

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

Personopplysningsloven § 11 første ledd bokstad d
fastslår at opplysningene må være «tilstrekkelige og
relevante for formålet med behandlingen». I person
verndirektivet står det at opplysningene «skal være
adekvate, relevante og ikke for omfattende i forhold
til de formål de er innsamlet for og/eller senere behandles for», jf. artikkel 6 nr. 1 bokstav c.
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Det fremgår av Europarådets politirekomman
dasjon punkt 3.1 at »[a]s far as possible, the storage
of personal data for police purposes should be limited
to accurate data and to such data as are necessary to
allow police bodies to perform their lawful tasks wit
hin the framework of national law and their obli
gations arising from international law».

13.5.3
13.5.3.1

Relevanskravet
Relevanskravets anvendelse på politiet

Utvalget anbefaler at politiet kun kan behandle
opplysninger som er relevante. Opplysninger er
relevante når de har en tilknytning til formålet og
er nødvendige for behandlingen på det konkrete
tidspunkt. Hensikten med relevanskravet er å for
hindre at det behandles flere opplysninger enn det
er behov for. Kan formålet oppnås ved at det regist
reres færre opplysninger eller mindre sensitive
opplysninger, er politiet i henhold til relevanskra
vet forpliktet til å foreta begrensningen.

13.5.3.2

Relevanskravets dynamiske karakter

Relevansvurderingen er dynamisk, i den forstand
at det vil variere både med tid og situasjon hva som
er relevant. Ved oppstart av et forebyggende pro
sjekt mot et bestemt miljø vil det være naturlig å gå
forholdsvis bredt ut, og mange opplysninger om
mange personer kan være relevante. Senere i pro
sessen, for eksempel når hovedmannen er identifi
sert, vil det ikke nødvendigvis være relevant å samle inn opplysninger like bredt. Relevansvurderin
gen vil således være en kontinuerlig prosess for
politiet. Relevanskravets dynamiske karakter blir
tydeligere for politiet enn andre forvaltningsorgan
er, fordi arbeidsoppgavene ofte består i å kartlegge
et hendelsesforløp. Når opplysningene og/eller saken er ny, kan det ikke stilles de samme kravene
som når politiet har arbeidet med opplysningene
og sakskomplekset i en periode. Utvalget under
streker at relevanskravets dynamiske karakter må
ses i sammenheng med slettereglene. At politiet i
visse faser kan registrere store mengder opplys
ninger, innebærer at de på et senere tidspunkt, når
det viser seg at de ikke var av betydning for for
målet, i stor utstrekning vil ha plikt til å slette
opplysningene eller overføre dem til arkivverket,
se nærmere punkt 17.3.4. En person som er i politi
ets søkelys, fordi politiet antar at han begår eller
har begått straffbare handlinger, vil også utføre en
rekke lovlige aktiviteter. Særlig i forhold til organi
sert kriminalitet og økonomisk kriminalitet vil det i
en startfase kunne være vanskelig å skille den lov

lige virksomheten fra den ulovlige, og for politiet
kan det derfor være nødvendig med en kartlegging
av vedkommendes samlede virksomhet. Danner
det seg mønstre, må politiet gå igjennom, og slette
opplysninger som ikke lenger er relevante.

13.5.3.3

Relevansvurderingen i den enkelte
straffesak

Hvilke opplysninger som anses relevante i en straf
fesak, følger av straffeprosessloven § 226. Utvalget
foreslår ingen endringer i dagens bestemmelse,
men har valgt å ta med en beskrivelse av dagens
innsamlingsadgang, for å vise relevanskravets dy
namiske karakter. Av straffeprosessloven § 226
fremgår det at politiet blant annet skal skaffe til
veie de nødvendige opplysninger for å avgjøre
spørsmålet om tiltale, tjene som forberedelse for
rettens behandling av spørsmålet om straffeskyld,
og eventuelt spørsmålet om fastsettelse av reak
sjon og å fullbyrde straff og andre reaksjoner. Med
andre ord må det samles inn nødvendig informa
sjon for påtalestadiet, pådømmelsesstadiet og full
byrdelsesstadiet. Hvilke opplysninger som omfat
tes, beror på en konkret vurdering i den enkelte
sak. Utgangspunktet må imidlertid være at politiet
på et tidlig tidspunkt i saken har en forholdsvis vid
adgang til å samle inn opplysninger, da det under
etterforskingen ikke nødvendigvis er klart hvilke
opplysninger som til slutt vil være relevante.
Under politiets etterforsking vil vurderingen av
om opplysningen er relevant knytte seg til den
enkelte straffesak, og ikke formålet etterforsking
generelt. Med andre ord må opplysningene være
nødvendige for etterforskingen av den konkrete
saken. Er opplysningen relevant for mulige senere
saker, er behandlingen egentlig av forebyggende
karakter. Får politiet i en straffesak opplysninger
som er relevante for etterforsking av en annen sak,
kan disse overskuddsopplysningene selvfølgelig
overføres til sak nr. 2 direkte.
Under etterforskingen eller når den er avslut
tet, kan det vise seg at noen opplysninger ikke er
relevante for den konkrete straffesaken. Politiet
har da lov til å benytte opplysningene til andre
politimessige formål, se kapittel 11, som forebyg
gende virksomhet, dersom vilkårene for dette er
oppfylt, jf. lovforslaget §§ 4, 5 nr. 3 og 15. Opplys
ninger som er et dokument i straffesaken, som
vitneavhør, egenrapporter eller andre dokumen
ter, er det ikke naturlig at politiet sletter, selv om
opplysninger i dokumentet eller hele dokumentet
ikke er relevant. Det som i utgangspunktet er gjort
til sakens dokumenter, forblir i saken. Eventuelle
korreksjoner må komme som tilføyelser i nye do
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kumenter. Det kan være situasjoner hvor det bør
fremgå at opplysningene ikke lenger er relevante,
for eksempel dersom det viser seg at innholdet i en
vitneforklaring var et blindspor. Utvalget kommer
tilbake til dette i kapittel 17.

13.5.3.4

Relevansvurderingen utenfor den
enkelte straffesak

Forebyggende virksomhet
Dersom vilkårene for å behandle opplysninger om
en person i forebyggende øyemed, slik de er nedfelt i lovforslaget § 5 nr. 3, er oppfylt, blir spørs
målet hvilke opplysninger som er relevante. Der
som det først er grunnlag for å registrere en per
son i forebyggende øyemed, vil det i de aller fleste
tilfeller være relevant å registrere en del konkrete
fakta, som navn (nåværende, tidligere, kallenavn
med videre), fødselsdato, bopel, fysiske kjenne
tegn, identifikasjonsopplysninger og jobbsitua
sjon. Det må vurderes konkret om det er grunnlag
for å registrere tidligere kriminell aktivitet (som
modus operandi), økonomiske/finansielle forhold
og kontaktpersoner.
Generelt må det anses svært sensitivt å regist
rere opplysninger om atferd, både fordi det er en
form for overvåking og fordi en kriminell atferd
generelt også vil involvere helt utskyldige tred
jepersoner. Atferd kan deles i generell og konkret
atferd. Begrepene glir noe over i hverandre, og er
kun tenkt som hjelpebegrep i vurderingen av om
opplysningene er relevante. Med generell atferd
menes generelle trekk som livsstil, ofte frekventer
te steder, karaktertrekk, profil med videre. Med
konkret atferd siktes det til politiets egne eller and
res faktiske observasjoner og registrering av en
persons bevegelser. Det kan ikke ansas relevant å
registrere normal dagligdags aktivitet, bare fordi
det er holdepunkter for at en person vil begå en
kriminell handling. Personenes atferd må være av
en slik karakter at det antas at opplysningene vil ha
betydning for kriminalitetsbekjempelse. Med and
re ord er det normalt ikke grunnlag for å total
overvåke kriminelle personer, i alle fall ikke over
lengre tid, og i den form at all informasjon registre
res. Også de må ha lov til å gå til frisøren uten at de
blir registrert.
Relevanskravets dynamiske karakter blir sær
lig synlig i disse tilfellene, se punkt 13.5.3.2. I en
tidlig fase må registreringsadgangen være videre
enn når den forebyggende virksomheten retter
seg mot en spesiell situasjon politiet antar vil opp
stå. Det kan tas utgangspunkt i den personen som
offentlig har erklært at han er medlem av en grup
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pe som benytter vold som virkemiddel, se punkt
12.5. I en tidlig fase må politiet kunne registrere
opplysninger forholdsvis bredt, fordi det er uvisst
hva den eventuelle kriminelle handlingen består
eller vil bestå i. Hvis det går lang tid uten at han
begår kriminelle handlinger, vil opplysningene på
et tidspunkt ikke lenger sies å være relevante, da
det må antas at han ikke vil gjennomføre sine trus
ler.
Situasjonen vil være annerledes dersom politiet
har en gjeng eller person under oppsikt, fordi poli
tiet antar at han vil motta en narkotikaleveranse
om kort tid. Her er den forebyggende virksomhe
ten knyttet til en konkret handling eller episode.
Dette er styrende for hvilke opplysninger som an
ses relevante. Like før antatt levering må det være
grunn til å følge personene tett, og registrere man
ge opplysninger. Opplysninger som viser seg å
ikke være av betydning for formålet, må så slettes
etter at leveransen har skjedd. Skjer det ingen leve
ranse som antatt, må det likevel være adgang til å
beholde opplysningene nok en tid, da leveransen
kan komme senere. Går det for eksempel et halvt
år uten at leveranse skjer, må imidlertid opplysnin
gene vurderes slettet, fordi det da er en nærliggen
de mulighet at det har vært et blindspor.
Når politiet har med organiserte, kriminelle
gjenger å gjøre, kan det være nødvendig å registre
re atferd i en lang periode for å se et mønster, og
finne ut hva som er lovlig aktivitet og hva som ikke
er det. Her vil relevanskravets dynamiske karakter
føre til at de opplysninger som stammer fra lovlig
virksomhet må slettes så snart politiet er i stand til
å skille lovlig virksomhet fra den ulovlige.
Det kan også være aktuelt å samle inn opplys
ninger om et miljø uten at det er holdepunkter for
at en bestemt person vil begå en kriminell hand
ling, på samme måte som etterforskingen kan rette
seg mot et bestemt miljø. For eksempel kan det
være aktuelt å spane på en travbane hvor politiet
har mistanke om at det begås straffbare handlin
ger. I en slik situasjon, hvor det ikke er iverksatt en
etterforsking, vil politiet være nødt til å samle inn
opplysninger om personer som det på innsam
lingstidspunktet ikke er grunn til å registrere i
forebyggende øyemed, jf. lovforslaget § 5 nr. 3.
Opplysningene må derfor behandles etter 4-månedersregelen, jf. punkt 13.7, da det ikke er andre
registreringsgrunnlag for politiet. Dersom politiet
etter en gjennomgang av opplysningene verken
har grunnlag for å iverksette en etterforsking eller
finner at det er personer som det er grunnlag for å
registrere i forebyggende øyemed, må opplysnin
gene slettes senest etter 4 måneder.
Det bør i tillegg i forebyggende øyemed kunne
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registreres opplysninger om fornærmede, infor
manter og personer som har særlig tilknytning til
slike personer som kan registreres. Felles for disse personene er at det ikke er holdepunkter for at
de selv vil begå kriminelle handlinger, men politiet
har likevel behov for å behandle opplysninger om
dem. Dels for å beskytte dem, og dels for å kunne
følge med på personen som mistenkes for å ville
begå straffbare handlinger. Som følge av at de ikke
er mistenkte, vil det generelt være en snevrere
adgang til å registrere opplysninger om disse per
sonene. Dernest må det for samtlige kategorier
kreves at det klart fremgår hvorfor personene er
registrert. Utover dette må det foretas en konkret
vurdering med henblikk på hvilke opplysninger
som kan registreres om hver av disse kategoriene,
ut fra hva som er formålet med registreringen.
Formålet med registreringen og hvilke opplysnin
ger som kan registreres, er forskjellig for de ulike
kategoriene. Utvalget gir i det følgende noen ek
sempler for hver av kategoriene, uten at opplistin
gen er ment å være uttømmende.
– Et viktig formål med å registrere fornærmede,
jf. lovutkastet § 5 nr. 3 bokstav c, i forebyggen
de øyemed er å forhindre at fornærmede blir
utsatt for nye overgrep. Dette må være ut
gangspunktet for registreringen, og det må
kunne registreres opplysninger som er nød
vendige for å analysere om den fornærmede er
utsatt i så måte. På bakgrunn av dette vil det
som for andre kategorier personer være rele
vant å registrere de konkrete fakta, se ovenfor.
Årsaken til at personen ble fornærmet vil alltid
være relevant å registrere. Videre kan det være
relevant å registrere påført skade og om det er
gitt anonymitet eller besøksforbud.
– Informanter, jf. lovutkastet § 5 nr. 3 bokstav d,
registreres fordi de er nyttige for politiet, og
fordi de kan ha et visst beskyttelsesbehov. Det
vil være relevant å registrere en del bakgrunn
sopplysninger om vedkommende, hvilke opp
lysninger informanten har kommet med, samt
erfaringer med hensyn til hvilken sannhetsge
halt opplysningene har. Her vil den såkalte 4x4
metoden kunne bidra, se punkt 13.6.4. Også for
informanter vil det være nødvendig å registrere
en del konkrete fakta, samtidig som det kan
være nødvendig å skjerme opplysninger, slik at
det innenfor politiet kun er en engere krets av
personer som har tilgang, jf. lovutkastet § 15
annet ledd.
– For personer med særlig tilknytning, jf. lovutkas
tet § 5 nr. 3 bokstav b, må den særlige tilknyt
ningen alltid fremgå. Det må registreres opp
lysninger med henblikk på at den særlige til

knytningen skal oppklares eller synliggjøres yt
terligere, dersom dette i utgangspunktet er
uklart. En slik registrering kan føre til at perso
nen selv vil falle innenfor kategorien personer
hvor det er holdepunkter for at personen kommer til å begå en eller flere straffbare handlin
ger, jf. lovutkastet § 5 nr. 3 bokstav a. Det vil
som oftest være grunnlag for å registrere slike
konkrete fakta som nevnt ovenfor. Det kan
også være relevant å registrere tidligere begått
kriminalitet, økonomiske forhold med videre.

Forebyggende virksomhet i et praktisk perspektiv
Opplysninger til forebyggende virksomhet kan i
prinsippet hentes fra alle deler av politiets virksom
het. Noen opplysninger vil være overskuddsinfor
masjon fra straffesaker. Opplysninger som opprin
nelig var innhentet til bruk i en straffesak kan vise
seg ikke å være relevante der, men politiet ser at
opplysningen kan være relevant for forebyggende
arbeid. I en periode på 4 måneder etter at opplys
ningen er tatt ut av straffesaken, har politiet adgang til å oppbevare opplysningen i henhold til
4-månedersregelen, mens politiet undersøker om
opplysningen er relevant. For eksempel kan politi
et pågripe en person som har på seg en liste med
bilnummer. Dette kan for eksempel være bilnum
mer til personer han samarbeider med, eller det
kan være bilnummer på biler han planlegger å
stjele. Politiet får således en periode til å kontrolle
re dette. Opplysninger kan selvsagt også bli inn
hentet med det primærformål å bli benyttet i fore
byggende øyemed. Også i disse situasjonene kan
politiet oppbevare opplysningen i henhold til 4-månedersregelen. Senest 4 måneder etter at opplys
ningen kom til politiets kunnskap må politiet ha
avgjort om opplysningen oppfyller kvalitetskrave
ne, herunder relevanskravet. Videre kan politiet ta
relevante opplysninger ut av vaktjournalen eller
andre registre/systemer, og behandle dem til bruk
i forebyggende øyemed.

Opplysninger som ikke er relevante
Forebyggende virksomhet stiller seg på mange
måter annerledes enn etterforsking. I straffesaken
er det ikke naturlig at opplysninger eller dokumen
ter som ikke lenger er relevante slettes, da doku
menter som sådan anses korrekte, se kapittel 17,
og eventuelle endringer må skje ved retting i form
av tilføyelser. Forebyggende virksomhet har en
større andel ikke-verifisert informasjon, og er på
flere måter mer sensitiv enn straffesaksbehandlin
gen. Det er derfor naturlig at disse opplysningene

NOU 2003: 21
Kriminalitetsbekjempelse og personvern

heller slettes enn rettes. Ved at opplysninger som
ikke er relevante skal slettes, er det mulig å åpne
for at det tas inn et bredere spekter av opplysnin
ger til verifisering og relevansvurdering. Et annet
hensyn som taler for sletting er at opplysningene
sjelden vil bli prøvd i retten, slik tilfellet er i en
straffesak. Retting og sletting behandles i kapittel
17.

Relevanskravet utenfor kriminalitetsbekjempende
virksomhet
Utenfor kriminalitetsbekjempelsen, som for ek
sempel i hjelpefunksjonen, gjelder også kravene til
relevans. Dersom politiet rykker ut for å bistå en
gammel dame som har falt ut av sengen, vil adgan
gen til å registrere opplysninger begrense seg til
sted, tid, hva som har skjedd, samt opplysninger
som er nødvendig for å kunne hjelp til, gi tilsyn
eller lignende i fremtiden. Det vil normalt ikke
være relevant å registrere at hun har en narkoman
sønn. Dette er selvfølgelig annerledes dersom poli
tiet mistenker sønnen for å ha hensatt henne i en
hjelpeløs tilstand, men i så fall vil politiet uansett
være over i etterforskingsfasen.
I vaktjournalen følger adgangen til å registrere
opplysninger av rettsgrunnlaget for journalen, og
dette må også styre hvilke opplysninger som er
relevante. Generelt er adgangen til å registrere
opplysninger i vaktjournalen vid, da den skal gi et
bilde av alle vesentlige forhold ved tjenestestedet.

13.5.3.5

Krav om forskrift

Selv om relevanskravet er dynamisk, er det en
viktig del av forutberegneligheten at den enkelte
har kunnskap om hvilke opplysningskategorier po
litiet har mulighet for å registrere. Dette er særlig
viktig der den registrerte ikke har innsyn. Utvalget
anbefaler at det fastsettes i forskrifts form hvilke
opplysningskategorier som kan registreres, på
samme måte som det er gjort i Europol-reglene, og
forskrifter gitt i medhold av helseregisterloven.
Spørsmålet om forskrifter er nærmere behandlet i
punkt 11.7 og kapittel 24.
Selv om lov og forskrift setter den ytre ramme
for hvilke opplysninger som er relevante, vil det
være opp til den enkelte tjenestemann i hver enkelt
situasjon konkret å avgjøre om opplysningen er
relevant i den aktuelle situasjon.

13.5.4

Tilstrekkelighetskravet

Tilstrekkelighetskravet innebærer at den regist
rerte har krav på at opplysningene er så fullstendi

187
Kapittel 13

ge, det vil si utfyllende og detaljerte, at det hindrer
at opplysningene gir et misvisende eller uriktig
bilde av en person eller en situasjon. I henhold til
forarbeidene til personopplysningsloven inne
bærer tilstrekkelighetskravet at «opplysnings
grunnlaget må være så fullstendig som behandlings
formålet krever» (se Ot. prp. nr. 92 (1998-99) s.
114). Med andre ord er det ikke et krav om abso
lutt fullstendighet, men et krav om at opplysninge
ne skal være tilstrekkelig fullstendige, herav «til
strekkelighetskravet».
Politiets kriminalitetsbekjempende virksomhet
består i all hovedsak av å kartlegge et faktum så
fullstendig og utfyllende som mulig. Både i fore
byggende arbeid og i straffesaker er politiets ho
vedoppgave å kartlegge og å dokumentere hva
som har skjedd eller skjer. Politiet tilstreber såle
des fullstendighet av helt andre grunner enn per
sonvernhensyn, og ofte blir de motarbeidet av mis
tenkte og andre involverte personer, som selv ikke
ønsker at faktum skal fremkomme. Den som me
ner han har handlet rettmessig, vil derimot ha en
interesse i, og sannsynligvis tjene på, at sannheten
kommer frem.
Utvalget foreslår at det oppstilles et separat
krav om fullstendighet til politiets behandling av
opplysninger. Det kan føles inngripende for den
registrerte at opplysningene ikke er fullstendige.
Personer kan uberettiget komme i politiets søke
lys, eller politiet kan få et uriktig bilde av en per
son. Dette reflekteres blant annet i bestemmelsene
om erstatning for uberettiget forfølgning, som gir
økonomisk kompensasjon til personer som politiet
uberettiget har forfulgt.
Det er ikke mulig å oppstille et absolutt krav
om fullstendighet, og fullstendighetskravet er, på
samme måte som relevanskravet, et relativt krav,
ved at det varierer fra situasjon til situasjon (om
relevanskravets dynamiske karakter, se punkt
13.5.3.2). Hvilke krav som skal stilles, vil variere ut
fra formålet med behandlingen og den konkrete
situasjon.
I straffesaken følger kravet om fullstendighet
delvis av straffeprosessloven § 226 tredje ledd, som
pålegger politiet å klarlegge både det som taler
mot mistenkte og det som taler til fordel for ham.
Kan flere opplysninger bidra til å sette en person i
et bedre lys, må politiet også fra et personvern
synspunkt ha en plikt til å innhente disse. Dette
underbygges av at etterforskingen, i henhold til
straffeprosessloven § 226 fjerde ledd, skal gjen
nomføres slik at ingen unødig utsettes for mistan
ke eller ulempe. Videre har domstolene en plikt til
å overvåke at saken bli så fullstendig opplyst som
mulig, jf. straffeprosessloven § 294. Kravet om full
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stendighet må også gjelde når saken avsluttes ved
pådømmelse, henleggelse eller annet. Saken som
sådan bør ikke gi et uriktig eller misvisende bilde
som stiller den enkelte i et uberettiget dårligere
lys. For eksempel bør dom alltid ligge ved i saks
mappen, også når den er frifinnende.
Politiets forebyggende arbeid står i en noe an
nen stilling enn etterforsking, fordi det ikke nød
vendigvis munner ut i en rettslig prøving av saken.
Politiets forebyggende virksomhet består i å til
strebe fullstendighet og kunnskap, slik at politiet
kan forhindre at det begås kriminelle handlinger.
Forebyggende virksomhet innebærer som sådan
ufullstendige opplysninger, og slik må det være.
Den registrerte må derfor i tillegg beskyttes med
andre mekanismer, som for eksempel snever adgang til å utlevere opplysninger, se punkt 14.6.4.5.
Graden av fullstendighet vil også være av betyd
ning for relevansvurderingen. Er opplysningene
løsrevet, slik at det ikke kan konstateres at de har
noen tilknytning til formålet med behandlingen,
kan de ikke anses som relevante. Løsrevne opplys
ninger kan likevel oppbevares i 4 måneder etter
lovforslaget § 9.
Kravet om tilstrekkelighet vil også gjelde i annet politimessig arbeid. For eksempel må vaktjour
nalen være tilstrekkelig, noe som også følger av
politiinstruksen § 7-1, hvor det fremgår at vaktjour
nalen skal gi en oversikt over alle vesentlige forhold og opplysninger vedrørende ordning og ut
førelse av polititjenesten på vedkommende sted.
For rene hjelpeoppdrag må opplysningene være så
fullstendige at det fremgår nettopp at det er et
hjelpeoppdrag, slik at ingen tror at det kan være
mistanke om noe kriminelt.
Dersom politiet får kjennskap til nye opplysnin
ger som utfyller andre opplysninger, mener utval
get at de bør ha en plikt til å registrere opplysnin
gene. Dersom arbeidet er omfattende, kan det
være et alternativ å markere at opplysningene er
ufullstendige. Utvalget understreker at dette ikke
pålegger politiet en plikt til å registrere nye opplys
ninger i en straffesak etter at den er avsluttet, med
mindre vilkårene for gjenopptakelse er oppfylt.
Dersom det fremkommer opplysninger som inne
bærer at en sak som er henlagt på grunn av bevi
sets stilling i stedet kan henlegges som «intet
straffbart forhold», anbefaler utvalget at endringen
gjøres, men uten at politiet pålegges plikt til slik
endring. Nye opplysninger kan utenfor straffesak
føre til at allerede registrerte opplysninger ikke
lenger anses relevante, og politiet må da eventuelt
slette gamle opplysninger, se nærmere punkt
13.5.3.

13.6 Korrekte og oppdaterte
opplysninger
13.6.1

Innledning

Utvalget har sett nærmere på hvordan de alminne
lige kravene om korrekte og oppdaterte opplysnin
ger skal komme til anvendelse på politiet. Politiets
oppgave er ofte å finne ut hva som har skjedd, og
dette innebærer at det til tider må behandles man
ge ikke-verifiserte og ikke oppdaterte opplysnin
ger, noe utvalget kommer tilbake til nedenfor. Et
annet sentralt spørsmål er hva som ligger i kravet
til korrekthet. Her mener utvalget at det går et
skille mellom «referatsituasjoner» og andre situa
sjoner, og problemstillingen behandles i punkt
13.6.3.2.

13.6.2

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

I henhold til personopplysningsloven skal opplys
ninger som behandles være korrekte og oppda
terte, jf. personopplysningsloven § 11 første ledd
bokstav b. Av personverndirektivet artikkel 6 nr. 1
bokstav d følger det at opplysningene «skal være
nøyaktige og om nødvendig ajourført».
I personvernkonvensjonen åpnes det i artikkel
9 nr. 2 for at det kan gjøres unntak fra kravet om
korrekthet og kravet om at opplysningene skal hol
des ajour, dersom det er fastsatt i lov og nødvendig
i et demokratisk samfunn. Dette tilsvarer kravene i
EMK artikkel 8. Politirekommandasjon regulerer
ikke-verifiserte opplysninger særskilt i punkt 3.2:
«As far as possible, the different categories of
data stored should be distinguished in accor
dance with their degree of accuracy or reli
ability and, in particular, data based on facts
should be distinguished from data based on
opinions or personal assessments».
Det fremgår av kommentarene til rekomman
dasjonen at hensikten er å gjøre det mulig å skille
mellom bekreftet og ubekreftet informasjon, mel
lom fakta og meninger, mellom antagelser og på
litelig informasjon (herunder gradene av pålitelig
het) og hvorvidt det er rimelig grunn eller grunn
løst å tro at en opplysning er korrekt.
I politirekommandasjonens evaluering av 1998
benyttes begrepene «soft data» og «hard data», en
terminologi som også er kjent i Norge. «Hard
data» er opplysninger gitt av en sikker kilde som
man vet forholdsvis sikkert at er korrekt, mens
«soft data» er gitt av usikre kilder, der politiet er

NOU 2003: 21

189

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

ukjent med kvaliteten. Det konstateres at det er
nødvendig for politiet å benytte «soft data».

13.6.3
13.6.3.1

Korrekte opplysninger
Kravet om korrekte opplysninger

Utvalget anbefaler at det i utgangspunktet stilles
krav om at opplysninger politiet behandler skal
være korrekte. Kravet om korrekthet tar opp i seg
en plikt for politiet til å tilstrebe at opplysningene
blir korrekte.
Kravet om korrekthet må ses i sammenheng
med de forholdsvis omfattende unntakene som gir
politiet adgang til å behandle ikke-verifiserte opp
lysninger, som utvalget behandler i punkt 13.6.4. I
registre hvor det anses nødvendig å behandle
ikke-verifiserte opplysninger, vil korrekthetskra
vet i praksis kun forby behandling av opplysninger
som politiet vet er feilaktige. Siden mengden ikke
verifiserte opplysninger i politiet er meget stor, har
utvalget tatt hensyn til dette ved å fastsette be
grensninger i adgangen til å utlevere opplysnin
ger, se nærmere kapittel 14.

13.6.3.2

Hva er korrekte opplysninger?

Utvalget har sett nærmere på hva som skal anses
som korrekte opplysninger. Utvalget anbefaler at
det gjøres et skille mellom såkalte referatsituasjo
ner og andre situasjoner. Politiet mottar mange
opplysninger fra publikum, for eksempel gjennom
vitneforklaringer, tips og telefoner til vaktsentra
len. Det som kjennetegner disse situasjonene, er at
politiet nedskriver det som blir sagt. Det samme
gjelder for anmeldelser og politiets egenrapporter.
Utvalget har valgt å kalle dette referatsituasjoner,
hvor det uten videre nedtegnes en persons opple
velse av en situasjon, og referatet som sådant er
følgelig korrekt. Det samme gjelder en persons
meninger, vurderinger eller lignende. Utvalget
mener at disse opplysningene er korrekte som så
danne. De er en korrekt gjengivelse av det en per
son mener eller har opplevd, og bør ikke rettes.
Eventuelle endringer og tillegg, herunder også fra
den personen som i første omgang har gitt opplys
ningene, bør komme som tilføyelser.
Ut over disse referatsituasjonene må det vurde
res konkret om opplysningene gjenspeiler de faktis
ke forholdene. I så fall må de anses korrekte. Dette
er i samsvar med det som følger av personopplys
ningsloven.
Utvalget kommer tilbake til rette- og slettereg
ler for opplysninger som ikke er korrekte i kapittel
17.

13.6.4

Kapittel 13

Særlig om ikke-verifiserte
opplysninger

Politiet mottar en rekke opplysninger som de ved
mottakelsen ikke vet om er korrekte. Utvalget kal
ler dette ikke-verifiserte opplysninger. Noen opplys
ninger kan politiet umiddelbart konstatere om er
korrekte eller ikke korrekte, men ofte vil det være
nødvendig å bruke tid på å finne ut av dette. Utval
get har sett nærmere på om det er nødvendig med
særregler for slike behandlinger, og i så fall, hvil
ke.
I den enkelte straffesak blir mesteparten av de
opplysningene politiet mottar nedskrevet, og do
kumentet blir til en del av straffesaken. Disse do
kumentene er som sådanne korrekte, i den grad
de gjengir det politiet har fått opplyst. Det er etter
forskingens primære oppgave å forsøke å verifise
re hvorvidt det som fremgår av dokumentene er
sant eller ikke, og det vil normalt være en rettslig
prøving i etterkant. Får politiet inn et tips om en
person i en sak med ukjent gjerningsmann, vil poli
tiet som ledd i etterforskingen sjekke dette ut, og
avklare om informasjonen er korrekt eller ikke.
Utvalget mener at straffeprosesslovens regler gir
tilstrekkelig gode regler for behandlingen av ikke
verifiserte opplysninger i den enkelte straffesak.
Det er utenfor den enkelte straffesak, og da sær
lig i kriminaletterretningen, det har vært diskusjo
ner om bruk av ikke-verifiserte opplysninger. Det
te har sammenheng med at den registrerte oftest
er ukjent med at han blir registrert og er unndratt
innsyn, og har således liten eller ingen mulighet til
å imøtegå eventuelle uriktige opplysninger. At den
registrerte ikke har innsyn i opplysningene, stiller
helt andre krav til reglene enn i straffesaker. At det
er registrert uriktige opplysninger er i seg selv et
inngrep i personvernet, og kan medføre at man
urettmessig er kommet i politiets søkelys. Også for
politiet er det nødvendig å vite hvilket hold det er i
opplysningen, for at de skal kunne gjøre best mulig arbeid. Samtidig er det en klar forutsetning for
en effektiv kriminalitetsbekjempelse at politiet kan
behandle ikke-verifiserte opplysninger.
Utvalget foreslår på bakgrunn av dette at det
generelt skal være adgang til å behandle ikke-verifiserte opplysninger dersom det er nødvendig ut
fra formålet. Hva som er nødvendig, må forstås på
samme måte som beskrevet i punkt 12.3.2. Utval
get bemerker at det innenfor kriminalitetsbekjem
pende formål tilnærmet alltid må anses nødvendig.
Likevel må opplysninger som behandles til krimi
nalitetsbekjempende formål utenfor straffesaker
merkes særskilt med kildens pålitelighet og opplys
ningenes holdbarhet, etter den såkalte 4x4-meto-
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den. Betegnelsen på metoden følger av at både
kildens troverdighet og opplysningens holdbarhet
er delt opp i en skala på 4, slik at graderingen totalt
skjer i 16 forskjellige kategorier. Utvalget har valgt
å ta dette inn i lovutkastet § 7 tredje ledd. Utvalgets
oppfatning er at slik merking er i samsvar med
allerede gjeldende praksis, jf. punkt 4.16.2.3. Videre er det i samsvar med anbefalingen i politirekom
mandasjonen punkt 3.2. I Sverige oppstilles for øv
rig de samme krav til merking av opplysninger.
Merkingen vil både ivareta den enkeltes personvern og politiets behov for å kjenne opplysningens
sannhetsgehalt. Siden metoden er en internasjonal
standard, går utvalget ikke nærmere inn på denne.
Videre vil det være behov for særskilte utleverings
regler, noe utvalget kommer tilbake til i kapittel 14.
Merkingen må også ses i sammenheng med 4
månedersregelen, hvilket utvalget kommer tilbake
til i punkt 13.7.
For politiets hjelpe- og servicefunksjon antar
utvalget at antall ikke-verifiserte opplysninger vil
være langt mindre. I den grad opplysninger er ikke
verifiserte, bør imidlertid politiet markere dette.
De nærmere bestemmelser om merking av
ikke-verifiserte opplysninger bør fastsettes i for
skrift.

13.6.5

Oppdaterte opplysninger

Utvalget har vurdert om det skal oppstilles et krav
om at opplysningene som behandles skal være
«oppdaterte», og er kommet til at det bør oppstilles
et slikt krav. I dette ligger at opplysningene skal
være fullstendige også etter tidspunktet for regist
rering, med andre ord skal de være ajourført. Bak
grunnen for kravet er at opplysninger som ikke er
oppdaterte kan gi et misvisende eller uriktig bilde.
Et generelt krav om kontinuerlig oppdatering
av opplysninger i den enkelte straffesak vil favne for
vidt. Så lenge det pågår en etterforsking må imid
lertid politiet være pålagt å oppdatere saken. Dette
følger av at politiet har bevisbyrden i straffesaker,
og at politiet skal fremskaffe opplysninger som ta
ler til fordel for mistenkte, jf. straffeprosessloven §
226 tredje ledd. Dersom den enkelte straffesak er
avsluttet, bør kravene ikke være de samme. Det
kan være grunnlag for å oppdatere avsluttede sa
ker, dersom dette er av stor betydning for den
registrerte, men utvalget foreslår ingen slik plikt.
Oppdatering bør likevel skje når politiet mottar
aktuelle opplysninger i annen sammenheng, men
det er som nevnt ingen selvstendig plikt for politiet
til å innhente slike opplysninger.
Også utenfor den enkelte straffesak har utvalget
vurdert det slik at det vil være for omfattende å

pålegge en kontinuerlig oppdateringsplikt (utval
get har vurdert dette annerledes for PST, se punkt
23.7). Dette er heller ikke et krav etter personopp
lysningsloven. Derimot må det være en plikt for
politiet til å kontrollere opplysningene, herunder å
sjekke om opplysningene er oppdaterte, før de be
nyttes. Videre må politiet ha en plikt til å registrere
nye opplysninger dersom de mottar dem, særlig
dersom opplysningene taler til fordel for den re
gistrerte.
Utvalget understreker at kravet om oppdate
ring må ses i sammenheng med relevanskravets
dynamiske karakter og rette- og slettereglene. Sy
stemer med store mengder ikke-verifisert informa
sjon og opplysninger, som heller ikke er fullstendi
ge og oppdaterte, slik tilfellet er for etterretnings
registrene, må ha strengere sletteregler enn for
eksempel straffesaksregistrene, jf. nærmere i ka
pittel 17.

13.7 Tidsbegrenset behandling av
opplysninger – 4-månedersregel
13.7.1

Politiets behov for unntak fra
formålsbestemthet, nødvendighet
og relevans

Politiet mottar opplysninger hvor de ikke har noen
klar formening om til hvilket formål opplysningene
kan komme til nytte, eller hvorvidt de er nødvendi
ge og relevante for det formålet de er innhentet til.
Situasjonen oppstår for eksempel når politiet mottar et tips, enten i tilknytning til en sak, eller før
politiet har opprettet en sak. Politiet innhenter
også selv opplysninger som de ikke vet om er rele
vante, så som observasjoner gjort av en politipa
trulje, for eksempel av en gammel «kjenning» ob
servert på et bestemt sted til en bestemt tid. Videre
innhentes en rekke opplysninger som anses nød
vendige og relevante i forhold til en pågående et
terforsking, men hvor det etter hvert viser seg at
opplysningene ikke er relevante i forhold til opp
klaring av den konkrete, straffbare handlingen
som er begått. I disse situasjonene kan politiet
ønske å ta vare på opplysningene, fordi man erfa
ringsmessig vet at det er en type opplysning som
kan komme til nytte i senere arbeid.
Utvalget anbefaler at politiet gis en vid adgang
til å innhente opplysninger. For å bekjempe krimi
nalitet, er det nødvendig for politiet å ha bred tilgang til opplysninger, og ikke minst ha mulighet til
å vurdere om disse er av betydning for deres ar
beid. Politiet vil trenge noe tid etter at de har mot
tatt opplysningene til å vurdere om det er grunnlag

NOU 2003: 21
Kriminalitetsbekjempelse og personvern

for å registrere dem i tilknytning til et bestemt
formål, som for eksempel kriminaletterretning.
Det må videre foretas en vurdering av hvorvidt
opplysningene, i tillegg til eller i stedet for, kan
tenkes nødvendige og relevante for et annet politi
messig formål. For eksempel må politiet ha mulig
het til å sjekke om opplysninger man har mottatt i
form av tips i en konkret straffesak oppfyller krave
ne for å bli registrert i forebyggende øyemed.
Utenfor den enkelte straffesak må det være en
grense for hvor lenge politiet kan bli sittende med
personopplysninger der formålet er uklart, eller
hvor det er uklart om de er nødvendige og relevan
te for å oppnå et formål. Utvalget har på bakgrunn
av dette forsøkt å finne en løsning som ivaretar
både personvernet og en effektiv kriminalitetsbe
kjempelse.

13.7.2

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

Opplysninger som behandles skal i utgangspunk
tet oppfylle de kvalitetskrav som er skissert i de
foregående punkter. Dette følger av personopplys
ningsloven, personverndirektivet og politirekom
mandasjonen, og utvalget anbefaler at de samme
regler nedfelles i politiregisterloven. Videre skal
det være nødvendig at personen det gjelder regist
reres, se kapittel 12.
I Europarådets personvernkonvensjon sies det
eksplisitt i artikkel 9 at det er adgang til å gjøre
unntak fra kvalitetskravene dersom det er fastsatt i
lov og nødvendig i et demokratisk samfunn for
bekjempelse av kriminalitet. I Nederland er det
gjort unntak fra kvalitetskravene i en periode på 4
måneder, slik at politiet skal ha mulighet til å kon
trollere opplysningene nærmere før de enten for
kastes eller registreres i andre systemer, se nær
mere punkt 6.4.4.6.

13.7.3

Rekkevidden av en regel om
tidsbegrenset behandling av
opplysninger

Som en løsning på det ovennevnte problemet an
gitt avslutningsvis i punkt 13.7.1, anbefaler utval
get at det utenfor den enkelte straffesak gjøres
unntak fra de alminnelige krav til formålsbestemt
het, nødvendighet og relevans i en begrenset pe
riode på nærmere bestemt 4 måneder. Vilkårene
for å behandle ikke-verifiserte opplysninger vil i
denne sammenhengen være oppfylt, da det ut fra
formålet må anses nødvendig, se punkt 13.6.4. I
løpet av disse 4 månedene må politiet ta stilling til
om opplysningene alene, eller sammen med andre
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opplysninger, oppfyller vilkårene for å bli behand
let i de permanente politisystemene. Dette kan
også kalles en «pool-ordning». Utvalget mener at
en slik pool-ordning, der politiet gis anledning til å
beholde det meste i en begrenset periode, kan
forebygge at politiet benytter en mer eller mindre
uholdbar begrunnelse for lagring av opplysninger i
forebyggende øyemed. I Nederland synes den til
svarende bestemmelsen å ha hatt denne effekten. I
løpet av en slik periode, forslagsvis på 4 måneder,
vil det ofte i praksis bli nærmere avklart hva som er
nødvendig å ta vare på, og hva som ikke er det. I
praksis er det også i dag slik at ikke enhver opplys
ning blir lagt ukritisk inn i Krimsys, men blir gjen
stand for en vurdering.
I den enkelte straffesak følger så vel formål,
som nødvendighet og relevans, av straffeprosess
loven §§ 224 og 226. For så vidt gjelder nødvendig
hetskravet i forhold til den enkelte straffesak vises
til 12.4 ovenfor. Utvalget kan etter dette ikke se at
det er behov for å etablere en pool-ordning eller
4-månedersregel for opplysninger som knytter seg
til verserende straffesak. Alle opplysninger som
innhentes under etterforsking registreres og lagres i tilknytning til saken, enten de viser seg å være
av verdi som bevis eller ikke. En mulig senere
sekundærbruk, mest typisk til forebyggende for
mål, eller som ledd i kartlegging og overvåking av
et kriminelt miljø uten at det foreligger mistanke
om et konkret straffbart forhold, vil imidlertid måt
te undergis pool-ordningen i det øyeblikk de i for
bindelse med en analysesak eller på annen måte
«tas ut» av den konkrete straffesak for vurdering til
andre formål.
Dersom opplysninger er innhentet ved en me
tode som legger særlige begrensninger på bruk av
opplysningene, som for eksempel kommunika
sjonskontroll, utvider poolen ikke adgangen til
bruk av opplysningene. Det følger eksempelvis av
straffeprosessloven § 216g at opptak eller notater
fra kommunikasjonskontroll kan benyttes internt i
politiet til forebygging av straffbare forhold, mens
de i henhold til § 216i derimot ikke kan utleveres i
et generelt forebyggende øyemed.
Den pool-ordning som foreslås vil i praksis
først og fremst anvendes når formålet er forebyg
gende virksomhet. Bestemmelsen vil imidlertid i
prinsippet også gjelde andre politiformål utenfor
den enkelte straffesak, så som vaktjournalen, jf.
ovenfor under 11.4.5. Etter det utvalget er kjent
med, er det i praksis sjelden at tips politiet mottar
blir registrert i vaktjournalen. Blir tipsene først re
gistrert, vil 4-månedersregelen være praktisk, ved
at tipsene uten ytterligere umiddelbar vurdering
kan oppbevares i 4 måneder. Men er vilkårene for
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å registrere opplysningene i etterretningsregiste
ret ikke oppfylt innen 4 måneder, vil opplysninge
ne gå tapt, fordi vaktjournalen ikke tillates brukt
som etterretningsregister.
Unntakene i lovutkastet § 9 omfatter ikke kor
rekthet. At opplysninger kan registreres uten at de
er korrekte følger allerede av lovutkastet § 7 andre
ledd. Det samme gjelder for kravet til tilstrekke
lighet.
Det kan være grunn til å presisere at en pool
ordning i form av en 4-månedersregel ikke rokker
ved det generelle kravet om at personopplysninger
ikke skal lagres lenger enn det som er nødvendig
ut fra formålet. For behandling i selve pool-ordningen vil formålet være avklaring av spørsmålet om
de generelle krav for videre behandling er oppfylt.
Selv om det skal være en lav terskel for hvilke
opplysninger som kan registreres i kraft av ordnin
gen, vil den ikke innebære en åpen fullmakt til å
registrere alle opplysninger. Dersom politiet alle
rede ved mottaket av en opplysning eller før ut
løpet av de 4 månedene positivt er klar over at en
opplysning er uten interesse for politiet, skal den
slettes. Regelen vil støtte opp under det generelle
kravet ved å bidra til å motvirke restanser av unød
vendige opplysninger.

13.7.4

Fristens utgangspunkt og lengde

Utvalget har vurdert hvor lang en slik periode bør
være. Så vidt utvalget kjenner til, finnes det ingen
bestemmelser, verken for straffesaker eller politi
ets annet arbeid, som legger føringer på periodens
lengde. Av straffeprosessloven § 226 siste ledd føl
ger at politiets etterforsking skal gjennomføres så
raskt som mulig. Utvalget har således lagt til
grunn at en innenfor rimelighetens grenser står
forholdsvis fritt til å fastsettes varigheten av peri
oden.
Utvalget har valgt å foreslå samme lengde som
i Nederland, 4 måneder. Tanken er at det ikke skal
være for god tid, slik at poolen blir en sovepute for
politiets arbeid med å søke å kvalitetssikre opplys
ningene. Samtidig må politiet ha tilstrekkelig tid til
å gjøre undersøkelser. Utvalget mener på bak
grunn av dette at 4 måneder er en hensiktsmessig
periode. En annen forholdsvis kort tidsramme kan
imidlertid også tenkes.
Utvalget understreker at fristen på 4 måneder
skal være absolutt. Dersom politiet ikke har kapa
sitet, eller av andre årsaker ikke får klarlagt om det
er grunnlag for registrering før tidsfristen går ut,
vil politiet måtte slette opplysningene. Utvalget er
innforstått med at dette kan medføre at politiet må
slette enkelte opplysninger de ønsker å beholde.

Utvalget har kommet til at i disse tilfellene må den
enkeltes personvern veie tyngre enn kriminalitets
bekjempelsen. Det må også legges til grunn at
opplysninger, hvis kvalitet ikke kan fastslås i løpet
av perioden, ikke nødvendigvis er av en slik karak
ter at de vil være et effektivt bidrag i kriminali
tetsbekjempelsen.
For opplysninger som politiet mottar uten å
kjenne kvaliteten, gjelder fristen fra opplysningene
kom inn til politiet. For opplysninger som opprin
nelig er samlet inn til et annet formål, for eksempel
overskuddinformasjon fra straffesaker, må fristen i
utgangspunktet gjelde fra det tidspunktet det ikke
lenger er grunnlag for å oppbevare opplysningen i
straffesaken. Slike opplysinger vil imidlertid regel
messig oppbevares som en del av straffesaken, jf.
punkt 13.7.3. Når det er aktuelt å bruke slike opp
lysninger i forbyggende øyemed, for eksempel
opplysninger fra vitneforklaringer om at en person
er knyttet til et narkotikanettverk, uten at dette gir
politiet grunnlag for å åpne en etterforsking, må
fristen regnes fra det tidspunkt opplysningen tas ut
av saken.

13.7.5

Markering av opplysningene

Utvalget har drøftet hvordan opplysninger som
ikke oppfyller kvalitetskravene skal oppbevares.
Opplysningene må holdes atskilt fra andre opplys
ninger, slik at den enkelte tjenestemann vet at det
te er opplysninger som ikke nødvendigvis oppfyl
ler kvalitetskravene. Atskillelsen kan skje både lo
gisk og fysisk.
Utvalget har drøftet om opplysningene skal lagres i ett system innenfor det enkelte politidistrikt.
Da vil opplysningene bli tilgjengelig for alle i dist
riktet med tjenestelige behov, slik at det kan vur
deres om opplysningene oppfyller kravene for å
registreres. At opplysningene ikke er kvalitetssik
ret, taler for at færrest mulig har tilgang til opplys
ningene. På den annen side kan tilgang for andre
lede til at opplysningene settes inn i en større kon
tekst, slik at de kan registreres på annet rettslig
grunnlag. Hvilken løsning som velges vil være opp
til den enkelte behandlingsansvarlige, så lenge løs
ningen er i samsvar med sikkerhetsbestemmelse
ne, se kapittel 18.
Det er utstrakte krav til å markere hvilken
sannhetsgehalt opplysningene har i lovutkastet § 7
tredje ledd, og det er nærmere beskrevet i punkt
13.6.4. Siden det ikke er krav om at opplysningen
er nødvendig eller at det må fastsettes hvilken kva
litet opplysningen har, er det følgelig heller ikke
krav til å markere sannhetsgehalten.
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13.7.6

Andre bestemmelser av betydning
for behandlingen

Siden opplysningene ikke oppfyller kvalitetskrave
ne, må andre behandlingsregler være strengere
enn de alminnelige bestemmelsene. Det vil være
behov for særskilte regler om sletting av opplys
ninger (se punkt 17.3.4.5) og utlevering av opplys
ninger, herunder til politiets forvaltningsvirksom
het (se punkt 14.9).
Poolen er på lik linje med alle andre behandlin
ger underlagt forskriftskravet, og disse spørsmål
må reguleres ytterligere i forskrift, se punkt 24.4.

13.8 Ulovlige opplysninger og
ulovlige ervervede bevis
13.8.1

Oversikt over problemstillingen

Politiregisterlovens alminnelige bestemmelser har
som utgangspunkt at opplysninger er lovlig erver
vet og behandlet i samsvar med politiregisterlo
vens regler. Utvalget har imidlertid lagt den for
ståelse til grunn at det i det alt vesentlige faller
innenfor mandatet å vurdere hva som skal skje når
disse forutsetningene brytes. Det faller imidlertid
utenfor utvalgets mandat å vurdere hvilke opplys
ninger som er ulovlig ervervet i henhold til annet
regelverk enn politiregisterloven.

13.8.2

Politiregisterlovens anvendelse på
ulovlig opplysninger og ulovlig
ervervede bevis

Det finnes ingen definisjon av «ulovlige opplysnin
ger» eller «ulovlig ervervede bevis». I en lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyn
digheten har utvalget funnet det hensiktsmessig å
nærmere beskrive «opplysninger med feil eller
mangler», se nærmere punkt 17.1.3. Utvalget kan
ikke se at det i tillegg har noen hensikt å fastslå
hvilke opplysninger som er «ulovlige».
Feilen eller mangelen kan bero på brudd på
politiregisterloven eller andre lover. Hvilken be
tydning brudd på politiregisterloven skal ha, kommer utvalget tilbake til i kapittel 17.
Opplysninger som er ervervet i strid med an
nen lovgivning, spenner over et bredt spekter, fra
den minste formalovertredelse til grove overgrep
mot den enkeltes rettsvern. Det er i det alt vesentli
ge domstolskapt rett som avgjør hvilke opplysnin
ger som skal slettes, og hvilke politiet kan bruke,
og i så fall til hva. Læren om ulovlig ervervet bevis
er forholdsvis kasuistisk, og løser på langt nær alle
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spørsmål. Utvalget går ikke nærmere inn på hvilke
bevis som er ulovlig ervervet, da dette, som nevnt,
faller utenfor utvalgets mandat. Utvalget vil i kapit
tel 17 komme tilbake til hva som bør skje med
opplysninger som i henhold til ulovfestet rett ikke
lenger kan brukes av politiet og påtalemyndighe
ten. Hovedregelen vil være at slike opplysninger
slettes eller sperres.

13.9 Masseinnsamling av
opplysninger og elektroniske
spor
13.9.1

Politirekommandasjonen

Ved evaluering nr. 2 av politirekommandasjonen
ble masseinnsamling av opplysninger tatt opp som
et eget tema. Masseinnsamling er blitt særlig aktu
elt på grunn av utviklingen innenfor informasjons
teknologien. I evalueringen står det:
«The submission of a vast amount of personal
data in bulk for purposes of criminal investiga
tion should be made dependent upon stricter
criteria and the interpretation of these criteria
in a specific case should be made dependent on
the decision of a more independent (judiciary)
authority than the submission of data about
some individual person or persons, whose
identity is specified before the search is done
and their data are submitted».
Anbefalingen gjelder særlig ved nedlasting fra
Internett, samkjøring mot offentlige registre og
kommunikasjonskontroll.
Ved innhenting av slike store mengder opplys
ninger vil kun en brøkdel være relevant for den
konkrete saken, men politiet har lov til å innhente
opplysningene for å vurdere om de er relevante.
Problemstillingen er om politiet kan bruke opplys
ningene i andre straffesaker enn den opplysninge
ne er innhentet til, eller om de kan brukes ut over
den enkelte straffesak. I evalueringen åpnes det
for at opplysningene kan brukes til andre formål,
dersom bruken anses for nødvendig, og det er
fastsatt i lov at det er adgang til en slik behandling.
Forslaget fra evalueringen lyder:
«It is recommended that the Code of Criminal
Procedure allow for a mandate of the judiciary
in a specific case if this is deemed necessary for
the investigation or the ending of a specific
criminal offence to match public files, financial
data about unusual transactions or a download
from the Internet with police files».
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Utvalgets vurderinger

Masseinnsamlinger av opplysninger blir stadig
enklere og mer aktuelt ettersom hver enkelt av oss
legger igjen flere elektroniske spor enn tidligere.
Etter hvert som disse opplysningene blir enklere å
strukturere for politiet, er det grunn til å anta at
politiets ønske om å samle inn og behandle opplys
ningene bli sterkere. Hvorvidt det skal være noen
særskilte regler for denne type masseinnsamling,
både i og utenfor straffesaksbehandlingen, antas å
falle utenfor utvalgets mandat. Utvalget vil likevel
knytte noen kommentarer til slik masseinnsam
ling, da masseinnsamling reiser en rekke rettslige
spørsmål i tilknytning til innsamlingsadgang og
etterfølgende bruk.
Andre offentlige organer og mange private dri
ver en form for masseregistrering av opplysninger
som ledd i sin alminnelige virksomhet, som igjen
kan være av interesse for politiet. I straffesak har
den enkelte forklaringsplikt, og politiets adgang til
å ta beslag er forholdsvis omfattende. Det er likevel slik at visse informasjonsinnsamlinger er sær
lig regulert, også i anledning straffesak. Mest de
battert er kanskje ekomloven 4. juli 2003 nr. 83 §
2-8, hvoretter tilbyder av elektronisk kommunika
sjonsnett som anvendes til offentlig elektronisk
kommunikasjonstjeneste og tilbyder av slik tjenes
te plikter å tilrettelegge nett og tjeneste for kom
munikasjonskontroll som gjennomføres av politiet
etter reglene i straffeprosessloven kapittel 16a. Til
retteleggingsplikten omfatter også tilrettelegging
for oppfylling av utleveringspålegg etter straffepro
sessloven § 210 når utleveringspålegget gjelder in
formasjon om sluttbruker og elektronisk kommu
nikasjon. I praksis innebærer dette blant annet at
den som tilbyr internettjenester må oppgi hvem
som har vært tilknyttet en spesiell IP-adresse på et
bestemt tidspunkt. I straffeprosessloven § 202a er
det regler om skjult fjernsynsovervåking og tek
nisk sporing.
Utenfor straffesak er politiets adgang til innhen
ting av slik informasjon som nevnt så langt ikke
særskilt regulert, jf. dog Pedersen-utvalget (se
punkt 2.4). Det er utvalgets oppfatning at de almin
nelige reglene om nødvendighet og relevans i ut
kast til politiregisterlov vil komme til anvendelse,
slik de er nedfelt i lovforslaget §§ 5 og 7. Dette
setter rammer for politiets behandling av denne
type opplysninger, også innenfor den adgang som
måtte følge av annen lovgivning.

13.10 Bilder og lyd
13.10.1

Bakgrunn for drøftelsen

Det er mulig å lagre film og bilder i digital form.
Digitaliseringen gir mange fordeler, herunder blir
bildene umiddelbart tilgjengelige og kvaliteten
kontrolleres i forbindelse med at bildene tas.

13.10.2

Nasjonale og internasjonale
rammer for lovgivningen

I politirekommandasjonen punkt 2.3 står det:
«The collection of data by technical surveillan
ce or other automated means should be pro
vided for in specific provisions».

13.10.3

Utvalgets vurderinger

Utvalgets oppfatning er at politiets behandling av
bilder og lyd omfattes av politiregisterlovens be
stemmelser, uavhengig av om de er digitale eller
analoge.
Utvalget har sett nærmere på om det er behov
for særskilte bestemmelser om politiets behand
ling av analoge og digitale bilder og lyd, men har
ikke funnet grunn til å foreslå dette. Disse følger
således de alminnelige reglene.

13.11 Biologiske
identifikasjonsegenskaper
Utvalget har sett nærmere på det som med en
fellesbetegnelse kan kalles biologiske identifika
sjonsegenskaper. Biologiske identifikasjonsegen
skaper kan deles i to hovedgrupper:
– Biologisk materiale. Dette består blant annet av
blod, spytt og hår. Det biologiske materialet
kan så analyseres, for eksempel til en DNA
profil.
– Biologiske egenskaper. Dette er egenskaper
ved menneskekroppen som det ikke tas noen
materialprøve av, men som direkte resulterer i
en form for avtrykk eller lignende, som for ek
sempel fingeravtrykk og avbilding av iris.
Utvalget anbefaler at det rettslig sett ikke skal
være noen forskjell på de to gruppene. Det skal
heller ikke ha betydning om de biologiske identifi
kasjonsegenskapene er permanente, som en DNA
profil, eller om de med visse anstrengelser kan
endres av den enkelte, som et fingeravtrykk. Det
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kan imidlertid reises spørsmål om biologisk mate
riale som sådan, for eksempel blod, er en person
opplysning, eller om det først etter en analyse er
en personopplysning. Utvalget anbefaler at alle
biologiske identifikasjonsegenskaper behandles
som personopplysninger, se nærmere i punkt
9.2.2. En av årsakene er at bruken av disse opplys
ningene sannsynligvis vil øke i fremtiden, da de
forholdsvis sikkert kan identifisere en mistenkt.
Den registrerte vil også ha absolutt innsynsrett i
biologiske identifikasjonsegenskaper, se punkt
16.3.7.3.
Utvalget mener det er viktig å regulere uttryk
kelig hvilket grunnlag politiet skal ha til å innhente
slike opplysninger og hvilken adgang de skal ha til
å bruke opplysningene ut over det formål de er
innsamlet til. Grunnlaget for å innhente opplysnin
gene bør følge av metoden, men reguleringen av
den videre bruk, og særlig i senere saker, er like
viktig. I evalueringen av politirekommandasjonen
anbefales at kun genetiske opplysninger om den
mistenkte eller den dømte kan registreres. Utval
get støtter dette synspunktet. Det fremgår av eva
lueringen at Europarådet skal sette ned en tverr
faglig gruppe til å se på dette. Å gå ytterligere inn
på dette faller utenfor utvalgets mandat.

13.12 Opplysninger om gjenstander
13.12.1

Innledning

Utvalget anbefaler at loven skal omfatte alle opp
lysninger politiet behandler, herunder personopp
lysninger (om fysiske personer), opplysninger om
juridiske personer og opplysninger om gjenstan
der, se nærmere punkt 8.4 og 9.2. Langt de fleste
opplysninger politiet behandler vil likevel være
personopplysninger. Til og med gods kan anses
som en personopplysning, dersom det kan knyttes
til en eier. Mest praktisk er opplysninger om kjøre
tøy. Andre gjenstander som er så spesielle at eie
ren kan finnes, som for eksempel et kunstverk
med kjent eier, må også anses som en personopp
lysning.

13.12.2

Lovens anvendelse på opplysninger
om gjenstander

Bestemmelsene i politiregisterloven er utformet
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med tanke på å beskytte den enkeltes personvern,
samtidig som den skal ivareta politiets effektivitet i
kriminalitetsbekjempelsen, jf. lovutkastet § 1. For
opplysninger som ikke er personopplysninger me
ner utvalget at hensynet til kriminalitetsbekjempel
sen må være styrende for behandlingsreglene. Det
må være fri adgang til å benytte opplysningene, og
det er ingen krav til sletting og fri tilgang til opplys
ningene.
Utvalget mener likevel at det må oppstilles
samme krav til informasjonssikkerhet og intern
kontroll som for personopplysninger. Det er ofte
like viktig at opplysninger om gjenstander skjer
mes for uvedkommende. Dette innebærer at det
må lages visse bestemmelser om behandlingen av
opplysningene. Dette kan skje i form av forskrift.
Videre er utvalget av den oppfatning at taus
hetspliktsreglene må komme til anvendelse, i den
grad opplysningene er omfattet, jf. lovutkastet § 14
annet ledd.
Utvalget har vurdert hvorvidt det er hensikts
messig å la resten av loven komme til anvendelse
så langt den passer. Mange av prinsippene som er
nedfelt i politiregisterloven skal ikke bare ivareta
personvernet, men etter utvalgets oppfatning vil de
også fremme kriminalitetsbekjempelsen. Videre er
det en fordel å ha et felles regelverk for alle opplys
ninger. Utvalget foreslår derfor at politiregisterlo
ven kommer til anvendelse så langt den passer.
Politiregisterlovens bestemmelser må imidler
tid i disse tilfellene fortolkes på bakgrunn av at det
ikke er personopplysninger som behandles, og for
målsbestemmelsen i § 1 får derfor betydning for
fortolkningen i forhold til andre opplysninger enn
personopplysninger. I vurderingen av om opplys
ningen må slettes fordi den ikke lenger en nødven
dig for formålet, jf. lovutkastet § 45, er det ingen
registrert som må hensyntas. Derimot vil meng
den opplysninger om gjenstander til slutt kunne bli
så stor at det blir uoversiktlig for politiet. I så fall
skal de opplysninger som ikke er nødvendig for
kriminalitetsbekjempelsen slettes. De samme hen
syn gjør seg gjeldende i vurderingen av hvilke opp
lysninger om gjenstander som er relevante. Be
grensningen følger stort sett av hvor store meng
der opplysninger som er praktisk håndterbare for
politiet. Videre bør politiet også hva angår gjen
stander være interessert i å ha kun korrekte opp
lysninger.
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Kapittel 14

Taushetsplikt og utlevering av opplysninger
14.1 Oversikt over problemstillingen
Utvalget ser i dette kapittelet nærmere på taus
hetspliktsregler for politiet og påtalemyndigheten.
For enkelhets skyld benyttes betegnelsen «politi
et» i den videre fremstilling, men uten at en med
dette har ment å utelukke påtalemyndigheten.
Taushetsplikt internt i politiet og påtalemyndighe
ten er drøftet i kapittel 11.
Utvalget har for det første vurdert hvorvidt det
skal foreslås nye taushetspliktsregler, og i så fall
hvilken systematikk reglene skal ha, se punkt 14.2.
Videre har utvalget gitt en oversikt over nasjonale
og internasjonale rammer for taushetsplikts- og ut
leveringsregler i punkt 14.3.
Utvalgets forslag til taushetspliktsregler er
bygget på at det skal være ett sett taushetsplikts
regler for opplysninger som brukes til politimessi
ge formål, hvor formålet med utleveringen vil være
styrende for hvilke bestemmelser som kommer til
anvendelse. Skal opplysningene for eksempel bru
kes som ledd i etterforskingen, kommer bestem
melsen om etterforsking til anvendelse, selv om
opplysningene i utgangpunktet var innhentet gjen
nom hjelpetjenesten. Dette innebærer imidlertid
ingen stor reell forskjell fra dagens praksis. Hen
sikten er å forene taushetspliktsregler og person
vernregler i tilslutning til utlevering av opplysnin
ger, se nærmere kapittel 10.
Utvalget har kun tatt for seg de alminnelige
taushetspliktsreglene, og for eksempel ikke gått
inn i straffeprosessloven kp. 16a om kommunika
sjonskontroll, domstolloven § 126 om adgangen til
å behandle en sak for lukkede dører med videre
eller sikkerhetslovens taushetspliktsregler. Taus
hetsplikt i spesiallovgivningen kan legge ytterlige
re begrensninger på bruk av opplysningene.
Utvalget har på bakgrunn av det ovennevnte
vurdert hvilke opplysninger som skal være taus
hetsbelagt, og sett på om det for politisektoren vil
være mer hensiktmessig å taushetsbelegge «per
sonopplysninger» enn «noens personlige forhold».
Dette er behandlet i punkt 14.4.
Unntak fra taushetsplikten slik at utlevering av
opplysninger er mulig kan deles i noen hovedgrup
per:

– Utlevering av opplysninger hvor ingen hensyn
taler for hemmelighold. Unntaket gjelder kun
for opplysninger som er taushetsbelagte av
hensyn til den opplysningen gjelder, og er be
grunnet i at hensynene som gjør at opplysnin
ger normalt taushetsbelegges ikke er til stede.
Dette behandles i punkt 14.5.
– Utlevering av opplysninger i politiets egen in
teresse. Dette unntaket åpner for at politiet kan
utlevere opplysningene når dette er nødvendig
som ledd i deres arbeid. Unntaket er praktisk
viktig, og sannsynligvis det mest omfattende.
Dette behandles i punkt 14.6.
– Utlevering av opplysninger i mottakerorganets
interesser. Dette er situasjoner der opplysnin
gene ikke utleveres som ledd i politiets virk
somhet, men hvor mottakeren skal bruke opp
lysningene som ledd i sin virksomhet. Dette
behandles i punkt 14.8.
– Utlevering av opplysninger til allmennheten i
straffesaker. For alle praktiske formål er dette
utlevering til pressen. Unntaket er begrunnet i
flere hensyn, herunder allmennprevensjon,
kontroll med politiet og å opprettholde roen i
samfunnet. Dette behandles i punkt 14.7.
– Utlevering av opplysninger som ledd i vandel
skontroll. Dette er opplysninger som utleveres
for å vurdere om en fysisk eller juridisk person
er egnet til en bestemt stilling, funksjon, tillatel
se oppgave eller lignende. Mest praktisk er po
litiattest. Dette behandles i kapittel 15.
I vurderingen av hvor vid politiets adgang til å
utlevere opplysninger skal være har utvalget vekt
lagt særlig tre parametere:
– Hvilket formål opplysningene utleveres til
– Hvem som mottar opplysningene (det vil si deres sikkerhetsnivå og bruk av opplysningene)
– Hvilke opplysninger som utleveres
Disse parametere leder blant annet normalt til at
det går et skille mellom utlevering av opplysninger
til offentlige organer i deres interesse, og utleve
ring til private i deres interesse.
Et spørsmål som tidvis har vært drøftet politisk
og i pressen, er hvorvidt politiet skal ha rett eller
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plikt til å varsle lokalmiljøet når en «kriminell»
person flytter inn, og da særlig personer som tidli
gere er dømt for seksuelle overgrep mot barn. Det
er utstrakt adgang til å kreve politiattest fra perso
ner som skal arbeide med barn, og dette har utval
get drøftet i kapittel 15. I punkt 14.6.4, og særlig
punkt 14.6.4.6, drøfter utvalget hvilken rett og plikt
politiet skal ha til å informere ut over politiattesttil
fellene.
Politiets taushetsplikt ved forvaltningsformål,
sivile gjøremål og administrative formål faller i ut
gangspunktet utenfor politiregisterloven, men ut
valget har likevel gitt en beskrivelse av hvorledes
utvalget ser for seg at de foreslåtte bestemmelsene
vil få betydning for politiets rene forvaltningsgjøre
mål, se punkt 14.9.
Utvalget har videre drøftet spørsmål om utleve
ring av opplysninger oppbevart etter 4-månedersregelen, se punkt 14.10, taushetsplikt ved historis
ke og statistiske formål, se punkt 14.13, taushets
plikt ved forskning i punkt 14.14 og unntak fra
taushetsplikten ved utlevering av opplysninger til
utlandet i punkt 14.12.
Utvalget har sett nærmere på pålegg av taus
hetsplikt og andre plikter for mottakeren i punkt
14.15. Taushetspliktens varighet og brudd på taus
hetsplikten behandles nærmere i punkt 14.16. For
ordens skyld nevnes at forholdet til offentlighetslo
ven vil være det samme som tidligere, jf. offent
lighetsloven § 5a.

14.2 Taushetspliktsreglenes
systematikk og plassering
14.2.1

Ett eller flere regelsett for politiets
taushetsplikt

I dag har politiet hovedsakelig tre sett med taus
hetspliktsregler å forholde seg til: Straffeprosess
loven § 61a flg., politiloven § 24 jf. forvaltningslo
ven § 13a flg. og strafferegistreringsloven § 8. Disse er nærmere beskrevet i punkt 3.4.4 og 3.5.4.
Ved utarbeidelsen av politiloven i 1995, forsøk
te lovgiver å samle taushetspliktsbestemmelsene
(se Ot.prp. nr. 22 (1994-95) s. 50-51.):
«Ved dette oppnår man å samle reglene om
taushetsplikt i to oversiktlige regelsett, nemlig
straffeprosessloven på straffesakenes område
og forvaltningsloven med tillegg av de særlige
regler som er fastsatt i politiloven, for den øvri
ge virksomhet. Man har videre lagt vekt på å
utforme politiloven § 24 slik at denne gir full
stendig oversikt over reguleringen av taushets
plikten»,
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Reglene i forvaltningsloven og straffeprosesslo
ven er tilnærmet like, da reglene i straffeprosesslo
ven hadde forvaltningsloven som modell. Tilpas
ningene i politiloven § 24 gjør de to regelsettene
enda likere.
Utvalget har vurdert om det er grunnlag for å
slå de to regelsettene sammen til ett. At regelsette
ne er tilnærmet like, taler for en sammenslåing.
Utvalget tror at bestemmelsene blir enklere å for
holde seg til for politiet og påtalemyndigheten, der
som det er ett regelsett. Politiet trenger da ikke ta
stilling til om opplysningene kommer fra straffe
saksbehandlingen eller ikke.
I dag er reglene slik at det er ett regelsett for
straffesaker og et annet regelsett for annet politiar
beid. Med andre ord tas det utgangspunkt i hvilket
formål opplysningene er innhentet for, og sekun
dærbruken er regulert deretter. Utvalgets lovfor
slag er bygget opp på en annen måte. Her vil det
være styrende hva opplysningene utleveres til,
uavhengig hvor de kommer fra, så lenge de kommer fra annet politimessig arbeid. Reelt blir for
skjellen ikke så stor, men oppbyggingen er anner
ledes. Dette må ses i sammenheng med utvalgets
forslag om å forene taushetsplikt og personvern
regler, slik som beskrevet i kapittel 10. Utvalget
har drøftet hvorvidt politiet skal kunne bruke opp
lysninger som er samlet inn til ett politimessig til et
annet politimessig formål, og anbefaler en slik løs
ning, se punkt 11.4 og 11.5. På bakgrunn av dette
mener utvalget at det er mer naturlig at taushets
pliktsreglene tar utgangspunkt i hva opplysninge
ne skal brukes til, med andre ord, hva som er
formålet med utleveringen. Dette er det samme
som gjelder for intern bruk i politiet, hvor formålet
med bruken er styrende, og slik blir regelverket
for intern bruk og utlevering parallelle. Ved å ta
utgangspunkt i formålet med utleveringen, har ut
valget også forsøkt å ta opp i taushetspliktsreglene
de personvernhensyn som gjør seg gjeldende ved
utleveringen. Disse kommer utvalget tilbake til
fortløpende.
Der opplysninger er underlagt taushetsplikten
i spesiallovgivningen, som i straffeprosessloven
§ 216i, vil det likevel være av betydning om opplys
ningene er samlet inn i straffesak.
Som et resultat av dette forslår utvalget at straf
feprosessloven §§ 61a-61e og det alt vesentlige av
politiloven § 24 oppheves. Bestemmelsenes innhold vil imidlertid langt på vei videreføres i det
foreslåtte regelverket.
I dag reguleres politiets registre av strafferegi
streringsloven § 8. Utvalget har vurdert om det
skal være egne regler for politiets registre, men
kommet til at det ikke er hensiktsmessig. Som vist
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i punkt 5.1, egner registerbegrepet seg dårlig som
utgangspunkt for lovgivningen. Utvalget anbefaler
at strafferegistreringsloven § 8 oppheves, og at
registre følger det alminnelige regelverket. Utval
get ønsker også å erstatte de andre reglene i straf
feregistreringsloven, slik at hele loven oppheves
ved en ikrafttredelse av politiregisterloven.

14.2.2

Politiregisterloven eller andre lover

Utvalget har vurdert i hvilken lov taushetspliktsbe
stemmelsene skal stå. I norsk rett er taushetsplik
tregler på flere områder, blant annet for politiet,
plassert sammen med saksbehandlingsregler.
Strengt tatt er taushetspliktsbestemmelser ikke
saksbehandlingsregler. Blant annet kan et brudd
på reglene alene neppe medføre ugyldighet. Der
imot er det en sanksjonert plikt som pålegges en
person som har fått tilgang til opplysningene. Slik
sett er det ikke mer naturlig at taushetspliktbe
stemmelsene står i straffeprosessloven, enn i poli
tiregisterloven eller politiloven.
At taushetspliktsbestemmelsene gjelder gene
relt for politiet, også etter at de har fratrådt sin
stilling, og at reglene omfatter opplysninger som
ikke er skrevet ned, taler for at de bør fremgå av
politiloven. På den andre siden er taushetspliktreg
lene sentrale behandlingsregler for politiets opp
lysninger, noe som taler for at bestemmelsene bør
stå i politiregisterloven. Det samme gjør det fak
tum at reglene om taushetsplikt omfatter både den
høyere påtalemyndighet og politiet.
Utvalgets hensikt er at politiregisterloven skal
være en helhetlig lov for politiets behandling av
opplysninger. En sentral del vil være taushets
pliktsbestemmelsene, og for den opplysninger
gjelder, er taushetsplikten en av de aller viktigste
mekanismene for å beskytte den personlige inte
gritet. Politiregisterloven vil kunne bli et naturlig
sted for allmennheten å se etter taushetspliktbe
stemmelser, fordi dette vil være loven som pri
mært regulerer hvordan opplysningene skal behandles. Utvalget anbefaler på bakgrunn av dette
at det lages ett sett med taushetspliktsbestemmel
ser, og at disse finnes i politiregisterloven.

14.3 Nasjonale og internasjonale
rammer for lovgivningen
14.3.1

Generelt om utlevering av
opplysninger

I personopplysningsloven er utgangspunktet at
opplysninger kan utleveres, dersom dette må gjø

res som ledd i det formålet opplysningene er innsamlet til. Den registrerte gjøres kjent med en
eventuell utlevering gjennom informasjonsplikten
i henhold til §§ 19 eller 20 og meldingen til Datatil
synet, jf. § 32. Dersom andre bestemmelser, som
for eksempel taushetsplikt, hindrer utlevering, går
de foran personopplysningsloven. Personopplys
ningsloven gjelder imidlertid for all privat og of
fentlig virksomhet. Særlig i den private forret
ningsvirksomhet vil det i liten grad eksistere taus
hetspliktsregler som verner personlige forhold. I
slike tilfeller blir utleveringsreglene i personopp
lysningsloven det sentrale vern mot videre spred
ning. For offentlig myndighetsutøvelse vil derimot
taushetspliktsreglene være vel så sentrale i denne
sammenheng.
Personverndirektivet er bygget opp på samme
måte som personopplysningsloven.
Politirekommandasjonen oppstiller generelle
prinsipper for kommunikasjon av opplysninger:
«5.5.i Requests for communication
Subject to specific provision contained in
national legislation or in international agree
ments, requests for communication of data
should provide indications as to the body or
person requesting them as well as the reason
for the request and its objective.»
5.5.ii Conditions for communication
As far as possible, the quality of data should
be verified at the latest at the time of their
communication. As far as possible, in all com
munications of data, judicial decisions, as well
as decisions not to prosecute, should be indica
ted and data based on opinions or personal
assessments checked at source before being
communicated and their degree of accurate or
reliability indicated.
If it is discovered that the data are no longer
accurate and up to date, they should not be
communicated. If data which are no longer ac
curate or up to date have been communicated,
the communicating body should inform as far
as possible all the recipients of the data of their
non-conformity.
5.5.iii Safeguards for communication
The data communicated to other public bo
dies, private parties and foreign authorities
should not be used for purposes other than
those specified in the request for communica
tion.
Use of data for other purposes should, wit
hout prejudice to paragraphs 5.2 to 5.4 of this
principle, be made subject to the agreement of
the communicating body.»
I kommentarene står det at utleveringsreglene
bør være strengere enn reglene for intern flyt, da
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opplysningene også kan bli brukt til andre formål
enn politiformål.
Videre vil EMK artikkel 8 stille krav om en
tilgjengelig og forutberegnlig norm som setter kla
re grenser for utleveringen. Selve utleveringen må
være nødvendig i et demokratisk samfunn, og tje
ne ett av de legitime formålene. Utvalget vil komme tilbake til dette fortløpende.

situasjonene. Som eksempel nevnes der en asylsø
ker som må få verifisert sin rettslige status i landet
for å få sosialstønad, og dette kan kun gjøres ved
opplysninger fra politiets registre. I de tilfellene
kan opplysningene utleveres. Utlevering etter
5.2.ii.b forutsetter både alvorlig og umiddelbar
fare, og hvor faren ikke er umiddelbar, må man
falle tilbake på 5.2.i.a.

14.3.2

14.3.3

Særlig om utlevering av
opplysninger til offentlige organer

Når det gjelder overføring av opplysinger til andre
offentlige organer, heter det i politirekommanda
sjon:
«5.2.i. Communication of data to other public
bodies should only be permissible if, in a parti
cular case:
a. there exists a clear legal obligation or
authorisation, or with the authorisation of the
supervisory authority, or if
b. these data are indispensable to the recipient to enable him to fulfil his own lawful task
and provided that the aim of the collection or
processing to be carried out by the recipient is
not incompatible with the original processing,
and the legal obligations of the communicating
body are not contrary to this.
5.2.ii. Furthermore, communication to other public bodies is exceptionally permissible
if, in a particular case:
a. the communication is undoubtedly in the
interest of the data subject and either the data
subject has consented or the circumstances are
such as to allow a clear presumption of such
consent, or if
b. the communication is necessary so as to
prevent a serious and imminent danger.»
Som eksempel på slike offentlige organer nev
nes i kommentarene til rekommandasjonen sosial
og trygdemyndigheter, skatte- og avgiftsmyndig
heter, utlendingsdirektoratet, tollmyndigheter
med videre. Skal det gis samtykke etter artikkel
5.2.i.a må det overordnede organet være et uav
hengig kontrollorgan, som for eksempel Datatilsy
net. «Clear legal authorisation» kan også bli gitt av
en domstol.
I artikkel 5.2.i.b åpnes det for utveksling av
opplysninger med offentlige organer som på samme måte som politiet undersøker om det er begått
lovbrudd, som for eksempel de som er nevnt over.
Det forutsetter at opprinnelig formål og nytt formål
ikke er uforenlige, og at noe annet ikke følger av
lovgivning som regulerer politiet.
Artikkel 5.2.ii er forbeholdt de ekstraordinære

Særlig om utlevering av
opplysninger til private

I henhold til politirekommandasjon kan følgende
opplysninger utleveres til private:
«5.3.i.
The communication of data to private parties
should only be permissible if, in a particular case,
there exist a clear legal obligation or authorisation,
or with the authorisation of the supervisory aut
hority.
5.3.ii.
Communication to private parties is exceptio
nally permissible if, in a particular case:
a. the communication is undoubtedly in the interest of the data subject and either the data sub
ject has consented or circumstances are such as to
allow a clear presumption of such consent, or if
b. the communication is necessary so as to prevent a serious and imminent danger.»
I kommentarene til rekommandasjonen erkjen
nes at politiet i visse tilfeller har et behov for å gi
informasjon videre til private personer, selv om
dette ikke vil være i samme skala som til offentlige
organer. For eksempel kan det være aktuelt for
politiet å gjøre opplysninger kjent for banker, der
som sjekker har blitt stjålet, eller butikker, dersom
politiet vet at svindlere er på vei. Ellers er vilkårene
bygget opp på samme måte som for overføring av
opplysninger til andre offentlige organer. Det un
derstrekes at denne bestemmelsen åpner for å of
fentliggjøre bilder eller profiltegninger av en mis
tenkt person.

14.4 Opplysninger som omfattes av
taushetspliktsbestemmelsene
14.4.1

«Personopplysninger» eller «noens
personlige forhold»

Taushetsplikten i både straffeprosessloven § 61a
og forvaltningsloven § 13 omfatter opplysninger
om «noens personlige forhold» og «tekniske innret
ninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forret
ningsforhold som det vil være av konkurransemessig
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betydning å hemmeligholde av hensyn til den som
opplysningene angår».
Utvalget har vurdert om taushetsplikten i poli
tiregisterloven skal omfatte «noens personlige forhold» eller «personopplysninger», slik de er definert
i lovutkastet § 2 nr. 1.
Ved å la taushetsplikten omfatte personopplys
ninger, unngår politiet å vurdere om opplysningen
berører «noens personlige forhold». I forvaltningslo
ven § 13 andre ledd presiseres at opplysninger om
«fødested, fødselsdato og personnummer, statsborger
forhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med
mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller
andre forhold som må anses personlig» ikke regnes
som «noens personlige forhold». Av forarbeidene til
ny påtaleinstruks fremgår det at disse opplysninge
ne i straffesak er å regne som personlige forhold.
Det samme gjelder opplysninger om klientforhold,
som at man er mistenkt, tiltalt, fornærmet eller
vitne, se NOU 1984:27 s. 74-75. Disse forarbeidene
til påtaleinstruksen er relevante også for straffe
prosessloven, da straffeprosesslovens taushets
pliktsregler i prinsippet lovfestet bestemmelsene
om taushetsplikt i påtaleinstruksen.
På de fleste forvaltningsområder er det klart at
personopplysningsbegrepet omfatter flere opplys
ninger enn de som er underlagt taushetsplikt, men
på bakgrunn av ovennevnte uttalelser i forarbeide
ne til påtaleinstruksen er det usikkert om dette
gjelder innenfor strafferettspleien. Utvalget antar
at begrepene er tilnærmet like innenfor de politi
messige oppgavene, altså både i og utenfor den
enkelte straffesak, men det kan være noen små
forskjeller. Etter dagens regelverk vil en opplys
ning om at en bil er observert på et bestemt sted til
en bestemt tid neppe anses som «noens personlige
forhold». Imidlertid vil dette være en personopplys
ning om eieren, da politiet kan koble bilen til eie
ren via Autosys. Utvalget kan likevel ikke se at
taushetsplikten blir for omfattende ved å benytte
personopplysningsbegrepet.
Det vil være lettere for brukere av loven der
som det kun opereres med ett begrep, nemlig per
sonopplysninger. På denne bakgrunn anbefaler ut
valget at taushetspliktsbestemmelsene skal omfat
te «personopplysninger».
I den grad begrepet «noens personlige forhold»
har vært tolket forskjellig i forvaltningsloven § 13b
nr. 1 jf. politiloven § 24 og straffeprosessloven
§ 61a, bortfaller nå forskjellen ved et felles regel
verk med felles begrep for politimessig virksom
het. Utvalget kan ikke se noen grunn til at færre
opplysninger skal være underlagt taushetsplikt i
forebyggende virksomhet enn i straffesak, snarere

tvert i mot. Skillet vil for fremtiden gå mellom poli
tiets og påtalemyndighetens politimessige virk
somhet og ordinær forvaltningsvirksomhet, hvor
den ordinære forvaltningsvirksomheten følger for
valtningslovens bestemmelser.

14.4.2

Opplysninger ut over
personopplysninger

I utgangspunktet verner straffeprosessloven § 61a
første ledd nr. 2 og forvaltningsloven § 13 første
ledd nr. 2 om tekniske innretninger med videre.
Utvalget anbefaler at bestemmelsene beholdes
uten innholdsmessige endringer, men at bestem
melsene slås sammen.

14.4.3

Opplysninger av betydning for
politiets arbeid

Både straffeprosessloven § 61a andre ledd og poli
tiloven § 24 andre ledd pålegger taushetsplikt for
opplysninger som kan være av betydning for politi
ets arbeid. Hensynet bak bestemmelsene er å be
skytte politiets interesser og deres arbeid mot at
informasjon om kriminalitetsbekjempelse, enkelt
vis eller generelt, blir kjent for de miljøer eller
personer som skal bekjempes.
Utvalget foreslår at bestemmelsene oppretthol
des med det innhold de har i dag. Bestemmelsene
foreslås imidlertid slått sammen, og vil således
både verne om politiets interesser i den enkelte
sak, og mer generelt opplysninger om politiets me
toder, organisering med videre. Opplysninger kan
således være underlagt taushetsplikt både i henhold til denne bestemmelsen og i kraft av å være
personopplysning. Utvalget nevner at unntakene
som fremstilles nedenfor bare i begrenset grad vil
komme til anvendelse på opplysninger som er
taushetsbelagt av politiet for å beskytte etterfor
sking, metoder eller lignende, se punkt 14.5.5.

14.5 Politiets og påtalemyndighetens
utlevering hvor ingen hensyn
taler for hemmelighold
14.5.1

Hensyn bak bestemmelsene

Taushetsplikten skal beskytte den opplysningene
gjelder og dens nærmeste familie, med mindre
taushetsplikten er pålagt for å beskytte politiets
interesser. I noen situasjoner vil hensynene ikke
gjøre seg gjeldende, eller de er ivaretatt uten full
stendig taushet. For eksempel har en mistenkt
ikke samme krav på beskyttelse dersom han selv
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går ut i pressen med opplysninger om saken. I
situasjoner hvor alminnelige taushetspliktshensyn
ikke tilsier hemmelighold, kan det likevel være
grunn til å redusere flyten av personopplysninger
ut fra en personvernsammenheng. Utvalget har
derfor sett nærmere på dagens regler, og foreslår
ingen endringer i disse.
Utvalget ønsker innledningsvis å understreke
at unntak begrenset i at ingen interesser taler for
hemmelighold kun kommer til anvendelse hvor
taushetsplikten ivaretar den enkeltes interesse el
ler næringsinteresser. Er taushetsplikten begrun
net i politimessige forhold, slik som omtalt i punkt
14.4.3, oppheves den ikke ved at en person eller
bedrift ikke lenger har noen interesse i taushets
plikt. Opplysningene kan derfor fremdeles være
taushetsbelagt av hensyn til den videre saksbe
handling (etterforsking eller iretteføring).

14.5.2

Samtykke

I henhold til straffeprosessloven § 61b nr. 1 er
taushetsplikten ikke til hinder for at «opplysningene
gjøres kjent for andre i den utstrekning de som har
krav på taushet samtykker». Samme formulering
finnes i forvaltningsloven § 13a.
Utvalget anbefaler å opprettholde bestemmel
sen, tilnærmet slik den er i dag, og den bør gjelde
både i og utenfor den enkelte straffesak.
Samtykket må være uttrykkelig. Utvalget har
tatt inn en definisjon av samtykke i lovutkastet § 2
nr. 7, som kan stille andre krav til samtykke enn
etter dagens taushetspliktsregelverk. Hvor langt
samtykket rekker, herunder hva opplysningene
kan brukes til, hvilke personopplysninger som er
omfattet og hvem som kan motta opplysningene,
vil bero på en tolkning av samtykkets ordlyd. Det
vil normalt ikke være rom for en utvidende tolking
av samtykket.
I enkelte situasjoner er det spørsmål om hvem
som skal samtykke. Generelt vil det være den som
opplysningene omhandler som kan samtykke, se
nærmere punkt 9.8. For politiet oppstår særskilt
spørsmål om kilden for opplysningene må samtyk
ke for at opplysningene skal kunne utleveres. Etter
utvalgets oppfatning er det normalt ikke nødven
dig, så lenge kildens identitet ikke fremgår. Det er
i stor grad en plikt å gi politiet opplysninger, og det
er liten tvil om at det da er politiet som har her
redømme over informasjonen. Bare hvor slik plikt
ikke foreligger, og opplysningene er gitt med forbehold om at de ikke skal brukes til annet formål,
kan det være aktuelt å innhente samtykke fra kil
dene. For eksempel kan visse utenlandske samar
beidende tjenester oppstille vilkår om begrensnin
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ger på bruk. Situasjonen kan være en annen der
som kildens identitet skal opplyses, eller den frem
går indirekte av opplysningene. Her må politiet ha
samtykke fra kilden. Kilder må anses som beskyt
telsesverdige, og her er det selvsagt kildene selv
som har kompetanse til å samtykke. Andre ganger
kan kildene være i et så stort antall bestemte eller
ubestemte personer, at kildeopplysninger ikke an
ses som beskyttede opplysninger, og det er ikke
nødvendig med samtykke. Har politiet for eksem
pel fått samme tips fra 50 personer, kan kilden ikke
kun spores til en eller et par personer, og er derved
ikke personopplysninger.
I situasjoner hvor opplysninger utleveres på
bakgrunn av samtykke, vil det ikke reise seg noen
personvernmessige problemstillinger, da samtyk
ket normalt er regnet som et eget utleverings
grunnlag, som kan utfylle en eventuell manglende
forenlighet mellom primærformål og sekundærfor
mål.
For utlevering av opplysninger i form av politi
attest er det særskilte regler, se nærmere punkt
15.6. Adgangen til å utstede politiattest blir uttøm
mende regulert i lov og forskrift, og den enkeltes
samtykke gir ikke grunnlag for å utstede attest.

14.5.3

Anonymisering

Det følger av straffeprosessloven § 61b nr. 2 og
forvaltningsloven § 13a nr. 2 at taushetsplikten
ikke er til hinder for «at opplysningene brukes når
behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis
i statistisk form eller ved at individualiserende kjen
netegn utelates på annen måte».
Utvalget anbefaler at bestemmelsen opprett
holdes i sin nåværende form. Utvalget påpeker at
selv om individualiserende kjennetegn er utelatt,
kan opplysningene likevel anses som personopp
lysninger. Det understrekes også at opplysninger
som anses som avidentifiserte, (se punkt 9.2.2 om
dette begrepet), ikke nødvendigvis kan utleveres.
Hva som skal til for at individualiserende kjenne
tegn er utelatt, må vurderes konkret i den enkelte
sak. Er opplysningen anonymisert slik at det er
umulig å finne ut hvilken person som omtales, vil
opplysningen ikke være en personopplysning, og
således ikke underlagt taushetsplikt. Dette kan for
eksempel gjelde statistisk materiale.
At navn utelates, vil i de fleste tilfeller ikke være
nok. For at behovet for beskyttelse skal være ivare
tatt, må den opplysningene gjelder være i samme
situasjon som om opplysningene ikke var blitt utle
vert. Det må være en rimelig grad av sikkerhet for
at folk ikke kan identifisere den personen opplys
ningene gjelder, uten at det kreves betydelige an
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strengelser hos mottaker. På den andre siden er
det ikke krav om at det ikke skal være egengjen
kjenning. Adgangen til å utlevere opplysninger vil
blant annet bero på hvilke type opplysninger det
er, og hvor i landet man befinner seg. Det er enkle
re å utelate individualiserende kjennetegn i store
byer enn på små steder. For eksempel kan politiet
si at en lokal politiker er tatt for barnepornografi i
Bergen, mens det bør vises betydelig tilbakehol
denhet med å gi samme opplysninger ved Fet og
Rælingen lensmannsdistrikt dersom en kommu
nepolitiker fra Fet, en forholdsvis liten kommune
med ca. 9000 innbyggere, blir tatt.
Det kan oppstå situasjoner hvor det på utleve
ringstidspunktet er upåregnelig for den som utleve
rer opplysningene at noen kan identifisere perso
nen. I disse situasjoner har det tidligere ikke blitt
ansett som et brudd på taushetsplikten at opplys
ninger utleveres, og utvalget anbefaler at denne
forståelsen opprettholdes. I vurderingen av om in
dividualiserende kjennetegn er utelatt, må politiet
ta i betraktning hvilke andre opplysninger motta
kere har som kan kobles med den informasjonen
politiet går ut med. For eksempel må politiet alltid
ta høyde for at det senere vil kunne bli en offentlig
rettsforhandling, som gir allmennheten, og særlig
pressen, mulighet til å gå tilbake og finne opplys
ninger som tidligere er gitt i en anonymisert kon
tekst, men som etter rettsbehandlingen enkelt kan
kobles til person. Dersom politiet i en innledende
fase av en etterforsking av en voldtekt sier at det i
området bor en offiser i Forsvaret med avvikende
seksuell legning, vil det være lett å koble informa
sjonen dersom det kun møter en offiser i Forsvaret
som vitne i retten.
Er opplysningene usikre, er det grunn for poli
tiet til å utvise enda større varsomhet enn ellers, se
punkt 14.11 om ikke-verifiserte opplysninger. Det
samme gjelder uttalelser om andre enn mistenkte,
som hans familie, fornærmede, vitner og andre
tilknyttede personer.
I utgangspunktet har juridiske personer ikke
beskyttelse ut over forretningshemmeligheter. I
små bedrifter kan avstanden mellom bedrift og
person være så liten, at både bedrift og person må
anses å ha beskyttelse som en person.
For forretningshemmeligheter vil blant annet
markedets størrelse være med på å avgjøre om
opplysningenes individualiserende kjennetegn er
utelatt. Er det få aktører i markedet, kan dette
forårsake at det ikke er mulig å utelate individuali
serende kjennetegn. Skal taushetsplikten beskytte
selve forretningshemmeligheten, for eksempel en
oppfinnelse, vil det ikke være adgang til å gå ut
med opplysningene, uansett om individualiseren

de kjennetegn utelates. Hensikten med taushets
plikten er å beskytte oppfinnelser, og ikke inneha
veren.
Dersom det ikke er mulig for politiet å fjerne
individualiserende kjennetegn, må utlevering
eventuelt skje med annen hjemmel, for eksempel
lovforslaget § 26 om utlevering til allmennheten i
straffesaker.

14.5.4

Ingen berettiget interesse tilsier
hemmelighold

I henhold til straffeprosessloven § 61b nr. 3 og
forvaltningsloven § 13a nr. 3 er taushetsplikten
ikke til hinder for «at opplysningene brukes når
ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemme
lig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig
tilgjengelig andre steder». Bestemmelsen er særlig
praktisk i to sammenhenger. For det første når den
mistenkte selv går ut i pressen. Da må politiet ha
en mulighet til å svare. For det andre når det har
vært åpne rettsmøter i en sak. Bestemmelsen
åpner imidlertid ikke for at politiet kan gå ut med
informasjon ut over det som i all hovedsak allerede
er kjent.
Utvalget anbefaler at bestemmelsen opprett
holdes. Om ingen berettiget interesse tilsier hem
melighold, må vurderes konkret i den enkelte sak.
Det praktiske er at opplysningene er alminnelig
kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder, og
ut over dette er det sjelden det vil oppstå situasjo
ner hvor «ingen berettiget interesse tilsier hemme
lighold». Unntaket åpner ikke for en interesseav
veining. Selv om den berettigedes interesse i hem
melighold er forholdsvis liten, slår den igjennom
overfor kommunikasjon.
«Ingen berettiget interesse» forstås således ordrett.
Det mest praktiske tilfellet hvor opplysninger kan
utleveres med hjemmel i denne bestemmelsen er
sannsynligvis når opplysningene utvilsomt vil tale
til gunst for den opplysningene gjelder.
Det praktiske er at opplysningene allerede er
alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre
steder, ofte fordi det har vært avholdt et rettsmøte.
At det har vært avholdt rettsmøte medfører ikke
nødvendigvis at unntaket fra taushetsplikten kommer til anvendelse. Det følger imidlertid av straffe
prosessloven at dommer er allment tilgjengelig i 5
år, jf. § 28. Etter dette tidspunktet anses opplysnin
gene ikke lenger å være allment tilgjengelige, der
som det krever mye ressurser for å få tak i opplys
ningene.
Skal opplysningene utleveres ut over dette, må
det skje i henhold til andre bestemmelser i lovfor
slaget.
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14.5.5

Opplysninger av betydning for
politiets arbeid

Om politiet har adgang til å utlevere opplysninger
som er taushetsbelagt av hensyn til politiets ar
beid, må bero på en konkret politifaglig vurdering
av om det fortsatt er nødvendig å holde opplysnin
gene hemmelige. Er opplysningene ikke taushets
belagt i henhold til lovforslaget § 14 første ledd, er
det opp til politiet selv å oppheve taushetsplikten.
Utleveringsadgangen følger her først og fremst av
en fortolkning av hovedbestemmelsen i utkastet §
14 andre ledd, og reguleres i liten grad av unn
takene. En del av unntakene kan likevel gis tilsva
rende anvendelse. Etterforskingsopplysninger
som er blitt alminnelig kjent, er det ikke «nødven
dig» å behandle fortrolig. Videre må etterfor
skingsopplysninger kunne brukes til forskning, jf.
lovforslaget § 25.

14.6 Politiets og påtalemyndighetens
utlevering i egen interesse
14.6.1

Innledning

Politiets primærformål er å forebygge og å bekjem
pe kriminalitet, og skal politiet kunne utføre sine
arbeidsoppgaver på en hensiktsmessig måte, må
det være lov til å utlevere opplysninger til dette
formålet. Typisk må politiet under en straffesak
kunne konfrontere siktede eller vitner med opplys
ninger som er mottatt fra et annet vitne. Slik må
hensynet til den som har en berettiget interesse i
hemmelighold, vike for andre hensyn som veier
tyngre, og avveiningen vil stort sett være mellom
interessen i en effektiv kriminalitetsbekjempelse
contra den enkeltes personvern.
Generelt vil adgangen til å utlevere opplysnin
ger i politiets egen interesse være videre enn der
som utleveringen skjer i andres interesse (motta
kerens interesse). Utleveringsadgangen vil variere
etter hvilket formål opplysningene utleveres til,
hvilke opplysninger som utleveres, om opplysnin
gene er verifiserte og hvem som er mottaker. Det
vil også være av betydning hvilken interesse den
berettigede har i taushet.
I personvernteorien er det vanlig å ta stilling til
om utlevering er en del av primærformålet, eller
om det blir et sekundærformål. Politimessige for
mål er i det alt vesentlige forenlige formål, se
punkt 11.4, og utvalget anbefaler uansett fastsatt i
lov at opplysninger innsamlet til ett politimessig
formål, kan brukes til et annet. Utlevering til politi
messige formål blir således å sammenligne med
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utlevering til primærformålet. Utvalget foreslår så
ledes ikke noen ytterligere begrensninger på utle
veringsadgangen av hensyn til personvernet. Det
te utelukker selvfølgelig ikke at utleveringen kan
oppleves meget inngripende, men her må person
vernet etter utvalgets anbefaling vike for kriminali
tetsbekjempelsen.

14.6.2

Utlevering ved partsinnsyn

I henhold til straffeprosessloven § 61c nr. 1 og
forvaltningsloven § 13b nr. 1 kan opplysningene
gjøres «kjent for sakens parter eller deres represen
tanter, og ellers for dem som opplysningene direkte
gjelder». Bestemmelsen unntar taushetsplikten
blant annet i de situasjoner partene har partsinn
syn, og omfatter delvis også fornærmede.
Utvalget anbefaler at bestemmelsen beholdes,
og at det ikke gjøres noen endringer i denne. Be
stemmelsen muliggjør kontradiksjon, som er en
sentral rettssikkerhetsgaranti.
I den enkelte straffesak skal bestemmelsen for
stås slik som i dag.
Utenfor den enkelte straffesak må forvaltningslo
vens partsbegrep legges til grunn. Utvalget antar
imidlertid at utlevering utenfor den enkelte straffe
sak til dem opplysningene direkte gjelder vil være
svært begrenset. Innsynsretten er knyttet til parts
begrepet, og ofte vil det ved forbyggende virksom
het eller ved service- eller bistandsfunksjonen ofte
ikke være noen «sak» i forvaltningslovens forstand
der noen har partsrettigheter etter forvaltningslo
ven.
Det nevnes for ordens skyld at utlevering som
ledd i partsinnsyn ikke alltid er i politiets interesse,
men ofte kan bli å anse som en utlevering i motta
kerorganets interesse. Temaet er likevel valgt be
handlet her.

14.6.3

Utlevering ved straffesaker

Politiets adgang til å utlevere opplysninger som
ledd i straffesak er regulert i straffeprosessloven §
61c nr. 2, hvor det fremgår «at opplysningene [kan]
brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhen
tet for, bl.a. kan de brukes i forbindelse med etterfor
sking, saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av
avgjørelsen, oppfølging og kontroll». Utvalget ønsker
ikke å gjøre noen endringer i det materielle innhol
det i denne bestemmelsen. Generelt bør det være
en vid adgang til å utlevere opplysninger som ledd
i straffesak. Er det begått et straffbart forhold, er
politiet generelt tildelt en rekke fullmakter for å
oppklare forholdet. Å kunne gå ut med opplysnin
ger når dette er nødvendig, må være blant det
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politiet kan foreta seg. Politiet får en vid adgang til
å utlevere opplysninger til private parter, for ek
sempel under et vitneavhør.
Dersom opplysninger primært blir samlet inn i
forebyggende øyemed, men senere tatt inn i straf
fesaken, er det bestemmelsen om utlevering til
straffesak som kommer til anvendelse. Slik skal
bestemmelsen også forstås i dag, når opplysninge
ne utleveres i forbindelse med etterforskingen.

14.6.4
14.6.4.1

Politiets virksomhet ut over den
enkelte straffesak – forebyggende
virksomhet
Oversikt over dagens nasjonale
regulering

Adgangen til å utlevere opplysninger utenfor den
enkelte straffesak følger i dag av tre regelsett. For
opplysninger fra straffesak åpner straffeprosesslo
ven § 61c nr. 5 for «at opplysninger gjøres kjent for
andre offentlige organer når formålet er å forebygge
lovovertredelser eller for å hindre at virksomhet blir
utøvd på en uforsvarlig måte» og straffeprosesslo
ven § 61c nr. 6 for «at opplysningene gjøres kjent for
andre enn offentlige organer når det er nødvendig for
å forebygge lovovertredelser eller for å hindre at virk
somhet blir utøvd på en uforsvarlig måte». Ved lov
21. mars 2003 nr. 18, se nærmere punkt 14.6.4.2,
ble straffeprosessloven § 61c nr. 5 endret til slik
som beskrevet ovenfor.
Politiets adgang til å utlevere opplysninger innsamlet utenfor den enkelte straffesak ble klargjort
ved vedtagelsen av ny politiloven. I henhold til
politiloven § 24 fjerde ledd nr. 2 kan opplysningene
bli gjort kjent for «andre offentlige myndigheter og
utenlandske samarbeidende politi- og sikkerhetsmyn
digheter når formålet er å forebygge eller avverge
straffbare handlinger». For utlevering til andre enn
offentlige organer gjelder unntaket i § 24 fjerde
ledd nr. 3, hvor taushetsplikten ikke er til hinder
for at opplysningen gjøres kjent for «vitner og kil
der når det er nødvendig for at politiet skal få opplys
ninger eller bistand til å forebygge eller avverge straff
bare handlinger».
I strafferegistreringsloven § 7, som er den elds
te bestemmelsen, har politiet fått en vid fullmakt til
å gi opplysninger til andre offentlige organer og
private parter i gitte situasjoner: «Bestemmelsene i
§§ 5 og 6 kommer ikke til anvendelse når politiet gir
opplysninger for å forebygge eller oppklare lovovertre
delser, eller for å forhindre at en virksomhet blir
utøvd på en uforsvarlig måte». Bestemmelsen tar
sikte på tilfeller hvor det ikke er aktuelt å gi en
politiattest, men bare å meddele opplysninger

muntlig eller skriftlig i den form som forholdene
tilsier. I Innstilling fra Straffelovrådet s. 33 står det
at rådet med § 7 andre ledd tenker på tilfeller «hvor
politiet på grunn av en persons opptreden eller virk
somhet gir opplysninger om at han tidligere har be
gått forbrytelser som det er fare for at han vil gjenta,
eller hvor en polititjenestemann som vitne gir opplys
ninger som bevis i en sak eller for øvrig for å oppklare
saken».
Adgangen til å gå ut med opplysninger til pri
vatpersoner utenfor den enkelte straffesak, ble be
handlet i Høyesterett i Rt. 1994 s. 1632. Saken
gjaldt en lensmannsbetjent som i sin fritid ga taus
hetsbelagte opplysninger om en annen person i
forbindelse med en krangel på en pub. I dommen
uttales:
«Det hensynet til personvern som ligger bak
taushetspliktbestemmelsene, tilsier at unntaks
bestemmelsen i §61c første ledd nr 5 bare kommer til anvendelse når det er en viss nødven
dighet eller forholdsmessighet i å gi ut ellers
taushetspliktbelagte opplysninger med sikte på
å forhindre lovbrudd. Blant annet må det være
en rimelig grunn til å frykte lovbrudd, og det
må avveies om lovbruddet kan avverges på an
nen måte».

14.6.4.2

Lovvedtak for å bekjempe barne- og
ungdomskriminalitet

I Besl.O. nr. 59 (2002-2003) ble det fattet vedtak
om endringer i straffeloven, straffeprosessloven og
politiloven for å gjøre det enklere å bekjempe barne- og ungdomskriminalitet. Blant annet ble straf
feprosessloven § 61c nr.5 endret til slik lovteksten
fremgår i punkt 14.6.4.1. Endringen trådte i kraft 1.
april 2003.
Endringen i straffeprosessloven innebærer en
presisering av politiets adgang til å gå ut med opp
lysninger i forebyggende øyemed. Utvalget vil
komme tilbake til dette i punkt 14.6.4.5. Videre
foreslås at politiet skal ha adgang til å pålegge
mottaker av opplysningene taushetsplikt. Dette er
også nærværende utvalg enig i, se nærmere punkt
14.15.

14.6.4.3

Hensyn bak bestemmelsene om
utlevering av opplysninger i
forebyggende øyemed

Fra et kriminalitetsbekjempelsessynspunkt er det
ønskelig at kriminalitet forebygges i så stor grad
som mulig. Som tidligere nevnt, blant annet i punkt
11.4.3.1, kan forebyggende virksomhet være et
større inngrep i personvernet enn etterforsking.
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Dette skyldes av at forebyggende virksomhet kjen
netegnes ved større usikkerhet omkring faktum,
og at det er nødvendig å samle inn store mengder
opplysninger uten at den registrerte kjenner til
det.
Selv om forebyggende virksomhet kan være
inngripende overfor den enkelte, er det likevel ak
septert og nødvendig at politiet driver slik virksom
het. Spørsmålet er hva politiet skal kunne foreta
seg i denne sammenheng. Utvalget har i kapittel
12 sett på hvilke personer som kan registreres, og i
kapittel 13 hvilke opplysninger som kan registres
om disse personene. I dette kapittelet ser utvalget
på om det skal være adgang til å utlevere opplys
ningene til andre enn politiet.
For i det hele tatt å drive forebyggende virk
somhet på en hensiktsmessig og effektiv måte må
politiet til en viss grad kunne utlevere opplysninge
ne, både til offentlige organer eller private parter.
Dersom kommunikasjonssperrer innebærer at po
litiet ikke blir så effektivt som det ellers kunne ha
vært, kan det sette både allmennhetens tillit og
tjenestemennenes arbeidsmoral på prøve. Utval
gets synspunkt er imidlertid at utleveringsadgan
gen ikke kan være den samme som i den enkelte
straffesak. Dette skyldes flere årsaker, hvorav
noen er nevnt ovenfor. Opplysninger er knyttet til
hendelser som antas å ville bli begått i fremtiden,
og det er en reell mulighet for at politiet tar feil. En
slik feil kan i mange sammenhenger virke inngri
pende og stigmatiserende for den som rammes.
Utvalget legger også vekt på at en begrenset utle
veringsadgang legitimerer at politiet kan samle inn
opplysninger i et bredere omfang og bruke disse
internt, enn det det burde vært adgang til dersom
utleveringsadgangen var vid. Dette har vært et
sentralt hensyn i utvalgets anbefalinger.

14.6.4.4

Unntak fra taushetsplikten for å
avverge straffbare handlinger

Utvalget anbefaler at det skal være adgang til å
utlevere opplysningene dersom det er nødvendig
for å avverge en straffbar handling. For at det skal
være nødvendig å avverge en straffbar handling,
må hendelsesforløpet ha kommet forholdsvis nært
gjennomføringen, i motsetning til den generelle
forebygging av straffbare handlinger, (se punkt
14.6.4.5). Det må således være forholdsvis pålitelig
kunnskap om at en straffbar handling er under
oppseiling. Dersom politiet får kjennskap til at
noen har planlagt et ran i en bestemt bankfilial på
et bestemt tidspunkt, må det være mulig for politi
et å gå ut med disse opplysningene til banken.
Dersom politiet kan gi opplysningene like godt
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uten å røpe hvem som er gjerningsmenn, må det
tilstrebes. Dersom bankfunksjonærene skjønner
hvem ranerne er, for eksempel på grunn av beskri
velse av modus hos tidligere kjente ranere, er det
likevel ikke brudd på taushetsplikten.
For opplysninger innhentet ved kommunika
sjonskontroll er adgangen til å bruke opplysninger
i forebyggende øyemed begrenset til å avverge en
straffbar handling som kan medføre frihetsstraff,
jf. straffeprosessloven § 216i første ledd bokstav d.
Politiet er således kjent med vurderingen. For opp
lysninger innhentet på annen måte enn ved kom
munikasjonskontroll, mener utvalget at det ikke er
nødvendig at handlingen kan medføre frihetsstraff.
Avvergingen kan for eksempel bestå i å advare
den eller de forbrytelsene er rettet mot, informere
gjerningspersonen om at hans planer er kjent eller
selv ved fysisk makt stanse gjerningspersonen. At
politiet skal ha en tilsvarende rett ved alle typer
straffbare handlinger, er naturlig. Dersom politiet
ikke skulle ha adgang til å gå ut med opplysninge
ne i disse tilfellene, ville dette kunne virke sterkt
støtende på befolkningen, og det ville være svært
frustrerende for politiet å vite at straffbare handlin
ger vil bli begått uten å ha adgang til å varsle dem
som kan forhindre det.
Ofte vil en avvergingssituasjon være preget av
at det er kort tid til handlingen antas å bli begått.
Utvalget har på denne bakgrunn foreslått en egen
hjemmel for disse situasjonene, som gir en videre
adgang til å utlevere enn det som gjelder for annen
forebyggende virksomhet.

14.6.4.5

Unntak fra taushetsplikten til
forebyggende virksomhet ut over den
avvergende

Generelt om utlevering av opplysninger i
forebyggende øyemed
Utvalget har vurdert om det skal være en adgang
til å utlevere opplysninger ut over de rent avver
gende situasjonene. Det kan lett tenkes situasjoner
hvor det ikke er en avvergelsessituasjon, men hvor
sterke hensyn taler for at politiet skal ha lov til å gå
ut med opplysningene. Blir en notorisk vinnings
kriminell med et narkotikaproblem ansatt som
hjemmehjelp i kommunen, vil det høyst sannsynlig
være kriminalitetsforebyggende for politiet å var
sle kommunen om dette.
Når det ikke er en avvergelsessituasjon, må
vilkårene for å gå ut med opplysningene være
strengere. Årsaken er at usikkerheten ved om det i
det hele tatt blir begått et straffbart forhold er stør
re enn i avvergelsessituasjonene, se punkt 14.6.4.3.
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Utvalget har for sin vurdering tatt utgangspunkt i
det alminnelige prinsippet i politiloven § 6, hvor
det fremgår at: «Politiet skal ikke ta i bruk sterkere
midler uten at svakere midler må antas utilstrekke
lige eller uhensiktsmessige, eller uten at slike forgje
ves har vært forsøkt. De midler som anvendes, må
være nødvendige og stå i forhold til situasjonens al
vor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene
for øvrig». Overført til den aktuelle problemstilling
innebærer dette at politiet må vurdere om utleve
ring er nødvendig for å forebygge den straffbare
handlingen, eller om det er mulig med såkalt «sva
kere midler».

Betydningen av hvem som er mottaker,
kombinert med opplysningens art
Hvem som er mottaker av opplysningen og opplys
ningens art, vil være sentrale momenter i vurderin
gen om politiet kan utlevere opplysningene, eller
om andre virkemidler bør vurderes. Adgangen til å
utlevere opplysningene bør være snevrere dersom
mottaker av opplysningene ikke er vant til å forhol
de seg til sensitive og taushetsbelagte opplysnin
ger. At politiet mistenker noen for å ville begå et
straffbart forhold, er i seg selv sensitivt. Selv innen
for denne kategorien opplysninger vil noen være
mer sensitive enn andre, for eksempel anses normalt mistanke om misbruk av mindreårige som
svært sensitivt, i motsetning til vilje til å overskride
fartsgrensene.
På bakgrunn av dette, har utvalget valgt å fo
reslå to bestemmelser: En for utlevering til offentli
ge organer og en for utlevering til private organer.
Dette er i samsvar med det som i dag følger av
straffeprosessloven § 61c nr. 5 og nr. 6, og som ble
vedtatt i Besl.O. nr. 59 (2002-2003). I Innst.O. nr.
37 (2002-2003) finnes følgende uttalelse, som utval
get slutter seg til:
«Taushetsbelagt informasjon må (...) kunne
brukes overfor andre offentlige organer i fore
byggende øyemed, når dette anses som hen
siktsmessig. I dette ligger at det vil være til
strekkelig at politiet har objektive holdepunk
ter for at straffbare handlinger av en viss alvor
lighet blir begått, og at det anser det naturlig
for å forebygge handlingen at et annet offentlig
organ gjøres oppmerksom på forholdet. Overfor private (...) bør gjelde et krav om at kommu
nikasjon i forebyggende øyemed skal være
nødvendig for å forebygge en kriminell hand
ling, som politiet har rimelig kunnskap om at
vil finne sted. Kommunikasjon av taushetsbe
lagte opplysninger til private må med andre ord
være påkrevd. Det vil ikke være tilstrekkelig at

politiet anser kommunikasjonen som et av flere
hensiktsmessige midler».
Med objektive holdepunkter må forstås en viss
grad av sannsynlighet, slik som utvalget har be
skrevet i punkt 12.5.5.2. Forebygging retter seg
ikke bare mot handlinger som «blir begått», men
også der det er holdepunkter for at straffbare
handlinger vil bli begått. Det må være tilstrekkelig
at det foreligger en objektivt basert mulighet for at
straffbare handlinger vil bli begått. Hvor godt for
ankret politiets antagelse må være, varierer med
hvilken type straffbar handling det er snakk om.
For meget alvorlige handlinger må det kreves for
holdmessig mindre, enn ved mer bagatellmessige
handlinger. Har politiet kommet under vær med at
en misfornøyd skattebetaler planlegger å sprenge
ligningssjefens hus i luften, stiller det seg annerle
des enn om vedkommende bare planlegger å gi
uttrykk for sin misnøye ved å legge en kinaputt i
ligningssjefens postkasse. Politiets vurdering vil
derfor gjerne bestå av to elementer: Sannsynlighe
ten for at den straffbare handling vil bli begått og
konsekvensene av at den straffbare handling finner
sted. I noen situasjoner vil også personvernkonse
kvensene i form av stigmatisering eller redusert
mulighet for resosialisering for den mulige gjer
ningsmann av at politiet går ut med sine mistanker
være et element.
Adgangen til å utlevere opplysninger, må som
nevnt ses i sammenheng med opplysningenes ka
rakter og kvalitet, herunder om de er verifisert.
Utvalget anbefaler at det gis særskilte regler for
utlevering av opplysninger som er ikke-verifiserte
utenfor straffesaker. Disse reglene vil særlig gjel
de utlevering i forebyggende øyemed. Problemstil
lingen drøftes særskilt i punkt 14.11. Problemet er
imidlertid så aktuelt i forebyggende virksomhet at
utvalget anbefaler at det i lovutkastet § 19 tredje
ledd tas inn egne regler om ikke-verifiserte opplys
ninger. At opplysningene er ikke-verifiserte blir et
moment i vurderingen av om utlevering er for
holdsmessig.
Politiets adgang til å utlevere opplysninger i
forebyggende øyemed i egen interesse etter lov
utkastet § 19, må skilles fra adgangen til å utlevere
opplysninger i mottakerorganets interesser i §§ 22
23. En rekke offentlige organer har arbeidsoppgaver som, på samme måte som politiet, innebærer
kontrollfunksjoner. I den grad opplysninger skal
utleveres til et slikt formål, følger adgangen av
lovutkastet § 22. Den utleveringen som omtales i
dette punktet, er i politiets egen interesse, og er fra
et personvernperspektiv en del av primærformålet
med innsamlingen av opplysningene.
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Andre mindre inngripende midler som først må
prøves
En annen side ved at «svakere midler» først skal
brukes, jf. politiloven § 6, er at politiet før utleve
ring av taushetsbelagte opplysninger, må vurdere
om effektiv forebygging like gjerne kan gjennom
føres ved for eksempel spaning eller ved å varsle
den mulige gjerningsmannen om at man vet om
hans eller hennes hensikt. Dette er i samsvar med
hva Høyesterett kom til i Rt. 1994 s. 1632, se punkt
14.6.4.1.
Som alternativt virkemiddel anbefaler utvalget
at politiet så langt som mulig tilstreber å varsle den
som antas å ville begå den straffbare handlingen. I
de aller fleste tilfellene vil det oppleves som minst
inngripende for den det gjelder selv å bli varslet,
uten at verken offentlige organer eller private blir
innblandet. Et eksempel kan være at den som tidli
gere er dømt for seksuelle overgrep mot barn be
gynner å trene småjentelaget i fotball. Politiet har
mulighet til både å varsle den dømte og å varsle
idrettslaget. Utvalget mener at situasjonen må vur
deres konkret, men slik at man så langt som mulig
bør vurdere å varsle den dømte selv først, slik at
han selv får mulighet til å trekke seg som trener.
Reagerer han ikke på politiets henvendelse, må det
derimot være adgang for politiet til å varsle idretts
laget. Politiet må i så fall vurdere grundig hvem i
idrettslaget som bør varsles, og det bør skje på en
slik måte at færrest mulig får kjennskap til opplys
ningene. I de aller fleste tilfellene er det ledelsen
som bør varsles. Derimot bør det ikke være grunn
lag for å varsle hele nabolaget om at en «pedofil»
bor i nærmiljøet.
Varsling forutsetter imidlertid at det er mulig
og at det er hensiktsmessig. Varsling kan være
umulig, fordi politiet ikke vet hvor personen befin
ner seg. I noen situasjoner fremstår varsling også
for øvrig som uhensiktsmessig. For eksempel der
det ikke kan antas å forhindre at en kriminell hand
ling begås. For sterkt rusbelastede vinningskrimi
nelle vil varsel om at man vet om deres planer, i
liten grad ha forebyggende effekt. Disse kriminelle
særkjennes i stor grad av to samvirkende karak
teristika: Ruspåvirkningen reduserer evnen til å
overskue konsekvensene av handlingene (herun
der risikoen for å bli tatt), og rusavhengigheten er
en «drivkraft» som gjør at de er villig til å «aksepte
re» større risikoer enn andre. En annen situasjon
hvor varsling fremstår ikke bare uhensiktsmessig,
men som noe som vil virke direkte mot sin hensikt,
er hvor det kan røpe politiets kjennskap til et orga
nisert kriminelt miljø eller lignende. Typisk der
som politiet tror at det vil komme en narkotikale
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veranse til Norge. Det vil neppe være hensiktsmes
sig å varsle den antatte mottaker at politiet er på
sporet av dette, da dette sannsynligvis kun inne
bærer at de endrer ruten eller utsetter leveringen,
og fortsatt kriminell virksomhet vil skje på enda
mer fordekt måte. For politiet vil det her fremstå
som fornuftig å ta en person på ferske spor, før
narkotikaen sprer seg i Norge. I en slik situasjon
må det helt klart være legitimt å varsle havnemyn
dighetene, transportselskaper (for eksempel rede
rier) og tollvesenet.

14.6.4.6

Særlig om utlevering av opplysninger til
private

Med jevne mellomrom reises spørsmålet om politi
ets rett eller plikt til å varsle befolkningen om farer
de utsettes for på bakgrunn av politiets kjennskap
til andre personers atferd. Det temaet som har
vært mest fremme i pressen, er politiets rett og
plikt til å varsle et lokalsamfunn om at det bor en
pedofil i nabolaget. Publikums ønske om å bli vars
let vil alltid være størst der de potensielle ofrene
ikke er i stand til å ta vare på seg selv, enten på
grunn av alder, sykdom eller annet. Samfunnets
krav til beskyttelse og informasjon blir stadig stør
re, se punkt 7.6. Dette er godt synlig i økningen av
antall situasjoner hvor det er adgang til å kreve
politiattest, se punkt 15.7. I dag kreves det politiat
test for å arbeide innen barnevern, barnehage og
grunnskole, selv om de som ble ansatt før kravet
ble innført aldri har levert attest. Slik utvalget vil
komme tilbake til i kapittel 15 om vandelskontroll
og politiattester, er tiltroen til politiattestene ofte
for stor. Utvalgets oppfatning er at det fortsatt er
nødvendig å ha en alminnelig kontroll med folk
gjennom referanse, attester med videre.
Det utvalget tar opp i dette punktet er en even
tuell rett og plikt for politiet til å utlevere opplysnin
ger ut over politiattestsituasjonene. Adgangen til å
utstede politiattest er i utgangspunktet uttømmen
de, og hensikten er å begrense de situasjonene der
andre enn politiet får kjennskap til at en person er
ilagt straff. Hensynet til resosialisering og straffens
individualpreventive virkning står sterkt i denne
sammenheng. En person bør i utgangspunktet
være ferdig med å sone sin straff når domstolens
idømte straff eller annen ilagt straff er fullbyrdet.
Det er imidlertid noen typer kriminalitet hvor
gjentagelsesfaren erfaringsmessig er særlig stor,
og hvor ofrene ofte er svært forsvarsløse. Et ek
sempel er overgrep mot barn. Utvalget har for
ståelse for at det fra foreldres synspunkt er øns
kelig å bli varslet om de farer som finnes i nabola
get. Utvalget anbefaler likevel strenge grenser for
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politiet til å gå ut med opplysninger til private per
soner i disse tilfellene. Utvalget kan ikke se at det
har en positiv virkning om politiet på generelt
grunnlag skulle få en rett til å informere et nabolag
om at det er flyttet inn en vinningskriminell eller
pedofil. I de langt fleste tilfeller vil dette spre unø
dig frykt i lokalmiljøet. Samtidig vil det være stig
matiserende og totalt ødeleggende for den det gjel
der, og hindre enhver form for resosialisering. Ut
valget setter imidlertid heller ingen absolutt hin
der for å varsle i situasjoner der det ut fra politiets
synspunkt er nødvendig for å forebygge en straff
bar handling. Typisk vil være der den som tidligere
er dømt for seksuelle overgrep ikke slutter som
trener for jentelaget, eller fortsetter å oppsøke den
lokale svømmehallen med sikte på å komme i kon
takt med barn, selv om politiet har bedt ham om å
avstå fra dette. I disse situasjonene må det være
adgang til å varsle ledelsen i idrettslaget og svøm
mehallen. Utvalget kan imidlertid ikke se for seg
situasjoner der utvalget vil anbefale at et helt lo
kalmiljø varsles. Etter utvalgets oppfatning vil en
slik adgang neppe ha den ønskede kriminalitetsbe
kjempende effekt, men kan utløse uønskede virk
ninger som redsel og mistenksomhet. En slik vars
ling utløser også andre problemer. Utvalget finner
grunn til å peke på følgende: Hvor stort er nabola
get, og til hvor mange og hvordan skal varslingen
finne sted. Skal nabolaget være skolekretsen, er
det bare foreldre eller andre omsorgspersoner til
barn som skal varsles, og hvordan skal det i så fall
skje? Det er også grunn til å fremheve at en praksis
med å varsle kan skape en falsk trygghetsfølelse i
de områder der noe slikt varsel ikke har skjedd.
Med den mobiliteten som finnes i samfunnet i dag,
er det all grunn til å tro at personer med pedofil
legning vil søke ut av det området han er bosatt,
dersom nabolaget er varslet, og for eksempel søke
å oppnå kontakt med barn som oppholder seg på
idrettsplassen i en annen krets eller bydel. Det
eneste man da vil ha oppnådd er i tilfellet å ha
flyttet kriminaliteten til et område hvor verken all
mennheten eller politiet kjenner til, og følger med
på den pedofiles bevegelser.
Utvalget vil heller ikke unnlate å peke på vans
keligheten med å avgrense hva det i tilfelle skal
være adgang til å varsle om. Barn er særlig utsatt,
men åpnes det for varsel til nabolaget i slike tilfel
ler, kan det bli vanskelig å begrunne hvorfor ikke
de enslige pensjonister skal varsles om at en som
er dømt for flere tilfeller av eldreran nå er løslatt og
har bosatt seg i området. Dersom imidlertid en
tidligere kjent pedofil leier hybel hos en småbarns
familie eller en ransmann leier hos en eldre, enslig
godt bemidlet person, kan det etter omstendighe

tene være forsvarlig at politiet varsler hybelverten
om hvem han har fått inn i huset.
Rent generelt vil utvalget konkludere med at
det må foreligge en forholdsvis konkret fare for at
en straffedømt vil begå nye straffbare handlinger
rettet mot den eller dem det er aktuelt å under
rette, før slik underretning gis.
Videre kan det være grunn til å sondre mellom
varsling av eget tiltak og besvarelse av henvendel
ser fra publikum. Dersom en privatperson henven
der seg til politiet med spørsmål om vaskehjelpen
han har ansatt til å gjøre rent i huset, kan politiet
kun gi ham opplysninger dersom vaskehjelpen er
kjent som vinningskriminell og vilkårene etter lov
utkastet § 19 er oppfylt, det vil si dersom det anses
nødvendig for å forebygge en straffbar handling. Å
forvente at politiet av eget tiltak skal varsle, vil
imidlertid være urimelig.

14.6.4.7

Unntak fra taushetsplikten for å
verifisere opplysninger

Utvalget anbefaler i punkt 14.11 at det skal være en
svært snever adgang til å utlevere ikke-verifiserte
opplysninger. Regelen kommer til anvendelse på
all utlevering, også i forebyggende øyemed. Utval
get har på bakgrunn av dette drøftet hvorvidt det
skal være adgang til å utlevere opplysningene i
forebyggende øyemed for å verifisere dem.
I politirekommandasjonen punkt 5.5.ii, som er
omtalt i punkt 14.3.1.1, anbefales at opplysninger
bør verifiseres senest ved utlevering. Danielsen
utvalget drøftet i punkt 15.6.3 om PST skal ha adgang til å utlevere usikre opplysninger, og utvalget
kom til at det i enkelte tilfeller kan være nødven
dig:
«Kravet om at det bare er vitterlige kjensgjer
ninger som kan videreformidles, bør derfor
ikke legges til grunn. På den annen side går det
en nedre grense mot rene rykter som ikke kan
verifiseres. Slike opplysninger skal selvfølgelig
ikke utleveres».
Uttalelsen er relevant også for det alminnelige
politiet.
Utvalgets oppfatning er at det til tider er nød
vendig å involvere andre for å få verifisert opplys
ninger. Dette står sentralt i etterforsking, og det er
unntak fra taushetsplikten som åpner for slik utle
vering. Utvalget anbefaler at politiet gis en slik rett
også utenfor straffesaken. For eksempel kan det
være nødvendig for politiet å høre med en tyster
hva han tror om et anonymt tips, eller det kan være
nødvendig med utveksling av opplysninger med en
utenlandsk polititjenestemann i verifiseringsøye
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med. Politiets adgang til å utlevere denne type
ikke-verifiserte opplysninger må være begrenset,
da opplysningenes kvalitet er svært lav. Politiet må
ha forsøkt andre muligheter til å verifisere opplys
ningene først, og det må være et krav at det er av
viktighet for politiet å verifisere opplysningene.
For eksempel bør politiet forsøke å verifisere opp
lysningene uten at den personen opplysningene
gjelder blir identifisert.

14.6.4.8

Myndighet til å beslutte utlevering av
opplysningene

Utvalget har drøftet hvem som skal ha adgang til å
utlevere opplysninger, og anbefaler at dette ligger
til politiet som organ. Dette innebærer at det ikke
er opp til den enkelte politimann å beslutte om
opplysningene skal utleveres eller ikke. Det er or
ganet som skal utlevere opplysningen, og beslut
ning bør derfor treffes på et overordnet nivå. Det
er naturlig at dette tilligger den behandlingsan
svarlige, som ansvarlig for hele behandlingen. Et
ter alminnelige prinsipper kan dette delegeres til
den som har det daglig behandlingsansvar, se
punkt 9.5, og nærmere bestemmelser om dette bør
gis i form av forskrift.
Utvalget ser det som viktig at det blir notoritet
rundt utleveringen, både om hvilke opplysninger
som er utlevert, hvem opplysningene er utlevert til
og hvorfor de er blitt utlevert.
Utvalget har på bakgrunn av dette drøftet om
opplysningene bør utleveres skriftlig. Ved skrift
lighet vil presisjonsnivået øke i forhold til muntlig
utlevering. I praksis vil også terskelen for å utleve
re opplysninger bli noe høyere, da det krever mer
forberedelse å skrive opplysningene ned. Det må
antas at et mottakerorgan uansett vil skrive ned
opplysninger de mottar fra politiet, og da er det
ønskelig at informasjonen i stedet kommer korrekt
og direkte fra politiet. Skriftlighet vil imidlertid
kunne gjøre utleveringen mer arbeidskrevende og
omstendelig for politiet, men som nevnt, er dette i
og for seg ønskelig i disse tilfellene. Utvalget har
forståelse for at skriftlig utlevering ikke lar seg
gjøre i alle situasjoner, og foreslår derfor at utleve
ring fortrinnsvis bør skje skriftlig. Unntak kan gjø
res særlig der det ikke er tid til å skrive opplysnin
gene ned, men utvalget antar at dette vil dreie seg
om et fåtall tilfeller, da det ellers vil være snakk om
å avverge lovbrudd, som ikke har krav om skrift
lighet, jf. lovforslaget § 19 første ledd. Dersom opp
lysningene blir utlevert muntlig, må dette nedfel
les skriftlig i ettertid. Hvilken løsning som velges
for å skape notoritet rundt utleveringen, vil være
opp til forskriftsmyndighetene, eventuelt behand
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lingsansvarlig. En mulighet kan være å ha en utle
veringsjournal.
Er opplysningene ikke-verifiserte, må mottaker
varsles om dette i samsvar med lovforslaget § 28.
Dersom politiet på et senere tidspunkt skulle bli
kjent med at opplysningene er uriktige, må motta
ker av opplysningene varsles om dette. Det må
derfor etableres et system som gjør det mulig å
finne igjen mottakere av ikke-verifisert informa
sjon.

14.6.5

Utlevering for å ivareta andre
politioppgaver enn
kriminalitetsbekjempelse

14.6.5.1

Oversikt over problemstillingen

Politiets arbeid utenfor kriminalitetsbekjempelsen
består blant annet av serviceoppgaver, hjelpeopp
gaver og bistand. Videre er deler av ordenstjenes
ten ikke nødvendigvis kriminalitetsbekjempende,
som for eksempel trafikkregulering, se punkt
8.6.3. I dette punktet vurderer utvalget når politiet
skal ha lov til å utlevere opplysninger til disse for
målene i politiets egen interesse.
Er hensikten å bistå andre offentlige organer
eller private med informasjon som de skal bruke til
sine oppgaver, så behandles dette i punkt 14.8.

14.6.5.2

Dagens regulering

I henhold til straffeprosessloven § 61c nr. 7 er
taushetsplikten i straffesak ikke til hinder for at
«det til andre offentlige organer blir gitt (...) opplys
ninger som det er nødvendig å gi for å fremme politi
ets oppgaver». Bestemmelsen må forstås slik at den
gjelder både politiet og påtalemyndigheten. Be
stemmelsen har sannsynligvis størst praktisk be
tydning for hjelpe- og bistandsoppgaven beskrevet
i politiloven § 2 nr. 4, se Bjerke/Keiserud s. 267, da
utlevering av opplysninger til offentlige organer
som ledd i den enkelte straffesak følger av § 61c nr.
2 og i forebyggende virksomhet av § 61c nr. 5. Med
begrepet «nødvendig» gis uttrykk for at det skal
mer til enn at formidlingen har «naturlig sammen
heng med» politiets hjelpe- og bistandsoppgaver.
Av forvaltningslovens § 13b første ledd nr. 5
følger det at taushetsplikten ikke er til hinder for
«at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorgan
er opplysninger (...) som det er nødvendig å gi for å
fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks
eller oppnevningsgrunnlag». Bestemmelsen må for
stås slik at den åpner for utlevering av opplysnin
ger til hjelpetjeneste, servicefunksjon med videre
av opplysninger samlet inn utenfor straffesak.
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Opplysninger som er nødvendige for å
fremme politiets oppgaver

Utvalget har drøftet hvilken adgang politiet skal ha
til å utlevere opplysninger til andre politioppgaver
enn de kriminalitetsbekjempende, og anbefaler at
det gis unntak fra taushetsplikten for opplysninger
som er nødvendige for å løse disse oppgavene.
Med nødvendig skal, som nå, forstås at det er den
eneste fornuftige eller praktiske måten politiet kan
løse oppgaven.
Et eksempel på en slik situasjon kan for eksem
pel være følgende: Når sivilforsvaret skal gjennom
søke et område i forbindelse med en truende flom
katastrofe, må politiet ha adgang til å opplyse om
hvor de rusbelastede uteliggerne har sine skju
lesteder, og etter omstendighetene også hvor og
hvor mange som vanligvis oppholder seg der.

14.7 Politiets og påtalemyndighetens
informasjon til allmennheten i
straffesaker
14.7.1

Innledning

I dag er det en etablert ordning at politiet kan gi
informasjon til allmennheten i straffesaker. I prak
sis skjer dette gjennom pressen, og stadig mer
spalteplass brukes på politiets etterforsking og
rettsforfølgning av kriminelle handlinger. Det er
nok også en alminnelig oppfatning at artiklene blir
mer sensasjonspreget og detaljerte, og presset for
den som rammes oppleves som stadig større. Ut
valget har på bakgrunn av dette vurdert hvilken
adgang politiet skal ha til å informere allmenn
heten i straffesaker.

14.7.2
14.7.2.1

Dagens lovgivning og internasjonale
rammer for lovgivningen
Taushetsplikten

I henhold til straffeprosessloven § 61c første ledd
nr. 9 er taushetsplikten ikke til hinder for «at stats
advokaten, politimesteren eller den disse gir full
makt, gir allmennheten informasjon om straffesaker
i samsvar med regler gitt av riksadvokaten». Riksad
vokatens rundskriv er av 12. februar 1981 (Del II –
nr. 1/1981) med senere presiseringer gitt i tilknyt
ning til aktuelle saker, se Bjerke/Keiserud s. 269
270. Ved innføringen av bestemmelsen ble offent
lighet i straffesaksbehandlingen ansett som en
nødvendig forutsetning for at et av primærformåle
ne, allmennprevensjon, skulle oppnås. Offentlighet

i straffesaker skal også bidra til å beholde roen i
samfunnet, og gi grunnlag for kontroll med myn
dighetsutøvelsen. Bestemmelsen er unik i den forstand at den gjør unntak fra taushetsplikten til fordel for allmennheten.
En annen generell bestemmelse finnes i poli
tiinstruksen § 5-5 tredje ledd, hvor det står:
«Med de begrensninger som følger av lov, og
så langt det ellers finnes mulig og tjenestemes
sig forsvarlig, skal politiet på forespørsel gi al
menheten og massemedia opplysninger om
etaten og dens arbeid».
For kommunikasjon til allmennheten anbefaler
politirekommandasjonen at det finnes et klart
rettslig grunnlag, jf. politirekommandasjonen
punkt 5.3.i, hvor det står at det må «exists a clear
legal obligation or authorisation» (se punkt
14.3.1.3). Et annet aktuelt alternativ i forhold til
utlevering til allmennheten kan være der utleve
ring skjer i den registrertes interesse, jf. politire
kommandasjonen punkt 5.3.ii a, for eksempel for å
unngå en forveksling. Klart rettslig grunnlag er i
samsvar med de krav som følger av EMK artikkel
8. Uskyldspresumpsjonen i EMK artikkel 6 nr. 2
setter grenser for at politiet i sin informasjon under
etterforskning fremkommer med argumentasjon
som trekker i retning av siktedes skyld.

14.7.2.2

Andre regler av betydning for politiets
adgang til å informere allmennheten

Uten et unntak fra taushetsplikten hvor politiet har
rett til å informere allmennheten, er det fortsatt
situasjoner der allmennheten får innsyn. For ek
sempel er det både møteoffentlighet og referatof
fentlighet i straffesaker, se punkt 3.4.5. Likevel er
det en liten andel straffesaker som kommer for
retten. Ifølge kriminalitetsstatistikken pr. 1. januar
2002 ble det kun tatt ut tiltale i 17 % av sakene. I
tillegg kommer saker pådømt i forhørsrett og sa
ker som ender i retten for å avgjøre ikke-vedtatte
forelegg.

14.7.3

Hensyn bak politiets og
påtalemyndighetens
informasjonsadgang til
allmennheten

Det følger allerede av andre unntak fra taushets
plikten at politiet har adgang til å gå ut med infor
masjon til allmennheten, for eksempel ved en et
terlysning som ledd i en etterforsking, jf. lovforsla
get § 18.
Det er imidlertid også andre hensyn som kan
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tale for utlevering av opplysninger til allmennheten
i straffesaker. Å informere allmennheten vil ha en
viss allmennpreventiv effekt, som kan påvirke and
re til å avstå fra straffbare handlinger. Samtidig
skal informasjon om straffesaker gi allmennheten
grunnlag for kontroll av politiets virksomhet. Kon
troll er viktig så lenge politiet har rett til å bruke
svært inngripende virkemidler i sitt arbeid. Viktig
er også den beroligende effekt det har på allmenn
heten at enhver ser at politiet bekjemper kriminali
tet. I et åpent og demokratisk samfunn forventer
dessuten allmennheten å bli informert om krimi
nelle handlinger, og å bli beskyttet av politiet mot
at slike handlinger rammer dem. Det er således
ønskelig å gi allmennheten et innsyn som viser
hvordan politiet prioriterer sin innsats på en måte
som underbygger denne forventningen om beskyt
telse.
På den annen side kan det ikke brukes som
argument at offentliggjøring skal påføre den som
er mistenkt, siktet eller dømt en ytterligere belast
ning, slik som gapestokken i sin tid gjorde. Stigma
tiseringen er en uønsket bieffekt, og ikke et mål.
Det er også hensyn som taler mot at politiet
skal ha adgang til å utlevere opplysninger til all
mennheten. På et tidlig stadium i etterforskingen
vil informasjonen kunne være beheftet med stor
usikkerhet. Det har videre skjedd en endring i
media de siste årene, som har ført til at dekningen
av saker i alle fall oppleves som mer belastende
enn tidligere. Vi har fått flere informasjonskanaler,
og muligheten for raskt å formidle informasjon er
betydelig forbedret. Samtidig har befolkningens
interesse i å høre om kriminelle handlinger som er
begått i alle fall ikke avtatt. Resultatet er at alle
informasjonskanaler presenterer stadig mer stoff
av denne karakter. Press mot politiet for å få tilgang til slik informasjon har økt. Interessen må
også ses i sammenheng med at presentasjonen
stadig skjer nærmere den kriminelle handling i tid.
Både TV og nettaviser presenterer stoff like etter
handlinger er begått. Dette fører til at den som
rammes ofte opplever pressedekningen som en
like stor eller større belastning enn selve straffen.
Et argument for utlevering av opplysninger fra po
litiet i disse situasjonene, er likevel at pressen uan
sett vil dekke begivenheten, og at det kan være en
mindre belastning for den som rammes, dersom
dekningen er basert på korrekt faktum fra politiet,
og ikke pressens spekulasjoner.
Utvalget nevner at pressens dekning av straffe
saker har ført til at et utvalg bestående av represen
tanter fra Advokatforeningen og Riksadvokatem
betet har utarbeidet retningslinjer og diverse anbe
falinger vedrørende taushetsplikten i denne sam
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menheng, se Rapport av 25. oktober 2001 fra
fellesutvalg nedsatt av Advokatforeningen og riks
advokaten om «Politiets og forsvarernes forhold til
mediene under etterforsking av straffesaker».

14.7.4
14.7.4.1

Rett til å utlevere opplysninger til
allmennheten
Hjemmel til å utlevere opplysninger til
allmennheten

Utvalget har vurdert om politiet fortsatt bør ha rett
til å utlevere opplysninger til allmennheten, og
kommet til at de bør ha det. De hensyn som er
beskrevet i punkt 14.7.3 taler totalt sett for et unn
tak fra taushetsplikten til fordel for allmennheten.
Utvalget anbefaler imidlertid at hjemmel til slik
utlevering følger av politiregisterloven. Det nevnes
også at allerede da bestemmelsen ble vedtatt førs
te gang i påtaleinstruksen av 1985, var man inne på
om det skulle fastsettes nærmere rammer i lovs
form. Justisdepartementet uttalte i foredraget til
påtaleinstruksen:
«En annen ting er at det kan reises spørsmål
om det i paragrafen bør angis nærmere ram
mer for riksadvokatens kompetanse til etter nr.
8 å gi regler om når det kan gis informasjon om
straffesaker til allmennheten».
Den vekt det legges på utleveringsgrunnlaget i
EMK artikkel 8 har ytterligere forsterket dette.
Hjemmelsgrunnlaget må fastsette de ytre ram
mene for når politiet kan utlevere opplysninger.
Ytterligere bestemmelser anbefaler utvalget at blir
fastsatt i forskrifts form, se punkt 14.7.5.

14.7.4.2

Unntak fra taushetsplikten for å
utlevere til allmennheten

Innledning
Utvalget har sett nærmere på hvilke hensyn som
kan begrunne utlevering av opplysninger til all
mennheten. I dag angis formålene hovedsakelig i
rundskrivet 12. februar 1981 (Del II – nr. 1/1981)
punkt 4 bokstav a-d. Utvalget har valgt å foreslå en
ny lovtekst som fremgår av lovutkastet § 26. Årsa
ken til at utvalget foreslår en ny lovbestemmelse
om hvilke formål som kan fremmes gjennom infor
masjonen til allmennheten er todelt. For det første
bør en bestemmelse som gjør slike innhugg i de
interesser taushetsplikten og alminnelig person
vernregler skal beskytte, være gjenstand for en
demokratisk kontroll og beslutning som lovgiv
ningsformen gir. Dernest er det etter utvalgets me
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ning best i harmoni med de krav som følger av
EMK artikkel 8 nr. 2 at allmennheten gjennom
loven blir presentert for hovedrammene når de må
påregne at informasjon fra straffesaker gjøres
kjent for allmennheten.
Etter utvalgets oppfatning bør adgang til å gi
allmennheten informasjon fra straffesaker være
begrunnet i de formål som følger i kommende av
snitt.

Straffeforfølgningens preventive virkning
Den allmennpreventive virkning av straffen inn
bærer at straffeforfølgningen skal være avskrek
kende og dels at den skal være normunderbyggen
de, og i en viss grad normskapende.
Den avskrekkende virkning knytter seg særlig
til den type overtredelser som ikke møter morals
ke eller etiske bebreidelser, slik som for eksempel
formalovertredelser på veitrafikkens område. Skal
straffeforfølgningen kunne ha den tilsiktede virk
ning i slike tilfeller, er det nær sagt en nødvendig
het at politi og påtalemyndighet har adgang til å
orientere allmennenheten om forfølgningen. Skul
le taushetsplikten hindre dette, ville overtredelse
ne i stor utstrekning bli avgjort i det skjulte gjen
nom betaling av en ilagt bot. For den overtredel
sestype det er her snakk om, vil den allmennpre
ventive virkning av straffetrussel nærmest være
fraværende, all den tid en stor del av befolkningen
ser overtredelene bare som «straffbare», men ikke
som «ulovlige». Allmennprevensjonen vil ligge i
oppdagelsesrisikoen og håndhevningen av norme
ne. Fjerner man kunnskapen om dette, vil man
langt på vei stå igjen med bare den individualpre
ventive virkning. Og selv om straffens stigmati
serende virkning ikke skal være noe mål i seg selv,
er det temmelig klart at også den individualpreven
tive virkningen vil bli redusert hvis lovovertrede
ren kan føle seg rimelig sikker på at straffen redu
seres til en anonym betalingsforpliktelse.
For lovovertredelser som møtes med en mo
ralsk bebreidelse, skal allmennprevensjonen bidra
til å bygge oppunder de moralske normer. Dette
kan bare skje ved at det blir kjent at det reageres
på overtredelser, og ikke minst med hvilken inten
sitet overtredelser forfølges og straffes. En slik
virkning er – i alle fall for overtredelsestyper som
ikke blir gjenstand for domstolsbehandling – av
hengig av at det fra politiet og påtalemyndigheten
gis informasjon om de straffbare forhold. Slik infor
masjon kan, i alle fall i mindre forhold, være umu
lig å gi uten at allmennheten forstår hvem og hvil
ken hendelse informasjonen gjelder. En taushets
plikt som hindrer slik informasjon vil derfor over

tid kunne bidra til å redusere straffeforfølgningens
preventive virkning.

Den sosiale ro
Adgangen til å gi opplysninger fra straffesaker
uten hinder av taushetsplikten kan også bidra til å
øke tryggheten i befolkningen. Dersom det i mas
semedia blir kjent at en innbruddstyv som har herjet i området er tatt, vil det øke den enkeltes følelse
av sikkerhet. Det styrker også tilliten til politiet
som organ at de kan opplyse om sine aksjoner. Det
har utviklet seg en praksis hvor politiet i forbindel
se med etterforsking av straffesaker uttaler at sik
tede «er en kjenning av politiet». Utvalget mener at
slike uttalelser bør være tillatt. Det har en beroli
gende effekt på befolkningen å få vite at handlin
gen begås av et miljø politiet tross alt har kunn
skap om, og er i stand til å bekjempe kriminaliteten
i dette.

Offentlig kontroll med myndighetsutøvelsen
Mistenktes rettssikkerhet under forfølgningen er i
dagens regelverk i betydelig grad ivaretatt på and
re måter enn ved offentlig innsyn i straffeforfølg
ningen. Det er tilstrekkelig å vise til retten til for
svarer, rett til dokumentinnsyn og rettslig prøving
av de mest inngripende etterforskingsmidler.
Tvert imot er det slik at mange som blir gjenstand
for straffeforfølgning ser offentligheten som et an
grep på personvernet.
Slik utvalget ser det, vil derfor behovet for of
fentlig kontroll med politiets og påtalemyndighe
tens myndighetsutøvelse være knyttet til tre forhold:
– Kontroll med at det skjer en likebehandling
ved reaksjonsileggelsen, særlig at ingen slip
per urimelig mildt. Urimelig strenge reaksjo
ner vil normalt bli angrepet av siktede selv.
– Bruken av tvangsmidler og etterforskingsmid
ler, særlig mer generelt om hvordan de brukes
eller ikke brukes. Kontrollen i den enkelte sak
vil normalt være ivaretatt gjennom domstol
sprøving. Bruk av tvangs- og etterforskings
midler skal skje som et middel til å oppklare
straffbare forhold, og derigjennom bidra til å
beskytte allmennheten mot kriminell virksom
het. Allmennheten har derfor en rett til å føre
kontroll med hvordan disse metoder og midler
brukes.
– Kontroll med hvordan politiet og påtalemyndig
heten bruker og fordeler sine ressurser. An
vendes det mest ressurser på de straffbare forhold som betyr mest for allmennhetens retts
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vern og opplevde trygghetsfølelse, og gis det
for overtredelser en reaksjon som er adekvat.
Adgang for politiet og påtalemyndigheten til å gi
opplysninger til å belyse ovenstående forhold er
vesentlig for allmennhetens tillit til de rettshånd
hevende myndigheter. Selv om slike opplysninger
i betydelig utstrekning kan gis anonymt, må regel
verket også ta i betraktning at informasjon av oven
nevnte karakter i stor, og kanskje stadig større,
utstrekning skjer i tilknytning til konkrete saker
som påkaller allmennhetens interesse. Skal det
være mulig for politiet og påtalemyndigheten å del
ta i den offentlige debatt må taushetspliktsreglene
inneholde et unntak som i gjeldende straffepro
sesslov § 61c første ledd nr. 9.
Utvalget finner særlig grunn til å understreke
at selv om allmennhetens kontroll med myndig
hetsutøvelsen er et gode i seg selv, er det særlig
viktig i forhold til politi og påtalemyndighet. Uten
allmennhetens tillit og tillitsfulle medvirkning ved
løsningen av straffesaker ville politiet og påtale
myndigheten stå overfor en nær sagt umulig opp
gave. Iallfall med de ressurser som en i dag og i
overskuelig fremtid vil finne det riktig å bruke til
kriminalitetsbekjempelse.

Saklig og nøktern informasjon om hendelser av
allmenn interesse
Kriminalitet som samfunnsproblem og enkeltstå
ende straffbare handlinger påkaller befolkningens
interesse. I betydelig grad har dette sammenheng
med at handlinger av denne karakter i større eller
mindre grad er med på å prege den enkeltes hver
dag i form av den opplevde trygghetsfølelse. I et
åpent og demokratisk samfunn forventer befolk
ningen å bli holdt orientert om slike viktige sider
av samfunnslivet. Informasjon om straffbare handlinger, hvordan og med hvilken intensitet de etter
forskes og forfølges, har således sin verdi uavhen
gig av om informasjonen har preventive virknin
ger, bidrar til å opprettholde den sosiale ro eller er
nødvendig som kontroll med myndighetsutøvel
sen.

Tjene den enkeltes personvern
I riksadvokatens rundskriv 12. februar 1981 (Del II
– nr. 1/1981) står det i bokstav b at politiet kan gå
ut med opplysningene for å: »[k]orrigere uriktig
heter eller usanne rykter og opplysninger som er egnet til å skade omdømmet til noen person, organisa
sjon, institusjon, virksomhet m.v., eller for å skape
nødvendig balanse i en omtale». Også juridiske per
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soner beskyttes i og med denne bestemmelsen.
Slike rykter kan oppstå gjennom massemedia,
men også i lokalsamfunn, miljøer og lignende. Ut
valget er av den oppfatning at retten bør opprett
holdes, men at dette omfattes av lovforslaget § 16
nr. 3, det vil si adgangen til å utlevere opplysninge
ne følger av at ingen «berettiget interesse tilsier at de
holdes hemmelig». Her er det viktig at politiet har
rett til å ta til motmæle eller korrigere, men det må
imidlertid søkes utført på en måte som ikke unød
vendig leder til skade for andre.

Advare mot fare og oppklaring av lovbrudd
I gjeldende rundskriv kan politiet gå ut til allmenn
heten for å «advare mot fare og for å oppklare lov
brudd», jf. bokstav c. Utvalget støtter at politiet må
kunne gå ut med opplysninger dersom det forelig
ger en reell fare. Befolkningens sikkerhet må gå
foran den enkeltes personvern. Blant annet åpner
dette for å etterlyse personer som anses farlige. En
slik adgang vil imidlertid følge av henholdsvis lov
forslaget § 18 og § 19. I tillegg kommer at i de
tilfellene politiet går ut med opplysninger for å
oppklare lovbrudd, vil det som regel ikke være en
kjent gjerningsmann. Det har imidlertid også vært
tilfeller hvor politiet har navngitt en eller flere per
soner for å få bevis i saken.

14.7.4.3

Skal pressen stå i en særlig stilling?

For en generell drøftelse av spørsmålet om offent
lighet bør gjøres til en allmenn rett eller til en
særrett for massemedia viser utvalget til Myhrer s.
387-394. Tatt i betraktning de nylig vedtatte lov
endringer i straffeprosessloven § 28, og med tilsva
rende forskriftsendring i påtaleinstruksen § 4-1,
hvor offentlighet er gjort til en generell rett, og
ikke en særrett for massemedia, finner utvalget
ikke grunn til å foreslå noen avvikende regulering i
politiregisterloven. Utvalget finner også grunn til å
understreke at erfaring har vist at det også kan
være behov for politi og påtalemyndighet til å gi
informasjon til allmennheten uten mellomkomst
av massemedia. Dels kan det være aktuelt ved all
møter i lokalsamfunn hvor det har skjedd opprø
rende og skremmende kriminelle handlinger, og
dels er det slik at stadig mer informasjon – også
om aktuelle straffbare handlinger – gis allmenn
heten gjennom informasjon på politidistriktenes
hjemmesider som er tilgjengelig for enhver via
Internett.
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Ytterligere regler om
informasjonsadgangen
Plassering av ytterligere regler

Gjeldende rundskriv fra riksadvokaten inneholder
flere regler enn det lovforslaget § 26 gjør. Utvalget
finner det ikke hensiktsmessig å ta disse inn i lov,
men anbefaler i stedet at det gis et pålegg om
ytterligere forskrift som skal regulere andre forhold ved utleveringsadgangen. Noen bestemmel
ser er imidlertid tatt inn i lovteksten, og disse gjen
nomgås nedenfor.

14.7.5.2

Utelatelse av navn eller andre
identifiserende opplysninger

For alle situasjonene mener utvalget at politiet bør
pålegges en plikt til så langt som mulig å ano
nymisere uttalelsene, slik at opplysninger gis uten
bruk av navn og andre identifiserende opplysnin
ger. For mer om opplysninger som ikke er identifi
serende, se punkt 14.5.3. I noen situasjoner er det
imidlertid nødvendig å gi identifiserende opplys
ninger. Et sentralt eksempel er der det kan med
føre forveksling dersom identitet ikke oppgis. Ut
valget nevner i denne sammenheng at pressen i de
fleste tilfeller er i stand til å skaffe seg en mistenkts
eller siktets identitet i løpet av kort tid, enten på
grunn av egne observasjoner eller ved samtaler
med vitner. Ordningen med å gi informasjon til
pressen er således basert på en felles forståelse om
at pressen i visse faser av en sak eller i visse saker
ikke bruker navn. Dersom det skjer endringer i
pressens praksis på dette området, vil det også
være grunnlag for å se på reglene om utlevering av
opplysninger til allmennheten. Utvalget vil imidler
tid bemerke at norsk presse forholder seg til Vær
varsom-plakaten, som er utarbeidet av Norsk pres
seforbund, og at brudd på disse relativt sett sjelden
finner sted.

14.7.5.3

Etterprøvelse og kontroll av ikke
verifiserte opplysninger

For utlevering til allmennheten vil plikten til å
være varsom med opplysninger som ikke er verifi
serte være ekstra stor. Er politiets opplysninger
gale, kan skadevirkningene bli svært omfattende.
Utvalget foreslår derfor at det bør være en plikt til å
søke informasjonen verifisert før den utleveres til
allmennheten, og der dette ikke er mulig, må det
vises en særlig varsomhet før slike opplysninger
benyttes i informasjon til allmennheten. Det bør i
tilfelle fremgå at informasjonen er usikker.

14.8 Utlevering til offentlige organer
og private i deres interesse
14.8.1
14.8.1.1

Oversikt over problemstillingene
Generell oversikt

I dette punktet ser utvalget nærmere på hvilken
adgang politiet og påtalemyndigheten skal ha til å
utlevere opplysningene til andre, ikke for å gjen
nomføre politiets oppgaver, men for at mottakeror
ganet skal kunne gjennomføre sine oppgaver eller
ivareta egne interesser. Dette er en del av den
generelle problemstilling om hvilken rett et annet
offentlig organ skal ha til å bruke opplysninger
som er samlet inn av et annet offentlig organ og til
et annet formål. Men det er likevel enkelte spesiel
le hensyn som gjør seg gjeldende når opplysninger
er innhentet av politiet og påtalemyndigheten i
henhold til de særlige hjemler, herunder tvangs
hjemler, som er gitt disse etater, se punkt 14.8.4.
Utlevering til offentlige organer eller til private for
at politiet skal ivareta sine egne oppgaver er be
handlet i punkt 14.6.
Sett fra et personvernrettslig synspunkt er re
guleringen av politiets og påtalemyndighetens adgang til å gi informasjon til andre offentlige organer eller private i deres interesse, en regulering av
situasjoner der opplysningene blir utlevert til et
annet formål enn det de opprinnelig var samlet inn
til (se punkt 11.1 for skillet mellom primærbruk og
sekundærbruk). Da utvalget ønsker å forene taus
hetspliktsreglene og de personvernrettslige utle
veringsregler, se kapittel 10, fordrer dette en eks
tra personvernrettslig vurdering av denne utleve
ringssituasjonen. EMK artikkel 8 kan sette gren
ser for hvilke formål politiet kan utlevere opplys
ningene til, se punkt 14.8.3.
Utvalgets anbefaling er at adgangen til å utleve
re opplysningene i mottakerens interesse som ho
vedregel må være hjemlet i lov. Adgangen er såle
des en annen enn der politiet utleverer opplysnin
ger til offentlige organer som ledd i etterforskin
gen eller for å avverge eller forebygge lovover
tredelser, se punkt 14.6.4.4 og 14.6.4.5.
I visse tilfeller kan det være tvil om opplysnin
gene utleveres i et generelt kriminalitetsforebyg
gende øyemed, eller om de utleveres i mottakeror
ganets interesse. Dette gjør seg gjeldende ved utle
vering til organer med kontrolloppgaver og særlig
de med egne reaksjonshjemler. Utvalget har derfor i punkt 14.8.1.2 sett nærmere på hvilke formål
eller oppgaver som er i politiets interesse og hva
som er i mottakerorganets interesse.
Som for politiets forebyggende oppgaver har
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utvalget ved utlevering av opplysninger i mottake
rens interesse, funnet det relevant å skille mellom
offentlige organer (punkt 14.8.5) og private parter
(punkt 14.8.6). Utvalget har også drøftet om det
ved utlevering i mottakerorganets interesse skal
være varslingsplikt etter modell av personopplys
ningsloven. Dette er behandlet i punkt 16.2.3.
Utvalget finner grunn til å understreke at hen
sikten med den innstramming som følger av de
foreslåtte regler ikke er å hindre samarbeid mel
lom offentlige organer, men å bidra til at reglene
for samarbeidet blir klarere og mer forutberegn
lige. Blant annet slik at det fremgår hvilke organer
politiet kan utlevere opplysninger til og hvilke opp
lysninger som kan utleveres. Det er utvalgets opp
fatning at de internasjonale konvensjonene Norge
er bundet av i stor grad gjør det nødvendig med en
slik mer detaljert regulering av utleveringsadgan
gen, se nærmere punkt 14.8.3.

14.8.1.2

Særlig om utleveringen i «mottakers
interesse» – grensen mot forebyggende
virksomhet

Det finnes flere offentlige organer – og i en viss
grad også private – som driver en virksomhet som
i vid forstand må sies å være kriminalitetsbekjem
pende, og gjerne slik at de er tillagt kontroll- og
tilsynsoppgaver som foregår parallelt med eller
iverksettes etter at politiets behandling av straffe
saken er avsluttet, innenfor de grenser som følger
av EMK Tilleggsprotokoll 7 artikkel 4 (1). Får bar
nevernet beskjed om at en 14-åring har begått
straffbare handlinger, kan det lede til inngrep som
på lengre sikt kan hindre straffbare handlinger.
Det samme gjelder der Kredittilsynet griper inn
overfor en revisor som er siktet for straffbare handlinger, og starter en tilsynssak mot ham, eller der
Helsetilsynet åpner sak mot en lege som har for
grepet seg på en pasient. Også private organisasjo
ner kan drive en form for forebyggende virksom
het, som for eksempel forsikringsselskaper som
ønsker å motta straffesaksdokumenter for å avdek
ke og forebygge forsikringssvindel. Et annet ek
sempel er hvis politiet utleverer opplysninger fra
dopingsaker til Norges Idrettsforbund. Slik utleve
ring kan tjene politiets interesser. Dersom Norges
Idrettsforbunds innsyn gjør at de kan bidra i kam
pen mot kriminell doping, vil dette også tjene poli
tiet. Men det er ikke av hensyn til å forebygge en
enkelt hendelse som det er konkrete holdepunkter
for at vil bli begått, men en mer generell under
støtting av Norges Idrettsforbunds generelle anti
dopingarbeid.
Det som skiller disse situasjonene fra de hvor
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politiet utleverer opplysninger i ren forebyggende
virksomhet i henhold til lovforslaget § 19, er at i de
foreliggende tilfeller er det ofte allerede begått en
straffbar handling, og den forebyggende virksom
het blir derfor av vesentlig mer generell og avledet
karakter. I den grad det er en slik virkning, er den
ikke knyttet til at det er holdepunkter for at det vil
bli begått en konkret straffbar handling, men mer
en generell antagelse om at det senere kan bli begått
flere straffbare handlinger. Den forebyggende virk
ning i disse tilfeller er således i det alt vesentlige av
samme art som den forebyggende virkning som
følger av straffens allmennpreventive og individu
alpreventive virkning.
Eksemplene ovenfor viser at utleveringssitua
sjonene spenner over en rekke formål. Utvalget
antar at i de fleste tilfeller er det riktig å si at
utleveringene skjer for å oppfylle mottakerorga
nets egne arbeidsoppgaver, pålagt gjennom lov,
forskrift eller instruks og ikke i forebyggende øye
med. At mottakerorganets virksomhet generelt
har en kontrollerende eller forebyggende virk
ning, kan ikke være tilstrekkelig.

14.8.2

Oversikt over dagens regulering

I dagens regelverk er det unntak fra taushetsplik
ten som åpner for utlevering av opplysninger i mot
takerorganets interesse. Det kan gjøres et hoved
skille mellom der politiet har opplysningsplikt og
der de har opplysningsrett. I de situasjoner hvor
politiet har en opplysningsrett, kan det skilles mel
lom om mottakeren er de involverte, offentlige or
ganer eller private. Innenfor hver av disse tre kate
goriene varierer reglene avhengig av om det er en
verserende eller avsluttet straffesak. Fremstillin
gen tar utgangspunkt i hvem som er mottaker av
opplysningene, og ser på både politiets informa
sjonsplikt og informasjonsrett.
Overfor de involverte i saken har politiet en
rekke informasjonsplikter, slik de fremkommer av
straffeprosessloven. Dette er imidlertid som ledd i
saksbehandlingen, og er behandlet i punkt 14.6.2.
Etter at en straffesak er avsluttet, kan fornærmede
uten nærmere behov eller begrunnelse kreve ut
skrift av rettsbøker og andre dokumenter i straffe
sak, jf. straffeprosessloven § 28. Den siktede, tiltal
te eller dømte har ikke en tilsvarende generell rett,
jf. nedenfor.
Det finnes en rekke tilfeller der politiet og på
talemyndigheten i spesiallovgivningen er pålagt yt
ringsplikt for opplysninger som omfattes av taus
hetsplikt. Denne «konfliktssituasjon» er nærmere
regulert i straffeprosessloven § 61c nr. 8 og forvalt
ningsloven § 13f andre ledd jf. politiloven § 24 førs
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te ledd. De to bestemmelsene har ikke samme
innhold. Mens det for unntak fra taushetsplikt i
henhold til forvaltningsloven kun kan gjøres unn
tak i lov, åpner straffeprosessloven for at unntak
også kan gjøres i «generell instruks fastsatt av Kon
gen eller av riksadvokaten». Det er således en for
skjell i politiets adgang til å utlevere opplysninger,
avhengig av om utleveringen skjer i eller utenfor
straffesak. I den enkelte straffesak er adgangen
videre enn utenfor.
Utenfor den enkelte straffesak får dette betyd
ning der det oppstår motstrid mellom informa
sjonsplikt og taushetsplikt, slik at bestemmelsen
av høyest rang går foran. For taushetsplikt etter
forvaltningsloven er det antatt, slik det står i for
valtningsloven § 13f andre ledd, at unntak må frem
gå av lov. For den enkelte straffesak stiller dette
seg annerledes. I straffeprosessloven § 61c nr. 8
åpnes det for at det gjennom instruks fastsatt av
Kongen eller riksadvokaten kan etableres unntak
fra en taushetsplikt som er foreskrevet i lov.
Et eksempel på unntak i lov, finnes i barnevern
loven § 6-4 andre ledd, hvor det fremgår:
«Offentlige myndigheter skal av eget tiltak,
uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til
kommunens barneverntjeneste når det er
grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjem
met eller det foreligger andre former for alvor
lig omsorgssvikt, (...) eller når et barn har vist
vedvarende alvorlige atferdsvansker».
Et annet eksempel er smittevernloven § 4-10
andre ledd jf. første ledd hvor det følger at:
«[Politiet] skal uten hinder av lovbestemt taus
hetsplikt underrette kommunelegen når de har
en sterk mistanke om en allmennfarlig smitt
som sykdom eller oppdager et tilfelle av en slik
sykdom».
Dette behandles nærmere i punkt 14.8.5.1.
Politiet er også pålagt informasjonsplikt i gene
rell instruks fastsatt av Kongen, det vil si blant annet
påtaleinstruksen og politiinstruksen. Politiet har
for eksempel en alminnelig rapporteringsplikt til
kontrollmyndigheter etter politiinstruksen § 13-3
andre ledd andre punktum:
«Ellers har politiet en alminnelig plikt til å gi
den særlige kontrollmyndighet melding om
mangler og lovstridige forhold man i tjenesten
kommer til kunnskap om».
En annen generell rapporteringsplikt finnes i
påtaleinstruksen § 5-5, hvor det står:
«Blir en person som driver virksomhet med
offentlig tillatelse siktet for en straffbar hand
ling som kan få betydning for tillatelsen, skal

politiet straks underrette vedkommende myn
dighet om dette. (...) I alvorlige tilfeller skal
melding som nevnt gis allerede når etterfor
sking iverksettes».
Tilsvarende gjelder for personer som arbeider i
kriminalomsorgen, jf. § 5-3, og offentlige tjeneste
menn, jf. § 5-4. Flere rapporteringsplikter er fast
satt i forskrift, og særlig i påtaleinstruksen kp. 5.
Mange bestemmelser gir politiet og påtalemyn
dighet bare en ytringsrett. I forhold til involverte i
saken, er politiets informasjonsrett i straffesaken
behandlet i punkt 14.6.2. Under behandlingen av
straffesaken får fornærmede, men også andre som
fremmer rettslig krav i saken, innsyn etter § 16-4.
Ut over dette kan dokumentene i en verserende
straffesak kun lånes ut når «særlige grunner forelig
ger og det anses ubetenkelig av hensyn til sakens
videre behandling», og skal de brukes som bevis i
sivil sak må dokumentene begjæres utlånt av ved
kommende domstol, jf. § 16-5.
I avsluttet straffesak følger det av § 4-1 at for
nærmede og «enhver annen som det har rettslig
interesse for» kan kreve utskrift av dokumentene i
avsluttet straffesak. Videre bør »[b]egjæring fra
andre offentlige myndigheter om utlån av dokumen
tene (...) som regel etterkommes når lån av doku
mentene anses nødvendige for å fremme mottakeror
ganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevnings
grunnlag», jf. § 4-2 andre ledd. Begjæring fra andre,
som for eksempel private, «kan bare etterkommes
dersom vedkommende har saklig grunn for lån eller
gjennomsyn av dokumentene», jf. § 4-2 tredje ledd.
Adgangen til å utlevere opplysninger til forsik
ringsselskapene er for eksempel nærmere regu
lert i rundskriv G-31/88. Det følger av rundskrive
ne at aktuelle sakstyper hvor utlån er aktuelt er
spesielle trafikksaker (motorvogn m/ personska
de), alvorlige ran/«overfall»/vold, brannskader,
skadeverk av betydelig karakter og innbrudds-/
tyverisaker med kjent gjerningsmann. Videre
fremgår det at «de ovenfor gitte retningslinjer skal
også legges til grunn når advokater, f.eks. i en inter
esseorganisasjon som Norges Automobilforbund, ber
om opplysninger fra/utlån av politidokumenter».
Det presiseres at andre enn advokater og forsik
ringsselskaper normalt bare gis adgang til kontrol
lert gjennomsyn av dokumentene.
Det vises også til behandlingen i 14.8.5 av be
stemmelsene i straffeprosessloven § 61c nr. 7 og
forvaltningsloven § 13b første ledd nr. 5, som gir
adgang til å utlevere opplysninger om klientfor
hold og politiets avgjørelser i saken.
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14.8.3

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

Personopplysningsloven og personverndirektivet
har som nevnt ingen egne utleveringsregler. Skal
opplysninger kunne utleveres, må det skje som
ledd i primærformålet. Utlevering av opplysninger
slik at mottakerorganet kan benytte disse i sin virk
somhet, vil som hovedregel ikke anses å være ledd
i primær virksomhet, men må anses som sekun
dærbruk, som i utgangspunktet krever nytt rettslig
grunnlag etter personopplysningsloven § 8 og per
sonverndirektivet artikkel 7. Er det nye rettslige
grunnlaget ikke forankret i lov, kreves det ofte
samtykke fra den registrerte.
Både EMK artikkel 8 og politirekommandasjo
nen stiller krav til de nasjonale regler for utleve
ring av personopplysninger til nye formål. Siden
EMK er formelt bindende for Norge, behandles
dette regelverk først, selv om politirekommanda
sjonen er mer spesifikk for det aktuelle tema.
EMK artikkel 8 er sentral i vurderingen av hvil
ke unntak som kan gjøres fra taushetsplikten. En
utlevering av opplysninger fra politiet må antas å
være et inngrep i den enkeltes privatliv i henhold
til EMK artikkel 8, se punkt 5.2. For å utlevere
opplysninger i mottakerorganets interesse, er ut
gangspunktet at unntaket fra taushetsplikten må
oppfylle kravene i EMK artikkel 8 nr. 2.
Det stilles krav til lovgrunnlaget, og at det er
tilstrekkelig presist og forutberegnlig, noe som
også følger av politirekommandasjonen. Etter ut
valgets mening bør det vurderes endringer i dagens lovgivning, noe en kommer tilbake til i punkt
14.8.5.3 og 14.8.6.3. Viktig i denne sammenheng er
at unntak fra taushetsplikten forankret i noe annet
hjemmelsgrunnlag enn lov eller forskrift sjelden
vil anses å oppfylle tilgjengelighetskravet i artikkel
8 nr. 2, og derfor ikke være konvensjonsforenlig.
For å ivareta den enkeltes forutberegnlighet, anbe
faler utvalget at utlevering i noen situasjoner også
kombineres med en plikt for behandlingsansvarlig
til å informere den opplysningene gjelder om at
utlevering skjer. Utvalget har sett på dette i punkt
16.2.3.
Videre må unntaket fra taushetsplikten bidra til
å fremme et av de uttømmende legitime formålene
i artikkel 8, og være nødvendig i et demokratisk
samfunn. De legitime formålene vil være en be
grensning for lovgiver, og det avgjørende blir hva
opplysningene skal brukes til videre.
Begrepet «nødvendig i et demokratisk samfunn»
skal forstås slik at et inngrep ikke må være uunn
værlig, men det må være et tvingende samfunns
messig behov for inngrepet og det må være pro
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porsjonalt i forhold til det formålet inngrepet skal
ivareta, se punkt 5.2. Dette er en vurdering som
skal gjøres før hver enkelt utlevering.
Det må videre være forholdsmessighet mellom
utleveringen og det formålet utleveringen skal iva
reta. Tatt i betraktning måten opplysningene er
samlet inn på, må det være forholdsvis sterke hen
syn som taler for utlevering. Det er således ikke
enhver situasjon som kan medføre utlevering, selv
om mottakerorganet har en interesse i dette.
Politirekommandasjonen har detaljerte regler
om utlevering av opplysninger. Disse er presentert
i punkt 14.3. Sentralt i denne sammenheng er at
utleveringsreglene bør være strengere, det vil si
mer begrenset, enn reglene for intern flyt, da opp
lysningene også kan bli brukt til andre formål enn
politiformål. For utlevering til offentlige organer
fremgår det:
«5.2.i. Communication of data to other public
bodies should only be permissible if, in a parti
cular case:
a. there exists a clear legal obligation or
authorisation, or with the authorisation of the
supervisory authority, or if
b. these data are indispensable to the recipient to enable him to fulfil his own lawful task
and provided that the aim of the collection or
processing to be carried out by the recipient is
not incompatible with the original processing,
and the legal obligations of the communicating
body are not contrary to this.»
Adgangen til å utlevere opplysninger til private
parter er snevrere:
«5.3.i.The communication of data to private par
ties should only be permissible if, in a particu
lar case, there exists a clear legal obligation or
authorisation, or with the authorisation of the
supervisory authority.»
Rekommandasjonen fastsetter således en videre adgang til å utlevere opplysninger til offentlige
organer, nettopp fordi det er andre samfunnshen
syn som mottakerorganet skal ivareta som kan ut
føres på en bedre måte dersom organet har tilgang
til opplysninger fra politiet. Slik sett går samfunns
hensynene til en viss grad foran den enkeltes inte
gritet og interesse i hemmelighold.

14.8.4

Hensyn som gjør seg gjeldende ved
utlevering i mottakerorganets
interesse

Det er flere vektige hensyn som gjør seg gjelden
de, både generelt og konkret, når det gjøres unn

218
Kapittel 14

NOU 2003: 21
Kriminalitetsbekjempelse og personvern

tak fra taushetsplikten og åpnes for utlevering i
mottakerorganets interesse.
Det er for det første noen sider ved politiets
virksomhet som må tas med i vurderingen av om
opplysninger skal utleveres i mottakerorganets in
teresse. Særlig under straffesak, men også utenfor,
har politiet fått forholdsvis vide fullmakter til å kre
ve opplysninger, og om nødvendig innhente dem
med tvang dersom dette er nødvendig. I en del
tilfeller skjer dette endog uten at den opplysninge
ne gjelder blir underrettet. Det er ikke gitt at pri
vatpersoner og andre offentlige organer skal kunne motta opplysninger fra politiet innhentet for ek
sempel ved bruk av tvangsmiddel, som ransaking
og beslag, dersom dette er opplysninger organet
ikke kunne fremskaffet gjennom egen virksomhet.
Dette forsterkes av at det i alle fall i omfattende
saker kan være praktisk umulig å skille mellom
opplysninger som er innhentet gjennom en inngri
pende metode og opplysninger som er innhentet
gjennom annen virksomhet, som spaning.
Plikten til ensidig å gi informasjon til politiet er
videre enn for mange andre organer. Hos andre
offentlige organer vil den som gir opplysninger
regelmessig selv avgjøre om han vil involvere seg
med organet for å få en motytelse eller et gode,
som for eksempel trygd eller annen støtte. Dette
gjelder ikke for politiet, hvor for eksempel vitner
kan bli pliktig til å forklare seg om sine egne beve
gelser og hva de har foretatt seg alene av den
grunn at naboen har gjort noe galt.
Hvilket stadium saken er på og hvilken vurde
ring eller beviskrav som gjelder hos mottakeren,
er et annet moment som må tas med i vurderingen.
Politiets behandling av personopplysninger vil ofte
munne ut i enten at saken henlegges eller at den
blir prøvet for en domstol. Både ved den påtale
messige vurdering og ved domstolsprøvingen
skjer det en nærmere vurdering av holdbarheten
til de opplysninger som finnes i saken. Ganske
særlig gjelder dette når det fattes en positiv på
taleavgjørelse som resulterer i domstolsprøving. I
disse tilfeller skal det være bevist ut over enhver
rimelig og fornuftig tvil før en person kan straffes
for en handling. Å utlevere opplysninger til bruk
uten at det skal skje en prøvelse av holdbarheten,
er således ikke uproblematisk. Dette er særlig be
tenkelig fordi det er en tendens til at opplysninge
ne som politiet formidler til andre blir behandlet
som «sannheter» hos mottakeren, også i tilfeller
hvor de langt fra er et prøvet eller verifisert. Dette
kan tale for at opplysninger ikke bør utleveres før
saken har vært gjenstand for en endelig påtale
messig vurdering. Det er stor forskjell på å utleve
re opplysninger om at en person er anmeldt og at

en person er tiltalt, fordi erfaring viser at et ikke
ubetydelig antall anmeldelser er falske eller bare
forteller deler av sannheten. Det ligger derfor en
viktig rettssikkerhetsgaranti i at opplysninger ikke
leveres ut før politiet har kontrollert at det finnes
en viss sannhetsgehalt i opplysningene.
På den andre siden kan det ha en preventiv
effekt at man kjenner til at dersom man blir siktet
eller tiltalt for en bestemt straffbar handling, så vil
politiet kunne rapportere dette til et offentlig or
gan, slik at det får betydning ut over den enkelte
straffesak. Et typisk eksempel er skjenkebevilling,
der straffbare handlinger kan få betydning for be
villingen. Men for at utleveringsadgangen skal ha
denne effekten, er den registrerte nødt til å kjenne
til at en slik utlevering kan skje.
En vid utleveringsadgang er imidlertid heller
ikke ubetinget positivt for politiets og påtalemyn
dighetens arbeid. Det kan skade politiets tillit i
befolkningen særlig dersom politiet utleverer opp
lysninger fra utenrettslige forklaringer som vitner
dels er tvunget til eller har funnet det riktig å avgi
til bruk i en straffesak. Politiet er helt avhengig av å
ha en slik tillit for at befolkningen skal bidra med
opplysninger frivillig, selv om påtalemyndigheten
ved rettens mellomkomst kan fremtvinge forkla
ringene. Det er derfor et viktig hensyn at politiet
ikke setter denne tillit i fare alene fordi det i det
enkelte tilfelle kan være hensiktsmessig at en an
nen offentlig myndighet får tilgang til opplysninger
til bruk i sine arbeidsoppgaver.
I vurderingen må det også legges vekt på hvilke
opplysninger som skal utleveres. Adgangen til å
utlevere ikke-verifisert informasjon bør, som alle
rede antydet ovenfor, også være snevrere ved utle
vering i mottakerorganets interesse. Ved formid
ling av uriktige opplysninger vil krenkelsen og
konsekvensene kunne bli større enn ved korrekt
informasjon. Opplysningenes sensitivitet må også
tillegges vekt. Og i denne forbindelse er det grunn
til å være oppmerksom på at opplysninger fra poli
tiet ofte vil anses for å være sensitive i personopp
lysningslovens forstand, fordi de ikke sjelden vil
tilkjennegi at en person har vært mistenkt, siktet,
tiltalt eller dømt for en straffbar handling.
Videre bør det være sentralt hvem som er motta
ker og hva mottakerorganet skal bruke opplysninge
ne til. Som det fremgår av rekommandasjonen, se
punkt 14.3, bør adgangen til å utlevere til private
personer være snevrere enn til offentlige organer.
Det åpnes for at opplysninger kan utleveres for at
andre offentlige myndigheter skal kunne utføre
sine oppgaver. Det kan således være at den enkel
tes interesse i hemmelighold må vike for sam
funnsinteressen som mottakerorganet skal ivareta.
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Dette begrenses imidlertid av at arbeidsoppgavene
må falle innenfor de legitime hensynene som frem
går i EMK artikkel 8 nr. 2. Adgangen til å utlevere
opplysninger til organer som har parallell saksbe
handling med politiet, og driver en form for kon
trollvirksomhet, bør derfor være videre enn til and
re formål. For private personer er deres bruk ho
vedsakelig tenkt å være regulert i og med politiat
testreglene.
Det må også her være forskjell på om opplys
ningene utleveres til et offentlig organ eller en pri
vat. Når personopplysninger tillates utlevert til of
fentlige organer er det gjerne fordi opplysningene
er nødvendige for at mottakerorganet skal kunne
gjennomføre sine samfunnsoppgaver pålagt i lov,
forskrift eller instruks. For private parter vil det
sjelden være slik at de har en oppgave som de av
samfunnshensyn er pålagt av lovgiver. Det er selv
følgelig private organisasjoner som ivaretar viktige
oppgaver, som for eksempel arbeidsgiver- og ar
beidstakerorganisasjoner og forsikringsselskaper,
men forskjellen er at oppgavene ikke er lovpålagt.
Dette taler for at utlevering til private parter må
være mer restriktivt enn til offentlige.
Et annet tungtveiende moment er at private
sjelden er underlagt taushetsplikt, og har således
ikke den samme plikt og erfaring til å behandle
informasjonen konfidensielt.
På bakgrunn av momentene ovenfor har utval
get gjennomført grundige drøftelser av hvilken adgang politiet skal ha til å utlevere opplysninger i
mottakerorganets interesse. I denne vurdering er
særlig vektlagt følgende:
For at politiet skal kunne utføre sine oppgaver
på en hensiktsmessig og effektiv måte, vil det være
behov for et bredt tilfang av opplysninger, herun
der store menger opplysninger som er sensitive og
har lav kvalitet. For å ivareta sine viktige sam
funnsoppgaver har politiet dessuten fått tildelt mer
inngripende fullmakter enn andre organer. Utval
gets anbefalinger er basert på at adgangen til å
utlevere slike opplysninger bør være begrenset.
Politiets behov for slike hjemler innebærer ikke at
andre, via politiets hjemler, gis tilgang til de samme opplysningene. Utvalget har også lagt vekt på
forutsigbarhet for den registrerte. Det må være
mulig å forutse hvor opplysninger som gis til politi
et kan havne på et senere tidspunkt. Utvalget anbe
faler derfor på generelt grunnlag at utleveringsad
gangen må fremgå i lov eller med hjemmel i lov,
selv om dette ikke nødvendigvis er et krav i henhold til internasjonale forpliktelser.
Dersom politiet ønsker å gi opplysninger til
andre utenfor etaten uten at det skjer som del av
det politimessige arbeidet, er dette å anse som
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sekundærbruk. At utlevering skjer med hjemmel i
lov vil også fylle de personvernmessige kravene til
et nytt rettslig grunnlag for sekundærbruk, jf. per
sonopplysningsloven § 8, og det er da ikke nødven
dig å ta stilling til om sekundærformålet er forenlig
med det primære. Kravet om lovhjemmel vil derfor
også gjøre selve saksbehandlingen enklere og
mindre tidkrevende.

14.8.5
14.8.5.1

Utlevering til offentlige organer
Utlevering med hjemmel i lov

Utvalget anbefaler at det gjøres unntak fra taus
hetsplikten slik at politiet har adgang til å utlevere
opplysninger til andre offentlige organer i deres
interesse, og på en slik måte at det lar seg forene
med kravene i EMK artikkel 8, både med hensyn
til regelverkets utforming og hvilke formål opplys
ningene utleveres til. På bakgrunn av dette anbefa
ler utvalget en bestemmelse hvor unntak fra taus
hetsplikten kun kan gjøres i lov eller i medhold av
lov. På denne måten får en gjennom lovgivnings
prosessen en demokratisk avveining av de motstri
dende hensynene mellom hemmelighold og per
sonvern på den ene side og mottakerorganets in
teresse på den andre. Krav om hjemmel i lov eller i
offentlig tilgjengelig forskrift med materiell hjem
mel i lov, vil også innbære at kravene i EMK artik
kel 8 nr. 2 er oppfylt.
Men også ved bruk av lovs form er det visse
skranker for lovgiver, slik som vist i punkt 14.8.3.
For det første må lovteksten være tilstrekkelig presis slik at det fremgår at det gjøres unntak fra
taushetsplikten og til hvilket formål opplysningene
skal utleveres. For det andre må formålet være
proporsjonalt i forhold til den personvernkrenkel
sen utleveringen representerer. Med andre ord er
det ikke for ethvert formål politiet kan gis adgang
til å utlevere opplysningene. Tankegangen er for
holdsvis parallell til den som gjelder for politiattes
ter, som jo i realiteten er en særskilt regulert rett til
å utlevere opplysninger i mottakers interesse, se
punkt 15.7.
For at unntak skal gjøres i forskrifts form, kre
ves det en hjemmelsbestemmelse med tilstrekke
lig presisjon. Utvalget kan ikke se at politiets og
påtalemyndighetens adgang til å utlevere opplys
ninger med hjemmel i annen lovgivning bør være
videre enn det andre offentlige organer har i henhold til forvaltningsloven § 13f. Hensynene bak
formuleringen i forvaltningsloven var at lovgiver
skulle ta uttrykkelig standpunkt til om taushets
plikten kunne uthules gjennom opplysnings- og
utleveringsplikt eller -adgang i annen lovgivning.
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Dette gir en demokratisk kontroll av grunnlaget.
At grunnlaget finnes i lov, gjør det også mer forut
sigbart for den enkelte når utlevering kan skje, og
utvalget legger også til grunn at lovgivningspro
sessen i stor grad leder til at forholdsmessigheten
av utleveringsspørsmålet vurderes.

14.8.5.2

Særlig om utlevering til offentlige
organer om en persons forbindelser
med politiet og avgjørelser som er
truffet – straffeprosessloven § 61c nr. 7
og forvaltningsloven § 13b nr. 5

Utvalget har drøftet om politiet skal ha adgang til å
utlevere opplysninger i mottakerorganets inter
esse ut over det som er skissert i punkt 14.8.5.1
ovenfor. I dag er det i straffeprosessloven § 61c nr.
7 og forvaltningsloven § 13b nr. 5 en generell hjem
mel for å gi opplysninger om:
– Personers forbindelse med politiet.
– Avgjørelser politiet har truffet.
Det tredje alternativet i bestemmelsene er at politi
et kan utlevere opplysninger som det er nødvendig
å gi for å fremme politiets oppgaver, men dette er
allerede behandlet i punkt 14.6.
Alternativene gir politiet en absolutt utleve
ringsrett og utleveringen kan skje i mottakerorga
nets interesse.
Bestemmelsen var opprinnelig ikke foreslått i
utkastet til påtaleinstruksen, men kom inn under
høringen. Ved utarbeidelsen av taushetspliktsbe
stemmelsene så daværende utvalg intet behov for
normen, da de mente at utlevering til primærfor
målet (etterforsking), kriminalitetsforebygging og
i henhold til særskilt instruks måtte være tilstrek
kelig.
Bestemmelsen sier ikke noe om når opplysin
gene kan videreformidles, men det er antatt at for
midlingen må være saklig begrunnet i mottakeror
ganets behov for den type opplysning som bestem
melsen omfatter. Opplysninger som kommer fra
Strafferegisteret eller andre registre med hjemmel
i strafferegistreringsloven faller i henhold til fore
draget til påtaleinstruksen s. 36 utenfor bestem
melsen. Bestemmelsen omfatter således utleve
ring av opplysninger under saksbehandlingen. I
praksis kan det være en vanskelig og uklar grense,
fordi adgangen til å bruke straffeprosessloven §
61c første ledd nr. 7 neppe kan utelukkes alene
fordi opplysningene finnes registrert. Det avgjø
rende må være at den hentes derfra, det vil si at
informasjonen søkes frem fra politiets registre, i
motsetning til at den hentes ut fra eller huskes fra
konkrete straffesaker.

Utvalget har vurdert om det er grunnlag for å
opprettholde bestemmelsen, og foreslår at bestem
melsen ikke videreføres i politiregisterloven. Dette
er dels begrunnet i hensynet til den enkeltes rett til
integritet, kontroll over egne personopplysninger
og tillit til forvaltningen, men er i like stor grad
forankret i mer rettstekniske hensyn. Som nevnt
foran gjelder straffeprosessloven § 61c første ledd
nr. 7 ikke for «registeropplysninger». Når nå regis
terbegrepet forlates og erstattes av et behandlings
begrep, samtidig som enhver straffesak er lagret
elektronisk, vil en bestemmelse tilsvarende den
som finnes i straffeprosessloven § 61c første ledd
nr. 7 skape en svært uklar og uhåndterlig grense
mot reglene om vandelskontroll, særlig politiat
test. Gjennom å søke i BL kunne politiet i realiteten
få en generell adgang til å informere offentlige
organer om hvilke saker en navngitt person hadde
vært innblandet i.

14.8.5.3

Betydningen for dagens regelverk

Vedtas loven i samsvar med utvalgets forslag (jf.
foran), vil det fordre en gjennomgang av dagens
bestemmelser om utlevering av opplysninger. For
utvalget har det ikke vært mulig å foreta en full
stendig gjennomgang, men man finner likevel
grunn til å nevne noen bestemmelser som bør vur
deres nærmere:
– Rundskriv som er gitt av riksadvokaten vil ikke
anses tilgjengelig med mindre det er publisert,
se punkt 5.2.2, og utvalget anbefaler at disse
overføres til lovs eller forskrifts form.
– Av samme grunn bør heller ikke påtaleinstruk
sen § 5-15 opprettholdes. Bestemmelsen gir ut
strakt adgang til å etablere nye informasjons
plikter i rundskriv.
– Regler for utlevering av dokumenter i avsluttet
straffesak bør overføres til lovs form, antagelig
straffeprosessloven.
– Utvalget bemerker at det flere steder er fastsatt
en plikt for politiet til å informere om en per
sons forbindelse med politiet eller om avgjørel
ser som politiet har truffet. Mest omfattende er
påtaleinstruksen kapittel 5. Bestemmelsene i
påtaleinstruksens kapittel 5 har ikke straffepro
sessloven § 61c første ledd nr. 7 som hjemmel.
Dette følger av at da bestemmelsene i kapittel 5
ble utformet hadde påtaleinstruksutvalget ikke
til hensikt å foreslå noen bestemmelse tilsva
rende § 61c første ledd nr. 7. En endring av
adgangen til å utlevere opplysninger i motta
kers interesse som i dag følger av § 61c første
ledd nr. 7, slik utvalget foreslår, vil derfor ikke
uten videre berøre hjemmelsgrunnlaget for be
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stemmelsene i påtaleinstruksens kapittel 5. Som
nevnt ovenfor er riksadvokaten gjennom på
taleinstruksen § 5-15 gitt myndighet til gjennom
rundskriv å utvide opplysningspliktene ut over
det som er fastsatt i kapittel 5. Et eksempel er
riksadvokatens rundskriv av 23. desember 1999
(Del II – nr. 4/1999) om informasjon til Politi
høgskolen om etterforsking mot skolens stu
denter. Hensynet til den enkeltes forutberegn
lighet tilsier at plikter av den karakter som i dag
er fastsatt i påtaleinstruksen kapittel 5 enten
fastsettes direkte i lov, eller med en klar (materi
ell) hjemmel i lov, og ikke bare straffeprosesslo
ven § 62, jf. § 61c første ledd nr. 8.
– Av samme grunn som i foregående punkt bør
det også overveies å ta bestemmelsene i poli
tiinstruksen § 13-3 andre ledd andre punktum
inn i politiloven, eventuelt gjøre bestemmelsen
mer konkret og foruberegnelig enn den gjel
dende som lyder: «Ellers har politiet en almin
nelig plikt til å gi den særlige kontrollmyndighet
melding om mangler og lovstridige forhold man i
tjenesten kommer til kunnskap om». Dette kan
for eksempel gjøres ved å angi hvilke lovover
tredelser og hvilke kontrollmyndigheter som
det kan gis melding til, samtidig som bestem
melsen inneholder en sikkerhetsbestemmelse
om at utlevering av opplysning også kan skje
«for andre forhold og til andre myndigheter når
særlig tungtveiende hensyn tilsier dette».

14.8.6
14.8.6.1

Utlevering til private
Oversikt over problemstillingen

Problemstillingen i punkt 14.8.6 er hvilken adgang
politiet skal ha til å utlevere opplysninger til private
i mottakerens interesse. De generelle rammer for
lovgivningen er behandlet i punkt 14.8.3, og hen
syn som gjør seg gjeldende ved vurderingen av om
det skal være adgang til å utlevere er behandlet i
punkt 14.8.4. Politirekommandasjonen anbefaler at
adgangen til å utlevere opplysninger til private bør
være snevrere enn til offentlige organer. Det er
vurdert om dette bør følges opp i nasjonal lov
givning, og hvilken betydning dette i så fall vil få
for gjeldende regler. Utvalget har kommet til at
både generelle personvernhensyn og det interna
sjonale rammeverk bør lede til at adgangen til å
formidle eller utlevere opplysninger til private par
ter til bruk i deres interesser bør snevres inn i
forhold til gjeldende regler. Innsnevringen består
først og fremst i at utvalget foreslår at utlevringer i
større grad enn i dag må ha hjemmel direkte i lov,
eller være fastsatt i forskrift med materiell hjem
mel i lov.

14.8.6.2

Kapittel 14

Oversikt over gjeldende regler

En kort innledende oversikt over gjeldende regule
ring er gitt foran i punkt 14.8.2. Men siden utleve
ring av politiopplysninger til private på mange
måter representerer det ultimate «inngrep» i per
sonvernet, og utvalget dessuten foreslår endringer, finner en grunn til å gi en noe mer utfyllende
beskrivelse av gjeldende rett på dette punkt.
For opplysninger som politiet behandler uten
for straffesaker inneholder verken politiloven § 24
eller forvaltningsloven §§ 13-13b bestemmelser
som gir adgang til å utlevere eller formidle opplys
ninger til private i deres interesse. Utleveringsad
gang må i disse tilfeller hjemles slik det er bestemt
i forvaltningsloven § 13f annet ledd, som krever
hjemmel i lov for at taushetsplikten skal vike.
For opplysninger som er knyttet til straffesaker
er reguleringen annerledes. Etter straffeprosesslo
ven § 61c første ledd nr. 8 viker taushetsplikten
både for regler i lov, forskrift og generell instruks.
Siden reglene i gjeldende lovgivning er forskjellige
i verserende og i avsluttede saker, og utvalget – til
en viss grad – også foreslår denne sondring vide
reført, benyttes dette skille også i fremstillingen i
det følgende.
For verserende saker finnes de viktigste regler i
dag i påtaleinstruksens § 16-4 og § 16-5, som er gitt
med hjemmel i straffeprosessloven § 28 siste ledd
og § 242 siste ledd. Etter § 16-4 kan fornærmede og
andre som har fremmet borgerlige rettskrav gis
kopi av straffesaksdokumentene når dette er nød
vendig for at de kan ivareta sine interesser i saken.
Det eksisterer ikke noe krav på kopi, og det skal
bare gis når det er ubetenkelig. Den som er for
nærmet i saken har imidlertid krav på innsyn (men
altså ikke uten videre kopi) etter bestemmelsen i
straffeprosessloven § 242 første ledd.
For andre enn fornærmede eller personer som
fremmer borgerlige rettskrav, er innsynsadgangen
regulert i påtaleinstruksen § 16-5 annet ledd. For
slike private parter kan innsyn i verserende saker
bare gis når særlig grunner foreligger og det er
ubetenkelig av hensyn til sakens videre behand
ling. Det følger av forarbeidene at det med «hensy
net til sakens videre behandling» mer tar sikte på
sikkerheten for at man får originaldokumentene
tilbake i tide, enn mulige skadevirkninger for sakens videre opplysning. Bestemmelsen brukes
bl.a. til å gi forsikringsselskaper innsyn i straffe
saksdokumenter i verserende saker når det straff
bare forhold også har utløst en forsikringssak.
Skal opplysninger fra verserende saker brukes i en
sivil tvist, skal de primært søkes utlevert gjennom
provokasjonsreglene i tvistemålsloven § 251 nr. 2.
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For avsluttede straffesaker er adgangen til å utle
vere opplysninger til private i deres interesse, ve
sentlig større. Gjennom endringer i 1999 og 2001 i
straffeprosessloven § 28 annet ledd og påtalein
struksen § 4-1 tredje ledd er dommer og visse
kjennelser gjort tilgjengelig for enhver i en periode
på 5 år. Etter straffeprosessloven § 28 første ledd
og påtaleinstruksen § 4-1 første ledd har fornær
mede en generell rett til å gjøre seg kjent med
opplysninger i avsluttede straffesaker. Den samme
rett har alle andre i den grad de har rettslig inter
esse av informasjonen. For personopplysninger er
det imidlertid gjort unntak for personaliarapport
og andre dokumenter (psykiatriske rapporter og
lignende) som etter påtaleinstruksen § 2-2 skal ar
kiveres særskilt.
Med mindre unntaket om fare for misbruk kan
anvendes, innebærer straffeprosessloven § 28 førs
te ledd og påtaleinstruksen § 4-1 første ledd et krav
på utlevering. Kravet på kopi av dokumentene når
det foreligger rettslig interesse innebærer et bety
delig skår i den fortrolige behandling av person
opplysninger. En slik rettslig interesse vil tredje
mann for eksempel ha i alle tilfeller hvor informa
sjonen skal brukes i tilknytning til saksanlegg for
domstolene, klage til klageorganer eller til tilsyn
sorganer som Datatilsynet og Sivilombudsmannen
for forvaltningen.
I tillegg til de tilfeller hvor det foreligger retts
lig interesse kan private gis innsyn, eventuelt også
kopi av dokumentene i en straffesak når den pri
vate part anses å ha saklig grunn, jf. påtaleinstruk
sen § 4-2 tredje ledd. Slikt innsyn kan ikke gis i
opplysninger som er omhandlet i påtaleinstruksen
§ 4-1 fjerde ledd (ved en forglemmelse ble § 4-2
tredje ledd ikke endret da § 4-1 fikk et nytt tredje
ledd, men ut fra sammenhengen er det ikke tvil
somt at henvisningen til § 4-1 tredje ledd skal være
fjerde ledd). Innsynsadgangen gjelder heller ikke
for opplysninger som omhandlet i påtaleinstruk
sen § 2-2.
Men ut over dette er det få begrensninger. Ut
leveringsadgangen er for eksempel ikke gjort av
hengig av om saken er prøvet for retten eller ikke,
og den gjelder uavhengig av hvilket utfall saken
har fått. Selv om saken er henlagt fordi intet straff
bart forhold var bevist, kan politiet likevel ha adgang til å utlevere opplysningene. Et mulig eksem
pel er at politiet utleverer opplysninger fra en straf
fesak om smugling av dopingmidler til Norges Id
rettsforbund. Et annet eksempel kan være at
politiet utleverer saker til NHO eller LO om for
eksempel kriminalitet begått av arbeidsgiver eller
arbeidstaker som er av saklig interesse for dem.

Bestemmelsen brukes også i en viss grad til å
gi massemedia innsyn i avsluttede saker. Særlig
aktuelt er dette for saker som for en tid tilbake
tiltrakk seg en viss oppmerksomhet, og hvor et
presseorgan nå ønsker å skrive om saken på ny. Et
annet eksempel er der hvor media ønsker å belyse
mer generelle problemstillinger og i den sammen
heng vil bruke et utvalg av avsluttede saker som
illustrasjon. Det vises for øvrig til behandlingen
foran i punkt 14.8.2, hvor det også er nevnt at
forsikringsselskaper i stor utstrekning får låne el
ler gis kopi av avsluttede straffesaker etter bestem
melsen i påtaleinstruksen § 4-2 tredje ledd jf. Jus
tisdepartementets rundskriv G-31/88.
Det er få rettssikkerhetsgarantier knyttet til ut
leveringen. Den skjer uten at den registrerte kjen
ner til det, og opplysningene kan utleveres uten at
det har vært noen som helst form for prøvelse av
saken. Innsyn til andre private parter enn media,
forsikringsselskaper og interesseorganisasjoner
gis imidlertid forholdsvis sjelden, men i en viss
utstrekning brukes bestemmelsen til å gi pårøren
de eller familiemedlemmer innsyn i straffesaksdo
kumenter hvor nærstående er omkommet.

14.8.6.3

Utvalgets vurderinger og forslag

Som det vil ha fremgått foran, er utvalget av den
oppfatning at utlevering av opplysninger til private
parter i deres interesse, bare bør skje når det i lov
eller med klar hjemmel i lov er gitt adgang til dette.
Utvalget har drøftet om det for slik utlevering
alltid skal kreves at utleveringsadgangen er fast
satt direkte i lov. For verserende straffesaker eller
fra andre deler av politiets virksomhet enn straffe
saksbehandlingen – for eksempel den kriminali
tetsforebyggende virksomhet – er det utvalgets
oppfatning at adgangen til å utlevere til private skal
ha hjemmel direkte i lov. Utleveringen vil i stor
grad dreie seg om opplysninger som i personopp
lysningsloven er klassifisert som sensitive, og som
i en verserende straffesak eller i politiets forebyg
gende virksomhet også i betydelig utstrekning vil
være usikre eller ikke-verifiserte opplysinger. I til
legg vil utlevering til private parter i deres inter
esse, i vid ustrekning også innebære at opplysnin
gene havner hos parter som ikke er bundet av
egne taushetspliktsregler. Kontrollen med hvor
dan informasjonen vil bli brukt er derfor tilsvaren
de svak. Utvalget er av den oppfatning at slike
utleveringssituasjoner bør være hjemlet direkte i
lov. Det sikrer en demokratisk og representativ
avveining av personvernhensynene og de hensyn
som taler for utlevering, og det skaper forutbe
regnlighet for den som opplysningene omhandler.
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I forhold til dagens situasjon vil dette inne
bære:
– Det behov forsikringsselskapene har for tilgang til opplysningene fra verserende straffe
sak uten å ha status som fornærmet, vil som
oftest være høyst legitimt, jf. blant annet den
adgangen selskapene har til å gi politiet opplys
ninger uten hinder av sin egen taushetsplikt.
Utvalget er av den oppfatning at det bør gis klar
hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven for den
utveksling av opplysninger som kan finne sted
mellom politiet og forsikringsselskapene.
– Slik utvalget ser det, vil fremgangsmåten be
skrevet i tvistemålsloven § 251 nr. 2 være til
strekkelig hjemmel til at opplysninger fra ver
serende saker fortsatt kan utleveres til bruk i
sivile tvister når de fremprovoseres i samsvar
med bestemmelsen. Det vil si at dommeren
med ansvaret for den sivile saken må treffe
beslutning om at taushetsplikten skal vike av
hensyn til sakens opplysning, hvis ikke andre
unntak fra taushetsplikten er anvendelige, som
for eksempel samtykke.
– Som nevnt har fornærmede en rett til innsyn i
straffesaksopplysningene i verserende saker
etter straffeprosessloven § 242 første ledd. Skal
andre som har fremmet borgerlige rettskrav
sikres den samme rett, må formentlig straffe
prosessloven § 242 endres.
Reglene i straffeprosessloven § 428, jf. § 404 jf.
§ 409 sikrer i liten grad den som har fremmet bor
gerlige krav rettigheter på etterforskingsstadiet,
og den foreslåtte endring i § 242 anses derfor nød
vendig.
For avsluttede straffesaker foreslår utvalget at
utlevering kan skje når det er fastsatt i lov, men
åpner samtidig for at det i forskrift kan gis bestem
melser om at utlevering kan skje når tungtveiende
private eller offentlige hensyn taler for det. Utval
get foreslår samtidig at straffeprosessloven endres
slik at den fanger opp både gjeldende § 28 første til
sjette ledd, og påtaleinstruksens § 4-1. Med denne
regulering vil det vesentlige av den utleveringsad
gang fra avsluttede straffesaker til private parter
som eksisterer etter gjeldende lovgivning, være
hjemlet i lov. I tillegg til å forene gjeldende bestem
melser i straffeprosessloven § 28 og påtaleinstruk
sen § 4-1, er den absolutte rett til innsyn i doku
mentene i avsluttet straffesak også utvidet til å
gjelde den som har vært siktet i saken. Etter utval
gets oppfatning er det vanskelig å forsvare at den
forfølgningen primært har vært rettet mot, og som
har hatt full rett til innsyn mens saken verserte,
ikke skal ha en tilsvarende rett når saken er avslut
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tet. Begrensninger i retten bør i tilfelle gjøres ved
anvendelse av «misbruksbestemmelsen» i fjerde
ledd.
Både med henvisning til alminnelig person
vernhensyn og internasjonalt regelverk – EMK ar
tikkel 8 og politirekommandasjonen – finner utval
get det vanskelig å foreslå at utleveringsadgangen
fra avsluttede straffesaker også i fortsettelsen skal
reguleres av den åpne og skjønnsmessig bestem
melse i påtaleinstruksen § 4-2 tredje ledd. Slik ut
valget ser det bør adgangen innskrenkes etter to
linjer: Dels bør kriteriene for når det er adgang til å
gi innsyn til private ut over det som følger av straf
feprosessloven § 28 begrenses, og utvalget fore
slår at det kreves «tungtveiende private eller offentli
ge interesser». Utlevering til forsikringsselskaper,
store arbeidstakerorganisasjoner eller større
bransjeorganisasjoner som er nevnt som eksemp
ler fra gjeldende rett ovenfor i 14.8.6.2, kan imidler
tid bidra til å fremme viktige samfunnsmessige
hensyn, og en slik utlevering bør det fortsatt være
adgang til. Et eksempel på utlevering ut fra tungt
veiende private interesser kan være dødsulykker.
Dødsulykker blir i stor utstrekning gjenstand for
etterforsking, hva enten noen er mistenkt for
straffbart forhold eller ikke. Foreldre som for ek
sempel har mistet en sønn under militærtjeneste
kan når etterforskingen er avsluttet, og saken hen
lagt uten strafferettslig forføyning, ha et sterkt behov for å se gjennom etterforskingsdokumentene.
Dette må det være adgang til å etterkomme uten at
foreldrene må pretendere at de har til hensikt å
anlegge privat straffesak eller saksøke Forsvaret.
Den andre linje for innskrenkning følger av at
utlevingssituasjonene mer konkret beskrives i for
skriftstekstene (som gjerne kan være påtalein
struksens kp. 4) for eksempel slik at det angis i
hvilke typesituasjoner det i avsluttede straffesaker
skal være adgang til å utlevere opplysninger til
pårørende eller massemedia.
Slik utvalget vurderer det, vil det også for frem
tiden være et klart behov for å kunne utlevere
opplysninger fra avsluttede straffesaker til andre
enn de som har rettslige interesse. Slik utlevering
bør bare kunne skje når det foreligger tungtveien
de offentlige eller private interesser for slik utleve
ring. Situasjonene vil formentlig kunne variere meget, og egner seg derfor ikke for lovgivning. Utval
get har derfor bare tatt inn de grunnleggende kri
terier i lovutkastets § 23 første ledd, og pålegger
for øvrig Kongen å gi forskrift om slik utlevering av
opplysninger fra avsluttet straffesak.

NOU 2003: 21

224
Kapittel 14

14.8.7

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

Myndighet til å utlevere
opplysninger og varslingsplikt

Utvalget har drøftet hvem som skal ha adgang til å
utlevere opplysninger, og anbefaler at dette, på
samme måte som utlevering i forebyggende virk
somhet, ligger til politiet som organ. Dette inne
bærer at det ikke er opp til den enkelte politimann
å beslutte om opplysningene skal utleveres eller
ikke. Utvalget viser til sin drøftelse i punkt 14.6.4.8.
På samme måte bør det også være notoritet rundt
behandlingen, og opplysningene bør på samme
måte primært utleveres skriftlig.
Utvalget har vurdert om det skal knyttes en
varslingsplikt til utlevering av opplysninger i mot
takerorganets interesse. Spørsmålet drøftes i
punkt 16.2.3.

14.9 Særlig om forvaltnings
virksomhet og sivile gjøremål
14.9.1

Innledning

Politiets forvaltningsvirksomhet og sivile oppgaver
er foreslått å falle utenfor politiregisterlovens an
vendelsesområde, se punkt 8.6. Dette innebærer at
de taushetspliktsreglene som utvalget anbefaler
ikke gjelder for politiets forvaltningsoppgaver, sivi
le gjøremål og administrative oppgaver, men at
disse i prinsippet fullt ut skal reguleres av forvalt
ningslovens taushetspliktsregler. Utvalget er klar
over at dette er en annen løsning enn den som ble
forutsatt ved utarbeidelsen av politiloven, og har
således sett nærmere på om forvaltningslovens
unntak fra taushetsplikten kan være tilfredsstillen
de for politiet, eller om reglene må justeres. Utval
gets hensikt er ikke å begrense flyten av opplys
ninger eller gjøre politiets arbeid vanskelig, men
derimot å skape større klarhet i lovveket. Et sen
tralt moment er at politiets forvaltningsvirksomhet
er underlagt personverndirektivet, noe som ikke
er tilfellet for politiets kriminalitetsbekjempelse.
Det er i praksis forvaltningsoppgaver som er
mest aktuelt, og utvalget har lagt særlig vekt på
disse, men situasjonen vil langt på vei bli den samme for sivile gjøremål og administrativ virksomhet.
Utvalget har i punkt 14.9.3 vurdert om taus
hetspliktsreglene i forvaltningsloven gir tilstrekke
lig god mulighet til samarbeid og utveksling av
opplysninger mellom politiets forvaltningsoppga
ver og politimessig arbeid.
Videre er utgangspunktet at politiets forvalt
ningsvirksomhet stiller på lik linje med andre of
fentlige organer, slik at unntaket fra taushetsplik

ten for utlevering av opplysninger fra politimessig
virksomhet til forvaltningsvirksomhet må følge av
lov eller i medhold av lov. Utvalget har vurdert om
disse reglene gir en tilfredsstillende løsning, eller
om det må lages eget unntak for utlevering av
opplysninger til politiets forvaltningstjeneste. Ut
valget har sett nærmere på dette i punkt 14.9.4.

14.9.2

Forutsetningene ved vedtagelsen av
politiloven 4. august 1995

Ved vedtagelsen av politiloven § 24 var hovedhen
sikten å klargjøre forholdet til forvaltningslovens
taushetspliktsregler (se Ot.prp. nr. 22 (1994-1995)
s. 50). Politiloven § 24 skulle ivareta de hensyn
som er spesielt knyttet til politiets virksomhet og
som ikke er ivaretatt gjennom reglene i forvalt
ningsloven. For det første ble området for det som
beskyttes etter taushetsplikten utvidet til å omfatte
opplysninger som er av betydning for politiets ar
beid, jf. politiloven § 24 andre ledd. Dette har utval
get foreslått videreført i lovutkastet § 14. Den utvi
dede taushetsplikten ble kombinert med et unntak
fra innsynsrett for partene og deres representanter
i opplysninger som kan skade politiets arbeid med
å forebygge eller avdekke lovbrudd og oppretthol
de ro og orden dersom de blir gjort kjent, jf. § 24
tredje ledd. Bestemmelsen korresponderer med
straffeprosessloven § 242 første ledd, hvor det kan
gjøres unntak fra innsynsretten dersom det kan
skade etterforskingen. Utvalget har tatt inn be
stemmelsen i lovforslaget § 17 andre ledd.
Politiloven § 24 fjerde ledd nr. 1 var en viktig
bestemmelse, da den skulle åpne for bedre infor
masjonsflyt internt i politiet mellom forvaltnings
tjenesten og annet arbeid. I Ot.prp. nr. 22 s. 51 står
det:
«Slik forvaltningslovens bestemmelse er for
mulert, indikerer den at selv innenfor forvalt
ningsorganet skal adgangen til innsyn være be
grenset til personer som arbeider med det av
grensede saksområde opplysningene direkte
gjelder. Fortolkningen av hvor langt unntaket
rekker, er usikker. Politiets virkeområde er
stort, og apparatet er organisert i distrikter og
særorganer og med en rekke spesialenheter
innenfor disse igjen. Det bør ikke være noen
tvil om adgangen til at politiet internt kan be
nytte den informasjon som et ledd i organisa
sjonen sitter inne med i enhver sammenheng
hvor den kan være tjenstlig relevant. Formelle
skranker her kan medføre en alvorlig svekkel
se av muligheten for å forhindre eller bekjempe
ikke minst de mest velorganiserte og farlige
former for kriminalitet. Nr. 1 er satt inn for å
ivareta hensynet til intern informasjonsflyt».
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Det er spørsmål om i hvilken grad denne rege
len skal videreføres som er gjenstand for drøftelse
her i punkt 14.9.
I politiloven § 24 fjerde ledd nr. 2 åpnes det for
adgang til å utlevere opplysninger til andre offentli
ge myndigheter og utenlandske samarbeidende
tjenester når formålet er å forebygge eller avverge
straffbare handlinger. Denne bestemmelsen har
utvalget foreslått videreført i lovutkastet §§ 19 og
27. Politiloven § 24 fjerde ledd nr. 3 er fanget opp i
§ 19.
Et annet viktig hensyn var å samle et på det
tidspunktet noe uoversiktlig regelverk i to lover,
hvor skillet gikk mellom den enkelte straffesak og
annen virksomhet. Nærværende utvalg anbefaler
en noe annen deling, nemlig mellom politimessig
virksomhet på den ene siden og forvaltningsoppga
ver på den andre. På bakgrunn av dette har utval
get vurdert om det er grunnlag for å beholde be
stemmelser som tilsvarer politiloven § 24 eller om
de alminnelige reglene i forvaltningsloven gir en
tilstrekkelig god løsning for politiet.

14.9.3

Unntak fra taushetsplikten for
utlevering av opplysninger fra
politiets forvaltningsvirksomhet og
sivile gjøremål til politimessig
virksomhet

Utvalget har først sett på adgangen til å utlevere
opplysninger fra politiets forvaltningstjeneste og
sivile gjøremål til politiets politimessige virksom
het. Politiloven § 24 fjerde ledd nr. 1 fastslår som
nevnt at taushetsplikten ikke er til hinder for at
andre tjenestemenn i politiet og påtalemyndighe
ten får tilgang til opplysningene i den utstrekning
tjenestemessige behov tilsier det. Bestemmelsen
har til hensikt å klargjøre at politiet internt kan
benytte den informasjon som ett ledd i organisasjo
nen sitter inne med i enhver sammenheng hvor
den kan være tjenestelig relevant. Årsaken var at
det var usikkert hvor langt unntaket i forvaltnings
loven § 13b nr. 3 rekker. Normalt forstås bestem
melsen slik at unntaket er begrenset til personell
som arbeider med det saksområdet opplysningene
direkte gjelder. Usikkerheten i forhold til om unn
taket er godt nok for politiet er begrunnet i politi
ets desentraliserte struktur og allsidige ansvars
område.
Etter utvalgets oppfatning, er det usikkert om
unntaket fra taushetsplikten i forvaltningsloven
§ 13b nr. 3 setter politiet i stand til å utføre krimina
litetsbekjempelse på en effektiv måte. Politiets for
valtningsoppgaver er i all hovedsak lagt til politiet
nettopp fordi det er oppgaver som må ses i sam
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menheng med politiets politimessige oppgaver.
Politiet bør således ha en videre intern kommuni
kasjonsrett enn det som gjelder for andre offentli
ge organer. Dersom forvaltningstjenesten mottar
opplysninger som er tjenestemessig relevante for
politimessige oppgaver, må opplysningene kunne
utveksles. Bestemmelsen foreslås også å gjelde
sivile gjøremål.
Sett fra et personvernperspektiv kan en slik
utlevering av opplysninger fra forvaltningstjenes
ten til politimessige oppgaver bli ansett som se
kundærbruk, særlig fordi opplysningene kan bli
brukt til kontrollformål. Utvalgets oppfatning er at
befolkningen som sådan har den oppfatningen at
politiet vet det de vet. Med andre ord påregnes det
at opplysninger som politiet mottar i en situasjon,
også kan benyttes i andre sammenhenger.
Utvalget anbefaler på bakgrunn av dette en
egen bestemmelse i politiloven, som fastsetter et
videre unntak fra taushetsplikten enn det forvalt
ningsloven § 13b nr. 3 gjør. Bestemmelsen foreslås
tatt inn i politiloven, fordi den ikke regulerer opp
lysninger behandlet til politimessige formål, og fal
ler således utenfor politiregisterloven.

14.9.4

14.9.4.1

Unntak fra taushetsplikten for
utlevering av opplysninger fra
politimessig virksomhet til politiets
forvaltningsvirksomhet og sivile
gjøremål
Innledning

Utvalget har sett nærmere på om taushetsplikten
for utlevering av opplysninger fra politimessig
virksomhet til forvaltningstjenesten kan følge de
alminnelige bestemmelsene i lovutkastet, jf. lovut
kastet § 22. I prinsippet innebærer dette at opplys
ninger kun kan utleveres fra politimessig virksom
het til forvaltningsvirksomhet når det følger av lov
eller med hjemmel i lov.

14.9.4.2

Utlevering av opplysninger til politiets
forvaltningsvirksomhet og sivile
gjøremål

Utvalget har som utgangspunkt for drøftelsen sett
nærmere på noen sentrale forvaltningsoppgaver,
for å se hvorledes den alminnelige reglen i lovfor
slaget § 22 vil slå ut. De mest sentrale forvalt
ningsoppgavene er sannsynligvis utstedelse av
pass, utstedelse av ervervstillatelse for våpen og
utlendingsforvaltning.
I passloven fremgår det klart at politiet skal
kontrollere om det foreligger en passhindring, jf.
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passloven § 5, og deretter fordre en rekke opplys
ninger. Den eneste måten å kontrollere dette på, er
å få opplysninger fra den politimessige virksomhe
ten. Det er utvalgets oppfatning at passloven, slik
den er i dag, gir hjemmel til utlevering av opplys
ninger som er nødvendig for politiets passforvalt
ning.
Det tilligger politimesteren, eventuelt politiet, å
gi ervervstillatelse etter våpenloven § 7 eller våpen
kort etter § 8. Vilkåret er at personen er edruelig
og pålitelig, har behov eller annen rimelig grunn
for å ha skytevåpen, og ikke av særlige grunner
kan anses uskikket til dette. Det er ingen særskilte
bestemmelser som regulerer hvilke opplysninger
politiet kan benytte når en slik beslutning fattes
eller hvor opplysningene kan hentes fra. Det kan
således være behov for noen endringer som fastsetter nærmere regler for dette. Det er nærliggen
de å se hen til det som gjelder for skikkethetsvur
deringer, se punkt 15.13.7.
Når det gjelder utlendingsforvaltningen, frem
går det av utlendingsloven § 5 at politiet utøver
myndighet etter loven, og en rekke andre steder i
loven har politiet fått tildelt særskilt myndighet.
Hvorvidt reglene for utlevering er gode nok etter
lovforslaget § 21, har utvalget ikke gått nærmere
inn på, da dette vil være en omfattende vurdering.
Det er imidlertid satt ned et utvalg som skal frem
sette nytt forslag til utlendingslov, og dette utvalg
bør se nærmere på dette.
I henhold til brukthandellova (22. desember
1999 nr. 105) skal politiet gi «løyve» til handel med
brukte ting. Dette er nærmere utdypet i forskrift,
men heller ikke her er det nærmere retningslinjer
for hva politiet skal legge vekt på i sin vurdering. I
henhold til vaktvirksomhetsloven 13. mai 1988 nr.
29 § 2 skal politiet gi tillatelse til å utøve vaktvirk
somhet. Tillatelse kan gis til personer som blant
annet har tilfredsstillende vandel, og som for øvrig
ikke anses uskikket til å kunne utøve vaktvirksom
het på forsvarlig måte i samsvar med god skikk
innenfor bransjen. Heller ikke her gis det nærmere
retningslinjer for hva som kan vektlegges.
Utvalgets oppfatning er at hjemmel for utleve
ring av opplysninger til politiets forvaltningsvirk
somhet bør stå i særlov, og særlig slik at det angis
hvilke opplysninger det er relevant for politiets for
valtningstjeneste å legge vekt på i den konkrete
situasjonen. Vurderingen tilsvarer den som gjøres
for skikkethetsvurdering i punkt 15.13.7. Dette
skaper størst forutberegnlighet for den som skal
søke et gode hvor politiet fatter vedtak. Spørsmålet
er imidlertid om det til politiets forvaltningstjenes
te skal være en bredere tilgang til opplysninger
enn det annen forvaltningsvirksomhet har, ved at

det gis en egen bestemmelse om utlevering av
opplysninger fra politimessig virksomhet til politi
ets forvaltningsoppgaver. De samme hensynene
som nevnt i punkt 14.9.3 gjør seg gjeldende her.
Allmennheten har ofte en oppfatning om at de opp
lysningene politiet har samlet inn til ett formål, vil
de bruke til andre. Utvalget anbefaler at det i til
legg til hjemmel i særlov lages et eget unntak fra
taushetsplikten for utlevering av opplysninger til
politiets forvaltningsvirksomhet og sivile gjøremål.
Utvalget anbefaler således en dobbeltregulering av
utleveringsretten, men understreker at bestem
melsen i politiregisterloven § 22 i seg selv vil være
tilstrekkelig. Det er utvalgets oppfatning at det blir
mest forutberegnlig for den registrerte dersom ut
leveringsadgangen både følger av særlov, og av
politiregisterloven, da slik utlevering skjer i bety
delig utstrekning.
Det forslås at politiregisterlovens bestemmelse
åpner for utlevering av opplysninger kun der det er
«strengt nødvendig» ut fra formålet. Med andre ord
er det en snevrere adgang enn til andre formål.
Dersom det er nødvendig med utlevering ut over
dette, må det følge av særlov. Dette vil nok være
nødvendig på noen områder, som for eksempel
utlendingsforvaltningen kan det være behov for
utveksling av informasjon selv om det ikke er
«strengt nødvendig».
Utvalget ser at det vil være et behov for at
rettsgrunnlagene for politiets forvaltningsoppga
ver gjennomgås med tanke på å skape klare nok
hjemler for at opplysninger kan utleveres fra politi
messig virksomhet til politiets forvaltningsoppga
ve. I den forbindelse kan det også vurderes om det
i noen sammenhenger er mer hensiktmessig med
en form for vandelskontroll, uten at utvalget vil
anbefale den ene eller andre løsningen.

14.10 Særlig om 4-månedersregelen
Utvalget anbefaler at det som hovedregel ikke skal
være adgang til å utlevere opplysninger som er
lagret med hjemmel i lovforslaget § 9, den såkalte
poolen. Det ligger langt på vei i poolens karakter at
det bør være absolutt forbud mot å utlevere opplys
ninger som lagres i henhold til dette grunnlaget.
At det ikke skal være adgang til å utlevere opplys
ninger fra poolen, har vært en forutsetning for ut
valget for å foreslå bestemmelsen, på samme måte
som de absolutte slettereglene er det (se punkt
17.3.4.5). Dersom opplysningene skal utleveres,
må politiet først klarlegge om det er grunnlag for
en ordinær behandling av opplysningene etter de
andre hjemmelsgrunnlagene.
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Utvalget har drøftet hvorvidt det skal være adgang til å utlevere opplysningene for å foreta den
kontrollen som lovforslaget § 9 andre ledd åpner
for. Dette vil være tilsvarende den rett politiet i
forebyggende øyemed har til å utlevere opplysnin
ger for å verifisere dem, jf. lovforslaget § 19 fjerde
ledd. Slik utvalget ser det, kan det i noen situasjo
ner være umulig å foreta kvalitetskontroll, med
mindre opplysningene utleveres. Det understre
kes imidlertid at utlevering kun skal skje der det er
«strengt nødvendig». Dette er samme vilkår som
gjelder for utlevering til politiets forvaltningsopp
gaver uten særlig lovhjemmel. Utvalget mener at
alle andre muligheter for kvalitets- og relevansvur
dering må være utprøvd før det er adgang til å
utlevere opplysninger fra poolen.
Det bemerkes at det vil være adgang til å benyt
te opplysningene internt i politiet, for å avklare om
opplysningene kan registreres i henhold til de and
re reglene i politiregisterloven. Bruk ut over dette
er det ikke adgang til, så lenge opplysningene behandles med hjemmel i utkastet § 9.

14.11 Utlevering av ikke-verifiserte
opplysninger
14.11.1

Innledning

Det er i utgangspunktet oppstilt særskilte krav til
ikke-verifiserte opplysninger, se punkt 13.6.4. Disse hensynene gjør seg også gjeldende ved en utle
vering, og utvalget har vurdert om det bør fastset
tes særskilte utleveringsregler.

14.11.2

Utlevering av ikke-verifiserte
opplysninger i den enkelte
straffesak

Straffesaker har et eget sett med saksbehandlings
regler i straffeprosessloven, som skal ivareta den
enkeltes rettigheter under sakens gang. Utvalget
kan ikke se at det er behov for særskilte regler om
utlevering av ikke-verifiserte opplysninger som
ledd i den enkelte straffesak.
Derimot vil dokumenter opprinnelig innhentet
til straffesak som utleveres til andre formål, som
for eksempel forebyggende virksomhet jf. lovut
kastet § 19, være omfattet av reglene som gjelder
for den enkelte utlevering.

Kapittel 14

14.11.3

Utlevering av ikke-verifiserte
opplysninger utenfor den enkelte
straffesak

14.11.3.1

Materielle krav ved utlevering av ikke
verifiserte opplysninger

Hensyn som må vektlegges ved utlevering av
ikke-verifiserte opplysninger
Utenfor straffesak er situasjonen en helt annen enn
i straffesak. Behandlingen munner ikke ut i en
form for rettslig prøvning, slik tilfellet ofte er i
straffesaker, og den registrerte har sjelden kunn
skap om at han er registrert. Utvalget anbefaler
derfor at det i disse tilfellene gis særlige regler for
utlevering av ikke-verifiserte opplysninger, hvor
blant annet følgende forhold må vektlegges:
– Hvem opplysningene utleveres til. Det er både
av betydning om mottakeren er underlagt taus
hetsplikt og hvorledes det er grunn til å tro at
han vil behandle opplysningene.
– Opplysningens art. Gruppen ikke-verifiserte
opplysninger spenner over en rekke forskjelli
ge opplysninger, fra de mest sensitive etterret
ningsopplysningene, til mindre inngripende
opplysninger, for eksempel kan det være usik
kert om en person har gått på en bestemt skole
eller ikke, det vil si forhold som er enkelt å
verifisere.
I vurderingen av om ikke-verifiserte opplysninger
skal utleveres, må det legges vekt på kravet i poli
tirekommandasjonens punkt 5.5.ii, hvor det opp
stilles krav om at opplysninger bør verifiseres senest ved utlevering. Er det ikke mulig å verifisere
opplysningene, bør utleveringsadgangen være for
beholdt de situasjoner der det er tungtveiende
hensyn som taler for utlevering.
Foreligger det en avvergesituasjon, slik som
beskrevet i punkt 14.6.4.4, vil situasjonen alene
være et slikt tungtveiende hensyn at politiet må ha
rett til å gå ut med ikke-verifiserte opplysninger.
For annen forebyggende virksomhet, følger
det allerede av lovforslaget § 19 tredje ledd at det
skal tas med i vurderingen «om opplysningen etter
sin art eller kilde er beheftet med usikkerhet», og
hvilke andre vilkår som er relevante i den sammen
heng.
Så lenge opplysningene skal utleveres til andre
offentlige organer eller private, som igjen skal bru
ke opplysningene til sine oppgaver, bør opplysnin
gene som utleveres normalt være korrekte. Ofte
vil mottakeren oppfatte dem som korrekte, og de
bør derfor også være det. Det kan likevel tenkes
situasjoner der det er sterke hensyn som gjør seg
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gjeldende, slik at også ikke-verifiserte opplysnin
ger bør kunne utleveres. Mest praktisk er nok det
te der mottakerorganet selv har en kontrollfunk
sjon, slik at de også er vant til å behandle ikke
verifiserte opplysninger.

Fastsettelse av materielle krav til ikke-verifiserte
opplysninger
Utvalget har drøftet hvorledes kravet til ikke-verifiserte opplysninger skal fastsettes. Utvalget har
kommet til at situasjoner og opplysninger som om
fattes, spenner over et så stort spekter at det er
mest hensiktsmessig at det fastsettes egne regler i
det enkelte unntak fra taushetsplikten, som er til
passet den konkrete utleveringssituasjon. Bestem
melsene bør legge opp til en konkret vurdering
hver gang ikke-verifiserte opplysninger skal utle
veres. De enkelte bestemmelsene er nærmere om
talt i spesialmotivene, og under de enkelte unntak
fra taushetsplikten.

14.11.3.2

Saksbehandlingsregler ved utlevering
av ikke-verifiserte opplysninger

Varsling om at opplysningene er ikke-verifiserte
og krav til skriftlighet
Utvalget har vurdert om det bør være noen andre
garantier for å oppveie for at det utleveres ikke
verifiserte opplysninger. Utvalget anbefaler at mottaker av opplysningene gjøres oppmerksom på at
de er ikke-verifiserte. Dette vil sikre at mottaker
kan forholde seg til opplysningene på en adekvat
måte. Hvis opplysningen utleveres skriftlig, anbe
faler utvalget at politiet pålegges en plikt til å opply
se at opplysningene er ikke-verifiserte. Opplysnin
ger som er nedtegnet på papir fremstår oftere som
korrekte, med mindre noe annet fremgår ekspli
sitt.
Videre anbefaler utvalget at opplysningene ut
leveres skriftlig. Dette er, som nevnt i punkt
14.6.4.8, basert på at mottaker uansett gjerne øns
ker å nedtegne opplysningene, og at det er bedre
at politiet gjør nøyaktige nedtegninger.

Fastsettelse av saksbehandlingsregler for
utlevering av ikke-verifiserte opplysninger
I motsetning til de materielle kravene, anbefaler
utvalget at saksbehandlingsreglene skal være de
samme, uavhengig av hva som er formålet med
utlevering. På bakgrunn av dette har utvalget tatt
saksbehandlingsreglene inn i en egen bestemmel

se i lovforslaget § 28, som gjelder uansett type
utlevering.

14.12 Utlevering til utlandet som ledd
i internasjonalt samarbeid
14.12.1

Innledning

Det er gitt en oversikt over norsk politis internasjo
nale samarbeid i punkt 3.6. Internasjonalt politi
samarbeid anses som et viktig virkemiddel i krimi
nalitetsbekjempelsen, og det må antas at denne
virksomheten vil øke i fremtiden. Utvalget har derfor sett nærmere på hvilke unntak som skal gjøres
fra taushetsplikten for slikt samarbeid.
Schengen-samarbeidet er en sentral del av Nor
ges internasjonale samarbeid, se nærmere 3.6.7.4.
Dette virksomhetsområdet er imidlertid forholds
vis nylig regulert i egen lov, og utvalget kommer
derfor ikke nærmere inn på dette.

14.12.2

Nasjonale og internasjonale
rammer for lovgivningen

Personopplysningsloven § 29 har en egen bestem
melse om utlevering av opplysninger til såkalte
tredjeland, det vil si stater som ikke sikrer en for
svarlig behandling av opplysningene. Den samme
bestemmelsen finnes i personverndirektivet. Be
stemmelsen skal beskytte mot at opplysninger blir
overført til et annet land der beskyttelsen er langt
dårligere enn i Norge og andre medlemsland i EU.
I tillegg til dette kommer de alminnelige kravene,
jf. personopplysningsloven § 8 jf. § 11 første ledd
bokstav c, hvor opplysninger kun kan utleveres
som ledd i den primære virksomhet, med mindre
det er et rettslig grunnlag for utlevering.
I politirekommandasjon er utlevering til utlan
det regulert slik:
«5.4
Communication of data to foreign authorities
should be restricted to police bodies. It should
only be permissible:
a. if there exist a clear legal provision under
national or international law,
b. in the absence of such provision, if the communication is necessary for the prevention of a
serious and imminent danger or is necessary for
the suppression of a serious criminal offence un
der ordinary law, and provided that domestic regu
lations for the protection of the person are not
prejudiced.»
I henhold til kommentarene til rekommanda
sjonen åpner bestemmelsen for alle former for
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samarbeid, herunder gjensidige avtaler, Interpol
og andre avtaler. Ordet «police bodies» skal forstås
slik at det gjelder alle organer som har en funksjon
i forhold til å bekjempe og forebygge kriminalitet
og opprettholde ro og orden.

14.12.3

Gjeldende rett

Utlevering av opplysninger i straffesak er regulert
flere steder. Bistand i den enkelte straffesaken er
nærmere regulert i påtaleinstruksen kp. 6, samt i
enkelte bestemmelser i straffeprosessloven. Et
sentralt poeng er at anmodning om bistand hoved
sakelig skjer fra Kripos, se påtaleinstruksen § 6-2.
Økokrim er ansvarlig for internasjonalt samarbeid
innenfor sitt område, jf. påtaleinstruksen § 35-10.
Påtaleinstruksen § 6-4 tredje ledd står det:
«Politiet kan etterkomme anmodning fra politi
myndighet i annet land om å innhente opplys
ninger i anledning en straffbar handling når
dette finnes ubetenkelig. Politimesteren avgjør
om utenlandsk polititjenestemann skal få være
til stede ved avhør og andre etterforskings
skritt i saken. Når særlige grunner foreligger,
kan det tillates at utenlandsk polititjeneste
mann stiller spørsmål til den som avhøres».
Videre finnes generelle regler i domstolsloven
kp. 2.
Utlevering av opplysninger utenfor straffesak er
regulert i politiloven § 24, hvor det fremgår at
«[p]olitiets taushetsplikt er ikke til hinder for at
opplysninger blir gjort kjent for (...) andre of
fentlige myndigheter og utenlandske samar
beidende politi- og sikkerhetsmyndigheter når
formålet er å forebygge eller avverge straffbare
handlinger».
Bestemmelsen må antagelig forstås slik at det
gjelder straffbare handlinger både i Norge og i
mottakerlandet. For politiets arbeidsregistre frem
går det av rundskriv G-96/95 punkt 7 at:
«Overlevering av informasjon til utenlands poli
timyndighet som gjelder ubekreftet informa
sjon om personer som kan knyttes til straffbare
forhold, kan bare skje etter beslutning av politi
mesteren eller den han bemyndiger. Slik infor
masjon kan kun overleveres utenlandsk myn
dighet til bruk for etterforsking, avdekking og
forebygging av kriminalitet. Før overlevering
skal dette gjøres uttrykkelig klart».
Ut over dette, er det en særregel i strafferegi
streringsforskriften § 11 andre ledd for registre,
hvor det står:
«Utenlandske myndigheter kan meddeles opp
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lysninger fra registeret hvor dette fremgår av
overenskomst eller annen avtale eller som føl
ger av medlemskap i en internasjonal organisa
sjon. Opplysninger må ut over dette ikke meddeles uten samtykke fra Politidirektoratet».

14.12.4

Regelverkets systematikk

Utvalget har vurdert om adgangen til å utlevere
opplysningene skal nedfelles i de enkelte taushets
pliktsbestemmelsene, eller om det skal gis en egen
bestemmelse om adgangen til å utlevere opplys
ninger til utlandet. Utvalget anbefaler at det gis en
egen bestemmelse, da dette fremstår som mer
oversiktlig. Lovforslaget § 27 tar således sikte på
uttømmende å regulere adgangen til å utlevere
opplysninger til utlandet.

14.12.5

Utlevering av opplysninger som
ledd i den enkelte straffesak

Utvalget har vurdert hvilken adgang politiet skal
ha til å utlevere opplysninger som ledd i den enkel
te straffesak. Utvalget ser det som viktig at politiets
arbeid ikke skal hindres av landegrensene. Dette
vil kun medføre at de kriminelle utnytter situasjo
nen, noe som ikke er ukjent i dag. Utvalget anbefa
ler på bakgrunn av dette at adgangen til å utlevere
opplysninger som ledd i etterforskingen skal være
den samme i og utenfor Norge. Dette vil si at opp
lysninger fritt kan utleveres til utlandet som ledd i
den enkelte straffesak.
Videre følger særskilt utleveringsadgang av
straffeprosessloven og andre bestemmelser som
beskrevet i punkt 14.12.3. Utvalget foreslår ingen
endringer i disse.

14.12.6

Utlevering av opplysninger ut over
den enkelte straffesak

Utenfor den enkelte straffesak, bør det også være
adgang til å samarbeide av samme hensyn som i
straffesak. Ved vedtakelsen av politiloven § 24, ble
adgangen til å samarbeide i forebyggende øyemed
spesifisert i fjerde ledd nr. 2. Utvalget anbefaler at
det gjøres samme unntak fra taushetsplikten for
utenlandske samarbeidende politi- og sikkerhets
myndigheter som det som gjelder for norske of
fentlige organer. Dette er i samsvar med hva som
gjelder i dag. Det er tilføyd at det gjøres unntak fra
taushetsplikten for samarbeid med etterretnings
tjenesten, i tillegg til politimyndigheter og sikker
hetstjenester, da PST i henhold til politiloven § 17c
nr. 2 skal samarbeide med slike organer.
Dette innebærer at det må foretas en alminne
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lig vurdering av om utlevering er forholdsmessig i
det enkelte tilfellet, se nærmere punkt 14.6.4.5.

14.12.7

Særlig om konvensjon eller avtale
som er ratifisert eller tiltrådt av
Norge

Norge inngår stadig flere avtaler med andre land
om samarbeid, og det gjelder innenfor alle deler av
politiarbeidet. Utvalget anbefaler således at det gis
et eget unntak fra taushetsplikten der utlevering til
utlandet følger av lov, konvensjon eller avtale som
er ratifisert eller tiltrådt av Norge. Dette må anses
å være i tråd med alminnelige regler for avtaler
Norge er bundet av. Utvalget bemerker imidlertid
at noe samarbeid innenfor politisektoren vil være
så omfattende og inngripende at det vil være nød
vendig med egen lov. Et eksempel er Schengen
samarbeidet. Dette vil imidlertid bero på en kon
kret vurdering i det enkelte tilfellet.

14.13 Utlevering til statistisk
bearbeiding, utrednings- og
planleggingsoppgaver med
videre
Det fremgår av straffeprosessloven § 61c nr. 4 at
opplysningene kan «brukes for statistisk bearbeid
ing, utrednings- og planleggingsoppgaver eller i for
bindelse med revisjon eller annen form for kontroll».
Dette er i samsvar med bestemmelsen i forvalt
ningsloven § 13b nr. 4. Utvalget anbefaler at be
stemmelsen opprettholdes i sin nåværende form.

14.14 Utlevering til forskning
14.14.1

Gjeldende rett

I dag er det likelydende unntak fra taushetsplikten
for forskning i henholdsvis straffeprosessloven §
61e og forvaltningsloven § 13d første ledd: Når det
finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig
ulempe for andre interesser, kan riksadvokaten el
ler Politidirektoratet bestemme at henholdsvis un
derordnet påtalemyndighet eller politiet kan eller
skal gi opplysninger til bruk for forskning. Det er
gitt nærmere bestemmelser i påtaleinstruksen
§ 3-5, se punkt 3.5.11. Dersom det er spørsmål om
å få tilgang til opplysninger i register, gjelder de
alminnelige reglene i forvaltningsloven, jf. straf
feregistreringsloven § 8 andre ledd. Det følger av
strafferegistreringsforskriften § 6 fjerde ledd at
«opplysninger fra Strafferegistret kan etter prøving

av det enkelte tilfelle også gis til bruk for forskning.
Ved meddelelser av slikt samtykke fastsetter Politi
direktoratet nærmere vilkår som skjønnes nødven
dig». Det samme gjelder for bøteregisteret, jf. straf
feregistreringsforskriften § 9 fjerde ledd. Bestem
melsene gjelder både dokumenter og opplysnin
ger forskerne kan få muntlig.

14.14.2

Utvalgets vurderinger

Utvalget foreslår at bestemmelsen opprettholdes
med sitt nåværende innhold, men utvalget anbefa
ler noen endringer i lovteksten av hensyn til at de
to bestemmelsene sammenføyes.
Utvalget har vurdert hvorvidt det skal være et
forbud mot å forske på opplysninger av den karak
ter som registreres i henhold til lovforslaget § 5 nr.
3. Utvalget har kommet til at det ikke skal være
noen begrensninger, da det må antas at kontrolle
rende organer, som Rådet for forskning og taus
hetsplikt og Datatilsynet, vil være svært tilbake
holdne med å tillate dette, slik at slike opplysnin
ger kun blir benyttet dersom det er et aktverdig
formål og absolutt nødvendig å bruke disse opplys
ningene. Et aktuelt eksempel kan være dersom det
skal forskes på kriminaletterretning som metode,
og se hvor mange av de personer som registreres i
forebyggende øyemed som faktiske begår nye
straffbare handlinger. I så fall er det nødvendig å
oppgi navn.
Utvalget anbefaler at brudd på taushetsplikten
fra forskernes side blir straffbart i henhold til straf
feloven § 121. Dette var opprinnelig ikke mulig, da
taushetspliktsreglene kun var forankret i påtalein
struksen, og ikke i lovs form. Dette hensynet gjør
seg ikke lenger gjeldende ved vedtagelsen av poli
tiregisterloven.
Videre faller de særlige bestemmelsene for
registrene bort, og de vurderes etter de alminneli
ge reglene.

14.15 Pålegg av taushetsplikt og
andre plikter for mottakeren
14.15.1

Dagens regulering

Straffeprosessloven § 61c andre og tredje ledd og
forvaltningsloven § 13b andre ledd åpner i dag for
at taushetsplikt kan pålegges den som gjøres kjent
med taushetsbelagte opplysninger. Dette er både
opplysninger som er taushetsbelagt av hensyn til
den enkelte og av hensyn til politiets arbeid.
Den 1. april 2003 ble det tatt inn et nytt andre
ledd i straffeprosessloven § 61c annet ledd, som
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utvider adgangen til å pålegge taushetsplikt for
opplysninger taushetsbelagt av hensyn til politiets
arbeid:
«Politiet og påtalemyndigheten kan pålegge en
hver som utfører tjeneste eller arbeid for statlig
eller kommunalt organ, taushetsplikt når or
ganet får opplysninger med hjemmel i første
ledd, som må holdes hemmelig av hensyn til
etterforskingen i saken».
Tilsvarende bestemmelse er tatt inn i politilo
ven § 24 femte ledd for opplysninger mottatt uten
for den enkelte straffesak. Politiet kan således på
legge taushetsplikt for opplysninger som er taus
hetsbelagt av hensyn til politiets arbeid, og ikke
den opplysningene gjelder. Det fremgår av forar
beidene at departementet ikke ønsket å gi politiet
adgang til å pålegge private mottakere taushets
plikt, da det er nødvendig med ytterligere utred
ning før det tas stilling til spørsmålet, se Ot.prp. nr.
106 (2001-2002) s. 34-35.
Tredje ledd, som tidligere var andre ledd, retter
seg mot de som ikke er underlagt taushetsplikt i
kraft av forvaltningsloven, noe enhver som utfører
tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan er i
henhold til forvaltningsloven § 13. Mest praktisk er
sannsynligvis å pålegge vitner taushetsplikt. Bjer
ke/ Keiserud s. 271 nevner også arbeidsgivere, ar
beidskollegaer, husverter og naboer som andre
som kan pålegges taushetsplikt. De som har inn
synsrett, som parter og eventuelt fornærmede, kan
ikke pålegges taushetsplikt.
Det følger av straffeprosessloven § 61d og for
valtningsloven § 13c første og andre ledd at ved
kommende myndighet skal sørge for at taushets
plikten blir kjent for dem den gjelder, og kan kreve
skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respek
tere reglene. Videre fremgår det at dokumenter og
annet materiale som inneholder opplysninger un
dergitt taushetsplikt, skal oppbevares på betryg
gende måte.

14.15.2

Pålegg av taushetsplikt for
opplysninger som er
taushetsbelagt av hensyn til den de
gjelder

Utvalget har i punkt 14.15.1 gitt en kort beskrivelse
av bestemmelsen som åpner for å pålegge taus
hetsplikt av hensyn til den opplysningene gjelder.
Utvalget anbefaler at bestemmelsen opprettholdes
i sin nåværende form.
Utvalget anbefaler også at den delen av straffe
prosessloven § 61d og forvaltningsloven § 13c førs
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te og andre ledd, som omfatter informasjonsplikt,
opprettholdes i dagens form. At opplysningene
skal oppbevares på en betryggende måte synes å
være ivaretatt gjennom det at opplysningene er
underlagt taushetsplikt.

14.15.3

Pålegg av taushetsplikt overfor
offentlige organer for opplysninger
som er taushetsbelagt av hensyn til
politiets arbeid

Utvalget foreslår at bestemmelsen opprettholdes
slik den lyder i dag. Dersom opplysninger skal
kunne utveksles, er det nødvendig for politiet å
kunne pålegge mottaker taushetsplikt. Et slikt på
legg må anses som «gyldig instruks» etter straffelo
ven § 121, og således være straffbar, jf. Ot.prp. nr.
106 (2001-2002) s. 53 første spalte.
Også bestemmelsen i straffeprosessloven
§ 61d og forvaltningsloven § 13c første og andre
ledd foreslås opprettholdt for denne bestemmel
sen, se punkt 14.15.2.

14.15.4

Pålegg av taushetsplikt overfor
private for opplysninger som er
taushetsbelagt av hensyn til
politiets arbeid

På bakgrunn av uttalelsene i Ot.prp. nr. 106 (2001
2002) har utvalget vurdert om politiet og påtale
myndigheten skal ha adgang til å pålegge private
mottakere av informasjon taushetsplikt. Utvalget
har kommet til at det ikke bør være en slik adgang.
For det første vil det være vanskelig å håndheve en
slik regel, der det vil være umulig å ha oppsikt med
alle som har fått tilgang til opplysninger. For det
andre kan det være belastende for den enkelte å bli
pålagt en straffebelagt taushetsplikt for opplysnin
ger han selv ikke har bedt om å motta. Det kan
også skape et dårlig klima dersom politiet pålegger
taushetsplikt overfor en de ønsker å få mer infor
masjon av. Utvalget mener det kan ha en positiv
virkning at det ikke er mulig å pålegge private
taushetsplikt, i den forstand at dette kan begrense
politiets utlevering av denne type opplysninger.
Politiet vil i det lengste forsøke å finne andre løs
ninger, da de vet det er stor sannsynlighet for at
opplysningene vil bli brakt videre til andre. Utval
get tillegger at selv om det ikke er adgang til å
pålegge taushetsplikt, kan politiet oppfordre til at
den enkelte holder opplysningene for seg selv.
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14.15.5

Andre plikter for mottaker av
opplysningene

14.15.5.1

Oversikt over problemstillingen

Et sentralt personvernrettslig prinsipp er at opplys
ningene ikke kan brukes til andre formål enn det
de er innhentet til. Overført innebærer dette for
mottakere av opplysningene at opplysningene ikke
kan brukes ut over det formål de er innhentet til.
Prinsippet er nedfelt blant annet i personopplys
ningsloven § 11. Det samme prinsippet er nedfelt i
forvaltningsloven § 13b andre ledd første punktum, hvor det fremgår: «Part eller partsrepresentant
som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd
nr. 1, kan bare bruke opplysningene i den utstrek
ning det er nødvendig for å vareta partens tarv i
saken».
Utvalget har derfor vurdert om mottaker av
opplysningene skal pålegges plikter eller om dette
skal være mulig i visse situasjoner.

14.15.5.2

Utvalgets vurderinger

Dersom mottakerne er underlagt taushetsplikt,
mener utvalget at det ikke er grunnlag for å legge
noen ytterligere begrensninger på bruk av opplys
ningene, og anbefaler således ingen ytterligere
regler. Ytterligere begrensninger kan være van
skelig å gjennomføre, da mottakeren hele tiden må
vite hva som er kilden til opplysningen. Mottakere
som ikke er underlagt taushetsplikt, vil uansett
være underlagt personopplysningsloven, som kre
ver at opplysningene ikke skal benyttes til annet
formål enn det opplysningene opprinnelig var sam
let inn til (dette gjelder likevel ikke for dem som
mottar opplysningene som ledd i etterforskning av
konkret straffesak). Dette burde være tilstrekkelig
beskyttelse for den opplysningen gjelder. En over
tredelse vil således sanksjoneres av henholdsvis
taushetspliktsreglene og personopplysningsregle
ne.

14.16 Taushetspliktens varighet og
brudd på taushetsplikten
14.16.1

Taushetspliktens varighet

Det følger av straffeprosessloven § 61a tredje ledd
og forvaltningsloven § 13 tredje ledd jf. § 13 c
tredje ledd at taushetsplikten varer også etter at
tjenesten er avsluttet. I henhold til forvaltningslo
ven oppheves taushetsplikten etter 60 år. Ellers
varer den til opplysningene kan utleveres i sam
svar med et av unntakene.
Utvalget er av den oppfatning at taushetsplik
ten, slik den er foreslått regulert i lovutkastet § 14
flg., bør gjelde med mindre et av unntakene kommer til anvendelse. Det følger av forvaltningsloven
§ 13 c tredje ledd at taushetsplikten normalt bortfaller etter 60 år. Slik utvalget har redegjort for
tidligere, anbefales at Riksarkivaren fatter en be
slutning om at det utvides til 100 år for taushets
plikt etter politiregisterloven § 14, se nærmere
punkt 5.3.3.

14.16.2

Brudd på taushetsplikten

Brudd på taushetsplikt vil som tidligere være
straffbart i henhold til straffeloven § 121. Den straf
febelagte taushetspliktens omfang er utvidet i og
med utvalgets forslag å omfatte forskere på det
området som i dag reguleres av straffeprosesslo
ven § 61e, se punkt 14.14.

14.16.3

Klagerett ved avslag på innsyn på
grunn av taushetsplikt

Det vil være adgang til å klage på overtredelse av
taushetsplikten. Dette er nærmere behandlet i
punkt 20.5.2.4.
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Kapittel 15

Kapittel 15

Politiattest og annen vandelskontroll
15.1 Innledning
Dette kapittelet omhandler vandelskontroll, som
omfatter utstedelse av politiattester, skikkethets
vurdering, vandelsvurdering, akkreditering og ut
stedelse av straffattest. Med vandelskontroll me
ner utvalget bruk av opplysninger for å vurdere om
en fysisk eller juridisk person er egnet til en be
stemt stilling, funksjon, tillatelse, oppgave eller lig
nende, jf. lovutkastet § 2 nr. 10.
Dagens regelverk om politiattester, samt den
historiske utviklingen, er nærmere beskrevet i
punkt 4.20. Forholdet mellom vandelskontroll og
annen utlevering av opplysninger fra politiet, samt
de forskjellige typer vandelskontroll, forklares
nærmere i punkt 15.2.
Innledningsvis har utvalget sett nærmere på de
internasjonale rammene for vandelskontrollen, se
punkt 15.3. EMK artikkel 8 stiller krav til hjem
melgrunnlaget og oppstiller grenser for hvilke for
mål som kan begrunne et krav om politiattest. Vi
dere gis en oversikt over de hensyn som begrun
ner vandelskontroll i punkt 15.4.
Utvalget har valgt å si noe generelt om til hvil
ke formål eller situasjoner de ulike typer vandels
kontroller kan benyttes. Slik situasjonen er i dag,
særlig for politiattest, er det et sterkt press fra
mange grupper for at det skal kunne utstedes poli
tiattest innenfor deres felt. Utvalget har derfor sett
det som sin oppgave å se på vandelskontrollinsti
tuttet fra et mer overordnet perspektiv, herunder
til hvilke formål eller situasjoner det er nødvendig
og berettiget med politiattest. For politiattester
drøftes dette i punkt 15.7, skikkethetsvurdering i
punkt 15.13.5 og vandelsvurdering i punkt 15.14.
For straffattest og akkreditering vil bruksområdet
følge formålet for denne formen for vandelskon
troll, se punkt 15.15 og 23.9.
Utvalget har også sett nærmere på hvilken type
vandelskontroll som bør benyttes når det først fo
religger formål som berettiger vandelskontroll. På
lik linje med fastsetting av de formålene som berettiger politiattest, er dette i utgangspunktet opp til
lovgiver å bestemme. Utvalget har likevel sett det
som en del av sitt mandat også å vurdere denne

siden av vandelskontrollinstituttet mer generelt.
Spørsmålet behandles i punkt 15.5.
Utvalget behandler politiattest i punkt 15.715.12. Et sentralt tema er forholdet mellom politiregisterloven og spesiallovgivningen, hvor utval
get anbefaler at hjemmelen for politiattest skal stå i
spesiallovgivningen, se punkt 15.8. Videre anbefa
ler utvalget at hjemlene for politiattest må angis
uttømmende i lovverket, se punkt 15.6.
Hva som kan registreres på politiattester behandles i punkt 15.9. Utvalget har sett nærmere på
om det skal kunne kreves fornyet attest etter en
periode etter at første attest ble utstedt, se punkt
15.10. Saksbehandlingsregler og spørsmålet om
det skal kreves gebyr for politiattest, drøftes i hen
holdsvis punkt 15.11 og 15.12.
Utvalget ser nærmere på de andre formene for
vandelskontroll, som skikkethetsvurdering i punkt
15.13, vandelsvurdering i punkt 15.14 og straffat
test i punkt 15.15. Akkreditering behandles i punkt
23.9. Avslutningsvis har utvalget sett på taushets
plikt for mottakere av attester i punkt 15.16 og
bestemmelser om reaksjonsregister i punkt 15.17.

15.2 Vandelskontroll og annen bruk
av opplysninger
15.2.1

Begrepet «vandelskontroll» og
forholdet til annen bruk av
opplysninger

Utvalget har lagt til grunn at med «vandelskontroll»
skal forstås bruk av opplysninger for å vurdere om
en fysisk eller juridisk person er egnet til en be
stemt stilling, funksjon, tillatelse, oppgave eller lig
nende. Selv om det ikke direkte fremgår av defini
sjonen, er hensikten at opplysningene skal brukes
av den som mottar opplysningene, for selv å foreta
vurderingen av om en person er egnet. Det er
således ingen vandelskontroll når politiet benytter
seg av opplysninger til sitt eget arbeid, for eksem
pel etterforsking av en straffesak. Derimot er det
vandelskontroll når politiet utsteder en politiattest
til bruk for arbeidsgiver i forbindelse med en tilsetting. Slik sett bryter det noe med systematikken
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at utstedelse av straffattest, som benyttes i straffe
sak, anses som en form for vandelskontroll. Utval
get har likevel funnet det hensiktsmessig og for
svarlig, da attesten brukes blant annet av domsto
lene. Samtidig er dette hensiktsmessig, da straffat
test ved å anses som en form for vandelskontroll
ikke fordrer egne saksbehandlingsregler.
Utlevering av opplysninger til vandelskontroll
er selvstendige unntak fra taushetspliktsreglene,
som er nærmere beskrevet i kapittel 14. Ved at
utlevering skjer i mottakerorganets interesser har
unntakene således mange likheter med den utleve
ring som behandles i punkt 14.8. Utvalget har til
strebet at det skal være samsvar mellom de to
regelsettene. Vandelskontrollen skiller seg ut ved
at den har en bestemt hensikt, nemlig å kontrolle
re en persons vandel. Generell utlevering i motta
kerorganets interesse kan i utgangspunktet omfat
te alle typer opplysninger, ikke bare vandel.
Vandelskontrollen skjer hovedsakelig ved anset
telser og tildeling av tillatelser, mens annen utleve
ring av opplysninger sjelden skjer til disse formåle
ne.
Imidlertid er det tilfeller av utleveringer etter
de alminnelige unntakene fra taushetspliktsregle
ne som kan ligne svært mye på en vandelskontroll.
Det kreves ikke politiattest for å arbeide som hjem
mehjelp. Dersom kommunen ansetter en notorisk
vinningskriminell med rusproblemer som hjem
mehjelp, vil dette etter en konkret vurdering kunne være en situasjon der vilkårene i lovforslaget §
19 er oppfylt. I så fall kan politiet informere kom
munen om tidligere straffbare handlinger, og dette
blir en form for vandelskontroll. Forskjellen er at
det i hjemmehjelptilfellet må foreligge objektive
holdepunkter for at det kan bli begått straffbare
handlinger. Spørsmålet om det for eksempel skal
varsles i nabolaget at en som tidligere er dømt for
seksuelle overgrep mot barn har flyttet inn, er også
et spørsmål som faller innenfor det alminnelige
unntaket fra taushetsplikten, og er drøftet i punkt
14.6.4.

15.2.2

Forskjellige typer vandelskontroll

Innenfor det som med en fellesbetegnelse kan kal
les vandelskontroll, finnes det flere typer attester
og utleveringer.
Den vanligste formen for vandelskontroll med
attest er politiattest. Med politiattest forstås attest
til «annet bruk enn for strafferettspleien» med opp
lysninger «om hvorvidt en person har vært gjenstand
for strafferettslige reaksjoner eller for andre tiltak i
anledning av straffbare handlinger som han har be
gått», jf. strafferegistreringsloven § 5.

En annen type attest i dagens regelverk er
straffattest, som forstås som attest «politiet, påtale
myndigheten og domstolene» kan begjære «til bruk
for strafferettspleien (...) med opplysning om avgjø
relser som er ført inn i Strafferegistret», jf. straffere
gistreringsloven § 2. Tilsvarende bestemmelse fin
nes for straff ilagt ved bot, jf. strafferegistreringslo
ven § 3, og kalles i dag bøteattest.
En situasjon hvor opplysningene ikke utleveres
som en attest, er ved en skikkethetsvurdering. En
skikkethetsvurdering består i at politiet kontrolle
rer og vurderer skikkethet ut fra et bredere grunn
lag enn ilagte reaksjoner. I dag finnes det en gene
rell hjemmel for slik skikkethetsvurdering i straf
feregistreringsloven § 7 og i tillegg er det hjemlet i
spesiallovgivningen. Ordningen brukes for eksem
pel i henhold til serveringsloven § 11, hvor kom
munen før søknaden avgjøres, skal innhente utta
lelse fra politiet om det foreligger visse forhold
nevnt i lovens § 6 jf. § 7, eller forhold som av
politimessige hensyn gjør det utilrådelig at serve
ringsbevilling gis. Det er ingen kriterier for hvilke
opplysninger som kan tas med i vurderingen eller
hvordan politiet skal utlevere opplysningene. Med
andre ord er det et forholdsvis bredt skjønn som er
lagt til politiet.
Vandelsvurdering betegner den situasjonen
hvor det foretas en vandelskontroll av hensyn til en
plikt den enkelte er pålagt å utføre. Typisk er kon
troll før valg og uttaking av meddommere og lag
rettemedlemmer og til bruk for militær tjeneste.
Vandelsvurderingen kjennetegnes ved at kontrol
len foretas uten at den registrerte kjenner til kon
trollen, fordi formålet den skal brukes til følger
direkte av en lovpålagt plikt. Utvalget bekjent er
det kun de to ovennevnte tillatelser som finnes i
dag, og utvalget mener at adgangen bør være be
grenset. Utvalget kommer nærmere tilbake til det
te i punkt 15.14.
PST kan foreta akkreditering og personkontroll
for å vurdere en persons sikkerhetsmessige skik
kethet. Personkontroll behandles i punkt 23.8 og
akkreditering i punkt 23.9. Akkreditering består i
at det ved statsbesøk eller andre arrangementer
der viktige sikkerhetsmessige interesser gjør seg
gjeldende, kan innhentes opplysninger av betyd
ning om personer som skal ha befatning med
objekter som krever særskilt beskyttelse. Dette er
blant annet praktisk for journalister som dekker
kongelige begivenheter og for personer som får
ansvar i forbindelse med avvikling av statsbesøk
med videre.
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15.3 Internasjonale rammer for
lovgivningen
Siden vandelskontroll innebærer en utlevering av
opplysninger, er den underlagt de samme interna
sjonale skrankene som annen utlevering. Utvalget
henviser således til fremstillingen i punkt 14.8.3,
hvor det blant annet fremgår at utlevering må falle
innenfor de legitime formålene i EMK artikkel 8 og
anses nødvendig i et demokratisk samfunn. For
hver hjemmel som åpner for vandelskontroll må
dette vurderes. For eksempel må det å kreve politi
attest ved ansettelse av vektere måtte anses å fore
bygge uorden eller kriminalitet. Videre må utleve
ringen anses å være nødvendig i et demokratisk
samfunn, da utleveringen i tilstrekkelig grad frem
mer kriminalitetsbekjempelse uten å være et ufor
holdsmessig inngrep. Det er imidlertid en grense
for hvilke formål det anses forholdsmessig å ut
levere opplysninger til. For eksempel mener utval
get at det må antas å være uforholdsmessig å kreve
politiattest for husdyrhold, slik det var ønsket av
Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR), se
punkt 15.6.
Videre vil lovskravet, slik det er beskrevet i
punkt 5.2.2.3, kreve at lovgivningen klargjør til
hvilke formål politiattest kan utstedes, og at regle
ne er tilgjengelige for borgerne. Dette gjør det
praktisk vanskelig å ha hjemmel for å utstede poli
tiattest i rundskrivs form. Utvalget kommer tilbake
til dette nedenfor.

15.4 Formålet med vandelskontroll
Vandelskontroll er allmennhetens bruk av opplys
ninger som politiet og påtalemyndigheten har til
egnet seg i forbindelse med den enkelte straffesak
eller annet arbeid. Ved politiattest begrenses bru
ken til opplysninger som er samlet inn i forbindel
se med den enkelte straffesak. Vandelskontroll
skal blant annet forebygge kriminalitet ved at fysis
ke eller juridiske personer ikke får bestemte stillin
ger, funksjoner, tillatelser, oppgaver eller lignende
som de ikke er egnet til.
Vandelskontroll skal skape økt sikkerhet for
arbeidsgiver, tjenestemottaker eller andre tredje
personer. Ved å stille særskilte krav til søkeren,
som for eksempel ved ansettelse i politiet, vaktsel
skaper med videre, skal arbeidsgiver vite at søke
ren ikke er dømt for straffbare handlinger som
viser at han ikke er egnet for stillingen. En van
delskontroll vil alene ikke gi en garanti for at en
person er egnet, men den kan i alle fall gi en indi
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kasjon på at en person ikke bør få stillingen. Slik
sett ivaretar vandelskontrollen mottakerorganets
og allmennhetens trygghetshensyn.
Trygghetshensynet for arbeidsgiver, tjeneste
mottaker og andre tredjepersoner står i motset
ning til den dømtes behov for personvern og mu
lighet til rehabilitering. De sistnevnte hensyn taler
for at tidligere idømte straffer ikke skal gjøres
kjent utenfor politiet, da dette blir en ytterligere
belastning og kan hindre resosialiseringen av den
straffede. En viktig del av resosialiseringen er å få
et fast sted å bo og en jobb. Desto flere formål det
kan kreves vandelskontroll for, jo mer eksklude
rende vil effekten bli. Den ekskluderende effekten
vil likevel avhenge av hva som tas med i kontrol
len. Jo flere typer straffbare forhold som tas med
og jo lengre tilbake i tid man går, jo mer eksklude
rende kan kontrollen bli.
Utvalget ønsker å understreke at en vandels
kontroll, og særlig en politiattest, ikke løser alle
problemer. En politiattest kan tvert i mot gi falsk
trygghet i forhold til den personen som ansettes
eller gis tillatelse. For eksempel kan en 20-åring
som ansettes i en barnehage ha blottet seg for barn
en rekke ganger, uten at dette har blitt oppdaget
og ført til noen reaksjon. Det er et faktum at opp
klaringsprosenten på noen typer kriminalitet er
langt lavere enn ønskelig, samt at det kan være
store mørketall fordi mange saker aldri blir an
meldt til politiet. En rekke personer har derfor
begått alvorlige straffbare handlinger uten å være
straffet og registrert hos politiet. Det er derfor vik
tig at de alminnelige kontrollrutiner, som intervju
er, referansekontroll og lignende opprettholdes, i
kombinasjon med alminnelige årvåkenhet. Utval
get har ikke kjennskap til statistikk som gir indika
sjoner på hvor mange som «lukes ut» ved politiat
test. Det er naturlig å anta at den største effekten
ligger i at den som har noe på rullebladet ikke
søker stillinger eller annet hvor det oppstilles krav
om plettfri vandel.
Krav om politiattest kan i noen grad også ha en
forebyggende virkning. Ønsker en person en be
stemt stilling eller offentlig tillatelse, må han vokte
seg for å begå handlinger som kan hindre ham i
dette. For unge mennesker er det viktig å være
klar over at en anmerkning på politiattesten kan få
følger for militærtjeneste, opptak til visse studier,
visum til andre land med videre. Utvalget er kjent
med at mange blir overrasket over at en anmerk
ning kan få slike konsekvenser, og understreker at
det er en utfordring å gi informasjon om dette til
ungdommen, slik at den forebyggende effekten
oppnås.
I vurderingen av på hvilke områder det skal
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være adgang til å kreve politiattest, må formålet
med attesten være et sentralt moment. Hvilke om
råder det bør være adgang til å gi politiattest, kommer utvalget tilbake til i punkt 15.7.

slått i § 34 første ledd. Antall hjemler som generelt
åpner for at verserende saker skal anmerkes, bør
begrenses til det absolutt nødvendigste. Utvalget
har drøftet dette i punkt 15.9.7.2.

15.5 Type vandelskontroll som bør
brukes i de ulike situasjonene

15.6 Uttømmende oppregning av i
hvilke situasjoner
vandelskontroll kan brukes

Lovgiver vil i vurderingen av om det skal være
adgang til å foreta en vandelskontroll, også stå
overfor spørsmålet om hva slags type vandelskon
troll som skal benyttes. Rent praktisk vil valget stå
mellom politiattest og skikkethetsvurdering. Ut
valgets oppfatning er at skikkethetsvurdering er et
gammelt institutt, som var vel egnet på den tiden
da lensmannen hadde god oversikt over det som
skjedde i bygda. I dag er de fleste distriktene blitt
så store at også skikkethetsvurdering i mange tilfeller kun vil være basert på en ordinær utskrift av
registrene. Dette er ytterligere utdypet i punkt
15.13. Videre er en skikkethetsvurdering mindre
forutberegnlig for den som skal kontrolleres. Ut
valget anbefaler derfor at det i de fleste tilfellene
benyttes politiattest. Det kan imidlertid tenkes si
tuasjoner hvor selv en uttømmende politiattest
ikke vil gi et tilstrekkelig godt bilde, og i disse
tilfellene må det være adgang til å benytte skik
kethetsvurdering. Etter utvalgets synspunkt er
opptak til Politihøgskolen et slikt tilfelle. For andre
typer utdannelser synes skikkethetsvurdering et
ter utvalgets oppfatning ikke å være nødvendig.
Det finnes flere typer politiattester, som er nær
mere beskrevet i punkt 15.9.4-15.9.8: Ordinær at
test, uttømmende attest og avgrenset uttømmende
attest. I tillegg er det i noen situasjoner også adgang til å anmerke verserende saker og flere opp
lysninger. Utvalgets anbefaling er at det for hvert
enkelt hjemmelsgrunnlag tas stilling til hvor bred
kontrollen skal være. Utgangspunktet bør være at
det er tilstrekkelig med en ordinær politiattest i de
aller fleste tilfellene. Utvalget er imidlertid gene
relt positiv til en såkalt avgrenset uttømmende at
test, hvor det kun er de straffebud eller straffbare
handlinger som er relevante ut fra formålet som
kontrolleres. Dette synes å være en hensiktsmes
sig løsning på mange felt. Derimot er utvalget
skeptisk til at det markeres verserende saker. År
saken er at det er knyttet en usikkerhet til disse
opplysningene som ikke må komme søkeren til
skade. Særlig gjelder dette hvis det etter forslaget
blir adgang til å kreve fornyet attest etter 3 år.
Dersom det først anses nødvendig at det markeres
verserende saker, bør det være etter en konkret
vurdering av et overordnet organ, slik som fore

Utvalget har drøftet om det skal være en uttøm
mende oppregning av de situasjoner hvor det skal
være adgang til å kreve vandelskontroll. I dag kan
politiattest utstedes kun til de formål som følger av
lov, forskrift og rundskriv. Derimot åpner hjem
melsgrunnlaget for skikkethetsvurderingen i straf
feregistreringsloven § 7 for at politiet kan uttale
seg uten ytterligere hjemmel i spesiallovgivnin
gen.
Utvalget foreslår av dagens ordning oppretthol
des, slik at det må være en uttømmende oppreg
ning i lov eller i medhold av lov av i hvilke situasjo
ner hvor det kan utstedes politiattest.
At formålene skal fremkomme eksplisitt og ut
tømmende, innebærer at det ikke kan lages ord
ninger som omgår bestemmelsene. For eksempel
ønsket Norske Rasekattklubbers Riksforbund
(NRR) å føre et register over personer som ved
dom har fått forbud mot å ha kjæledyr eller som på
annen måte har forbrutt seg mot dyrevernloven.
Datatilsynet anbefalte at det ikke ble opprettet et
slikt register. Etter utvalgets oppfatning var dette
en riktig beslutning, i det det motsatte ville vært en
omgåelse av politiattestreglene.

15.7 Formål som berettiger hjemmel
for politiattest
15.7.1

Innledning

Utvalget drøfter generelt til hvilket formål vandels
kontroll, herunder politiattester, bør kunne benyt
tes. Stadig flere har et ønske om at det skal ut
stedes politiattest innenfor deres felt, og utvalget
har derfor sett det som en viktig del av utrednin
gen å gi noen overordnede retningslinjer for hvilke
livsområder og sektorer som i særlig grad beretti
ger bruk av vandelskontroll.
I dette avsnittet drøfter utvalget hvilke formål
som berettiger politiattest. Utvalget har også gjort
det samme for skikkethetsvurdering i punkt
15.13.5 og for vandelsvurdering i punkt 15.14. For
akkrediteringsinstituttet og straffattest ligger det
allerede innbakt til hvilke formål de kan brukes,
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henholdsvis sikkerhetsmessige hensyn og straffe
saker. Det vil være politiregisterloven som hjemler
både akkreditering og straffattest, og det er ikke
nødvendig med en ytterligere vurdering av til hvil
ket formål slik kontroll kan foretas.

15.7.2

Vurdering av hvilke formål som
berettiger politiattest

De ytre rammene for når det er adgang til å ut
stede politiattest følger av EMK artikkel 8, som
blant annet oppstiller et krav om at politiattesten
må fremme ett av de legitime formålene i bestem
melsen og være nødvendig i et demokratisk sam
funn, hvor forholdsmessighet er et sentralt krav.
Utvalget viser til sin drøftelse i punkt 15.3. Innen
for disse rammene er det likevel mulig å skille ut
noen typesituasjoner hvor bruk av politiattest etter
utvalgets oppfatning er berettiget.
Adgangen til å kreve politiattest ble opprinnelig
brukt ved ansettelser i stillinger eller posisjoner
hvor det var særlig viktig å ha tillit til den personen
som skulle ansettes. Det gjaldt blant annet ved
ansettelse i en del offentlige etater og ved utstedel
se av visse sertifikater og bevillinger. Ordningen
var at det kunne kreves ordinær politiattest etter
strafferegistreringsloven § 6 eller en uttømmende
politiattest. På denne måten fikk mottakeren opp
lysninger om personens tidligere vandel og even
tuelt forhold til alkohol og andre rusmidler, som
kunne ha betydning for om vedkommende var
skikket til å inneha stillingen eller bevillingen. Et
av hovedformålene med å kreve politiattest synes å
ha vært behovet for å sikre seg mot å ansette per
soner som på grunn av sin fortid kunne represente
re en risiko for virksomheten som sådan.
I de senere årene har man sett en dreining med
hensyn til formålet med å kreve politiattest, hvor
fokus er rettet mot den mulige skade vedkommen
de kan gjøre mot personer han vil komme i kontakt
med gjennom sitt virke. Dette gjelder særlig ved
krav om politiattest for personer som skal arbeide
med barn, og hvor man vil sikre seg mot å ansette
personer som er siktet eller straffet for seksuelle
overgrep mot barn. Hjemmel for å kreve politiat
test i slike tilfeller er tatt inn i blant annet barne
vernloven og barnehageloven.
Samfunnet og den enkelte borgers beskyttel
sesbehov står sentralt i vurderingen av til hvilke
formål en politiattest kan utstedes. Det vil således
være naturlig at de som dårligst kan beskytte seg
selv, forsøkes beskyttet av samfunnet. Sentralt vil
være barn, syke og andre som ikke kan ivareta sin
tarv på samme måte som andre. Det er derfor na
turlig at det er et krav om politiattest for å arbeide i
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barnehage, og i andre virksomheter der det er
behov for å beskytte barn mot seksuelle overgrep.
Utvalget ser også at det vil være behov for å
beskytte det som i større grad omtales som sam
funnsinteresser og økonomiske interesser. Utval
get finner grunn til å nevne rikets sikkerhet som et
eget formål, som tilsier at Forsvaret bør ha for
holdsvis vid adgang til å kreve politiattest.
Utvalget anbefaler at det åpnes for å gi hjem
mel for politiattest i følgende fem typetilfeller:
– For å utelukke fysiske og juridiske personer fra
stillinger, offentlige tillatelser, bevillinger med
videre hvor det kan medføre store samfunns
messige skader eller være samfunnsødeleg
gende dersom disse innehas av personer som
antas uegnet på grunn av ilagt straff, straffe
rettslig reaksjoner eller andre tiltak i anledning
av straffbare handlinger. Et eksempel på dette
er kravet om politiattest for de som skal arbei
de i lufthavner.
– For å utelukke fysiske og juridiske personer fra
stillinger, offentlige tillatelser, bevillinger med
videre hvor det vil virke støtende eller motvirke
den alminnelige tillit dersom de innehas av per
soner som har vært ilagt straff, strafferettslige
reaksjoner eller andre tiltak i anledning straff
bare handlinger. I tillegg til politiet, påtalemyn
digheten og domstolene som eksempler, er et
spesielt utslag kravet om politiattest for tildeling av blant annet Kongens fortjenestemedal
je.
– For å utelukke fysiske og juridiske personer
som har vært ilagt straff, strafferettslige reak
sjoner eller andre tiltak i anledning straffbare
handlinger som gjør dem uegnet for stillinger,
offentlige tillatelser, bevillinger med videre
som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller overfor andre som på grunn av alder, sykdom eller
funksjonshemming har reduserte muligheter
til å ta vare på seg selv eller sine interesser.
Dette gjelder for eksempel stillinger i skolever
ket, hvor ansatte har kontakt med barn.
– For å hindre at fysiske og juridiske personer
som er ilagt straff, strafferettslige reaksjoner
eller andre tiltak i anledning av straffbare handlinger, besitter stillinger eller offentlige tillatel
ser hvor det er fare for at de på ny vil begå
straffbare handlinger. Som eksempel kan nev
nes ansettelse i vaktselskap og visse stillinger i
Norges Bank.
– Når lovgivningen i andre land krever at det
dokumenteres om en fysisk eller juridisk per
son har vært gjenstand for straff, strafferetts
lige reaksjoner eller andre tiltak i anledning
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straffbare handlinger. Et eksempel på dette er
der det kreves politiattest for å kunne gifte seg i
utlandet.

15.7.3

Lovfesting av formålene

Utvalget anbefaler at disse 5 kategoriene lovfestes,
se lovforslaget § 31. Utvalget er innforstått med at
en slik bestemmelse ikke vil være en skranke for
lovgiver. Likevel vil lovgiveren gjennom en slik
bestemmelse gi signaler i forhold til hvilke andre
hjemler det kan være aktuelt å vedta i spesiallov
givningen. Utvalget mener således at bestemmel
sen gir et viktig signal overfor både departemente
ne og borgerne. Ikke minst vil dette være tilfelle
hvis lovbestemmelsene er basert på en omfattende
og demokratisk høringsbehandling og lovgiv
ningsprosess.
Utvalget nevner at representanten Knut Stor
berget i Odelstinget den 27. mai 2003, i forbindelse
med behandlingen av forslag om endring av lov
om strafferegistrering, jf. Dok. nr. 8:60 (2002-2003)
Utvidet bruk av vandelsattest i forhold til personer
som får ansvar for barn, uttalte:
«I den sammenheng har jeg lyst til til slutt å
komme med et hjertesukk når det gjelder denne type debatter. Vi har en også i forhold til
spørsmål om innsyn i registre osv. Det kunne
kanskje vært hensiktsmessig å få en mer over
ordnet debatt i forhold til hvor man i det hele
tatt skal kreve attest, istedenfor hele tiden å
utvide området eller bare ta det stykkevis og
delt ut fra at nye behov melder seg. For det er,
slik også justisministeren er inne på i sitt svar
brev til komiteen, åpenbart behov for å sette en
grense. Vi kan ikke ha et samfunn som til slutt
baserer seg på at hver og en av oss må ha en
eller annen chip i ryggen eller en attest i lomma
for å vise at vi er dugandes folk. Vi ville ikke
komme så langt med det heller, for de fleste av
dem som begår overgrep, har ingen merkna
der på sine attester».
Dette fikk støtte fra representant Jan Arild El
lingen fra FrP og statsråd Odd Einar Dørum. Utval
gets forslag vil åpne for en slik prinsipiell disku
sjon om temaet.

15.7.4

Hensyn ved vurderingen av om det
bør gis hjemmel til å utstede
politiattest

Innenfor hver av de 5 kategoriene vil de alminneli
ge prinsippene om nødvendighet og relevans komme til anvendelse. Med andre ord skal politiatteste
ne forbeholdes de situasjoner hvor det er nødven

dig med vandelskontroll. Formålet med attesten vil
også være styrende for hvilke opplysninger som er
relevante å ta med på attesten. Det anbefales blant
annet en rett til å ta med færre eller flere opplysnin
ger, dersom det ut fra formålet er nødvendig, se
nærmere punkt 15.9.8. Kravet om nødvendighet vil
også spille inn i forhold til hvilken type attest det
gis hjemmel til. Det er en stigende tendens til at
det benyttes avgrenset uttømmende attest, det vil
si en attest som kun kontrollerer noen typer over
tredelser eller straffebestemmelser, da det er disse
som anses relevante ut fra formålet med attesten,
se nærmere punkt 15.9.6. En avgrenset uttømmen
de attest inneholder derfor kun det som er nødven
dig, og utvalget ser positivt på bruken av denne
type attester. Se nærmere om dette i punkt 15.5.
I vurderingen av om det er nødvendig med et
nytt hjemmelsgrunnlag for å utstede politiattest,
må det også tas med i vurderingen hvilken risiko
det er for at det vil bli begått nye straffbare forhold.
Risikoen vil bero på en kombinasjon av sannsyn
ligheten for at det blir begått nye straffbare handlinger og hvilket omfang skaden av en straffbar
handling vil få. En som begår vinningskriminalitet
eller økonomisk kriminalitet vil ofte kunne ha pro
blemer med økonomien, og sannsynligheten for at
han eller hun begår nye lovbrudd er forholdsvis
stor. Det kan tale for at de som sitter i betrodde
stillinger, som for eksempel utføring av verditrans
port, bør fremlegge politiattest. Det er derimot
ikke tilstrekkelig risiko til at alle som jobber med
økonomi må fremlegge politiattest. Når det gjelder
skadens omfang, vil kriminelle handlinger som
rammer utsatte personer eller store økonomiske
verdier, anses å ha større skadepotensial enn for
eksempel mindre økonomiske overtredelser, som
tyveri. Et annet moment som det til en viss grad
må være adgang til å legge vekt på er kost-/nytteverdien ved bruk av politiattester. Innføres politi
attest for en eller flere yrkesgrupper eller lignen
de, som det ble gjort ved universitetsloven da det
ble oppstilt krav om politiattest ved opptak til visse
studier, vil dette påføre politiet mye merarbeid.
Vurderingen av innføring av politiattest på ett
felt, må også ses i sammenheng med bestemmel
sene på andre felt og bestemmelsene om politiat
tester i sin helhet. Utvalget mener også at det ved
forberedelse av nye hjemler for politiattest må tas
tilbørlig hensyn til de formål som det allerede i dag
utstedes politiattest til. Etter utvalgets mening er
det usikkert om politiattest er en hensiktsmessig
løsning på alle felt, og det må vurderes om det
finnes andre virkemidler som er mer hensiktsmes
sige. Det er lett å overvurdere den effekten en
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politiattest kan ha, og den kan som nevnt gi falsk
trygghet.

15.8 Forholdet mellom
politiregisterloven og
spesiallovgivningen
15.8.1

Oversikt over problemstillingen

Grunnlaget for å utstede politiattester finnes i straf
feregistreringsloven og i spesiallovgivningen, samt
i forskrifter og rundskriv. Utvalget har vurdert om
alle bestemmelser om politiattester bør samles i en
lov, eller om det er mest hensiktsmessig at de
finnes i spesiallovgivningen. Å samle alle bestem
melsene, gir bedre oversikt over i hvilke tilfeller
politiet kan utstede attester. Politiet har tidligere
gitt uttrykk for at det er behov for en samlet over
sikt over hvilke formål det kan utstedes politiattest
til. Justisdepartementet har derfor gitt ut et rund
skriv, G-99/2000, med oversikt over hjemler for
utstedelse av politiattest, uten at listen er uttøm
mende. Innenfor hver sektor eller hvert område er
det mer oversiktlig dersom bestemmelsene om po
litiattest står sammen med de øvrige bestemmelse
ne som regulerer virksomheten, som for eksempel
i vaktvirksomhetsloven og universitetsloven.

15.8.2

Hjemmelsgrunnlaget i
spesiallovgivningen

Utvalget har vurdert om hjemmelsgrunnlaget for å
utstede politiattester bør stå i en felles lov eller
spesiallovgivningen, og anbefaler at hjemmels
grunnlaget står i spesiallovgivningen. Dette vil gi
best oversikt for borgerne. Skal en person søke om
flysertifikat, er det naturlig å ta utgangspunkt i
luftfartsloven og ikke politiregisterloven. Det er
dessuten i spesiallovgivningen man vanligvis vil
finne også andre krav for ansettelse med videre,
for eksempel krav til alder, utdannelse og praksis.
Etter utvalgets vurdering vil det være naturlig at et
eventuelt krav til vandel tas med i denne oppreg
ningen.
I dag finnes en rekke hjemler i strafferegistre
ringsforskriften, og utvalget anbefaler at disse, ved
en ikrafttredelse av politiregisterloven, flyttes til
spesiallovgivningen. Utvalget har imidlertid ikke
foreslått egne lovbestemmelser for hvert enkelt
hjemmelsgrunnlag, i det dette ligger utenfor det
lovutvalget har kompetanse til, særlig med tanke
på at det må tas stilling til bestemmelsens plasse
ring i den enkelte lov og at formuleringen må tilpasses særloven. Utvalget har imidlertid gått igjen
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nom hjemmelsgrunnlagene i strafferegistrerings
forskriften, og konstatert at det er noen hjemler
som vanskelig passer inn i en egen særlov, som for
eksempel hjemmel for å utstede politiattest til de
som trenger det for å gifte seg i utlandet (i dag i
strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 3). Utvalget
foreslår at disse tas inn politiregisterloven, noe ut
valget kommer tilbake til i punkt 15.8.5.

15.8.3

Bruk av rundskriv som
hjemmelsgrunnlag for politiattest

I dag finnes hjemler for politiattest i rundskriv som
baserer seg på samtykke fra Politidirektoratet (tid
ligere Justisdepartementet) til å utstede attest etter
strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 5. Utvalgets
oppfatning er at rundskriv normalt ikke oppfyller
kravene til tilgjengelighet i EMK artikkel 8, se
nærmere punkt 5.2. Det kan benyttes rundskrivs
form dersom rundskrivet gjøres kjent for den som
vil omfattes av det rundskrivet regulerer. Det kan
være mulig dersom en bedrift, for eksempel en
bankkortprodusent, gis tillatelse til å innhente poli
tiattester. Her kan det i utlysningsteksten gjøres
kjent at vandel vil bli kontrollert. Det praktiske vil
likevel være at hjemmelen finnes i lov eller for
skrift. Gis det hjemmel for politiattest i forskrift,
må forskriften være forankret i en klar materiell
lovhjemmel.
Utvalget anbefaler at hjemmelen fastsettes i lov
og forskrift, også av den årsak at det er viktig at
bestemmelsene om politiattester er oversiktlige og
lett tilgjengelige. Dette er også en nødvendig forut
setning dersom de skal ha sin allmennpreventive
effekt. Adgangen til å kunne utstede attester har
økt kraftig de siste årene. Utvalget antar at dersom
alle politiattesthjemler minst skal gis i forskrifts
form, kan det bidra til å begrense antall tillatelser
til der det med sikkerhet foreligger et reelt behov.
Prosessen er noe lenger og mer omstendelig enn
ved fastsettelse av en beslutning fra POD som
kunngjøres ved rundskriv, og den mobiliserer
myndighetene på et høyere nivå.

15.8.4

Ensartet praksis og oversikt over
hjemmelsgrunnlagene i forskrift

Utvalget har også sett på hva som kan gjøres for at
det skal være en mer ensartet praksis innenfor
forskjellige livsområder eller fagfelt i forhold til når
politiattest tillates brukt. Utvalget anbefaler at Jus
tisdepartementet får en mer sentral rolle ved utar
beidelsen av regler om politiattester. Hensikten er
å få en mer konform og ensartet praksis, både i
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forhold til når det skal gis attest og i forhold til hva
slags attest som skal gis.
Utvalget har drøftet hvilken ordning som kan
ivareta det ovennevnte. Utvalget anbefaler at alle
hjemler i spesiallovgivningen også tas inn i for
skrift til politiregisterloven. Samtidig med at det
skaffes lovhjemmel for utstedelse av politiattest, er
det ingen uforholdmessig arbeidsbyrde at hjem
melsgrunnlaget tilføyes i en slik forskrift. Dette vil
gi politiet den oversikt over hjemlene for utstedel
se av politiattest som er nødvendig for å kunne
utføre arbeidet på en hensiktsmessig og lite kost
nadskrevende måte, samtidig som kravet om lov
hjemmel ivaretas.
Utvalget tillegger at det selvsagt ikke er menin
gen at manglende fastsetting i forskrift skal ha
noen betydning for gyldigheten av hjemmels
grunnlaget i spesiallovgivningen.

15.8.5

Hjemmel for politiattest i
politiregisterloven

15.8.5.1

Om behovet for hjemler i
politiregisterloven

Som nevnt i punkt 15.8.2, er det noen hjemler i
dagens strafferegistreringsforskrift som ikke na
turlig faller inn under en særlov. Utvalget anbefa
ler derfor at det også gis en bestemmelse i politire
gisterloven, hvor hjemler som ikke naturlig hører
hjemme noe annet sted kan tas inn. Noen av disse
nevnes nedenfor.
Dersom det viser seg ved departementets gjen
nomgang at det er flere hjemler i strafferegistre
ringsloven § 12 enn de som er omtalt i punkt 15.8.5
som ikke lar seg overføre til spesiallovgivningen,
anbefaler utvalget at hjemlene tas inn i lovforslaget
§ 36.

15.8.5.2

Stillinger som krever særskilt sikkerhet

Utvalget anbefaler at det tas inn en egen lovhjem
mel for stillinger som krever særlig sikkerhet,
uten at det nødvendigvis er mulig å knytte det til en
enkelt yrkesgruppe. Det kan også være flere mindre bedrifter som omfattes. Det kan for eksempel
være ansettelse i Norske Låssmeder (rundskriv
G-63/94) eller bedrift som lager bankkort for nors
ke forretnings- og sparebanker, jf. rundskriv G-90/
77. Lovhjemmelen åpner for at det i forskrifter
fremgår hvilke bedrifter som skal omfattes av ord
ningen. At en bedrift er omfattet, kan også fremgå
av rundskriv, dersom alle i bedriften og de som
søker jobb der, gjøres kjent med dette, se punkt
15.8.3. Utvalget antar at informasjon om krav om

politiattest i stillingsannonsen oppfyller kravene i
sistnevnte situasjon.

15.8.5.3

Ordener og andre utmerkelser

Utvalget anbefaler at det gis en egen bestemmelse
om innhenting av politiattest ved tildeling av orde
ner og andre utmerkelser fra H.M. Kongen.
Det som kjennetegner utstedelse av disse at
testene i dag, er at det ikke kreves samtykke fra
den attesten gjelder. Normalt anbefaler utvalget at
det kun er søkeren som kan kreve politiattest ut
stedt, se punkt 15.11.1. Imidlertid gjør særskilte
hensyn seg gjeldende ved utstedelse av politiattest
til bruk ved tildeling av ordener og utmerkelser.
Det vil gjelde et svært begrenset antall mennesker,
og sannsynligheten for at noen har anmerkninger
vil være liten. Det er stor ære forbundet med slike
utmerkelser, og det vil bryte med lange tradisjoner
dersom dette på forhånd måtte gjøres kjent for den
det gjelder, fordi han eller hun måtte samtykke til
politiattest. Dersom ordenskanselliet ikke gis adgang til å foreta vandelskontroll, kan man risikere
at Kongen tildeler fortjenstemedalje til en person
som er dømt for alvorlig kriminalitet eller lignen
de. En slik utvikling vil føre til at hele ordningen
med tildeling av ordener og utmerkelser mister
anseelse og respekt i befolkningen. På den andre
siden ser utvalget at dette kan ha personvernmes
sige konsekvenser. Dersom det er anmerkninger
på attesten, vil dette normalt føre til at ordenen
ikke blir utstedt, samtidig som den attesten gjelder
aldri blir kjent med det faktum at han eller hun har
vært vurdert for en utmerkelse. Utvalget flertall,
Gammelgård, Fredwall, Førsund, Kaspersen,
Myhrer, Storruste og Svor, anbefaler likevel at det
i disse spesielle tilfellene skal være lov til å innhen
te politiattest uten samtykke fra den attesten gjel
der. Utvalgets mindretall, Kristiansen og Peters,
mener at samtykke også i slike tilfeller bør innhen
tes. Når samtykke ellers er begrunnet i hensynet
til personvern, finnes det etter disse medlemme
nes mening ingen saklig forskjell mellom for ek
sempel utnevnelser i statsråd og tildeling av utmer
kelser. Derfor bør man heller vurdere å la være å
innhente politiattest i disse tilfellene fremfor å
hjemle et unntak som ikke er i samsvar med lovens
hovedhensyn.

15.8.5.4

Beslutning i det enkelte tilfellet om at
det kreves politiattest

Flere av rundskrivene som er utstedt av Politidi
rektoratet, og tidligere Justisdepartementet, ram
mer en svært liten krets av personer. Noen av
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disse er forsøkt fanget opp i lovutkastet § 36 andre
ledd nr. 1. Det kan imidlertid oppstå andre situasjo
ner hvor denne hjemmelen ikke er dekkende, men
hvor det er reelt behov for politiattest. Utvalget
anbefaler på bakgrunn av dette at Politidirektora
tet kan fatte vedtak om at en navngitt person kan
avkreves politiattest i det enkelte tilfellet, jf. lovut
kastet § 36 første ledd nr. 3. Bestemmelsen er kun
ment å være en sikkerhetsventil der det ikke er
mulig å få en ny hjemmel så raskt som behovet
tilsier. Utvalget forutsetter at det på bakgrunn av
slike vedtak vurderes å fremsette forslag om en
permanent hjemmel.
En forutsetning for å fatte et slikt vedtak er at
den det gjelder på forhånd er varslet om at politiat
test vil bli avkrevd. Vedtak er således praktisk der
det for eksempel foreligger en utlysningstekst.

15.9 Opplysninger som anmerkes på
politiattest
15.9.1

Innledning

I punkt 15.9 ser utvalget nærmere på ulike typer
politiattester og hvilke opplysninger som kan mar
keres på de forskjellige typene. Utvalget anbefaler
et hovedskille mellom ordinære politiattester og ut
tømmende politiattester. Uttømmende politiattester
kan igjen deles inn i uttømmende politiattest og
avgrenset uttømmende politiattest, hvor avgrenset
uttømmende attest er avgrenset til enkelte straffe
bud eller type straffbare handlinger, og tilsvarer
det som i dag blir kalt begrenset attest. Utvalget
har vurdert adgangen til å anmerke verserende
saker i punkt 15.9.7. I dag blir attest hvor verseren
de saker kan anmerkes kalt utvidet attest. Adgang
til å ta med flere eller færre opplysninger er vur
dert i punkt 15.9.8.
Innledningsvis har utvalget også sett på om det
skal være adgang til å utstede politiattest for juri
diske personer, se punkt 15.9.3. Dette er praktisk
blant annet ved tildeling av forskjellige løyver.

15.9.2

Modeller for politiattest

Utvalget har sett nærmere på andre lands løsnin
ger for politiattester, og vurdert om Norge bør
gjøre endringer i sin modell. I Sverige og Danmark
er løsningen forholdsvis lik det den er i Norge,
men det varierer noe om de straffbare forholdene
som skal markeres på attesten fremgår positivt
eller avgrenses negativt i lovteksten. I Nederland
er ordningen en helt annen, og det foretas en eg

Kapittel 15

nethetsvurdering som er nærmere beskrevet i
punkt 6.4.9.
Utvalget har vurdert om Norge bør ha egnet
hetsvurdering tilsvarende den i Nederland, og
kommet til at det ikke er hensiktsmessig. Ordnin
gen åpner for et vidt skjønn fra politiets side, og i
Nederland har det ført til at vandelskontrollinstitut
tet har liten troverdighet i befolkningen. Utvalget
anbefaler av den grunn ikke egnethetsvurdering.
Utvalget har også vurdert om det skal utstedes
politiattest med angivelse av hvilke straffebud som
er overtrådt, slik ordningen er i dag, eller om det
kun skal fremgå at vedkommende er registrert i
politiets registre. Det er ikke slik at ethvert straff
bart forhold er ekskluderende for en stilling eller
en tillatelse, og det er i de aller fleste tilfeller opp til
mottaker av attesten å vurdere hvilken betydning
de straffbare forholdene skal få. Utvalget anbefaler
derfor at attest utstedes med anmerkning av ilagte
reaksjoner.

15.9.3

Politiattest for juridiske personer

Utvalget har vurdert om det skal være adgang til å
utstede politiattest for juridiske personer. Dette vil
være særlig praktisk ved tildeling av løyver.
Spørsmålet om politiattest for foretak (juridisk
person) ble reist ved forberedelsen av forskrift til
yrkestransportloven i 2002. Ettersom strafferegi
streringsloven kun hjemler utstedelse av politiat
test til fysiske personer, var det ikke adgang til å
fastsette bestemmelser i forskrift om krav om poli
tiattest for foretak.
Utvalget ser at der funksjon, tillatelse, oppgave
eller lignende, jf. lovutkastet § 2 nr. 10, blir tildelt
en juridisk person, vil det være praktisk å kunne
innhente politiattest også for en juridisk person.
Utvalget kan ikke se at det er noen hensyn som
tilsier at juridiske personer skal stå i en annen
stilling enn fysiske personer i denne sammenheng,
selv om selskaper kan straffes for anonyme feil.
I noen situasjoner kan det i tillegg være nød
vendig å kreve politiattest av personer med sentra
le posisjoner i foretaket, for eksempel daglig leder
og eier. Forslag til endring av inkassoloven til
ovennevnte regel er sendt på høring 10. juli 2003,
med høringsfrist til 1. november 2003.
Utvalget understreker at det kun vil være straf
fer, strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som
den juridiske personen har vært gjenstand for i
anledning straffbare handlinger som kan anmer
kes. Det vil således ikke være adgang til å anmerke
straffbare handlinger begått av daglig leder, eier
eller andre som er tilknyttet den juridiske perso
nen. Er det nødvendig med kontroll av disse perso
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nene, må det også gis hjemmel for å kreve politiat
test for fysisk person.
For øvrig vil de alminnelige politiattestreglene
gjelde også for juridiske personer.

15.9.4
15.9.4.1

Ordinær politiattest
Kort om ordinær politiattest

En ordinær attest er i dag en attest hvor det anmer
kes straff, strafferettslige reaksjoner eller andre
tiltak i anledning av straffbare handlinger den en
kelte har begått, med unntak av de som er nevnt i
strafferegistreringsloven § 6. Unntakene går over
to akser:
– Tid: De eldste reaksjonene markeres ikke.
– Type reaksjon: De mildeste straffene markeres
ikke.
Utvalget mener at dagens system, hvor milde reak
sjoner og eldre reaksjoner ikke anmerkes på attes
ten, bør videreføres. Etter en viss tid må saken
anses avsluttet, og hensynet til resosialisering må
stå sterkt. Videre er det sannsynlig at eldre forhold
ikke lenger har samme betydning for formålet
med attesten. Utvalget vil komme tilbake til de
nærmere detaljene fortløpende.

15.9.4.2

Positiv eller negativ angivelse av
straffbare forhold

I dag angis det negativt hvilke opplysninger som
ikke skal tas med i en politiattest, jf. strafferegi
streringsloven § 6. Utvalget har vurdert om denne
ordningen bør opprettholdes, eller om det er mer
hensiktsmessig med en positiv opplisting av hvilke
opplysninger som skal være med i en attest.
Den negative avgrensningen, som angir hvilke
opplysninger som ikke skal tas med på en politiat
test, kan gjøre det vanskelig for allmennheten å
finne ut hva som anmerkes.
Utvalget anbefaler at det angis positivt hvilke
straffereaksjoner som skal tas med i en politiattest,
og at det negativt angis hva som ikke skal anmer
kes. Reglene vil bli mer oversiktlige for søkeren av
politiattesten og for politiet som utsteder attesten.
Samtidig må lovgiver ta konkret stilling til om en
ny straffart skal anmerkes på attesten.
Utvalget har også vurdert om det skal angis
eksplisitt i politiregisterloven hvilke reaksjoner
som skal anmerkes eller om det skal henvises til
straffeloven. Utvalget foreslår at reaksjonene tas
direkte inn i politiregisterloven, da dette blir mest
oversiktlig. Dette fremtvinger også den ønskede

følgen at lovgiver ved endring i straffer og andre
reaksjoner må ta stilling til om de skal anmerkes
på politiattester.

15.9.4.3

Type opplysninger som skal anmerkes
på politiattesten

Utgangspunktet
Utvalget har vurdert hvilke opplysninger som skal
markeres på en politiattest. Det er et mål at regle
ne blir enklere enn det de er i dag, noe som blant
annet oppnås ved at straffer som skal markeres på
attesten angis positivt.
Utvalget anbefaler at påtaleunnlatelser, over
føring av saker til konfliktrådsbehandling og bot
for forseelse (herunder forenklet forelegg) i ut
gangspunktet ikke anmerkes på en politiattest.
Dette henger sammen med reaksjonens milde ka
rakter, noe utvalget drøfter nedenfor. For ordens
skyld bemerkes at henlagte saker ikke skal anmer
kes, idet henleggelse ikke er en strafferettslig re
aksjon.

Påtaleunnlatelse
I henhold til straffeprosessloven § 69 kan påtale
unnlates gis
«såfremt slike særlige forhold er til stede at
påtalemyndigheten etter en samlet vurdering
finner at overveiende grunner taler for ikke å
påtale handlingen».
Påtaleunnlatelse er forbeholdt de særlige tilfel
lene, og gis sjelden ved alvorlige forbrytelser.
I dag er unntakene for når en påtaleunnlatelse
skal tas med i en politiattest forholdsvis vide. Utval
get har derfor vurdert om påtaleunnlatelse i det
hele tatt skal anmerkes på en ordinær politiattest.
Anmerkes påtaleunnlatelse ikke på ordinære poli
tiattest, men kun på uttømmende attest, vil det
være nok et incitament for den siktede til å aksep
tere påtaleunnlatelse som en endelig avgjørelse av
saken. Politiets kunnskap om at en påtaleunnlatel
se ikke kommer med på en ordinær politiattest,
gjør at politiet kan ta dette med i vurderingen av
om den straffbare handlingen skal avgjøres med
påtaleunnlatelse. Der det er viktig for mottaker av
attesten at alle forhold anmerkes, bør det i stedet
åpnes for bruk av uttømmende attest. Utvalget an
befaler på bakgrunn av dette at påtaleunnlatelser
ikke anmerkes på ordinære attester.
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Konfliktrådsbehandling
Utgangspunktet i konfliktrådsloven § 17 er:
«[a]vgjørelse om overføring av en straffesak til
megling i konfliktrådet skal ikke registreres i
bøte- eller strafferegisteret».
Utvalget bemerker at både sivile saker og straf
fesaker kan overføres til konfliktrådsbehandling,
og at utvalget her kun omtaler straffesaker. Utval
get anbefaler at det fortsatt ikke skal være adgang
til å ta med overføring av en straffesak til kon
fliktråd på en ordinær politiattest. Slik utvalget ser
det, er det et annet spørsmål hvor opplysningene
registreres. Utvalget ser at det kan virke preventivt
at opplysningene blir lagret et annet sted enn i
reaksjonsregisteret. På den andre siden harmone
rer dette dårlig med utvalgets andre anbefalerin
ger, hvor det er opp til politiet selv å avgjøre orga
niseringen av systemene. Utvalget anbefaler derfor en lovendring, hvor det reguleres hvilke opp
lysninger som kan tas med på en attest, og ikke
hvor opplysningene skal lagres. Lovendringen
innebærer ingen materiell endring.
Det har vært diskutert om overføring av en sak
til megling i konfliktråd skal anmerkes på uttøm
mende attest, noe utvalget kommer tilbake til i
punkt 15.9.5.

Forenklet forelegg
Forenklede forelegg kan utstedes i henhold til veg
trafikkloven § 31b, tolloven § 68 og lov om fri
tidsbåter § 42 første ledd. Utgangspunktet er at bot
ilagt ved forenklet forelegg er å anse som straff på
lik linje med annen straff. Da forenklet forelegg ble
innført, var hensikten at forholdsvis små overtre
delser skulle kunne gjøres opp på stedet og at
tjenestemannen kunne ilegge straffen etter et på
forhånd fastsatt bøtenivå. Det ble antatt å være en
forutsetning for å lykkes med en slik ordning at
forenklet forelegg ikke ble anmerket som overtre
delse på rullebladet, og at boten ikke ble registrert
i politiets bøteregister. Til tross for dette har opp
lysninger om forenklede forelegg til tider likevel
blitt anmerket ved vandelskontroll, blant annet ved
opptak til Politihøgskolen. Så vidt utvalget er kjent
med, har et par saker vært klaget inn for Sivilom
budsmannen, med påstand om at opplysninger om
ilagte forenklede forelegg ulovlig er utlevert fra
politiet, noe klager har fått medhold i.
Hensikten med forenklede forelegg er at små
lovovertredelser skal avgjøres raskt på stedet, uten
at de skal få store konsekvenser senere. Dersom
forenklede forelegg kan få betydning for senere
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utdannelse, yrkesvalg med videre, kan folk bli
mindre villige til å vedta forenklede forelegg. Da
ordningen ble innført var det en forutsetning fra
Stortingets side at forenklede forelegg ikke skulle
markeres på senere attester. Utvalget synes det er
en god løsning, og anbefaler at forenklede forelegg
ikke registreres i politiets reaksjonsregister, uten
at dette er foreslått lovfestet. Den registrering som
skjer skal kun benyttes til inndriving av kravet, og
ikke anmerkes på attestene. Dette innebærer at
forenklede forelegg heller ikke skal anmerkes på
uttømmende attester.
Jahre-utvalget, som har avgitt NOU 2003:15 Fra
bot til bedring (se punkt 2.4), har foreslått at flere
typer lovbrudd kan straffes med forenklede fore
legg. Etter et visst antall forenklede forelegg skal
det imidlertid ilegges en strengere straff. Forenk
lede forelegg må således registreres for dette for
målet, dersom forslaget vedtas. Registrering av
forenklede forelegg behandles i NOU 2003:15
punkt 17.4.6. Jahre-utvalgets oppfatning er at re
gistrering av forenklede forelegg kun kan benyttes
til å konstatere om personen det er aktuelt å gi et
forenklet forelegg allerede har forenklede forelegg
som hindrer ham i å bli ilagt nye. Forenklet fore
legg er tenkt benyttet ved førstegangsovertredel
se. Jahre-utvalget mener, som nærværende utvalg,
at det er et ikke uvesentlig virkemiddel for å oppnå
at en høy andel forenklede forelegg blir vedtatt at
de senere ikke anmerkes på politiattest. Det anbe
fales at opplysningene ikke er registrert lenger
enn nødvendig, at tilgangen til opplysningene er
svært begrenset og at de slettes senest etter 3 år.
Dersom dette blir reglene, mener nærværende ut
valg at denne behandlingen, på lik linje med andre
behandlinger, kan reguleres i forskrift og følge de
alminnelige reglene i politiregisterloven.
Dersom Jahre-utvalgets utredning skulle føre
til et forslag om at forenklede forelegg skal anmer
kes på noen form for attester, må etter nærværen
de utvalgs oppfatning hele ordningen med forenk
lede forelegg tas opp til ny behandling. Det må
ikke bli adgang til å anmerke forelegg som ble gitt
på et tidspunkt da vedkommende ble informert om
at forelegget aldri ville bli anmerket.

Skillet mellom forseelser og forbrytelser
I arbeidet med ny straffelov vurderes det om skillet
mellom forseelse og forbrytelse skal oppretthol
des, eller om skillet skal gå mellom straffebud som
har strafferamme på over og under ett års fengsel.
Siden forseelser relativt sjelden har mer enn 3 må
neders fengsel som høyeste strafferamme, vil det
innebære en økning av de forhold som anses som
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milde. Dette kan fordre en endring i reglene for
hvilke forhold som skal anmerkes på ordinær poli
tiattest.
Etter strafferegistreringsloven § 6 første ledd
nr. 3 kan bot for forseelse anmerkes på en attest,
dersom «den etter politiets skjønn kan være av betyd
ning for formålet med attesten og ikke er eldre enn 2
år regnet fra dommen eller vedtagelsen av forelegget». Utvalgets oppfatning er at politidistriktene i
utstrakt grad benytter seg av denne muligheten.
Det bør imidlertid være en konkret vurdering som
ligger til grunn for slike anmerkninger, og ikke
automatikk. Utvalget har derfor ikke videreført be
stemmelsen, og lovutkastet § 32 nr. 3 bokstav c
innebærer således en innskrenkning av politiets
kompetanse. Imidlertid vil det være adgang til å
anmerke slike bøter etter lovforslaget § 34 første
ledd.

15.9.4.4

Eldre avgjørelser som ikke skal
anmerkes på politiattest

Innledning
Utvalget anbefaler at eldre reaksjoner etter en pe
riode ikke lenger skal anmerkes på en ordinær
politiattest. Ofte vil gamle saker ikke lenger være
av betydning for formålet med attesten, og hensy
net til den enkeltes resosialisering må veie tyngst.
Hvor lang tid det skal gå, vil avhenge av type straff
og straffens lengde. Dette reiser flere spørsmål.
For det første om utregningen av perioden skal
knyttes til strafferamme eller utmålt straff. For det
andre er det spørsmål om fristens utgangspunkt
skal være når reaksjonen er rettskraftig eller når
den er gjennomført. For det tredje er det spørsmål
om hvor lang fristen skal være. Spørsmålene behandles fortløpende.

Strafferamme eller ilagt reaksjon
Utvalget har drøftet om perioden reaksjoner skal
vises på politiattesten skal knyttes til den ilagte
reaksjon eller til lovbruddets strafferamme. Straf
ferammen indikerer grovheten av typen lovbrudd
som er begått, mens den idømte straff indikerer
alvorligheten av det konkrete straffbare forholdet.
Utvalget anbefaler at perioden reaksjoner skal vi
ses på attesten knyttes til ilagt reaksjon, på samme
måte som i dag. Skulle strafferammen dannet
grunnlaget, ville ilagte reaksjoner i de aller fleste
tilfellene kommet med på attesten i en lenger pe
riode, da det sjelden er noen som blir idømt maksi
mumsstraff. Videre kan det være store forskjeller
på hendelser som subsumeres under ett og sam-

me straffebud, som for eksempel ransbestemmel
sen. Ved å bruke strafferammen ville det i større
grad vært opp til mottaker av attesten å avgjøre
alvorligheten, uten å ha noen kjennskap til detalj
ene i saken. Med dagens løsning blir det imidlertid
domstolens konkrete straffeutmåling som avgjør
hvor lenge en ilagt reaksjon skal anmerkes på at
testen. Forskjellen kan illustreres med et tilfelle fra
tidlig på 1990-tallet, hvor det ble gitt påtaleunn
latelse for overlagt drap utøvd som aktiv dødshjelp.
Forholdet ville blitt anmerket vesentlig lenger der
som strafferammen i straffeloven § 233, og ikke
den ilagte reaksjon, var avgjørende.

Periodens utgangspunkt
I dag markeres eldre avgjørelser ikke på politiat
tester. For dommer på ubetinget fengsel løper fris
ten fra den dømte er løslatt og for samfunnsstraff
fra den er utført. For andre straffer løper fristen fra
den er avsagt, vedtatt eller meddelt.
Utvalget har vurdert hva som bør være ut
gangspunktet for en slik frist, og om det er mulig å
ha en felles regel. Den enkleste løsningen er at
fristens utgangspunkt regnes fra reaksjonen blir
ilagt, uavhengig av om det er betinget eller ubetin
get fengsel, bot, samfunnsstraff eller lignende. For
lange ubetingede fengselsstraffer og forvaring vil
dette gi løsninger som ikke er akseptable, da selve
fristen på 10 år kan være kortere enn den ilagte
straffen. I disse tilfellene må fristen løpe fra løsla
telsen eller fra det tidspunktet straffen er sonet.
Dersom fristen for betingede straffer og bøter
løper fra de er sonet, vil disse i mange tilfeller
anmerkes i en lenger periode enn ubetingede
dommer hvor straffen er sonet, da betingede straf
fer har prøvetid på 2 år. Dette harmonerer dårlig
med de andre bestemmelsene.
Utvalget mener av disse grunner at det blir
vanskelig kun å ha en frist, og anbefaler at det, som
i dag, differensieres avhengig av hvilken straff som
er ilagt. Det anbefales at dagens ordning opprett
holdes.

10 års frist og 5 års frist
Utvalget anbefaler at det benyttes hovedsakelig to
frister på henholdsvis 5 og 10 år. Forslaget er for
holdsvis likt dagens strafferegistreringslov § 6. For
ubetinget fengsel, forvaring, samfunnsstraff, tids
bestemt rettighetsstraff og overføring til psykisk
helsevern mener utvalget at disse ikke bør anmer
kes senere enn 10 år etter at straffen er gjennom
ført. Dette er forholdsvis alvorlige straffer, og bør
derfor anmerkes lengre enn mindre alvorlige straf
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fer. Andre reaksjoner skal ikke lenger anmerkes
når det er mer enn 5 år siden de er avsagt, vedtatt
eller meddelt. Forslaget innebærer en økning i
perioden bøter anmerkes fra 2 til 5 år. Årsaken er
at stadig flere og mer alvorlige forhold avgjøres
med bøter, og utvalget mener at disse også bør
fremkomme i en periode på 5 år.

Særlig om unge lovbrytere
Utvalget har vurdert hvor lenge forhold som er
begått i ung alder, for eksempel før fylte 18 år, skal
anmerkes på politiattesten, både på den ordinære
og på den uttømmende. På en uttømmende attest
bør alle forhold komme med, mens for ordinær
attest er situasjonen en annen. En ordinær attest
skal gi et bilde av en person på utstedelsestids
punktet og en periode i forkant av dette. Av denne
grunn anmerkes ikke eldre forhold. Straffbare
handlinger begått i ung alder er i denne situasjo
nen sammenlignbar med eldre forhold. I ung alder
er det lett å trå feil fordi man er usikker, lettere
påvirkelig med videre. Et lovbrudd begått i ung
alder kan oftere være et unntak fra alminnelig at
ferd enn ett som er begått som voksen. Utvalget
anbefaler derfor at straffer som ordinært ikke skal
anmerkes etter 5 års-regelen, ikke skal anmerkes
etter 2 år, dersom den straffbare handlingen er
begått før fylte 18 år, og personen siden ikke er
ilagt nye strafferettslige reaksjoner.

15.9.4.5

Følgesanmerkning

I dag kan opplysninger om en idømt straffereak
sjon medføre at andre opplysninger også vil frem
gå av politiattesten selv om de alene ikke ville ha
blitt anmerket. Det følger av strafferegistreringslo
ven § 6 andre ledd at dersom en person har «flere
dommer på ubetinget fengsel i 6 måneder eller mer,
ungdomsfengsel (arbeidsskole), tvangsarbeid, over
føring til tvungent psykisk helsevern etter straffeloven
§ 39, tvungen omsorg etter straffeloven § 39 a eller
forvaring, tas alle disse dommer med i attesten selv
om bare en av dem skal tas med etter reglene i første
ledd». Tidligere var også sikring med.
Utvalget har vurdert om denne bestemmelsen
skal opprettholdes. Dersom bestemmelsen opphe
ves, antar utvalget at det vil bli et større press på
krav om uttømmende attest, og dette er ikke øns
kelig. Utvalget mener imidlertid at det kun er de
mest alvorlige dommene som skal omfattes slik
forslaget er utformet. Flere dommer av denne ty
pen tegner et bilde av en livsførsel som samlet sett
kan ha betydning for formålet med attesten. Utval
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get anbefaler derfor at bestemmelsen oppretthol
des, jf. lovforslaget § 32 nr. 8.

15.9.5
15.9.5.1

Uttømmende politiattest
Om uttømmende politiattest

I dag blir alle lovovertredelser som er registrert i
SSP tatt med i en uttømmende politiattest. Det er
ingen tidsbegrensning bakover i tid og mildere
reaksjoner blir også tatt med, med unntak av for
enklede forelegg. Verserende saker, det vil si sa
ker som ikke er rettskraftig avgjort, tas ikke med.
Når uttømmende attest benyttes, er det fordi be
skyttelseshensynet må gå foran hensynet til resosi
alisering og personvern. For at det skal være adgang til å utstede en uttømmende attest, må dette
følge eksplisitt av hjemmelsgrunnlaget.
Utvalget mener det er behov for at det i enkelte
situasjoner benyttes uttømmende attest, hvor flere
straffbare forhold anmerkes enn på en ordinær
attest. Det er imidlertid et spørsmål om hvilke opp
lysninger som skal anmerkes på attesten, både når
det gjelder hvor langt tilbake det skal gås i tid og
hvilke ilagte reaksjoner som skal tas med.
Utvalget anbefaler at det på samme måte som
for ordinære attester angis positivt hvilke straffe
rettslige reaksjoner eller andre tiltak som kan an
merkes på attesten. Siden uttømmende attest skal
omfatte tilnærmet alle reaksjoner, er det ikke nød
vendig med en like detaljert angivelse som for ordi
nær attest. Utvalget foreslår derfor at det gis en
samlebetegnelse: Alle straffer, strafferettslige re
aksjoner og andre tiltak som en person har vært
gjenstand for i anledning straffbare handlinger.

15.9.5.2

Tidsbegrensninger

Utvalget har reist spørsmål om det selv for ut
tømmende attester bør være en grense for hvor
langt tilbake i tid reaksjonene skal ligge for å kunne anmerkes på attesten. Spørsmålet er om en
tidligere straffet person på et tidspunkt skal bli
ferdig med gamle forhold. Utvalget anbefaler imid
lertid ingen tidsbegrensning. Det må forutsettes at
det i de tilfeller hvor det åpnes for bruk av ut
tømmende attest, er et reelt behov for å få oppgitt
alle straffbare forhold. Er forholdene svært gamle,
må det være opp til mottaker av attesten å vurdere
hvilken betydning den ilagte reaksjonen skal få.
Utvalget ser heller ikke at det er grunn til å lage
særregler for personer som har begått lovbrudd i
ung alder, men senere ikke har overtrådt loven.
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Anmerkning av overføring til
konfliktrådsbehandling

Utvalgets utgangspunkt er at det ikke bør være
noen begrensninger i hvilke reaksjoner som mar
keres på en uttømmende attest. Det har imidlertid
vært diskutert om overføring av sak til konflik
trådsbehandling skal markeres på uttømmende at
test. Utgangspunktet etter konfliktrådsloven § 17
er at avgjørelse om overføring av en straffesak til
megling i konfliktrådet ikke skal registreres i bøte
eller strafferegisteret. Imidlertid har disse i praksis
blitt markert på uttømmende attest. I Innst.O. nr.
34 (2000-2001) om endring av lov om konfliktråd
punkt 4.1 tas det opp om det skal være adgang til å
ta med opplysninger om saker som er meglet i
konfliktråd i uttømmende attest.
I høringsbrevet til endring i konfliktrådsloven
ble det foreslått at det ikke skulle være anledning
til å ta med opplysninger om konfliktrådssaker for
personer som var under 18 år da den straffbare
handling ble begått. Det samme skulle gjelde for
personer over 18 år dersom det var gått mer enn to
år siden avtalen ble inngått og vedkommende i
mellomtiden ikke hadde begått en ny straffbar
handling. Mange av høringsinstansene var skeptis
ke til et slikt forslag, se Ot.prp. nr. 79 (1999-2000)
punkt 4.1, og mente at de samfunnsmessige interessene som ligger bak ordningen med uttømmen
de politiattest er så tungtveiende at de måtte gå
foran hensynet til at saker som var løst i konfliktrå
det burde være avgjort en gang for alle. Komiteen
sluttet seg til at man skulle overlate spørsmålet til
nærværende utvalg.
Hensikten med konfliktrådsbehandling er at
unge lovbrytere skal få en enkel behandling av
mindre lovbrudd, uten at det får store konsekven
ser for vedkommende senere. Hensikten bak be
stemmelsen taler derfor for at konfliktrådsbehand
ling heller ikke kommer med på en uttømmende
attest. Dette vil være i samsvar med hva som gjel
der for forenklede forelegg. At saken overføres til
konfliktrådsbehandling innebærer ingen reell prø
velse av straffevilkårene, og dette taler mot at sa
ker anmerkes. Utgangspunktet med en uttømmen
de attest er at den skal gi et bedre bilde av en
persons tidligere vandel. En enkel konfliktrådsbe
handling er neppe tilstrekkelig til å konstatere en
kriminell livsstil. På den annen side kan det være
svært tilfeldig hvilke saker som blir overført til
behandling i konfliktrådet og hvilke som pådøm
mes i retten. Likhetshensynet taler for at konflik
trådsbehandling også skal tas med i en uttømmen
de attest. En uttømmende attest har sitt virkeom
råde der det er et reelt behov for å få oppgitt alle

straffbare forhold. Er forholdene svært gamle, må
det som tidligere nevnt være opp til mottaker av
attesten å vurdere hvilken betydning den ilagte
reaksjonen skal få.
Slik det fremgår, er det hensyn både for og mot
anmerkning av konfliktrådsbehandling på uttøm
mende politiattest. Utvalget anbefaler på bakgrunn
av dette at overføring til konfliktrådsbehandling
skal anmerkes på en uttømmende attest, dersom
overføringen har skjedd i løpet av de to siste årene.
Utvalget er innforstått med at det vil bryte med de
alminnelige prinsippene om at det ikke er tidsbe
grensninger i uttømmende attest, men mener likevel at løsningen best ivaretar hensynene bak en
uttømmende attest. Konfliktrådsbehandling blir
hovedsakelig brukt overfor unge mennesker, og
det vil gi en god indikasjon på om de er på rett vei
dersom det ikke er kommet nye anmerkninger
etter to år fra første gangs behandling i konfliktrå
det. Tidsfristen bør løpe fra saken er avsluttet med
godkjent avtale, jf. konfliktrådsloven kp. II.
Det nevnes også at det vil være adgang til å
anmerke konfliktrådsbehandlinger på en uttøm
mende attest etter lovforslaget § 34 første ledd, det
vil si etter vedtak fra Politidirektoratet, se nær
mere punkt 15.9.8.3. Dette er aktuelt når 2-årsfristen i lovutkastet § 33 nr. 2 bokstav a er utløpt, men
hvor det likevel er nødvendig ut fra mottakerens
bruk av attesten å markere overføringer til kon
fliktråd.
Utvalget understreker at den som samtykker til
overføring til konfliktrådsbehandling må bli gjort
uttrykkelig kjent med at dette er forhold som vil bli
anmerket på en uttømmende politiattest i inntil to
år etter at saken er avsluttet med godkjent avtale.

15.9.6
15.9.6.1

Avgrenset uttømmende politiattest
Om avgrensede uttømmende
politiattester

En annen type attest som benyttes er avgrenset
uttømmende attest, hvor kun enkelte typer straff
bare handlinger eller overtredelse av bestemte lov
bestemmelser anmerkes på attesten. For disse lov
bestemmelsene er det ingen begrensning bakover
i tid, slik det heller ikke er for en ordinær ut
tømmende attest. Hva som skal anmerkes på attes
ten fremgår av rettsgrunnlaget, og implisitt følger
det at attesten er avgrenset. Avgrenset uttømmen
de attest er svært vanlig i spesiallovgivningen, og
et typisk eksempel er universitetsloven § 42 a nr. 2
som angir at
«[p]olitiattesten skal vise om vedkommende er
siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep,
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grove voldsforbrytelser eller straffbare forhold
vedrørende besittelse og bruk eller omsetning
av narkotiske stoffer eller medikamenter».
Utvalget har for det første drøftet om ordnin
gen med begrensede attester bør opprettholdes.
Utvalget finner at hensynet til den enkeltes rehabi
litering taler for en slik løsning, da kontrollen ikke
omfatter flere straffebud enn det som er nødvendig
ut fra formålet med attesten. En anmerkning på en
politiattest vil i praksis ofte utelukke en person fra
stillingen eller tillatelsen, selv om arbeidsgiver
skal foreta en vurdering, og det straffbare forhol
det i realiteten ikke er av betydning for stillingen.
Å begrense attesten til relevante straffebud er såle
des positivt. Dersom en person er straffet for vin
ningsforbrytelser, vil han likevel kunne bli ansatt i
en barnehage, ettersom det kun er overtredelse av
bestemmelser i straffelovens sedlighetskapittelet
som anmerkes. Begrunnelse for å kreve politiat
test ved ansettelse i barnehage er å sikre barna
mot å få omsorgspersoner som tidligere har begått
seksuelle overgrep mot barn. Utvalget anbefaler
derfor at ordningen med begrensede politiattester
opprettholdes.

15.9.6.2

Utformingen av hjemmelsgrunnlaget for
begrensede politiattester

Utvalget har drøftet hvorledes hjemmelsgrunnla
get for begrensede attester bør utformes. I dag er
hjemmelsgrunnlaget ofte utformet på en skjønns
messig måte, som i universitetsloven § 42 a nr. 2,
som benytter begrepet «grove voldsforbrytelser». Så
lenge politiattestene utstedes av det enkelte politi
distrikt eller lensmannskontor, kan det variere fra
distrikt til distrikt hvilke straffebud som blir kon
trollert, dersom det ikke gis nærmere retningslin
jer for skjønnet.
Utvalget ønsker ikke å foreslå noen endringer i
de hjemmelsgrunnlag som allerede finnes. Forde
len med å fastsette konkret hvilke straffebud som
skal kontrolleres og anmerkes på politiattesten, er
at dette styrker forutberegnligheten. Dette kan
gjøres i lov eller i forskrift. Det nevnes for orden
skyld at det i forskrift om politiattest ved opptak til
høyere studier 23. mars 2001 nr. 282 § 3 er fastsatt
hvilke lovbestemmelser som omfattes av begrepet
«grove voldsforbrytelser». På den andre siden kan
bruk av mer overordnede begreper, som «økono
misk kriminalitet» og lignende åpne for et skjønn
som gjør at attestene blir et mer treffsikkert middel for å forebygge kriminalitet.

15.9.7
15.9.7.1
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Adgangen til å ta med verserende
saker
Dagens regelverk

I dag benyttes såkalt utvidet attest, hvor verseren
de saker anmerkes, det vil si saker som ennå ikke
er rettskraftig avgjort. Adgangen til å ta med ver
serende saker gjelder både ved uttømmende attest
og ordinær attest, og det fattes beslutning om an
merkning i det enkelte tilfellet.
Det er gitt ytterligere regler om utvidet attest i
rundskriv G-99/2000. Det fremgår at utvidet attest
skal være et unntak fra hovedregelen i de tilfeller
politiet mener at uavgjorte forhold kan ha noe å si
for formålet med attesten. I så fall skal politiet
sende saken til Politidirektoratet, som avgjør om
forholdet skal anmerkes på attesten, jf. strafferegi
streringsforskriften § 15 andre ledd jf. strafferegi
streringsloven § 10 nr. 5. I de tilfeller hvor direkto
ratet beslutter at det skal benyttes utvidet attest,
skal følgende opplysninger tas med:
– Korrekt hjemmel for utskriving av attest
– En kort forklaring om hva det uavgjorte forhol
det gjelder og hvilket straffebud som er brutt
(utskrift fra Strasak er ikke tilstrekkelig)
– Hvor langt saken har kommet straffeprosessu
elt
– Hva slags påtaleavgjørelse som kan forventes

15.9.7.2

Utvalgets vurderinger

Utvalget har vurdert om det bør være adgang til å
anmerke verserende saker på politiattester. En
verserende sak står i en helt annen stilling enn
rettskraftige straffer, da saken ikke har vært un
derlagt en rettslig prøving eller en vedtagelse som
en reaksjon normalt må ha vært gjenstand for for å
bli anmerket på en politiattest. Det er derfor knyt
tet større usikkerhet til saken. Det vil være et stør
re inngrep i den enkeltes rettigheter dersom de
verserende sakene medtas. På den andre siden vil
det i enkelte situasjoner gi et mer dekkende bilde
av en person dersom også verserende saker an
merkes. Dersom en person søker ansettelse som
stuer på hovedflyplassen på Gardermoen, vil det
være relevant å opplyse om at han er under etter
forsking, mistenkt for å ha smuglet sprit fra Sveri
ge til Norge. Utvalget har derfor kommet til at det i
helt spesielle situasjoner bør være adgang til å
markere verserende saker.
Utvalget anbefaler at myndigheten til å avgjøre
dette legges til et sentralt organ, slik at det blir en
ensartet praksis. Dette kan fastsettes nærmere i
forskrift.
En sak vil i realiteten versere fra den er an

NOU 2003: 21

248
Kapittel 15

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

meldt til den er rettskraftig avgjort. Det er imidler
tid ikke alle saker det vil være relevant å anmerke.
Utvalget legger til grunn at det må være en forvent
ning om en positiv påtaleavgjørelse for at det skal
være grunn til å anmerke forholdet på attesten. På
samme måte vil det være saklig å anmerke forhol
det dersom det er erkjent. Utvalget antar også,
som regelen er i dag, at det må angis hvor langt
saken har kommet i den påtalemessige behandlin
gen, og det må gis en kort forklaring av hva det
uavgjorte forholdet gjelder og hvilket straffebud
som antas brutt.
Utvalget anbefaler ikke at det åpnes for å an
merke verserende saker på ordinære attester eller
uttømmende attester basert på en generell regel.
Dette bør i så fall besluttes i det enkelte tilfellet.
Utvalget er kjent med at slik adgang allerede fin
nes for avgrenset uttømmende attest. Ved avgren
set attest er hensikten å få full oversikt over noen
særskilte straffebud eller type straffbare handlin
ger, og det er i hjemmelsgrunnlaget åpnet for å
markere verserende saker. Dette bør likevel be
grenses til de situasjoner der en person er siktet,
slik at en mistanke ikke er tilstrekkelig. Utvalgets
anbefaling er imidlertid at det så langt som mulig
foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfellet
om det ut fra formålet med attesten vil være rele
vant å markere en verserende sak.

15.9.8
15.9.8.1

Fullmakt til å ta med flere eller færre
avgjørelser
Innledning

I henhold til strafferegistreringsloven § 6 tredje
ledd har Politidirektoratet fått delegert fullmakt til
å ta med flere eller færre avgjørelser enn bestemt i
§ 5 jf. § 6 første ledd. Utvalget har vurdert om
ordningen med å anmerke flere eller færre avgjø
relser bør videreføres. Det vil i så fall være praktisk
for ordinær attest og avgrenset uttømmende attest.

15.9.8.2

Adgang til å ta med færre forhold

Utvalget anbefaler at det gis adgang til å ta med
færre forhold enn det som følger av hovedregelen.
Det kan for eksempel være praktisk dersom en
person trenger politiattest for å gifte seg i utlandet.
Om vedkommende er registrert med en mindre
forseelse som ikke har noen betydning for for
målet med attesten (ekteskapsinngåelse), kan
gode hensyn tale for at disse ikke tas med, da
anmerkningen kan få uforholdmessige konsekven
ser for vedkommendes planer om å inngå ekte
skap. Det er derfor ikke urimelig at det gis samtyk

ke til at for eksempel opplysninger om en promil
ledom ikke skal tas med i attesten, mens det selv
sagt er utelukket å utelate en opplysning om at
vedkommende er straffet for vold mot tidligere
ektefelle, barnemishandling eller lignende.

15.9.8.3

Adgang til å ta med flere forhold

Utvalget har vurdert om det skal være lov å marke
re flere forhold enn det som følger av hovedrege
len. Det kan alltid oppstå situasjoner hvor det kan
være registrert overtredelser som politiet ser at
det vil være relevant å anmerke på attesten ut fra
formålet med den. Utvalget anbefaler at det gis
hjemmel for å anmerke flere forhold. Det må imid
lertid være et vilkår for å anmerke flere opplysnin
ger at dette er nødvendig ut fra formålet med attes
ten, og at adgangen forbeholdes de særlige tilfelle
ne. Dette antas å være i samsvar med dagens prak
sis. For eksempel kan det være mindre forseelser
eller andre forhold, som for eksempel påtaleunn
latelser, som i den konkrete situasjonen vil være
ytterst relevant å opplyse ut fra formålet med attes
ten. Adgang til å anmerke flere forhold gir mindre
forutberegnlighet for den enkelte. Det må likevel
antas at en slik løsning er i overensstemmelse med
EMK artikkel 8, så lenge unntaket forbeholdes de
særlige tilfellene.
Det må i henhold til bestemmelsen være adgang til å markere overføring av sak til konfliktråd
på en uttømmende attest hvor tidsfristen i lovut
kastet § 33 nr. 2 bokstav a er utløpt, men hvor det
ut fra mottakerens bruk av attester er nødvendig å
markere overføringen etter 2 år er gått. Et eksem
pel kan være dersom en person har fått overført en
sak til konfliktråd for tyveri i en butikk på Oslo
City. Søker han stilling som vekter i det firmaet
som driver vaktservice på Oslo City, vil det være
relevant å markere overføringen. Ellers kan man
risikere at butikkeieren som anmeldte ham senere
ser han som vekter, og slikt vil være egnet til å
undergrave tilliten til politiattestene. Adgangen til
å markere overføring til konfliktråd i denne sam
menheng gjelder uavhengig av tidsfrister. Derimot
vil det aldri være adgang til å markere forenklede
forelegg.

15.9.8.4

Myndighet til sentralt organ

Om det er Justisdepartementet, Politidirektoratet
eller andre som får myndighet til å beslutte at det
skal tas med færre eller flere opplysninger, bør
fastsettes i forskrift. Utvalget foreslår imidlertid at
det er et sentralt organ som får tildelt myndighe

NOU 2003: 21

249

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

ten, slik at det blir lik praksis for hele landet, og
foreslår at denne legges til Politidirektoratet.

15.9.8.5

Klageadgang

Beslutning om det skal tas med færre eller flere
opplysninger på en politiattest er av så stor betyd
ning for den det gjelder at utvalget anbefaler at det
gis en klageadgang. Utvalget kommer tilbake til
dette i punkt 20.5.2.3.

15.9.9

Opplysningenes kilde

For politiattester er det ikke et eget poeng hvilket
register eller system opplysningene er hentet fra,
da lovteksten positivt angir hvilke opplysninger
som skal anmerkes på en politiattest. Det er likevel
mest praktisk at opplysninger som skal anmerkes
på politiattester finnes i et logisk register, som
reaksjonsregisteret. Det er således ingen binding
mellom reaksjonsregisteret og politiattester.

15.10 Fornyet politiattest
15.10.1

Oversikt over regelverket

Etter dagens regelverk er hovedregelen at det kan
kreves politiattest ved tilsetting i stilling eller tildeling av funksjon, tillatelse, oppgave eller lignende,
men det er ikke adgang til å kreve politiattest frem
lagt på et senere tidspunkt. Det finnes imidlertid
hjemler som åpner for at politiet kan kommunisere
opplysninger på et senere tidspunkt, for eksempel
påtaleinstruksen § 5-5, hvor politiet straks skal un
derrette vedkommende offentlige myndighet der
som en person som driver virksomhet med offent
lig tillatelse blir siktet for en straffbar handling
som kan få betydning for tillatelsen, se punkt
14.8.5.2.
Adgang til å kreve politiattest mens en person
innehar en stilling eller en tillatelse har vært disku
tert og ønsket av flere. I Innst.O. nr. 20 (2000-2001)
om lov om vaktvirksomhet punkt 2.3 heter det:
«Det foreslås videre at departementet i forskrift
til loven bestemmer at det skal være adgang til
å rekvirere vandelsattest også på et senere sta
dium i ansettelsesforholdet. (...) Dagens regel
verk har ikke fanget opp tilfeller hvor vekterne
begår kriminalitet under ansettelsesperioden,
og departementet ser at det vil kunne være
behov for å foreta etterfølgende kontroll i forhold til de ansatte i vaktselskapene under hele
ansettelsesperioden».
I tillegg mener komiteen at arbeidsgiver må
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kunne varsles dersom vekteren er siktet for alvor
lig kriminalitet. I henhold til forskrift om yrke
stransport innenlands med motorvogn eller fartøy
26. mars 2003 nr. 401 § 6 tredje ledd skal politiat
test forelegges løyvemyndigheten på nytt hvert 5
år, jf. yrkestransportlova § 26 og § 29. Bestemmel
sen er basert på EU-direktiv 98/76 EF, som krever
en revurdering av løyvet hvert femte år.

15.10.2

Begrunnelse for fornyet politiattest

Politiattester skal virke kriminalitetsforebyggende
(se nærmere punkt 15.4), og utvalget har sett nær
mere på om disse hensynene fremmes i større
grad dersom det åpnes for at politiattester kan kre
ves med et visst tidsintervall.
Å hindre at feil person forblir på feil sted vil
være enklere dersom det åpnes for at mottaker av
attesten kan kreve ny politiattest under ansettel
sesperioden eller mens en person innehar en tilla
telse. Det har vært eksempler hvor vektere har
blitt dømt for vinningskriminalitet (utenfor tjenes
ten) i ansettelsesperioden uten at det har vært adgang for politiet til å gi arbeidsgiveren (vaktsel
skapet) underretning om domfellelsen. En eventu
ell underretning til arbeidsgiveren ville ha gjort det
mulig å vurdere hvilke konsekvenser domfellelsen
skulle få for arbeidsforholdet. Adgang til å kreve
fornyet attest vil også bidra til å øke allmennhetens
sikkerhetsfølelse. Adgang til å kreve politiattest
med et visst tidsintervall vil også redusere behovet
for at politiet skal utlevere opplysninger basert på
eget skjønn i forebyggende øyemed slik som be
skrevet i punkt 14.8.5. Fornyet attest vil også kunne begrense presset på politiet om at opplysninge
ne bør utleveres i forebyggende øyemed når perso
ner i visse posisjoner blir dømt, se punkt 14.6.4.5.
For den attesten gjelder, mener utvalget at det
fra et personvernsynspunkt ikke vil være stor for
skjell om det er adgang til å kreve fornyet attest.
Det vesentlige inngrepet finner sted når det åpnes
for at det kan kreves politiattest i en type stilling,
funksjon, tillatelse, oppgave eller lignende. Hvor
ofte politiattest kan kreves, er av mindre betyd
ning. Snarere kan en rett til å kreve fornyet politiat
test åpne for dialog mellom arbeidsgiver og ar
beidstaker, dersom arbeidstaker under ansettel
sesperioden blir ilagt sanksjoner for straffbare
handlinger. At arbeidstaker vet at han på et senere
tidspunkt må levere attest, kan også virke forebyg
gende. Likevel kan mange arbeidstakere føle det
ubehagelig at de under ansettelsesperioden må stå
til rette for arbeidsgiver ved å inngi ny politiattest
så lenge de skjøtter jobben sin. En adgang til å
kreve fornyet politiattest vil også innebære et mer
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arbeid for politiet, men dette er et hensyn som ikke
kan tillegges avgjørende vekt. Utvalget anbefaler
på bakgrunn av ovennevnte at det innføres en adgang til å kreve fornyet politiattest.

15.10.3

Situasjoner hvor fornyet politiattest
kan kreves

Utvalget har vurdert om det skal være et obligatorisk krav at fornyet politiattest skal fremlegges et
ter en viss periode. Allerede i dag finnes det tilsva
rende ordninger. For eksempel er det i forskrift
om politiattest ved opptak til høyere utdanning 23.
mars 2001 § 8 fastsatt at studentene skal legge
frem ny attest når det har gått tre år fra fastsatt
utdanningsstart, forutsatt at det gjenstår obligatorisk klinisk undervisning eller praksisopplæring.
Utvalget anbefaler at det skal være en generell
rett til å innhente fornyet attest uten at dette frem
går av hjemmelsgrunnlaget for attesten. Hjemmel
for å kreve fornyet attest fastsettes således i poli
tiregisterloven § 35.
Utvalget har vurdert om adgangen til å kreve
fornyet attest skal gjelde for alle typer attester,
altså uavhengig av om attesten er ordinær, uttøm
mende eller avgrenset uttømmende. Å begrense
fornyet attest til kun en eller noen typer attester,
for eksempel uttømmende attest, kan føre til at det
blir et press på denne type attester, og at det i
unødvendig mange situasjoner lovfestes krav om
uttømmende attest. Utvalget anbefaler at adgan
gen til å kreve fornyet attest skal gjelde alle typer
attester.
Noen politiattester benyttes kun for en kortere
periode. Det gjelder eksempelvis politiattester
som kreves ved opptak til visse studier. Utvalget
ser det som uhensiktsmessig og unødig ressurs
krevende dersom det skulle være adgang til å kre
ve ny attest i løpet av denne perioden. Hvor politiat
test kreves for å gjennomføre en utdannelse, vil det
i de aller fleste tilfeller være hjemmel til å kreve ny
attest ved ansettelse i en stilling, noe som ikke gjør
det naturlig med ny attest i løpet av studiene. Utval
get mener at man bør begrense adgangen til forny
et attest i tilfeller som dette. De fleste tilfeller vil
uansett fanges opp av at det ikke kan kreves ny
attest før etter 3 år.
Utvalget anbefaler imidlertid at adgangen til å
kreve fornyet politiattest begrenses til de situasjo
ner hvor det tidligere har blitt utstedt politiattest.
Den som måtte fremlegge politiattest for å bli an
satt som lærer, kan pålegges å innhente ny politiat
test etter 3 år. Derimot kan en lærer som ble ansatt
uten å fremvise politiattest, det vil si før nye opp
læringsloven 17. juli 1998 nr. 61 § 10-9 trådte i

kraft, ikke avkreves politiattest. Politiattest kan av
kreves så lenge man besitter stillingen, tillatelsen
eller lignende. Dersom det er ønskelig at det skal
være adgang til å kreve fornyet attest av personer
som tidligere aldri har blitt avkrevd politiattest, må
dette i så fall fastsettes særskilt i hjemmelsgrunnla
get for politiattesten. Adgangen til å kreve fornyet
attest kan derfor bare gjøres gjeldende overfor per
soner som har blitt avkrevd politiattest første gang
etter politiregisterlovens ikrafttredelse og for per
soner som allerede har fått utstedt attest for eksi
sterende stilling, bevilling eller lignende.
Nekter en person å levere fornyet politiattest,
vil brukeren av attesten ikke selv kunne avkreve
attest av politiet. Hvilken betydning en slik nektel
se skal få, vil bero på alminnelige arbeidsrettslige
regler.

15.10.4

Hyppigheten av fornyet politiattest

Utvalget har vurdert hvor ofte det skal være adgang til å kreve fornyet attest, og anbefaler at det
skal være adgang til å kreve ny attest hvert tredje
år etter at forrige attest ble utstedt. Utvalget har
tatt i betraktning at det ikke bør legges avgjørende
vekt på opplysninger i en politiattest alene, men at
opplysningene i en politiattest må vurderes sammen med opplysninger som er innhentet på annen
måte, se nærmere punkt 15.4. Perioden må også
ses i sammenheng med at ileggelse av straff ofte er
en prosess som tar lang tid, og at det således ikke
vil være en gevinst ved ekstra hyppige kontroller.
Det må også ses hen til hvilke ressurser politiet vil
måtte bruke på å utstede fornyede attester. En
periode på tre år vil gi en viss sikkerhet for arbeids
giveren, samtidig som det ikke vil innebære et for
stort press på politiet.
Det kan oppstå situasjoner hvor arbeidsgiver
eller det offentlige får mistanke om at en person
har begått en straffbar handling som er av betyd
ning for hans stilling eller for hans tillatelse. Det
reiser spørsmål om arbeidsgiver i slike situasjoner
skal kunne kreve at arbeidstaker innhenter ny poli
tiattest. Utvalget mener at det bør være en slik
adgang i disse særlige tilfellene, under forutset
ning av at arbeidsgiver kan begrunne at det er et
særlig behov. Dersom ledelsen i et vaktselskap
mottar opplysninger om at en av vekterne er ilagt
straff (forelegg) for butikknaskeri i sin fritid, vil det
være aktverdig grunn for å be om en fornyet attest
for å få bekreftet eller avkreftet denne opplysnin
gen selv om det ikke er gått tre år siden forrige
attest ble utstedt. Uansett er det fortsatt kun ar
beidstaker som kan kreve utstedt attest, og han må
således motta begrunnelsen fra brukeren av attes
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ten, se punkt 15.10.5. Betydningen av at arbeidsta
ker nekter å innhente politiattest må her, som el
lers, bero på alminnelige arbeidsrettslige regler.
Så lenge det kun er et særlig behov som kan be
grunne utstedelse av attest, kan utvalget ikke se at
det bør oppstilles noen ytterligere grenser for hvor
ofte eller hvor mange ganger attest skal kunne
kreves.

15.10.5

Hvem innhenter fornyet
politiattest?

Ved første gangs utstedelse av politiattest må den
attesten gjelder selv søke om å få utstedt politiat
test. Utvalget har vurdert om dette også bør gjelde
for fornyet attest. Andre muligheter vil være at
arbeidsgiver eller det offentlige organ som admini
strerer rettigheten kan innhente politiattesten,
eventuelt etter fullmakt fra den attesten gjelder.
Utvalget er av den oppfatning at det er den
attesten gjelder som bør begjære fornyet attest.
Det er de samme hensynene som ved første gangs
utstedelse som gjør seg gjeldende, se punkt
15.11.1.4. Det sentrale er at den attesten gjelder
har kontroll over situasjonen, og selv ser eventuel
le anmerkninger først.
Bestemmelsene for identifikasjon av person og
formålet med attesten vil være de samme som ved
første gangs utstedelse, se punkt 15.11.1.3.

15.10.6

Opplysninger i fornyet politiattest

Utvalget har drøftet hvilke opplysninger som skal
med i en fornyet attest. Enten kan det utstedes en
ny attest slik som ved første gangs utstedelse, eller
så kan kun nye forhold anmerkes. Dersom kun
nye forhold skal anmerkes, må politiet holde over
sikt over hvem som har fått utstedt politiattest tidli
gere og hvilke opplysninger denne innholdt. Dette
er etter utvalgets mening ikke ønskelig. Det vil
være ressurskrevende for politiet, og fra et per
sonvernmessig synspunkt er det ikke ønskelig at
politiet har en oversikt over alle attester som er
utstedt. En slik oversikt finnes heller ikke i dag.
At det ved fornyet attest gis en helt ny attest,
kan resultere i at det anmerkes andre opplysninger
enn på den første attesten, da det for flere attester,
og særlig avgrensede uttømmende attester, utøves
et visst skjønn. Utvalget ser i og for seg ikke noe
galt i dette, da det fornuftige skjønn fra utsteders
side er avgjørende for hvilke forhold som skal tas
med på attesten. Det kan være situasjoner hvor
det, basert på nye forhold, kan være relevant å ta
med eldre forhold som tidligere ikke er tatt med.
Dette er parallelt med regelen om følgesanmerk
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ninger, se lovforslaget § 32 nr. 8. Utvalget anbefa
ler derfor at det skal gis en helt ny attest ved forny
et utstedelse av attest.

15.10.7

Betydningen av anmerkninger på
en fornyet politiattest

På samme måte som for førstegangs utstedelse av
attest, må en anmerkning på fornyet attest vurde
res konkret. I arbeidsforhold må de alminnelige
arbeidsrettslige regler komme til anvendelse, men
en anmerkning på en fornyet politiattest vil ikke
uten videre medføre at arbeidsforholdet må avslut
tes. Det blir en vurdering av om det foreligger
saklig grunn for oppsigelse eller om det foreligger
et vesentlig mislighold av arbeidskontrakten som
medfører avskjedigelsesgrunn.
På samme måte er det ikke nødvendigvis slik at
en offentlig tillatelse trekkes tilbake. Det må fore
tas en ny vurdering av om vilkårene for å bli tildelt
godet fortsatt er til stede. Vurderingen må foretas
konkret i det enkelte tilfellet, og det ligger utenfor
utvalgets mandat å gå inn på dette.

15.11 Saksbehandlingsregler
15.11.1

Søknad om og mottak av
politiattest

15.11.1.1

Innledning

Politiattest kan kun gis til de formål som er ut
tømmende oppregnet i lov eller forskrift med
hjemmel i lov. Saksbehandlingsreglene er viktige
for å unngå omgåelse av reglene. Det skal ikke
være mulig å skaffe politiattest til et annet formål
enn det som følger av lov eller forskrift. For eksem
pel må det være et mål at en person ikke skal
utsettes for press fra arbeidsgiver som i utgangs
punktet ikke har krav på politiattest etter lovver
ket, til å innhente politiattest via andre hjemler.
På bakgrunn av dette har utvalget drøftet hvor
umiddelbart aktuelt behovet for attest må være før
attesten kan kreves. Er det for eksempel tilstrekke
lig at en person har søkt på en stilling eller må han
ha akseptert tilbudet? Eller skal det ligge et sted
midt i mellom, for eksempel når han er innkalt til
intervju eller har fått tilbud om stilling? I praksis er
dette et spørsmål om når attesten kan utstedes.
Dette drøfter utvalget i punkt 15.11.1.2.
Det bør videre være regler om identifisering av
den som begjærer attest (punkt 15.11.1.3), bestem
melser om begjæringen (punkt 15.11.1.4) og reg
ler for mottak av attesten (se punkt 15.11.1.5). Sli
ke regler finnes også i dag.
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Tidspunktet for utstedelse av
politiattest

Politiattester utstedes vanligvis når vedkommende
kan dokumentere at han har fått tilbud om en stil
ling eller lignende som utløser et krav om politiat
test. Ved opptak til visse studier ved universitet og
høyskoler må vedkommende dokumentere at han
er tilbudt skoleplass.
Utvalget har drøftet om politiattest kun kan ut
stedes til en konkret stilling eller offentlig tillatel
se, eller om det kan gis en generell attest for en
bestemt type stilling eller tillatelse.
Slik lovforslaget er bygget opp, åpnes det for
eksempel for å kreve politiattest ved ansettelse i et
bestemt yrke, som for eksempel førskolelærer i en
barnehage. En som søker jobb, vil gjerne søke på
flere stillinger. For eksempel vil en førskolelærer
kunne søke om jobb i flere barnehager. Utvalget
har drøftet om det skal være adgang til å utstede
en generell politiattest for jobb i barnehage, eller
om attesten skal utstedes til en bestemt stilling i en
bestemt barnehage.
Skal det ha noen hensikt med en generell at
test, må den utstedes før den enkelte får tilbud om
stillingen. Jo tidligere i prosessen det er adgang til
å kreve politiattest, jo flere politiattester vil det
være i omløp. Uavhengig av om det er en generell
eller spesiell attest vil det sannsynligvis resultere i
merarbeid for politiet dersom det skal være adgang til å kreve politiattest før man har fått tilbud
om en bestemt stilling, skoleplass eller lignende,
da mange ikke vil ha bruk for attesten senere.
Dette kan unngås ved at politiattesten først utste
des etter at personen har fått tilbud om stillingen.
En annen regulering kan også åpne for at det reelt
sett innhentes politiattest til formål som ligger
utenfor loven, for eksempel ved at innehaver av en
kolonialbutikk ber aktuelle stillingssøkere om å
innhente politiattest ved uriktig å opplyse at de
søker stilling som vekter i et vaktselskap, og ikke
stilling i en kolonialbutikk, som etter reglene ikke
krever politiattest.
Det kan også være ulemper ved å utstede en
attest først etter tilbud om stilling eller tillatelse.
For eksempel kan det innebære ekstraarbeid for
arbeidsgiver dersom det viser seg at den personen
som har fått tilbudet har anmerkninger på politiat
testen som medfører at han likevel ikke kan besitte
stillingen. På den andre siden har det formodnin
gen mot seg at en person vil søke en stilling som
han vet han ikke kan få på grunn av tidligere ilagte
reaksjoner. Dette må ses i sammenheng med den
informasjon som må gis om kravet til politiattest i
utlysningen av stillingen, se punkt 15.11.5. At poli

tiattest ikke innhentes før en person er tilbudt stil
lingen kan derimot ha den positive effekt at baga
tellmessige forhold heller ikke rent faktisk får kon
sekvenser for søkeren, da det vil koste tid og kref
ter for arbeidsgiver å få tak i en ny person.
På bakgrunn av dette anbefaler utvalget at poli
tiattest kun utstedes til en konkret stilling eller
offentlig tillatelse, og at det som hovedregel ikke
kan søkes om politiattest før man har fått tilbud om
stillingen, skoleplassen eller tillatelsen. Det kan
imidlertid tenkes situasjoner hvor dette blir svært
upraktisk, og det kan fastsettes unntak i forskrift
der dette er nødvendig.
Bestemmelsen innebærer i realiteten et forbud
mot sekundærbruk av politiattester, og skal også
forebygge at det er mulig å kreve politiattest ut
over de formålene som lovgiver uttrykkelig har
tillatt at det skal utstedes attest til.

15.11.1.3

Identifisering av søknadsberettiget

Det er kun i de uttømmende situasjonene som er
angitt i lov eller med hjemmel i lov at det er adgang
til å kreve politiattest, se nærmere punkt 15.6. For
å unngå omgåelser av regelen, anbefaler utvalget
at det oppstilles et krav om at den som begjærer
politiattest utstedt skal identifisere seg og godt
gjøre hva som er formålet med attesten. I dag er
identifisering antakeligvis enklest å gjennomføre
ved personlig fremmøte, men i fremtiden kan det
tenkes andre måter å identifisere seg på, for ek
sempel elektronisk. Gjelder det et krav om personlig fremmøte, mener utvalget det bør legges til
rette slik at det er mulig å kreve attest på lempelige
tider av døgnet.
Om den attesten gjelder identifiserer seg når
han mottar attesten eller ved begjæringen, er opp
til politiet. Utvalget antar at det kan være praktisk
for politiet at personen identifiserer seg ved innle
veringen av søknad om politiattest, slik at politiet
ikke unødig behandler søknader fra personer som
aldri henter politiattesten. Nærmere regler om det
te kan gis i forskrift.

15.11.1.4

Søknad om politiattest

Etter utvalgets vurdering bør kun den attesten
gjelder kunne søke om politiattest. Dette bør gjel
de både for første gangs utstedelse og ved fornyet
attest. Regelen skal sikre den enkeltes oversikt og
kontroll over egne personopplysninger og forebyg
ge at ingen urettmessig får utstedt politiattest. Reg
lene er derimot annerledes for straffattest, se
punkt 15.15, og vandelsvurdering, se punkt 15.14.
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15.11.1.5

Mottak av politiattest

Utvalget anbefaler at politiattester i utgangspunk
tet skal utleveres til den attesten gjelder, noe som
er i samsvar med dagens praksis. Slik vil vedkom
mende få kontroll med attesten ved først å se om
det er anmerkninger, og eventuelt kreve korrige
ringer hvis det anmerkede er uriktig.
Det kan imidlertid være situasjoner som gjør
det legitimt at den som skal bruke attesten mottar
den direkte. Utvalget anbefaler derfor at det åpnes
for at den attesten gjelder kan samtykke til at attes
ten sendes direkte til den som skal bruke attesten,
for eksempel arbeidsgiver. I slike tilfeller anbefaler
utvalget at kopi av attesten skal sendes til søkeren.
Det er ingen plikt for politiet til å sende attesten
rett til brukeren, da dette påfører politiet ekstraar
beid.
Ved utstedelse av politiattest i forbindelse med
tildeling av ordner og utnevnelser fra H.M. Kon
gen gjelder ikke reglene om identifisering og søk
nad, og hovedregelen vil være at attesten sendes
direkte til Ordenskanselliet uten kopi til den attes
ten gjelder, se punkt 15.8.5.3.

15.11.2

Organ som utsteder politiattest

Utvalget har vurdert om det skal opprettes et sen
tralt organ for utstedelse av politiattester. I dag
utstedes politiattest av politidistriktene og lens
mannskontorene. Det har vært en økning i antall
politiattester de siste årene, og politiattestene kre
ver forholdsvis store ressurser av politiet. Det må
forventes en ytterligere økning dersom adgangen
til å kreve fornyet attest trer i kraft.
Et sentralt organ kan bli effektiviserende, og
det kan frigjøre ressurser hos distriktene. Dersom
attestene utstedes fra et sentralt kontor, vil den
som søker likevel måtte identifisere seg, slik at
politidistriktet fortsatt vil ha noe arbeid med attes
tene. Dagens desentraliserte løsning for utstedelse
av politiattest kan føre til noe forskjellig praksis der
politiet utøver et skjønn. Et sentralisert kontor kan
endre dette. Et motargument er imidlertid at en
slik skjønnskompetanse utøves bedre i nærmiljøet,
hvor politiet har lokalkunnskap. I dag er likevel
flere av politidistriktene så store at effekten av lo
kalkunnskap likevel er minimal. Adgangen til å
bestemme om færre eller flere avgjørelser skal an
merkes på en attest, er allerede lagt til et sentralt
organ, jf. strafferegistreringsloven § 6 tredje ledd,
og ordningen synes å fungere godt.
Utvalget anbefaler at dagens ordning med lokal
utstedelse av politiattester bør opprettholdes. Ut
valget vil likevel ikke utelukke at bruk av politiat
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tester vil øke kraftig i årene som kommer, og at det
kan bli behov for på nytt å vurdere opprettelsen av
et sentralt kontor for utstedelse av politiattester.

15.11.3

Politiattest med anmerkninger

Hvilken betydning en anmerkning skal få, må bero
på en tolking av hjemmelsgrunnlaget. I de aller
fleste tilfeller er mottakeren fri til å foreta en kon
kret vurdering av hvilken betydning anmerknin
gen skal få, herunder om dette skal hindre ved
kommende i å få stillingen eller tillatelsen.
Det kan imidlertid fremgå av hjemmelgrunn
laget hvilken betydning anmerkning skal få. Utval
get ser at det i enkelte situasjoner kan være nød
vendig å oppstille et krav om plettfri vandel. For
eksempel fremgår det uttrykkelig at den som ikke
fremlegger tilfredsstillende politiattest ikke kan ar
beide i barnehage, jf. forskrift om politiattest for
ansettelse i barnehage 1. desember 1995 nr. 946
§ 7.

15.11.4

Opplysninger politiet plikter å ta
med i politiattesten

Utvalget har vurdert om politiet skal pålegges
noen form for opplysningsplikt i forbindelse med
utstedelse av politiattest. Utvalget mener at både
den attesten gjelder og brukeren av attesten har
behov for informasjon. Attesten kan få stor betyd
ning for begge parter, noe som innebærer at partene bør informeres om forhold som kan være rele
vante ved bruk av attesten. Videre kan regelverket
fremstå som noe komplisert, og dette forsterker
behovet for informasjon.
Utvalget anbefaler at det fremgår av politiattes
ten hva som er hjemmelsgrunnlaget for den og til
hvilket formål den er utstedt. Det bør stå at attes
ten kun kan brukes til det formålet den er innhen
tet, og hvorledes attesten eventuelt skal oppbeva
res, eventuelt at den skal makuleres.
Videre bør det fremgå hvilke straffebud som er
kontrollert og hvor langt tilbake i tid kontrollen har
gått. Dersom det er nødvendig for å få frem sam
menhengen for brukeren av attesten, bør det frem
gå hvilke straffebud som ikke er kontrollert og
hvilke opplysninger som ikke er med.
Det bør vurderes om det skal fremgå hvor opp
lysingene er hentet fra, de forskjellige typer attes
ter som finnes og forskjellen på dem.
Videre må mottaker av attesten være klar over
hvilke forpliktelser bruk og oppbevaring av en at
test innebærer. Det må fremgå at mottaker er un
derlagt taushetsplikt, og at brudd på taushetsplik
ten er straffebelagt. Det kan også være hensikts
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messig med noen utfyllende ord om betydningen
av taushetsplikten.
For å gjøre informasjonsplikten enklest mulig,
bør all informasjon fremkomme av selve politiat
testen, og det må så langt som mulig være stan
dard informasjon.

15.11.5

Stillingsannonse

For stillinger som krever politiattest, anbefaler ut
valget at det fremgår av stillingsannonsen at aktu
elle søkere vil bli avkrevd politiattest. Dette er i
samsvar med dagens praksis.

15.11.6

Skjema for politiattest

I dag finnes det flere skjema for søknad om politiat
test, og utvalget har fått tilbakemelding om at det
bør vurderes å lage nye skjema. Da skjemaene er
av vesentlig betydning for de som arbeider med
utstedelse av attester, bør det foretas en grundig
vurdering av om det er hensiktmessig med et eller
flere skjema, og hvorledes disse bør utformes.

telser. Politiattestene har en forebyggende funk
sjon, og skal være med på å bidra til sikkerhet i
samfunnet, noe som taler for at kostnadene også
bør dekkes av samfunnet.
Ved å innføre gebyr, kan de yrkene som i dag
krever politiattest komme i en dårligere konkur
ransesituasjon i forhold til andre yrker, og noen av
disse yrkene har allerede svak rekruttering. Det vil
dessuten være uforholdmessig kostbart å admini
strere en gebyrordning.
Utvalget har også vurdert om bruker av attes
ten, for eksempel arbeidsgiver, skal betale for at
testen. Utvalget finner ikke dette hensiktsmessig.
Det er i de fleste tilfeller det offentlige som krever
politiattest, og gebyr kan medføre at enkelte pri
vate foretak og institusjoner ikke har økonomisk
mulighet til å kreve at arbeidstaker innhenter poli
tiattest.
Utvalget anbefaler på bakgrunn av dette at det
ikke bør ilegges gebyr for utstedelse av politiat
test.

15.13 Skikkethetsvurdering
15.12 Gebyr for å få utstedt
politiattest
Det har vært en sterk økning i antall attester som
utstedes, og dette har medført en ekstrabelastning
for politiet. Innføring av fornyet attest vil ytterlige
re øke antall attester. Utvalget har derfor vurdert
om det skal pålegges et gebyr for å få utstedt politi
attest for å dekke deler av kostnadene.
Politiet og andre forvaltningsorganer utsteder
bekreftelser og godkjennelser, som pass, ervervs
tillatelse for våpen, førerkort med videre, hvor den
enkelte må betale et administrasjonsgebyr eller
behandlingsgebyr. Hvorvidt en person vil skaffe
seg pass, våpen eller førerkort, har imidlertid preg
av frivillighet og vedkommende mottar ved dette
et gode som samfunnet stiller til rådighet. Det er
derfor ikke urimelig at samfunnet krever et gebyr
for denne behandlingen. Annerledes stiller det seg
ved utstedelse av politiattest. Det er hovedsakelig i
samfunnets interesser at vi har slike regler, og da
bør også samfunnet dekke kostnadene. Det er
også en annen forskjell mellom pass og politiattest,
da passet, og også førerkortet, har en nytteverdi
for eieren. Ved politiattest er det hovedsakelig de
«lovlydige» som må dokumentere at de ikke har
noen anmerkninger på rullebladet, og det synes
urimelig at det er disse som må bære de kostna
dene samfunnet har ved å hindre at tidligere straf
fede personer gis adgang til visse stillinger og tilla

15.13.1

Innledning

Skikkethetsvurdering er en form for vandelskon
troll, hvor politiet kontrollerer og vurderer skik
kethet ut fra et bredere grunnlag enn ilagte reak
sjoner, se punkt 15.2.2. Utvalget har vurdert hvor
vidt denne ordningen skal opprettholdes, og i så
fall på hvilke vilkår, se punkt 15.13.4.
Utvalget gir først en oversikt over dagens lov
givning i punkt 15.13.2, og dernest de internasjona
le rammene i punkt 15.13.3.
Et sentralt punkt er hvilke opplysninger det er
adgang til å legge vekt på i en skikkethetsvurde
ring. Dette har utvalget sett nærmere på i punkt
15.13.7. Hvorvidt det skal være adgang til å kreve
fornyet skikkethetsvurdering følger i punkt
15.13.8 og saksbehandlingsregler i punkt 15.13.9.

15.13.2

Gjeldende rett

Ut over politiattest og straffattest, har politiet i henhold til strafferegistreringsloven § 7 adgang til å gi
attest om en «person antas skikket til eller bør ha
adgang til å utøve en virksomhet». Verken loven
eller forskriftene sier noe om i hvilke tilfeller det
kan gis en slik vurdering, men etter forarbeidene
kan uttalelse gis i henhold til lovbestemmelse eller
annen gyldig forskrift, eller som en tjenesteuttalel
se som følger av politiets alminnelige gjøremål, jf.
Ot.prp. nr. 71 (1970-71) s. 35. I slike tilfeller er det
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ingen begrensninger på hvilke opplysninger som
hentes inn, slik det er ved en politiattest. Det ville, i
følge forarbeidene, være «urimelig om politiet ikke
kunne ta i betraktning opplysninger som (...) ikke
kan tas inn i en politiattest».
Et praktisk viktig eksempel på skikkethetsvur
dering i lov er alkoholloven § 1-7: Før skjenkebevil
ling innvilges skal kommunestyret innhente utta
lelse fra sosialtjenesten og politiet. Et annet eksem
pel finnes i serveringsloven § 9 første ledd:
«Før søknaden avgjøres skal kommunen inn
hente uttalelse fra politiet om det foreligger
forhold som nevnt i § 6, jf § 7, eller forhold som
av politimessige hensyn gjør det utilrådelig at
serveringsbevilling gis».
I serveringsloven § 6 fremgår det at man ikke
må
«ha overtrådt bestemmelser i straffelovgivnin
gen, herunder straffebestemmelser i skatte- og
avgiftslovgivningen og regnskapslovgivningen,
på en måte som vil være uforenlig med drift av
serveringssted».
Det kan være at politiet, gjennom sin ordinære
virksomhet, har konstatert at en person har et be
tydelig alkoholproblem, uten at han har gjort noe
som har ført til ileggelse av straff. Det vil være
naturlig og rettmessig at politiet gjør bevillings
myndighetene oppmerksom på dette, til tross for
at vedkommende ellers har et plettfritt rulleblad.

15.13.3

Internasjonalt rammeverk for
lovgivningen

For skikkethetsvurdering gjelder det samme inter
nasjonale rammeverket som for politiattest, se
punkt 15.3. Utvalget nevner også at i saken Tre
Traktører – Sverige, 7. juli 1989, ble spørsmål om
dobbeltstraff behandlet. En person ble dømt for
økonomisk kriminalitet, og som en følge av dette
ble hun også fratatt skjenkebevillingen. EMD kom
til at dette ikke kunne anses som dobbeltstraff.

15.13.4

Adgangen til å bruke
skikkethetsvurdering

Utvalget har sett nærmere på om det er grunnlag
for å opprettholde skikkethetsvurdering som en
form for vandelskontroll, hvor det skal være lov å
markere flere opplysninger enn ilagte reaksjoner.
Det er hensyn som taler både for og mot at skik
kethetsvurdering skal opprettholdes. Det kan
være gode grunner for at politiet skal kunne gi
andre myndigheter opplysninger ut over det som
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fremgår av en politiattest. På den andre siden un
dergraver skikkethetsvurdering rammene som el
lers gjelder for politiattester, hvor det er klare
grenser for hvilke opplysninger som kan utleveres.
Samtidig kan skikkethetsvurdering resultere i utlevering av ikke-verifiserte opplysninger, noe som
ikke er mulig ved politiattest.
Dersom skikkethetsvurderingen fjernes, kan
det oppstå situasjoner der politiet ser at ilagte reak
sjoner alene ikke vil gi et tilstrekkelig bilde på om
en person er skikket. Politiet kan gjennom sin virk
somhet ha fått kjennskap til andre opplysninger
enn ilagte reaksjoner som er relevante, slik at selv
reglene om adgang til å ta med flere opplysninger
og verserende saker ikke anses dekkende.
Utvalget antar at skikkethetsvurderingen bør
opprettholdes. Det er en innarbeidet ordning som
det vil være vanskelig å gå bort fra. Utvalget anbe
faler imidlertid at det i fremtiden kun gis hjemmel
for skikkethetsvurderinger i spesiallovgivningen
hvor det må anses absolutt nødvendig. Dette er
situasjoner hvor det må legges vekt på flere per
sonlige egenskaper enn det som kan fremkomme
på en uttømmende politiattest.

15.13.5

Formål som berettiger
skikkethetsvurdering

Utvalget har sett nærmere på i hvilke situasjoner
eller til hvilke formål det kan være aktuelt å gi
hjemmel for skikkethetsvurdering. De formål som
kan berettige politiattest bør være de ytre ramme
ne, slik at heller ikke skikkethetsvurdering kan gis
til andre formål enn de angitte. Disse er grundig
gjennomgått i punkt 15.7. Innenfor disse kategori
ene vil det være noen mer konkrete formål som
kan berettige skikkethetsvurdering, nemlig hvor
en politiattest ut fra formålet med vandelskontrol
len vil gi et svært dårlig grunnlag. Utvalget mener
at opptak til Politihøgskolen er et typisk eksempel.
I vurderingen må de generelle samfunnshen
syn og organiseringen av politiet tas i betraktning.
I dag er politidistriktene så store at en skikkethets
vurdering regelmessig vil måtte basere seg på ut
skrift fra registrene. I så fall er det hensiktsmessig
med politiattest, og ikke skikkethetsvurdering,
slik at brukeren ikke tror at vurderingen er mer
omfattende enn det den er.
Utvalget har vurdert om skikkethetsvurdering
kan benyttes i forhold til juridiske personer. Slik
utvalget ser det, vil en skikkethetsvurdering i stør
re grad enn en politiattest referere seg til personli
ge egenskaper, og er således ikke egnet for juridis
ke personer.
Utvalget bemerker at det må gjøres et skille
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mellom der det foretas skikkethetsvurdering av
politiet som utleveres til mottakeren som bruker
opplysningene i sin interesse, og der politiet som
ledd i et forvaltningsvedtak foretar en intern skik
kethetsvurdering. Et eksempel på sistnevnte fin
nes i våpenloven § 7. Dette følger reglene for utle
vering til politiets forvaltningstjeneste.

15.13.6

Forholdet mellom
politiregisterloven og
spesiallovgivningen

Utvalget anbefaler at hjemmel for skikkethetsvur
dering skal stå i spesiallovgivningen. Dette er i
samsvar med det som anbefales for politiattester.
Den generelle hjemmelen i strafferegistreringslo
ven § 7 foreslås opphevet.

15.13.7

Opplysninger som kan vektlegges i
en skikkethetsvurdering

Utvalget har sett nærmere på hvilke opplysninger
politiet kan legge vekt på i en skikkethetsvurde
ring. Det ligger i navnet at man ved vurderingen
skal ta stilling til om en person er skikket eller
egnet for en stilling, funksjon, tillatelse, oppgave
eller lignende. Dette setter i seg selv visse ram
mer. Skikkethetsvurderingens funksjon tilsier at
det kan vektlegges flere forhold enn reaksjoner
som er ilagt på bakgrunn av straffbare handlinger,
som er grunnlaget for politiattester. Utvalget anbe
faler at hovedregelen er at politiet i sin vurdering
må legge vekt på forhold som er relevante i forhold
til den stilling, funksjon, tillatelse, oppgave eller
lignende som danner utgangspunktet for skikket
hetsvurderingen. For eksempel kan en rekke an
meldelser for antastelser av forskjellige kvinner
være momenter som teller med i vurderingen av
om personen skal få utstedt løyve for persontrans
port, selv om det ikke har blitt en strafferettslig
reaksjon av sakene, jf. yrkestransportlova § 4. Ut
valget ser det imidlertid som en fordel om hjem
melsgrunnlagene eksplisitt sier noe om hvilke forhold som vil være relevante i forhold til den enkel
te tillatelse. Dette gjøres som nevnt i serveringslo
ven § 6, se punkt 15.13.2.
Et spørsmål som er sentralt ved skikkethets
vurderingen er hvilke ikke-verifiserte opplysnin
ger det kan legges vekt på. I realiteten er dette et
spørsmål om hvor sikre politiet må være i sin sak
før de legger vekt på opplysninger i en skikket
hetsvurdering. For eksempel kan politiet ha mis
tanke om at en person har alvorlige alkoholproble
mer, uten at dette er bekreftet. Det kan ikke stilles
krav om at faktum er bevist ut over enhver rimelig

og fornuftig tvil. Samtidig mener utvalget at det
faktum politiet legger til grunn som utgangspunkt
bør være sannsynlig. Politiet må hele tiden ha fo
kus på hvilken betydning en negativ skikkethets
vurdering kan få for den vurderingen gjelder. Sam
tidig er skikkethetsvurderingen et institutt hvor
politiet kan og skal legge vekt på andre forhold enn
det som fremgår i politiattest. Det er således situa
sjoner hvor det er opplysninger som det kan være
relevant å ta med, uten at de er sannsynliggjort.
Det må i så fall fremgå av skikkethetsvurderingen
hvor sannsynlig en opplysning er.
Dersom politiet gir opplysninger til bruk for
skikkethetsvurdering, som ikke omhandler straff
bare forhold, må det begrunnes med at politiet
mener at opplysningene sier noe om hvorvidt ved
kommende person er egnet eller skikket for den
tillatelsen, funksjonen med videre han er tiltenkt. I
denne sammenheng kan det være rettmessig at
politiet opplyser at vedkommende vanker i et be
lastet miljø, at han er anmeldt en rekke ganger for
seksuelle overgrep med videre, selv om dette aldri
har ført til en straffereaksjon.

15.13.8

Fornyet skikkethetsvurdering

Utvalget har vurdert om det skal være adgang til å
kreve fornyet skikkethetsvurdering, slik utvalget
foreslår for politiattester. Skikkethetsvurdering be
nyttes i det alt vesentlige for offentlige tillatelser av
forskjellig art. Politiattester brukes imidlertid også
av private.
Utvalget anbefaler at det ikke skal være adgang
til å få fornyet skikkethetsvurdering. Det er en
omfattende prosess for politiet å foreta en slik vur
dering, og ressurshensyn taler mot fornyet skik
kethetsvurdering. Da må det heller vurderes om
det er mer hensiktsmessig å benytte seg av politi
attest, hvor det er adgang til en fornyet kontroll
etter 3 år, jf. lovforslaget § 35.
Får politiet kjennskap til andre forhold som de
mener er av betydning for en tillatelse eller annet
gode, for eksempel at innehaveren har alkohol
problemer, må politiet benytte de alminnelige unn
takene fra taushetsplikten. Utvalget er innforstått
med at den praktiske muligheten til å informere
om slike forhold er begrenset.

15.13.9

Saksbehandlingsregler

15.13.9.1

Utgangspunktet

Utvalget har sett nærmere på om det er behov for
egne saksbehandlingsregler for skikkethetsvurde
ringen. Frem til i dag har det vært få slike regler.
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Utvalget har i den sammenheng tatt utgangspunkt
i saksbehandlingsreglene for politiattester, og me
ner at disse kan anvendes så langt de passer. Et
par forhold krever ytterligere kommentarer.

15.13.9.2

Utlevering av skikkethetsvurdering

Det er de samme hensynene til forutberegnlighet
som gjør seg gjeldende ved skikkethetsvurdering
som ved politiattest, og utvalget henviser til drøf
telsen i punkt 15.11.1.5. Utvalget foreslår at skik
kethetsvurderingen enten sendes direkte til søke
ren eller at politiet på forhånd får samtykke til at
skikkethetsvurderingen kan sendes direkte til bru
keren.

15.13.9.3

Innsyn i skikkethetsvurderingen

Utvalget har vurdert om det skal være innsyn i
skikkethetsvurderingen. Dette er helt selvfølgelig
for politiattestene. Utvalget anbefaler at det også
skal være innsyn i skikkethetsvurderingen for den
skikkethetsvurderingen gjelder. Dersom opplys
ningene er så sensitive at de ikke kan utleveres til
den de gjelder, bør de heller ikke vektlegges i en
skikkethetsvurdering som skal utleveres til andre.
Dette kan i praksis medføre at politiet ikke kan
vektlegge og gi uttrykk for etterretningsopplysnin
ger på den måte som de ønsker, men utvalgets
vurdering er at den registrertes rettigheter i disse
tilfellene må gå foran.

15.14 Vandelsvurdering
Vandelsvurdering foretas når det er nødvendig å
kontrollere en persons tidligere vandel før han på
legges å utføre en lovbestemt plikt, se nærmere
punkt 15.2.2. Vandelsvurderingen kjennetegnes
ved at kontrollen foretas uten at den registrerte
kjenner til kontrollen, fordi den følger direkte av
en lovpålagt plikt. I dag hjemler strafferegistre
ringsloven utlevering av opplysninger til valg og
uttak av meddommere og lagrettemedlemmer, se
strafferegistreringsforskriften § 6a jf. strafferegi
streringsloven § 10, og utskriving, rulleføring og
innkalling til militær tjeneste og behandling av fri
takssaker, jf. strafferegistreringsforskriften § 6b.
Utvalget foreslår at ordningen opprettholdes.
Ordningen er imidlertid forbeholdt de situasjone
ne der vandelskontrollen foretas på bakgrunn av
en plikt pålagt i lov.
Utvalget anbefaler at det gis en generell be
stemmelse om vandelsvurdering i politiregisterlo
ven, samtidig som hjemler for å innhente opplys
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ninger til vandelsvurdering flyttes til spesiallovgiv
ningen. I nærværende tilfelle vil det være aktuelt å
fastsette en hjemmel i tilknytning til domstolloven
§ 66a for så vidt gjelder uttak av lagrettemedlem
mer og meddommere og vernepliktloven/militærnekterloven for så vidt gjelder utskriving med videre til militær tjeneste og behandling av fritakssa
ker. Dette er i samsvar med det som gjelder for
politiattest og skikkethetsvurdering.
Utvalget foreslår at det skal være en varslings
plikt til de personer som blir vandelsvurdert. Det
vil etter utvalgets oppfatning være normalt at bru
keren av vurderingen varsler om dette, slik at dette
ikke tilligger politiet. Det bør fremgå at de er kon
trollert og hva som var resultatet av kontrollen.
Dette ligner noe på det varselet som sendes ved en
kredittkontroll, jf. personopplysningsforskriften §
4-4 første ledd, hvor det fremgår:
«Dersom kredittopplysning om enkeltpersoner
blir gitt eller bekreftet skriftlig, skal kredittop
plysningsforetaket samtidig vederlagsfritt sende gjenpart, kopi eller annen melding om inn
holdet til den det er bestilt opplysninger om».
Utvalget har vurdert hvilke opplysninger som
kan tas i betraktning ved en vandelsvurdering. Ut
valget anbefaler at dette er de samme som ved en
uttømmende politiattest. Dette omfatter også unn
takene, slik at overføring til behandling av kon
fliktråd før fylte 18 år, kun anmerkes i 2 år.
Utvalget har sett nærmere på hvordan kontrol
len skal presenteres. I dag får Forsvaret lister, hvor
det er markert om en person har anmerkninger,
uten at det fremgår hva anmerkningen går ut på.
Utvalget mener at det også må være adgang til å
oppgi hva anmerkningen går ut på, men at det må
fastsettes i forskrift hva som er en hensiktmessig
løsning.

15.15 Straffattest
Som nevnt innledningsvis i punkt 15.2 forstås straf
fattest i dag som attest «politiet, påtalemyndigheten
og domstolene» kan begjære «til bruk for strafferett
spleien (...) med opplysning om avgjørelser som er
ført inn i Strafferegistret», jf. strafferegistreringslo
ven § 2. Tilsvarende bestemmelse finnes for straff
ilagt som bot, jf. strafferegistreringsloven § 3, kalt
bøteattest. Straffattester skiller seg fra politiattes
ter fordi formålet med attestene er å benytte dem
til strafferettspleien. Systematisk kunne de også
vært behandlet i punkt 14.6.3. Det som skiller straf
fattesten fra den utleveringssituasjonen det er tale
om i 14.6.3, er at også domstolen, som mottaker,
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har adgang til å begjære slik attest. Bestemmelse
ne er derfor omtalt under vandelskontrollkapitte
let.
Det er en lang tradisjon for å utstede straffattes
ter, og de blir benyttet i alle straffesaker. Utvalget
anbefaler derfor at ordningen opprettholdes. Skil
let mellom bøteattest og straffattest skyldes hoved
sakelig at bøter tidligere ble ført ved det enkelte
politidistrikt, mens andre reaksjoner ble ført sen
tralt i SSP. Utvalget foreslår at skillet mellom bøte
attest og straffattest oppheves, og at det lages fel
les regler. Attesten kan kalles «straffattest» både
for bøter og andre reaksjoner. Dette er selvfølgelig
ikke til hinder for at det kan utstedes to attester,
hvor en inneholder bøter og en annen inneholder
andre reaksjoner, dersom politiet finner dette hen
siktsmessig.
På straffattest anmerkes alle straffer, straffe
rettslige reaksjoner og andre tiltak som en person
har vært gjenstand for i anledning straffbare handlinger. Dette er noe videre enn ved uttømmende
attester.
Utvalget foreslår at det skal lages nærmere for
skrifter med saksbehandlingsreglene.

15.16 Taushetsplikt for mottaker av
vandelskontroll
De opplysninger som anmerkes på vandelskontrol
len er i utgangspunktet opplysninger som er un
derlagt taushetsplikt hos politiet, se kapittel 14.
Mottaker av vandelskontrollen kan kun benytte
opplysningene til det som fremgår av rettsgrunn
laget, noe som normalt vil være til bruk ved en
ansettelse eller tildeling av et offentlig gode. Utval
get ønsker å forsterke denne plikten med en taus
hetsplikt for opplysningene som innhentes i van
delskontroll. Årsaken er at opplysningene er svært
sensitive for den det gjelder, og det er ingen hen
syn som taler for at mottakeren skal være under
lagt mer lempelige regler enn det politiet er. Dette
innebærer også at brukere er forpliktet til å sørge
for at andre ikke får tilgang til opplysningene. At
opplysningene er underlagt taushetsplikt, må mottaker informeres om, se punkt 15.11.4. Dette er i
samsvar med at det i nyere lovgivning, blant annet
barnehageloven, grunnskoleloven og universitets
loven, er fastsatt at politiattesten skal oppbevares
utilgjengelig for uvedkommende, og skal maku
leres umiddelbart etter å ha vært benyttet til for
målet. Utvalget foreslår at dette bør være en almin
nelig saksbehandlingsregel, jf. lovutkastet § 42.
Om dette innebærer at opplysningene skal maku
leres eller ikke, vil være en konkret vurdering i det

enkelte tilfellet. Normalt bør attesten makuleres
når arbeidsgiver har foretatt sin vandelskontroll,
for eksempel i forbindelse med ansettelse eller
opptak til studier. At det nå er adgang til å utstede
fornyet politiattest, kan tale for at opplysningene
bør slettes enda tidligere. Uansett bør opplysnin
gene slettes når arbeidstakeren ikke lenger inne
har stillingen.

15.17 Reaksjonsregisteret
15.17.1

Påbud om reaksjonsregister

Det fremgår av strafferegistreringsforskriften § 1
at det skal føres et sentralt strafferegister. Utvalget
anbefaler at en slik bestemmelse videreføres i poli
tiregisterloven. Det er en samfunnsinteresse, ut
over politiets og påtalemyndighetens eget behov, å
ha en oversikt over de reaksjoner som er ilagt
samfunnets borgere. Politiet bør således pålegges
en plikt til å føre et slikt register, og utvalget har
kalt det et reaksjonsregister.
Selv om politiet pålegges en plikt til å føre et
reaksjonsregister, vil politiet ha stor frihet med
hensyn til den nærmere oppfølging med videre, og
utvalget foreslår at nærmere regler fastsettes i for
skrift.

15.17.2

Hva er formålet med registeret?

Utvalget har drøftet hva som er formålet med re
gisteret. For det første er formålet, som nevnt i
punkt 15.17.1, å ha en oversikt over de reaksjoner
som er ilagt. Videre vil systemet kunne benyttes til
politimessig virksomhet, jf. lovforslaget § 15. Opp
lysningene kan også benyttes til politiets forvalt
ningsformål, dersom vilkårene for dette er oppfylt.
Videre antar utvalget at reaksjonsregisteret i prak
sis vil danne grunnlaget for politiattester. Ut over
de formål som her er nevnt, spiller registeret i dag
en sentral rolle for kriminalstatistikken. Da dette
er et annet formål, har utvalget foreslått at dette
fastsettes i lovteksten, jf. lovforslaget § 6 første
ledd. Skal registeret benyttes ut over det som er
nevnt over, bør dette fastsettes i § 6.

15.17.3

SSP og BOT

I dag har politiet SSP og BOT som reaksjonsregi
stre. Registrene er nærmere beskrevet i punkt 4.6
og 4.7. SSP innholder også en politiopplysningsdel
med opplysninger ut over ilagte reaksjoner. Utval
get mener at det bør være et logisk reaksjons
register. SSPs politiopplysningsdel er et system til
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bruk i kriminalitetsbekjempelsen, på lik linje med
Strasak og Elys. Dette innebærer videre at avgjø
relsesdelen i SSP og BOT til sammen vil utgjøre
reaksjonsregisteret.

ring i forhold til i dag. Det bemerkes at det må
stilles strenge krav til opplysningenes kvalitet og
notoritet, og at det sannsynligvis vil være mest
praktisk med ett register.

15.17.4

15.17.5

Forholdet til politiattester

Opplysninger som anmerkes på politiattester hentes i dag for alle praktiske formål fra SSP. Utvalget
har vurdert å pålegge dette som en plikt, slik at
opplysninger som anmerkes på en politiattest skal
komme fra reaksjonsregisteret. Utvalget har imid
lertid ikke funnet grunn til det. Så lenge lovgivnin
gen fastsetter hvilke opplysninger som skal anmer
kes, mener utvalget at det må være opp til for
skriftsmyndighetene eller politiet å bestemme
hvordan de ønsker å organisere behandlingen av
opplysningene. Dette er i realiteten ingen stor end-

Andre regler

Politiregisterlovens alminnelige regler er tenkt å
komme til anvendelse på reaksjonsregisteret, på
lik linje med andre behandlinger. Dette innebærer
at de nærmere regler må fastsettes i forskrift. I
lovforslaget anbefaler utvalget at dagens innsyns
rett i reaksjonsregisteret beholdes, og at opplys
ningene kun gis muntlig for å unngå omgåelse av
politiattestebestemmelsene, se nærmere i punkt
16.3.7.2. Videre bør opplysninger ikke slettes før
en person er død.
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Informasjonsplikt og innsynsrett
16.1 Oversikt over problemstillingen
Informasjonsplikt for politiet og innsynsrett for
den registrerte skal sikre den registrerte kunn
skap om behandlingen, slik at vedkommende kan
ivareta sine interesser og benytte seg av sine ret
tigheter. I vurderingen av om politiet skal ha infor
masjonsplikt overfor den registrerte og om den
registrerte skal ha innsynsrett, har det sentrale for
utvalget vært hvilke virkemidler som gir den re
gistrerte best oversikt over egne personopplysnin
ger og over informasjonsstrømmen, samtidig som
det gir politiet rom for å arbeide på en effektiv
måte.
Utvalget har forsøkt å skille mellom de situasjo
nene hvor politiet har en utleveringsrett overfor
den registrerte, noe som behandles i kapittel 14,
og hvor politiet har en utleveringsplikt overfor den
registrerte, som da korresponderer med innsyns
rett. Sistnevnte behandles i dette kapittelet. Situa
sjoner hvor politiet har en utleveringsplikt overfor
tredjeparter i deres interesse, for eksempel i henhold til lov om barneverntjenester § 6-4, er imidler
tid behandlet i kapittel 14. Dette er ikke en situa
sjon der den registrerte har innsynsrett.
Utvalget har i kapittel 14 understreket at det
går et klart skille mellom der opplysninger utleve
res for å utføre politiets arbeidsoppgaver, det vil si i
politiets interesse, og der hvor opplysningene utle
veres for at mottakerorganet skal kunne gjennom
føre sine oppgaver, det vil si utlevering i motta
kerorganets interesse. Skillet vil også gjøre seg
gjeldende i forhold til informasjonsplikten. Politiet
bør ha adgang til å arbeide fritt innad i politiet
innenfor rammene av taushetsplikten, uten at de
må varsle den registrerte. Å utlevere opplysninge
ne i mottakerens interesse kommer i en annet stil
ling. Utvalget mener det er en sentral rettssikker
hets- og personverngaranti at den enkelte blir gjort
kjent med en slik utlevering. Hvorledes det skal
informeres, kommer utvalget tilbake til i punkt
16.2.3
Reglene om innsynsrett må ses i sammenheng
med andre regler som også kan gi innsyn i opplys
ningene, hvor partsinnsynet er mest praktisk.
Innenfor den enkelte straffesak er innsynsrett og

informasjonsplikt begrunnet i andre hensyn enn
de personvernrettslige. Utvalget foreslår derfor
ikke endringer i den informasjonsplikt og innsyns
rett som følger av prosesslovgivningen. Utvalget
har derimot sett nærmere på innsynsretten utenfor
den enkelte straffesak.
For både informasjonsplikt og innsynsrett er
det aktuelle problemstilinger om det bør gjøres
unntak blant annet av hensyn til kriminalitetsbe
kjempelsen og for å verne andre personer. Dette
vil utvalget komme tilbake til nedenfor.

16.2 Informasjonsplikt
16.2.1

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

Det følger av personopplysningsloven §§ 19 og 20
at den behandlingsansvarlige har informasjons
plikt overfor den registrerte, uavhengig av om opp
lysningene samles inn fra den registrerte eller fra
andre. Det finnes unntak, og flere av disse er byg
get på en presumpsjon om at den registrerte kjen
ner til behandlingen av opplysningene og de vik
tigste behandlingsvilkårene, se § 19 andre ledd.
Dersom opplysningene er samlet inn av andre enn
den registrerte, er det unntak hvor «innsamlingen
eller formidlingen av opplysningene er uttrykkelig
fastsatt i lov», jf. personopplysningsloven § 20 and
re ledd bokstav a. Tanken er at den registrerte
antas å kjenne til at en slik behandling kan skje.
Omfanget av unntaket er usikkert, men lovhjem
mel som forutsetter innsamling av opplysninger
uten at selve innsamlingen er regulert, antas ikke å
bli omfattet.
Det finnes også unntak basert på at andre hen
syn må gå foran den enkeltes rett til informasjon.
Unntakene finnes i personopplysningsloven § 23,
og i første ledd bokstav b fremgår det at det kan
gjøres unntak dersom «det er påkrevd å hemme
ligholde av hensyn til forebygging, etterforsking, av
sløring og rettslig forfølgning av straffbare handlin
ger». Opplysninger som er taushetsbelagt er også
unntatt informasjonsplikt, jf. personopplysningslo
ven § 23 første ledd bokstav d i kombinasjon med
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taushetsplikten i straffeprosessloven § 61a andre
ledd og politiloven § 24 andre ledd. Videre korres
ponderer unntaket i § 23 første ledd bokstav e for
interne dokumenter med unntaket i innsynsregle
ne i forvaltningsloven § 18 andre ledd.
Dersom det er informasjonsplikt, skal det infor
meres om sentrale forhold ved behandlingen, som
hvem som er behandlingsansvarlig, formålet med
behandlingen, om opplysningene vil bli utlevert og
annet som gjør den registrerte i stand til å bruke
sine rettigheter.
Personverndirektivet artikkel 10 og 11 oppreg
ner hva det må varsles om, og i artikkel 11 nr. 2
fremgår det at informasjonsplikten ikke gjelder
dersom registreringen eller videreformidlingen er
uttrykkelig fastsatt i lov. I så fall skal «medlemssta
tene fastsette tilstrekkelige garantier».
I henhold til politirekommandasjonen punkt
6.1 skal:
«The supervisory authority (...) take measures
so as to satisfy itself that the public is informed
of the existence of files which are the subject of
notification as well as of its rights in regard to
these files. Implementation for this principle
should take account of the specific nature of ad
hoc files, in particular the need to avoid serious
prejudice to the performance of a legal task of
the police bodies.»
Det understrekes i kommentarene at kjenn
skap til hvilke registre politiet har er av fundamen
tal betydning. Det vil finnes andre måter å offent
liggjøre dette på enn den som er angitt i rekom
mandasjonen. Hvilken informasjon som skal gis
må vurderes konkret, og i mange tilfeller vil det
være naturlig med en mer overordnet beskrivelse.
For innsamling som skjer uten at den registrerte
kjenner til det, anbefales særskilte bestemmelser.
I politirekommandasjonen punkt 2.2 står det:
«Where data concerning an individual have be
en collected and stored without his knowledge,
and unless the data are deleted, he should be
informed, where practicable, that information
is held about him as soon as the object of the
police activities is no longer likely to be prejudi
ced».
I kommentarene til rekommandasjonen uttales
det at en slik varsling vil være vanskelig ved en del
overvåkingsmetoder som omfatter en stor mengde
personer, som for eksempel videoovervåking. In
formasjon skal kun gis når det er praktisk mulig,
noe som avgjøres av politiet selv. I Norge er for
eksempel videoovervåking varslet ved skilting, jf.
personopplysningsloven § 40.

Kapittel 16

I praksis fra EMD er det fastslått at det må
gjøres unntak for informasjonsplikt, dersom vars
ling kan skade politiets arbeid. Prinsippet ble fast
slått i Klass-dommen fra EMD (Klass – UK, 6.
september 1978). I evalueringen av politirekom
mandasjonen uttales at dette unntaket sannsynlig
vis vil komme til anvendelse på all «criminal intelli
gence», det vil si kriminaletterretning.

16.2.2

Generelt om informasjonsplikt

16.2.2.1

Informasjonsplikt i den enkelte
straffesak

Utvalget foreslår ikke endringer i informasjons
plikten i den enkelte straffesak, men som nevnt
innledningsvis vil utvalget gi en kort oversikt over
gjeldende rett på området.
Informasjonsplikten i straffesaker oppstår på
grunn av den registrertes partsstilling, og hensy
net bak er særlig kontradiksjon.
Informasjonsplikten i den enkelte straffesak er
begrenset. En anmeldelse vil som sådan ikke vars
les til den som er mistenkt. Ofte vil han få kjenn
skap til saken fordi han blir innkalt for å avgi for
klaring. Fornærmede vil få en bekreftelse på at
saken er anmeldt, dersom den fornærmede selv
har anmeldt forholdet. Varslingen til fornærmede
er ofte begrunnet ut fra fornærmedes behov for en
bekreftelse på forholdet for å kunne å fremme et
krav overfor forsikringsselskapet. Hvis politiet
oppretter en sak på eget initiativ er det ingen vars
ling, og det er således adgang til å drive etterfor
sking uten at den mistenkte kjenner til det. Under
etterforskingen kan politiet ha en varslingsplikt,
for eksempel ved bruk av tvangsmidler, hvor det
kan avholdes rettsmøter. Når en sak henlegges,
følger en plikt av påtaleinstruksen § 17-2 til å varsle
de forskjellige aktørene, herunder den forfølgnin
gen har vært rettet mot og fornærmede som har
inngitt en anmeldelse.
Det kan reises spørsmål om den som har vært
gjenstand for etterforsking alltid skal ha informa
sjon om det. Utgangspunktet er at en som er re
gistrert med en straffesak bør informeres om det
te. Det er imidlertid noen situasjoner hvor dette
kan virke hemmende for politiets arbeid. Et ek
sempel er der det skal arbeides videre med saken i
forebyggende øyemed, selv om det ikke ble noe av
straffesaken. Informasjon til mistenkte vil i disse
tilfellene kunne medføre at kriminalitetsbekjem
pelsen hindres. Utvalget mener det er grunnlag for
å se nærmere på regler for varsling ved henleg
gelse av saker, og er kjent med at det har vært en
gjennomgang av disse innenfor påtalemyndighe
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ten. Det foreslås ingen endringer, da dette faller
utenfor utvalgets mandat.
Utvalget understreker at reglene i forslaget til
ny politiregisterlov, som langt på vei kommer til
anvendelse på registrene hvor straffesaksdoku
mentene behandles, ikke gir innsyn i opplysninge
ne i disse registrene. Det skal således ikke være
mulig å omgå informasjonsplikt og innsynsrett i
straffeprosessloven via politiregisterloven. Den re
gistrertes individuelle rettigheter reguleres fullt ut
av straffeprosessloven. For nærmere om avgrens
ningen, se punkt 8.6. Det vil være annerledes der
som opplysninger utleveres fra straffesaksbehand
lingen i mottakerorganets interesse. I disse tilfelle
ne vil det etter utvalgets forslag i utgangspunktet
oppstå en informasjonsplikt, se forslaget § 43 and
re ledd.

16.2.2.2

Informasjonsplikt utenfor den enkelte
straffesak

Oversikt over typetilfellene
Utenfor den enkelte straffesak behandler politiet
opplysninger til en rekke formål som er nærmere
beskrevet i punkt 11.4. Opplysningene kan være
innhentet av politiet selv, eller de kan ha mottatt
opplysninger fra publikum. Opplysninger politiet
mottar som ledd i hjelpetjenesten eller som del av
ordenstjenesten, vil den registrerte selv oftest
kjenne til. Derimot vil kriminaletterretningen og
annet forebyggende arbeid, samt vaktjournalen,
kunne inneholde opplysninger om personer uten
at de selv er kjent med registreringen. Utvalget har
på bakgrunn av disse typetilfellene sett nærmere
på om, og i så fall når, politiet skal ha en informa
sjonsplikt overfor den registrerte.

Hovedregel – ingen informasjonsplikt
I dag er det ingen informasjonsplikt utenfor den
enkelte straffesak. Utvalget anbefaler at hovedre
gelen bør være at den registrerte ikke skal infor
meres om behandlingen. Begrunnelsen for dette
er delt. I noen situasjoner vil den registrerte selv
kjenne til at det blir behandlet opplysninger om
ham, for eksempel fordi han selv gir fra seg opplys
ningene. I de situasjonene vil politiregisterloven
med forskrifter, i kombinasjon med meldeplikt, gi
informasjon slik som er angitt i personopplys
ningsloven § 19. Utvalget antar at det derfor ikke
er behov for informasjon i disse tilfellene, da lov
hjemmelen sikrer en tilstrekkelig forutsigbarhet
for den registrerte.
I andre situasjoner må den enkeltes informa

sjonsrett vike for samfunnets behov for å bekjem
pe kriminalitet på en effektiv måte. Politiet må kunne drive forebyggende arbeid og annen kriminali
tetsbekjempelse, uten at den enkelte skal informe
res slik at arbeidet vanskeliggjøres eller ødeleg
ges. Utvalget har også lagt vekt på at en alminnelig
informasjonsplikt for politiet vil bli svært krevende,
og tilnærmet umulig å gjennomføre i praksis.
Politirekommandasjonen anbefaler særskilte
bestemmelser dersom innsamlingen av opplysnin
ger skjer i det skjulte. Skjult innsamling av opplys
ninger er etter norsk rett regulert dels gjennom
straffeprosesslovens bestemmelser om særskilte
etterforskingsmetoder, da lovgiver har tatt det
standpunkt at det må være en utsatt eller unnlatt
underretning til den eller de registrerte. Ellers,
både i og utenfor den enkelte straffesak, vil politiet
i kraft av handlingsfriheten ha rett til å foreta en del
undersøkelser og innsamling av opplysninger uten
at disse gjøres kjent for de registrerte. Utvalget
anbefaler ingen ytterligere regler for de innsam
linger som skjer i det skjulte.

16.2.3

Informasjonsplikt ved utlevering i
mottakerorganets interesse

16.2.3.1

Informasjonsplikt ved skjønnsmessig
adgang til å utlevere opplysningene

Utvalget har vurdert om politiet skal ha informa
sjonsplikt der opplysninger utleveres i mottakeror
ganets interesser. Hva som skal forstås som motta
kerorganets interesser, er nærmere beskrevet i
punkt 14.8.1.2. Så lenge opplysningene utleveres
fra politiet til andre for bruk i deres virksomhet,
mener utvalget som utgangspunkt at den registrer
te bør varsles om dette. Det er en spesiell situasjon
der opplysninger som er samlet inn av politiet,
blant annet ved å benytte tvangsmidler, skal bru
kes av andre organer til deres oppgaver. Det er
derfor også et begrenset antall situasjoner hvor
opplysningene anbefales utlevert i mottakerorga
nets interesse, se punkt 14.8. Utvalget ser det som
en nødvendig rettssikkerhets- og personvernga
ranti for den opplysningene gjelder å bli varslet når
opplysningene utleveres i mottakerorganets inter
esse.
Utvalget har vurdert hvordan den registrerte
kan bli varslet på en måte som er hensiktsmessig,
både for den registrerte og politiet, og uten at det
er for ressurskrevende. Utvalget har lagt vekt på at
formålet er at den registrerte skal vite om informa
sjonsstrømmen. På bakgrunn av dette anbefaler
utvalget at politiet pålegges å informere den regist
rerte der det er en utleveringsrett som tilligger
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politiet. Er politiet pålagt en utleveringsplikt, for
eksempel slik som i lov om barneverntjenester §
6-4, må informasjonshensynet anses å være ivare
tatt i og med lovbestemmelsen.
Politiattester og andre vandelskontroller som
er omtalt i kapittel 15 er en særskilt form for utleve
ring i mottakerorganets interesse. Her er det den
registrerte som krever utleveringen, og vedkom
mende har selv kontroll. Det vil således ikke være
nødvendig med informasjonsplikt i disse tilfellene.
Unntatt er vandelsvurdering, hvor det også er fo
reslått informasjonsplikt, se punkt 15.14.
Informasjonsplikten vil også komme til anven
delse der politiet utleverer opplysninger fra straffe
saken, både under saken og etter saken er avslut
tet, så lenge formålet med utleveringen er at motta
kerorganet skal bruke opplysningene til sine ar
beidsoppgaver. Dette gjelder for eksempel når
Økokrim utleverer opplysninger til Kredittilsynet
for at de skal kunne opprette sak, eller dersom
politiet utleverer opplysninger til Helsetilsynet for
at de skal åpne tilsynssak mot helsepersonell. Der
imot vil det ikke være en plikt til å informere den
registrerte dersom rettighetstap varsles til den
myndighet rettighetstapet vedrører, da dette er en
plikt for politiet, jf. påtaleinstruksen § 5-6.
Utvalget har vurdert om det er nødvendig med
unntak fra informasjonsplikten. Slik det fremgår i
punkt 16.2.1 legges det i personopplysningsloven
opp til unntak dersom det er nødvendig av hensyn
til kriminalitetsbekjempelsen. Utvalget anbefaler
at det samme skal gjelde for politiregisterloven, jf.
norm i punkt 16.3.6.2. Dette vil være en praktisk
problemstilling. For eksempel kan politiets vars
ling til kontrollorganer, som Kredittilsynet eller
Konkurransetilsynet, skje på et svært tidlig tids
punkt i saken, før den mistenkte selv er kjent med
at det er iverksatt en sak mot ham. Dersom det kan
hindre kriminalitetsbekjempelsen at den saken
retter seg mot informeres, må det kunne gjøres
unntak fra informasjonsplikten. Likeledes anbefa
ler utvalget at det gjøres unntak av hensyn til ver
net av andre personer, men dette er trolig mindre
praktisk i utleveringssituasjonene. Utvalget anbe
faler også at det gjøres unntak fra varslingsplikten
dersom det kan vanskeliggjøre kontrollorganets
saksbehandling i betydelig grad. I enkelte tilfeller
har kontrollorganet parallell saksbehandling med
politiet, og politiet velger i noen sammenhenger å
overlate selve saken til kontrollorganet. Hensikten
med å overlate saken til kontrollorganet, er at dette
ut fra sin spisskompetanse skal vurdere alvorlig
heten av forholdet, og blant annet ta stilling til om
saken bør returneres politiet med en anmodning
om etterforsking, eller om den kan behandles
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innenfor kontrollorganets egne undersøkelses- og
reaksjonshjemler. Et eksempel er Konkurransetil
synet, som blant annet har rett til å kreve adgang
til «fast eiendom, inventar og annet løsøre for selv å
søke etter bevis», jf. konkurranseloven § 6-2 første
ledd.
Kontrollorganets oppgaver er derfor ofte av kri
minalitetsbekjempende art på samme måten som
politi og påtalemyndighet, og fordeling av «sake
ne» går derfor ikke primært etter virksomhetens
art, men etter overtredelsenes grovhet og karak
ter. Det følger av foranstående at det ville være
ødeleggende for denne samfunnsnyttige virksom
het om oversendelse fra politiet til kontrollorganet
alltid skulle utløse underretning til den eller dem
undersøkelsene gjelder.
Utvalget har vurdert om unntaket skal knytte
seg til enkelte kontrollorganer, eller om det for
hvert enkelt tilfelle må gjøres en vurdering av om
unntaksvilkårene er oppfylt. Utvalgets oppfatning
er at det må gjøres en konkret vurdering i det
enkelte tilfellet. Utvalget antar at i de fleste saker
vil det være uproblematisk å informere den regist
rerte. Det må således være unntaksvis at den re
gistrerte ikke blir varslet.

16.2.3.2

Hvem skal informeres?

Utvalget har drøftet om informasjonsplikten skal
gjelde alle registrerte, eller kun de sentrale aktøre
ne i saken, som fornærmede og siktede/tiltalte.
Det er mulig å hevde at den som har størst behov
for beskyttelse, kan være den som har en perifer
rolle i saken, kanskje så perifer at han ikke selv vet
om det. For eksempel kan en person være omtalt
på en lite flatterende måte i et vitneavhør, uten at
han selv er kjent med det. Hvis opplysningene så
utleveres til en privat organisasjon, eksempelvis
Norges Idrettsforbund, hvor hans nabo tilfeldigvis
arbeider og får kjennskap til omtalen, vil han sann
synligvis mene at hans personvern er krenket. På
den annen side vil en informasjonsplikt til absolutt
alle som er registrert bli svært omfattende, antake
ligvis så omfattende at utlevering i praksis ikke er
mulig. Utvalget har derfor valgt å begrense infor
masjonsplikten til de sentrale aktørene i saken.
Hva angår opplysninger fra den enkelte straffesak,
vil dette alltid omfatte siktede/tiltalte og eventuelt
fornærmet. Utenfor en straffesak vil det være den
som er i politiets søkelys som skal varsles. Ut over
dette må politiet foreta en konkret vurdering av om
det er andre som har en så sentral rolle at det vil
være naturlig å informere om utleveringen. Det er
selvfølgelig ikke noe i veien for at politiet kan var
sle alle aktørene, men plikten begrenses til de sen
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trale aktørene. At utleveringer avslører sensitive
opplysninger om personer som det ikke er prak
tisk mulig å varsle, kan imidlertid være et moment
som taler for at politiet ikke bør bruke den utleve
ringsadgangen de har.

16.2.3.3

Hva det informeres om

Utvalget anbefaler at det informeres om selve utle
veringen, på samme måte som det gjøres etter
personopplysningsloven. Informasjonsplikten ut
løser ingen innsynsrett.
Varslingen bør skje skriftlig, men kan også skje
muntlig direkte til den registrerte. Det er tilstrek
kelig at politiet sender varsel til folkeregistrert ad
resse eller sist kjente adresse.
For nærmere om når det skal gis informasjon,
se punkt 20.5.2.4.

16.2.3.4

Adgangen til å klage på utleveringen

For klagerett ved utlevering av opplysninger i mot
takerorganets interesse, se punkt 20.5.2.4.

16.3 Innsynsrett
16.3.1

Oversikt over problemstillingen

I dag er det en avgrenset adgang til å få innsyn i
politiets registre, se punkt 4.3.3, og antall forespør
sler har, antagelig av denne grunn, vært lav. Utval
get har vurdert om det skal være en generell inn
synsrett i politiets registre og andre systemer. Inn
syn etter politiregisterloven må ses i sammenheng
med blant annet partsinnsyn og innsyn etter offent
lighetsloven.

16.3.2
16.3.2.1

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen
Oversikt

Personopplysningsloven § 18 regulerer to typer
innsyn: Det generelle og det spesielle. Enhver har
rett til å kreve innsyn i hvilke behandlinger den
behandlingsansvarlige foretar, og kreve ytterlige
re opplysninger om den enkelte behandling (gene
relt innsyn). Den registrerte har i tillegg rett til å
kreve innsyn i de opplysninger som behandles om
ham, og sikkerhetstiltakene ved behandlingen
(spesielt innsyn). Personopplysningsloven har
ingen unntak basert på at den registrerte må antas
å kjenne til opplysningene, slik den har fra infor
masjonsplikten. Derimot kommer unntakene ba

sert på at andre hensyn, som kriminalitetsbekjem
pelsen, må gå foran den enkeltes informasjonsrett
til anvendelse, jf. personopplysningsloven § 23 (se
punkt 16.2.1).
I henhold til personverndirektivet artikkel 12
bokstav a har den registrerte innsyn i selve be
handlingen, egne personopplysninger og logikken
i behandlingen. Direktivet gjør også unntak «når
det er nødvendig for forebygging, etterforsking, av
sløring og rettslig forfølgning av straffbare handlin
ger».
I politirekommandasjonen punkt 6.2 stadfestes
den enkeltes innsynsrett:
«The data subject should be able to obtain ac
cess to a police file at reasonable intervals and
without excessive delay in accordance with the
arrangements provided for by domestic law».
Det åpnes imidlertid for unntak fra innsynsret
ten som følger:
«6.4 Exercise of the rights of access, rectification and erasure should only be restricted inso
far as a restriction is indispensable for the per
formance of a legal task of the police or is ne
cessary for the protection of the data subject or
the rights and freedom of others.
In the interests of the data subject, a written
statement can be excluded by law for specific
cases.
6.5 A refusal or a restriction of those rights
should be reasoned in writing. It should only
be possible to refuse to communicate the rea
sons insofar as this is indispensable for the
performance of a legal task of the police or is
necessary for the protection of the data subject
or the rights and freedom of others.
6.6 Where access is refused, the data subject should be able to appeal to the supervisory
or to another independent body which shall
satisfy itself that the refusal is well founded.»
Med politiets «legal task» siktes til politiets pri
mære gjøremål. Det åpnes også for at innsyn kan
nektes av hensyn til andre personer, typisk vitner
eller informanter. I punkt 6.5 og 6.6 er det pro
sessuelle garantier når innsyn nektes. For det førs
te skal innsyn nektes skriftlig, noe som blant annet
viser at forespørselen har blitt behandlet av poli
tiet. Politiet kan unnlate å informere om hvorfor
innsyn er nektet, dersom dette er nødvendig av
samme grunn som innsyn i utgangspunktet ble
nektet. Det bør opplyses at beslutningen kan på
klages. I kommentarene åpnes det for at et uavhen
gig organ kan kontrollere opplysningene, slik at
opplysningene ikke må utleveres til den regis
trerte.
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16.3.2.2

Partsinnsyn

Andre lover enn den alminnelige personvernlov
givningen kan gi den registrerte innsyn. Ett regel
sett er partsinnsyn, som følger av forvaltningslo
ven og straffeprosessloven. Partsinnsyn og inn
synsrett etter personvernlovgivningen har delvis
forskjellig begrunnelse. Partsinnsynet er en følge
av at en person har en tilknytning til en sak, mens
personopplysningsloven gir en ubetinget innsyns
rett i egne personopplysninger. Partsinnsynet er et
dokumentinnsyn, men personopplysningsloven
gir innsyn i personopplysninger. Det er også for
skjellige prosedyrer for innsyn og divergerende
krav til retting og sletting.
Utvalget foreslår ingen endringer i partsinnsy
net, verken i eller utenfor den enkelte straffesak. I
det følgende diskuteres innsynsrett i kraft av selve
registreringen.

16.3.2.3

Innsyn etter offentlighetsloven og
forvaltningsloven

I henhold til offentlighetsloven § 2 kan »[e]nhver
(...) hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få
gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av doku
menter i en bestemt sak». Det samme gjelder for
journaler. Den enkelte straffesak faller utenfor of
fentlighetslovens anvendelsesområde, jf. offentlig
hetsloven § 1 tredje ledd, og den registrerte eller
andre har ikke innsyn i kraft av loven.
Den del av politiets virksomhet som faller uten
for prosesslovgivningen vil ordinært være under
lagt taushetsplikt, og er heller ikke offentlig i henhold til offentlighetsloven, jf. offentlighetsloven
§ 5a. Ordinært vil den enkelte heller ikke være
part, slik at unntaket fra taushetsplikten i forvalt
ningsloven § 13b nr. 1 kommer ikke til anvendelse.

16.3.3

Hensyn for og imot innsyn

Innsyn anses normalt som en meget sentral rettig
het. Å ha innsyn i behandlingen av egne person
opplysninger er en forutsetning for å kunne utøve
andre rettigheter, som for eksempel å kreve ret
ting av uriktige opplysninger eller sletting av ulov
lig oppbevarte opplysninger. Det har også en egen
verdi å vite hva politiet har registrert, og å ha over
sikt over egne personopplysninger. At det er inn
syn i politiets registre, øker tilliten til politiet som
organ, og hindrer spekulasjoner om ulovlig behandling av opplysninger.
Hensynet til kriminalitetsbekjempelsen taler
derimot i svært mange tilfeller mot innsyn. Innsyn
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kan gi den registrerte et innblikk som hindrer en
effektiv kriminalitetsbekjempelse. Å nekte innsyn
kan også være nødvendig for å beskytte politiets
kilder. Ved å åpne for innsyn, kan kildene oppleve
ubehag eller represalier, som igjen kan lede til at
ingen ønsker å gi informasjon til politiet. Det kan
også være tredjemenn, for eksempel personer som
er omtalt av en kilde og som ikke lar seg ano
nymisere, eller foreldre/omsorgspersoner som
kan lide skade dersom opplysningene utleveres. I
slike tilfeller er det derfor ikke sikkert at den re
gistrertes interesser skal være styrende for regel
verket.
Den registrertes interesse kan imidlertid ivare
tas også på andre måter enn ved at denne selv får
innsyn. En mulig løsning er å la uavhengige kon
trollorganer ha innsyn på vegne av den registrerte,
en løsning som er valgt både for PST gjennom
EOS-utvalget og SIS-registeret gjennom Datatilsy
nets fullmakt til å kontrollere opplysningene.
Innsynsrett for den enkelte kan også binde opp
store ressurser til forholdsvis begrenset nytte, slik
tilfellet synes å være i Nederland, se punkt 6.4.5.

16.3.4

Generell innsynsrett for enhver

Utvalget har vurdert om det skal være en generell
innsynsrett for enhver etter modell av personopp
lysningsloven § 18 første ledd, hvor alle får innsyn i
hva slags behandling av personopplysninger den
behandlingsansvarlige foretar, og kan kreve ytter
ligere informasjon om disse behandlingene. Utval
get anbefaler ikke dette. Hensikten bak bestem
melsen er at alle skal kunne gjøre seg kjent med
hvilke behandlinger den behandlingsansvarlige fo
retar, slik at han kan identifisere dem og eventuelt
kreve ytterligere opplysninger.
Utvalget mener dette er tilstrekkelig ivaretatt
gjennom politiregisterlovens alminnelige bestem
melser. Den behandlingsansvarlige er ansvarlig
for at den enkelte behandling hjemles i forskrift,
og videre at det sendes melding om den behandlin
gen som foregår. Ingen behandlinger er unntatt
meldeplikt. Et søk i meldingene gir derfor oversikt
over behandlingene og registrene.
Kravet om ytterligere opplysninger er ivaretatt
med det detaljnivået som kreves for forskriftene.
De vil inneholde alle parametere som personopp
lysningsloven § 18 gir innsyn i, se nærmere punkt
24.4 og lovutkastet § 6 tredje ledd.

NOU 2003: 21

266
Kapittel 16

16.3.5
16.3.5.1

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

Innsyn i egne personopplysninger i
den enkelte straffesak
Utgangspunktet – partsinnsyn

Under den enkelte straffesak har de sentrale ak
tørene innsynsrett i henhold til partsinnsynsregle
ne, se punkt 16.3.2.2. Utvalget mener at det ikke er
grunnlag for å gjøre endringer i bestemmelsene.
Hvis straffesaksdokumentene oppbevares i et
register sammen med opplysninger som ikke er en
del av straffesaksbehandlingen, vil det være for
skjellige regler for opplysninger i registeret, av
hengig av hva som er formålet med behandlingen
av opplysningene. Hvis opplysninger tas ut av den
enkelte straffesak, og for eksempel legges over i
Krimsys, vil de opplysningene som registreres i
Krimsys, være underlagt reglene for Krimsys, selv
om de opprinnelig var hentet fra en straffesak.
Samme opplysning, som fortsatt er en del av straf
fesaksdokumentene, vil imidlertid følge straffepro
sesslovens regler. Tas opplysninger fra Krimsys
også inn i den enkelte straffesak, skjer dette ved en
rapport som legges inn i straffesaken. Rapporten
følger reglene for den enkelte straffesak og opplys
ningene i Krimsys følger reglene for Krimsys.
Registeret hvor straffesaksdokumentene opp
bevares er foreslått regulert av politiregisterloven.
Innsynsrett i kraft av politiregisterloven vil ikke gi
den registrerte noe bedre innsyn i den enkelte
straffesak. Dette er individuelle rettigheter, som
reguleres etter straffeprosessloven, se punkt 8.7.
Utvalget konstaterer at etter at en straffesak er
avsluttet, har fornærmede krav på innsyn i doku
mentene, jf. straffeprosessloven § 28, mens tiltalte/domfelte kun har innsyn dersom han har retts
lig interesse. Utvalget mener at dette er en skjev
het i lovverket som bør rettes opp og har foreslått
endringer i § 28 i samsvar med dette. For mer om
dette, se særmerknader til § 28.

16.3.5.2

Særlig om utlevering av opplysninger i
mottakerorganets interesse

Utvalget foreslår nye regler for utlevering av opp
lysninger i mottakerorganets interesse. Reglene er
nærmere beskrevet i punkt 14.8, og er uavhengig
av om opplysninger som utleveres er straffesaks
dokumenter eller andre opplysninger. Det avgjø
rende er at opplysningene utleveres i mottakeror
ganets interesse. Her anbefaler utvalget at politiet
har en varslingsplikt, se punkt 16.2.3. Videre anbe
faler utvalget at den registrerte også gis innsyn i
opplysningene, se punkt 16.3.7.4.

16.3.6
16.3.6.1

Innsyn i egne personopplysninger
utenfor den enkelte straffesak
Hovedregelen om innsyn

Utvalget har gjennomgått politiets registre og and
re systemer som finnes i dag, og på bakgrunn av
dette vurdert om det som hovedregel skal gis inn
synsrett i egne personopplysninger utenfor den
enkelte straffesak. Personopplysningslovens ho
vedregel er innsyn, men det kan gjøres unntak,
blant annet dersom det er nødvendig for kriminali
tetsbekjempelsen. Det samme utgangspunktet føl
ger av SIS-loven og av helseregisterloven.
Utvalget anbefaler at hovedreglen er innsyns
rett. Dette er i samsvar med annen lovgivning på
andre sektorer. Utvalget er innforstått med at unn
takene kan bli mange og omfattende, men mener
likevel at hovedregelen bør være innsyn. Utvalgets
syn er at det er avslag på innsyn som bør begrun
nes, og ikke innsynsretten.

16.3.6.2

Unntak fra innsyn

Utvalget har sett nærmere på hvilke hensyn som
kan begrunne unntak fra innsynsretten. I noen si
tuasjoner hvor innsyn kan være skadelig for krimi
nalitetsbekjempelsen, må det være adgang til å
gjøre unntak. Ellers vil det ikke være mulig for
politiet å utføre sine arbeidsoppgaver på en hen
siktsmessig måte. Det må imidlertid være nødven
dig av hensyn til kriminalitetsbekjempelsen å unn
ta innsyn. For eksempel vil det være meningsløst
om kriminelle gjennom innsyn får kjennskap til
politiets disposisjoner i arbeidet for å avdekke og
forebygge en narkotikahandel. Særlig i forhold til
bekjempelse av kriminalitet som i en eller annen
form er organisert vil innsyn være ødeleggende for
politiets arbeid. Å unnta innsyn i disse tilfellene er
også forenlig med EMDs praksis. Utvalget anbefa
ler derfor at det gjøres unntak når det er nødven
dig av hensyn til kriminalitetsbekjempelsen. En
restriktiv innsynspraksis er nødvendig. Selv en
snever innsynsadgang kan av et kriminelt miljø
utnyttes til å få ut stadig nye opplysninger fra politi
et, for eksempel ved å sette sammen opplysninger
fra forskjellige innsynsbegjæringer.
Utvalget anbefaler også at det kan gjøres unn
tak dersom vernet av andre personer tilsier det.
Politiets informanter, vitner, fornærmede og andre
må beskyttes, blant annet mot represalier fra kri
minelle. Dersom hensynet til disse personene tilsi
er at det ikke gis innsyn, må loven gjøre dette
mulig. En annen løsning vil ganske sikkert lede til
en redusert tilgang på kildeopplysninger, og der
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ved en dårligere kriminalitetsbekjempelse. Løsnin
gen som foreslås er den samme som i SIS-loven.
Også andre kilder, så som utenlandske samar
beidende tjenester, må ha krav på vern mot innsyn.
Utgangspunktet er at politiet for hver enkelt
begjæring må vurdere om innsyn kan være skade
lig for kriminalitetsbekjempelsen eller vernet av
andre. Det kan imidlertid bli en svært ressurskre
vende prosess dersom politiet i hver enkel sak må
vurdere om det kan være skadelig for kriminali
tetsbekjempelsen, og på noen stadier i saken kan
det være vanskelig å avgjøre spørsmålet. Utvalget
anbefaler på bakgrunn av dette at det i særlige
tilfeller kan gjøres unntak i forskrift. I de systemer
hvor innsyn i tilnærmet alle tilfeller kan skade poli
tiets arbeid, antesipere en skade, og det åpnes for å
unnta innsyn i forskrift, jf. lovutkastet § 44 andre
ledd tredje punktum. Av de systemer politiet har i
dag, med unntak av PSTs behandlinger, er det
etter utvalgets syn kun Krimsys og andre etterret
ningsregistre, samt opplysninger registrert i henhold til 4-månedersregelen, som kvalifiserer for et
slikt totalt unntak for innsynsrett. Lovbestemmel
sen er derfor begrenset til disse tilfellene.
En avskjæring av innsynsrett må imidlertid ses
i sammenheng med andre kontrollmekanismer,
som Datatilsynets innsyn etter tilsvarende modell
som i SIS-loven § 21 andre ledd, se nærmere punkt
21.5.

16.3.6.3

Kapittel 16

res i vaktjournalen vil det være helt uproblematisk
at den enkelte får innsyn. En stor del av opplysnin
gene er rene beskrivelser av episoder som har
skjedd, med sted, tid og hvem som var til stede.
Det utvalget har hatt særlig fokus på er opplysnin
ger som setter den registrerte i et dårlig lys og
opplysninger som politiet ved registreringen ikke
kjenner sannhetsgehalten av. Slik utvalget vurde
rer det, er det ikke plikt for politiet å registrere tips
i vaktjournalen. For å unngå innsyn med hensyn til
tips, bør politiet registrere disse i poolen i henhold
til lovforslaget § 9, eller i et etterretningsregister
dersom vilkårene er oppfylt. Da vil innsyn av
skjæres.
Når opplysninger utleveres fra vaktjournalen
på begjæring om innsyn, må det kun være opplys
ninger om den som begjærer innsyn som frem
kommer. Andre opplysninger må sladdes.
Opplysninger skal normalt gis skriftlig, men
Kongen kan gjøre unntak fra dette for den enkelte
behandling. Et slikt unntak kan vurderes for vakt
journaler.

16.3.6.4

Andres rett til innsyn på vegne av den
registrerte

Utvalget har også vurdert om tilsynsorganer bør
ha «innsyn» på vegne av den registrerte der den
registrertes innsynsrett er avskåret. Dette behand
les i punkt 21.5.2.2.

Særlig om innsyn i vaktjournaler

Etter utvalget forslag er hovedregelen at det er
innsyn i vaktjournaler. Dette er en endring i forhold til dagens praksis, men utvalget mener løs
ningen er en helt nødvendig rettssikkerhets- og
personverngaranti, dersom dagens registrerings
praksis skal opprettholdes. Innsyn legitimerer at
det kan registreres opplysninger om personer uten
at vilkårene i lovforslagets § 5 nr. 3 er oppfylt.
Temaet er grundig behandlet i punkt 11.4.5 og
punkt 12.7.
Er vilkårene for å registrere opplysninger i
vaktjournalen oppfylt, jf. politiinstruksen § 7-1, skal
politiet registrere opplysningene. Utvalget anbefa
ler derfor at det åpnes for at de alminnelige unntak
kommer til anvendelse, også for innsyn i vaktjour
nalen, slik at innsyn kan nektes dersom det er
nødvendig for kriminalitetsbekjempelsen eller ver
net av andre. Vaktjournalen faller ikke innenfor de
registre hvor det kan gjøres unntak for innsyn i
forskrift, jf. lovforslaget § 44 andre ledd tredje
punktum, da dette vil uthule prinsippet i lovforsla
get § 5 nr. 3.
For de aller fleste opplysninger som registre

16.3.7

Ufravikelig innsynsrett

16.3.7.1

Oversikt over drøftelsen

Utvalget anbefaler at innsynsretten i noen tilfeller
er ufravikelig. Begrunnelsen er forskjellig for de
ulike typetilfellene. Utvalget behandler dem fortlø
pende nedenfor.

16.3.7.2

Innsyn i reaksjonsregisteret

Den registrerte har i dag innsyn i reaksjonsdelen
av SSP og bøteregisteret, som inneholder verifiser
te opplysninger om reaksjoner som er ilagt på bak
grunn av straffbare handlinger, se punkt 4.6.4. Det
er ingen hensyn som taler for at den registrerte
skal fratas et slikt innsyn, og utvalget anbefaler at
bestemmelsen opprettholdes. Dette er nærmere
drøftet i punkt 15.17.5. Den registrerte er allerede
kjent med opplysningene, og det er tilnærmet de
samme opplysningene som kommer med på en
uttømmende politiattest.
Utvalget anbefaler at opplysningene gis munt
lig, da en skriftlig utlevering kan føre til en om
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gåelse av politiattestbestemmelsene, se nærmere
punkt 15.17.5.

16.3.7.3

Innsyn i biologiske
identifikasjonsegenskaper

Utvalget har vurdert om det skal være innsyn i
biologiske identifikasjonsegenskaper. Hva som an
ses som biologiske identifikasjonsegenskaper er
beskrevet i punkt 13.11. Biologiske identifikasjons
egenskaper blir som regel samlet inn i forbindelse
med en konkret straffesak, og det er adgang til å
bruke opplysningene i senere straffesaker, se
punkt 4.11.2.3. Felles for de biologiske identifika
sjonsegenskapene er at det finnes klare regler for
når det er adgang til å lagre opplysningene til senere bruk. Den registrerte er således fullt klar over at
han er registrert.
Utvalget anbefaler ubetinget innsyn i de biolo
giske identifikasjonsegenskaper. Det er av verdi
for den som blir registrert å ha innsyn i et slikt
register, da det er mulig å kontrollere at opplysnin
gene er knyttet til rett person, og at de ellers er
korrekte. En person som er blitt frikjent i en straf
fesak vil for eksempel kunne kontrollere at opplys
ningene er slettet.

16.3.7.4

Innsyn i opplysninger som utleveres i
mottakerorganets interesse

Opplysninger som utleveres til andre offentlige or
ganer eller private parter i deres interesse, står
som nevnt i en noe spesiell stilling. Dette er nær
mere beskrevet i punkt 14.8. Utvalget anbefaler på
bakgrunn av dette at politiet er pålagt en informa
sjonsplikt før slik utlevering skjer, se punkt 16.2.3.
Av samme grunn anbefaler utvalget at det gis abso
lutt innsynsrett i opplysninger der hvor disse utle
veres til private parter. For utlevering til offentlige
myndigheter kommer de alminnelige reglene om
innsynsrett til anvendelse. Dette er nærmere be
skrevet i punkt 16.2.3, da det er de samme hen
synene som gjør seg gjeldende for informasjons
plikten. Av samme grunn anbefales det også at det
skal være mulig å gjøre unntak fra innsynsretten
der det er nødvendig for et kontrollorgans lovpå
lagte oppgaver. Dette gjelder selv om kontrollorga
net er et privat organ.
Innsynet ved utlevering til private organer i deres interesse gjelder også under straffesaksbe
handlingen. Dette innebærer at den registrertes
innsynsrett blir utvidet dersom politiet velger å
utlevere opplysninger i privates interesse før saken er avsluttet. Dette innebærer dernest at politi
et i vurderingen av om opplysningene skal utleve

res også må ta i betraktning at det gir den regist
rerte innsynsrett.

16.3.8
16.3.8.1

Begjæring om innsyn
Oversikt over problemstillingen

Utvalget anbefaler at det kan gjøres unntak fra
innsynsretten av hensyn til kriminalitetsbekjem
pelsen eller av hensyn til vernet av andre. Skal et
slikt unntak fungere effektivt, er politiet avhengig
av å kunne behandle og besvare begjæringer på en
slik måte at det ikke røper om den som begjærer
innsyn er registrert hos politiet eller på annen
måte i politiets søkelys. Utvalget har sett nærmere
på de spørsmål som reiser seg i den forbindelse.
Spørsmålene oppstår også for begjæring om
retting, sperring og sletting, og utvalget behandler
dem samlet i dette punktet.

16.3.8.2

Innsynsbegjæring

Den som begjærer innsyn må identifisere seg på
samme måte som ved søknad om politiattest, se
punkt 15.11.1.3. Identifisering bør skje på samme
måte, og innsynsbegjæringen bør fremsettes
skriftlig.
Utvalget anbefaler at begjæring om innsyn sendes til den behandlingsansvarlige. Det er hos den
behandlingsansvarlige kunnskapen om registre
ringen vil være best, og det er naturlig at den be
handlingsansvarlige mottar og besvarer en begjæ
ring om innsyn. På det enkelte tjenestested vil det
være naturlig at personvernombudet har en sen
tral rolle i behandlingen av innsynsbegjæringer.
Utvalget minner om at ved innsyn i straffesaker
foreslås at dagens ordning opprettholdes, og at
begjæringen i utgangspunktet besvares av den på
taleansvarlige eller den polititjenestemann som er
ansvarlig på saken.
For systemer hvor det er to behandlingsansvar
lige, det vil si sentrale systemer (se punkt 9.5.3.5),
kan det reguleres nærmere i meldingen hvem som
skal besvare innsynsbegjæringer. Utvalget ser det
naturlig at begjæringer behandles og besvares av
det sentrale organet. Dersom begjæringen sendes
feil bør likevel den som har mottatt begjæringen
besvare den. Hvem som internt besvarer meldin
gen, er ikke like viktig, så lenge svaret ikke røper
om søkeren er registrert eller ikke, når dette ikke
bør avsløres. Det samme gjelder dersom den som
krever innsyn, retting eller sletting ikke kjenner til
hvor opplysningene er registrert. I så fall må han
sende begjæringen til det tjenestested han antar
har registrert opplysningen.
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Dersom begjæringen feilsendes, oppstår sær
skilte problemer. Videresendes en begjæring om
innsyn som skal nektes av hensyn til kriminali
tetsbekjempelsen, vil det å bli informert om at be
gjæringen er sendt videre kunne røpe en registre
ring, noe som i seg selv kan være nok. Utvalget
behandler dette nærmere i punkt 16.3.8.5.

16.3.8.3

Presisering av innsynsbegjæringen 
angivelse av systemene

Utvalget har vurdert om den som begjærer innsyn
må angi hvilke systemer han ønsker innsyn i. Den
alminnelige bestemmelsen i personopplysningslo
ven er at begjæringen kun gjelder den behandlin
gen som nevnes. Det vil være svært ressurskreven
de for politiet om en person skal kunne sette frem
en begjæring om innsyn som gjelder «alle politiets
systemer». Den registrerte vil gjennom forskrifter
og offentlige meldinger kunne gjøre seg kjent med
hvilke systemer politiet har. Utvalget minner om at
politiet har veiledningsplikt i henhold til alminneli
ge forvaltningsrettslige prinsipper. Utvalget anbe
faler på bakgrunn av dette at det må angis hvilke
behandlinger det kreves innsyn i. Angis alle be
handlinger i politiet spesifikt, må politiet imidlertid
forholde seg til begjæringene som om de var frem
satt enkeltvis. Unntak kan gjøres der begjæringen
fremstår som ren sjikane eller som et forsøkt på å
lamme systemet.

16.3.8.4

Innvilget innsyn

Om opplysningene skal gis muntlig eller skriftlig,
kan fastsettes nærmere i forskrift for den enkelte
behandling. Unntatt er opplysninger i reaksjonsre
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gisteret, jf. § 6 første ledd, som kun kan gis muntlig
for å unngå omgåelse av politiattestreglene.

16.3.8.5

Avslag på innsyn

Dersom innsyn nektes, skal det etter personopp
lysningsloven gis beskjed om dette skriftlig, med
presis henvisning til bestemmelsen som hjemler
avslaget.
For politiet gjør hensynet til kriminalitetsbe
kjempelsen det nødvendig med særregler når inn
syn nektes. For noen kriminelle vil det være av stor
betydning å vite seg registrert. Å få slik kunnskap,
kan være nok til å røpe at politiet er kjent med en
narkotikaforsendelse som kommer eller at perso
nen er innblandet i menneskesmugling. Et avslag
må derfor formuleres slik at det ikke røper om en
person er registrert eller om han faktisk er nektet
innsyn. Tilsvarende løsning er valgt i SIS-loven.
Når det gis avslag på innsyn, sendes en standardmelding med for eksempel følgende alternative
tekst: «Du er ikke registrert/unntaksbestemmelsen kommer til anvendelse».
Den samme problemstillingen oppstår dersom
begjæring bevisst sendes til feil behandlingsan
svarlig, for å se om den blir videresendt, noe som
vil røpe en registrering. For eksempel kan en men
neskesmugler ha en mistanke om at han er i politi
ets søkelys, og at Østfold politidistrikt, som er dist
riktet hvor han er mest aktiv, har registrert ham.
Hvis han sender en begjæring til Østfinnmark poli
tidistrikt vil han få sine mistanker bekreftet der
som begjæringen videresendes. I disse tilfellene
må samme standardmelding benyttes.
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Kapittel 17

Retting, sperring og sletting av opplysninger
17.1 Oversikt over drøftelsen og
begrepene
17.1.1

Innledning

I dette kapittelet drøftes politiets rett og plikt til å
rette, sperre eller slette opplysninger. Innlednings
vis har utvalget sett nærmere på noen sentrale
begrep. Begrepene retting, sperring og sletting er
behandlet i punkt 17.1.2, og begrepene mangelfulle
opplysninger, opplysninger beheftet med feil som ikke
lar seg reparere og unødvendige opplysninger er be
handlet i punkt 17.1.3.
På samme måte som for alle andre regler, er
det kun de overordnede prinsippene som blir fast
satt i loven. De mer konkrete rette- og sletteregle
ne som gjelder for de forskjellige behandlingene/
systemene, må fremgå av forskrift og melding.
Innledningsvis, i punkt 17.2, har utvalget funnet grunn til å ta for seg forholdet til arkivlovgiv
ningen. Arkivloven begrenser politiets rett og plikt
til å slette opplysninger, ved at arkivloven går foran
politiregisterloven. Selv om vilkårene i politiregis
terloven for å slette opplysningene er oppfylt, skal
opplysningene ikke slettes, men avleveres til arkiv
verket, dersom vilkårene for avlevering er oppfylt.
Ved avlevering blir opplysningene arkivverkets ei
endom, og reguleres fullt ut av bestemmelsene i
arkivlovgivningen. Det har liten praktisk betyd
ning om opplysningene slettes eller arkiveres, da
arkiverte opplysninger er underlagt 80 års taus
hetsplikt, også overfor politiet, og etaten vil ikke ha
adgang til å gjøre bruk av opplysningene som skul
le vært slettet.
Det legges opp til to bestemmelser om retting,
sperring og sletting i politiregisterloven. For det
første må opplysninger slettes når de ikke er nød
vendige ut fra formålet. Dette vil være hovedrege
len. Opplysninger blir gamle, og er slik sett ikke
lenger nødvendige for det formålet de ble samlet
inn til. Dette behandles i punkt 17.3. Imidlertid vil
arkivlovgivningen i svært mange tilfeller kreve at
opplysningene overføres til arkivverket i stedet for
at de slettes, selv om vilkårene for sletting er opp
fylt.
For det andre foreslås en bestemmelse om ret

ting, sletting og sperring av opplysninger med feil
eller mangler. Bestemmelsen behandles i punkt
17.4. Her vil det ofte være aktuelt å korrigere eller
sperre opplysningene som har en feil, og det er
sjelden at opplysninger med feil og mangler over
føres arkivverket.
Det kan også oppstå situasjoner hvor det ikke
er noe mangelfullt ved selve opplysningen og den
fremdeles er nødvendig ut fra formålet, men den er
sterkt belastende for den registrerte. Problemstil
lingen behandles i punkt 17.5.

17.1.2

Begrepene retting, sperring og
sletting

Utvalget har sett nærmere på begrepene retting,
sperring og sletting, og hvordan disse skal forstås i
politiregisterloven. Med sletting menes at opplys
ningene slettes fysisk, slik at det på et senere tids
punkt ikke er mulig å rekonstruere dem (irreversi
bel fjerning av opplysningene). Sperring inne
bærer ingen sletting av opplysningene, men at poli
ti og påtalemyndighet ikke har tilgang til dem,
unntatt til særskilt angitte formål (opplysningene
gjøres midlertidig utilgjengelige). Opplysninger
kan også rettes, det vil si at de kan suppleres med
korrekte opplysninger.
Politiet benytter begrepet sanering. I forhold til
de ovennevnte begrepene dekker dette flere tilfel
ler. Sanering brukes om det at opplysningene slet
tes, slik som for eksempel i Krimsys, se punkt
4.16.2.5. Betegnelsen benyttes også der opplysnin
gene ikke slettes, men overføres til arkivverket.
Videre benyttes sanering der opplysninger kun er
tilgjengelige for et fåtall polititjenestemenn, for ek
sempel i en saneringsdatabase som Sansak (se
punkt 4.9.4). Dagens saneringsbegrep er tilnær
met en betegnelse på at politiet selv ikke lenger
kan benytte opplysningene i sitt daglige virke. Sa
nering er ikke et begrep som nedfelles i lovutkas
tet, men kan være praktisk som en fellesbetegnel
se på når opplysninger av ulike årsaker ikke lenger
er tilgjengelige for daglig virke. Imidlertid må den
enkelte saksbehandler være seg bevisst om opp
lysninger skal rettes, slettes eller overføres til ar
kivverket, eller om det kun er vurderingen av
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hvem som har tjenestemessig behov som resulte
rer i en begrenset tilgang til opplysningene.
I arkivlovgivningen benyttes begrepet kasseres.
Dette vil for alle praktiske formål tilsvare det som i
politiregisterloven kalles sletting, som er å tilintet
gjøre opplysningene.

17.1.3
17.1.3.1

Unødvendige opplysninger og
opplysninger med feil eller mangler
Innledning

Med tanke på hvorvidt opplysninger skal rettes,
sperres eller slettes kan de grovt sett deles inn i to
hovedkategorier:
– Unødvendige opplysninger. Dette er opplysnin
ger som ut fra formålet ikke lenger anses nød
vendige. Etter en tid vil de fleste opplysningene
anses som unødvendige. Kravet om sletting av
unødvendige opplysninger er den alminnelige
slettebestemmelsen for politiet og påtalemyn
digheten. Regelen begrenses imidlertid av ar
kivlovens regler, se punkt 17.1 siste avsnitt og
lovforslaget § 45 første ledd andre punktum.
– Opplysninger med feil eller mangler. «Feilen»
kan enten bero på brudd på krav i politiregister
loven eller i andre lover. Det er hensiktsmessig
å skille mellom opplysninger som har slike feil
som ikke lar seg reparere, og de som kun har
en mangel som kan rettes.

17.1.3.2

Unødvendige opplysninger

Unødvendige opplysninger er de som ikke er nød
vendige for politiet og påtalemyndigheten ut fra
formålet med behandlingen. For eksempel anses
enkelte opplysninger om en person ikke nødvendi
ge å registrere, slik at vilkåret i lovforslaget § 7
første ledd nr. 1 ikke er oppfylt. Eller politiet kan
etter en stund finne ut at det ikke lenger er nødven
dig å registrere en «tilknyttet person», jf. lovforslaget
§ 5 nr. 3 bokstav b.
Opplysninger kan være unødvendige allerede
når politiet mottar dem, eller de kan bli unødvendi
ge etter hvert som en sak utvikler seg. Regelen om
unødvendige opplysninger må altså ses i sammen
heng med relevanskravets dynamiske karakter, se
punkt 13.5.3.2.

17.1.3.3

Mangelfulle opplysninger

Mangelfulle opplysninger omfatter opplysninger
som er uriktige eller ufullstendige, jf. kvalitetskra
vene i lovforslaget § 7 første ledd nr. 1 og nr. 2. For
eksempel vil en opplysning om at Peder Ås er 170
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cm høy være mangelfull, dersom han er 180 cm
(såkalt uriktige opplysninger). Videre vil en opp
lysning om at Peder Ås er anmeldt for å ha sparket
ned en person være mangelfull, dersom det samti
dig ikke fremgår at han sitter i rullestol fordi han
er lam fra livet og ned (såkalt ufullstendige/ikke
tilstrekkelige opplysninger). Det samme vil gjelde
dersom det er registrert at en person er pågrepet
med våpen, uten at det fremgår at det er en Softgun. Mangler av denne karakter kan repareres ved
tilføyelse.

17.1.3.4

Opplysninger beheftet med feil som ikke
lar seg reparere

Noen opplysninger er beheftet med en feil som
ikke lar seg reparere. I forhold til de mangelfulle
opplysningene, siktes det til de situasjoner hvor
det fra et personvernrettslig synspunkt ikke vil
være tilfredsstillende med en korrigering av opp
lysningene. For eksempel kan det være der politiet
har registrert opplysninger uten at det er holde
punkter for at personen vil begå en straffbar hand
ling, og vilkårene i lovforslaget § 5 nr. 3 bokstav a
er følgelig ikke oppfylt. Opplysningen har da ikke
hjemmel. Dette er noe annet enn om en person er
registrert med feil øyenfarge. Det samme vil gjelde
dersom politiet registrerer personer kun på bak
grunn av rase, som er i strid med lovforslaget § 8
første ledd (se punkt 13.4). Et annet praktisk ek
sempel er der hvor politiet besitter et ulovlig erver
vet bevis, som ikke kan benyttes i rettsforhandlin
gene. Dette er feil som ikke lar seg reparere.

17.1.3.5

Hensyn som er styrende for hvilke
beføyelser de enkelte opplysningene bør
underlegges

Innledningsvis skisseres noen hensyn som er av
betydning for hvilke beføyelser de ulike opplysnin
ger bør bli gjenstand for. Det er således spørsmål
om hvorledes politiet skal få «rettet opp» situasjo
nen.
Mangelfulle opplysninger og opplysninger som
er beheftet med feil som ikke lar seg reparere, kan
ikke uten videre slettes. Det har vist seg at det i
ettertid kan være behov for å vite hva som har vært
registrert av mangelfulle opplysninger eller opp
lysninger beheftet med feil som ikke kan repare
res. Det kan være at opplysningene har ledet til
andre feil eller negative vedtak. Et fingeravtrykk
lagret med feil navn kan føre til pågripelse av feil
person i en senere straffesak. Hvis uriktig navn
slettes, og nytt og korrekt navn påføres, vil det i
ettertid være vanskelig å dokumentere hvorfor det
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er foretatt feil pågripelse. I noen situasjoner hvor
feilene ikke kan antas å få noen betydning, vil det
likevel være hensiktsmessig at de «gamle» opplys
ningene slettes og nye opplysninger anmerkes,
som for eksempel ved skrivefeil i adresse. Derimot
vil skrivefeil i navn lett komme i en annen stilling,
da det kan føre til at to personer blir forvekslet.
Sett fra den registrertes side, er det ikke øns
kelig å være registrert med uriktige opplysninger.
Men den registrerte må likevel langt på vei aksep
tere at mangelfulle opplysninger «rettes» ved at
nye opplysninger, korrekte eller oppdaterte, tilføy
es. På dette punktet går det imidlertid et skille
mellom opplysninger som kun er mangelfulle og
de som er beheftet med en slik feil at de ikke lar
seg reparere. Men heller ikke opplysninger som er
beheftet med feil som ikke kan repareres, bør slet
tes. På den annen side kan de ikke bli stående bare
fordi de er blitt registrert. En egen løsning for
opplysninger med slike feil/mangler, er at de sper
res. En slik praksis kan være til fordel for den
registrerte, særlig dersom det er snakk om å kreve
erstatning fra politiet. Det må være notoritet eller
bevislighet rundt politiets handlinger, slik at det i
ettertid er mulig å dokumentere hva politiet har
foretatt seg.
Unødvendige opplysninger står i et annet lys
enn mangelfulle opplysninger og opplysninger be
heftet med feil som ikke kan repareres. Unødven
dige opplysninger har i seg selv ingen mangler,
men ut fra hva opplysningene skal brukes til, anses
de ikke nødvendige. Det er således ikke de samme
notoritetshensynene som taler for å oppbevare
opplysningene som det er ved mangelfulle opplys
ninger. Det vil således være mer aktuelt med slet
ting av unødvendige opplysninger. Her vil imidler
tid arkivverkets regler komme inn med full tyngde.
Arkivlovens formål er å sikre arkiver som har bety
delig kulturell eller forskningsmessig verdi eller
som inneholder rettslig eller viktig forvaltnings
messig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt
vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden. Generelt
taler arkivhensynene mot sletting av opplysninger
som anses unødvendige for politiet, fordi de ofte vil
være nødvendige for ovennevnte arkivformål. Der
imot er det som oftest ikke ønskelig at mangelfulle
opplysninger oppbevares av ovennevnte hensyn,
med mindre det skal forskes på politiets feilregist
reringer.

17.2 Forholdet til arkivlovgivningen
17.2.1

Oversikt over problemstillingene

Utvalget har gitt en oversikt over arkivlovgivning i
punkt 5.3. Det følger av arkivloven § 9 at arkivma
teriale ikke kan kasseres med mindre det følger av
forskrift eller Riksarkivaren har samtykket, hvil
ket, som nevnt, får betydning for rette- og slet
teregler i politiregisterloven. Videre kan reglene
utvalget anbefaler i politiregisterloven få betyd
ning for Riksarkivarens bevarings- og kassasjons
planer.
Utvalget har drøftet spørsmålet om når materi
alet som er overlevert til arkivverket kan gjøres
tilgjengelig for allmennheten i punkt 17.2.4.

17.2.2

Arkivreglenes betydning for
adgangen til å rette, sperre og slette
opplysninger

Arkivlovens formål er å sikre arkiver som har bety
delig kulturell og forskningsmessig verdi eller
som inneholder rettslig eller viktig forvaltnings
messig dokumentasjon, slik at disse kan bli tatt
vare på og gjort tilgjengelige for ettertiden. Hva
som er bestemt oppbevart av politiets behandlinger/systemer, fremgår av punkt 5.3.
For det første er det spørsmål om i hvilken
grad det skal være lov å slette mangelfulle opplys
ninger, som i utgangspunktet ikke kan kasseres i
henhold til arkivloven. Hovedregelen i personopp
lysningsloven er korrigering, men dersom tungt
veiende hensyn taler for det, er det i personopplys
ningsloven § 27 tredje ledd gitt adgang til å slette.
Om det skal være en slik adgang for politiet behandles nærmere i punkt 17.4.4.4.
Videre oppstår spørsmål om hva som skal gjø
res med opplysningene når de ikke lenger anses
nødvendige ut fra formålet. Arkivloven er bygget
på at opplysninger skal oppbevares av arkivhen
syn, selv om de ikke lenger er nødvendige for sitt
opprinnelige formål. Med andre ord må politiet
også oppbevare opplysninger av hensyn til arkiv
formål, selv om de ikke lenger skal brukes til politi
messige formål, se punkt 17.3. Et spørsmål er om
det også her skal tillates sletting av noen opplys
ninger, dersom de er sterkt belastende for den
registrerte, slik det også er gjort i personopplys
ningsloven § 28 tredje og fjerde ledd, se punkt 17.5.
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17.2.3

Overlevering av ikke-verifiserte
opplysninger

Utvalget har drøftet hvorvidt det skal være adgang
til å overføre ikke-verifiserte opplysninger til arkiv
verket. Ikke-verifiserte opplysninger spenner over
en lang rekke forskjellige opplysninger. Generelt
vil likevel ikke-verifiserte opplysninger være mer
inngripende overfor den de gjelder, se punkt
13.6.4. Likevel kan det være interessant å ha ikke
verifiserte opplysninger, for eksempel for å forske
på kriminaletterretning som metode.
Utvalget har drøftet om det skal være adgang
til å overlevere ikke-verifiserte opplysninger til ar
kivverket. Det bør som utgangspunkt være Riksar
kivaren som tar stilling til hvorvidt opplysninger er
arkivverdige eller ikke, da dette er Riksarkivarens
kjernekompetanse. Det er imidlertid noen opplys
ninger utvalget anbefaler ikke blir overført til ar
kivverket. Dette gjelder opplysninger i kriminal
etterretningsregistre, jf. lovforslaget § 6 andre ledd
nr. 1 og opplysninger oppbevart etter 4-månedersregelen, jf. lovforslaget § 9. Opplysningene har
svært usikker karakter, og er ofte ikke-verifiserte.
De er helt nødvendige for politiet i deres forebyg
gende arbeid, men er samtidig svært inngripende
overfor den enkelte. Utvalget mener at det er nød
vendig for politiet å behandle disse opplysningene,
men mener at den enkeltes personvern må gå
foran arkivhensynene. Det kan også reises spørs
mål om opplysningene har noen arkivverdi. Etter
det opplyste er det opplysninger som i henhold til
dagens arkivplan for politiet skal slettes, se punkt
5.3. Det foreslås således unntak fra arkivloven § 9
og § 18 i samsvar med det ovennevnte.

17.2.4

Taushetsplikt for overlevert
materiale

Når opplysninger fra registrene er overlevert til
Riksarkivaren, er utgangspunktet i henhold til for
valtningsloven § 13c tredje ledd andre punktum at
opplysningene blir tilgjengelige etter 60 år. Imid
lertid har Riksarkivaren fattet vedtak om at straffe
saker blir tilgjengelig først etter 80 år.
Utvalget anbefaler at opplysninger fra politi og
påtalemyndighet ikke bør bli tilgjengelige før etter
100 år. Årsaken er særlig den stadig økende leveal
deren, hensynet til vedkommendes nære ettermæ
le og hans pårørende, og at opplysningene blir
lettere tilgjengelige nå som de overføres elektro
nisk. Dette gjelder alt materiale fra politiet og på
talemyndigheten som overleveres arkivverket.

17.2.5
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Forholdet til arkivloven i den videre
fremstilling

Slik det fremgår av fremstillingen ovenfor, vil det
at vilkårene for å slette opplysninger i henhold til
politiregisterloven er oppfylt, ikke nødvendigvis
bety at opplysningene skal slettes. Politiet og på
talemyndigheten er forpliktet til først å ta stilling til
om arkivlovens regler likevel pålegger bevaring. I
så fall skal opplysningene oppbevares hos arkiv
verket, og for politiet vil det ha liten praktisk betyd
ning om opplysningene er slettet eller overført til
arkivverket.
På bakgrunn av at det er gitt en generell frem
stilling av arkivreglene innledningsvis i dette kapit
telet og i punkt 5.3, vil forbeholdet om arkivregle
ne ikke nevnes hver gang utvalget omtaler spørs
målet om sletting.

17.3 Sletting og avlevering av
opplysninger som ikke er
nødvendige
17.3.1

Oversikt over problemstillingen

I dette punktet ser utvalget på hva som skal skje
med opplysninger som ikke lenger er nødvendige
ut fra formålet. Det er et alminnelig personvern
prinsipp at opplysningene ikke kan lagres lenger
enn det som er nødvendig ut fra formålet med
behandlingen. Rette- og sletteregler er en viktig
side av gjennomføringen av nødvendighetskravet,
slik det er beskrevet i kapittel 12, og relevanskra
vet, slik det er beskrevet i punkt 13.5.3. Opplysnin
gene som omtales her er altså ikke mangelfulle.
Utvalget har som vanlig skilt mellom behand
ling av opplysninger i den enkelte straffesak, se
punkt 17.3.3, og utenfor den enkelte straffesak, se
punkt 17.3.4.
Her, som ellers, innebærer sletting at opplys
ningene gjøres utilgjengelige for politiet, men der
som arkivreglene krever det, skal opplysningene
overføres til arkivverket.

17.3.2

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

I personopplysningsloven § 28 første ledd står det:
«Den behandlingsansvarlige skal ikke lagre
personopplysningene lenger enn det som er
nødvendig for å gjennomføre formålet med be
handlingen. Hvis ikke personopplysningene
deretter skal oppbevares i henhold til arkivlo
ven eller annen lovgivning, skal de slettes».
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I personverndirektivet artikkel 6 nummer 1
bokstav e står det at opplysningene
«skal oppbevares på en måte som ikke gir mu
lighet til å identifisere de registrerte lenger enn
nødvendig for det formål opplysningene er innsamlet for eller senere behandles for».
Følgende prinsipper for lagringslengde følger
av politirekommandasjon:
«7.1 Measures should be taken so that personal
data kept for police purposes are deleted if they
are no longer necessary for the purpose for
which they were stored.
For this purpose, consideration shall in par
ticular be given to the following criteria: the
need to retain data in the light of the conclusion
of an inquiry into a particular case; a final judici
al decision, in particular an acquittal; rehabilita
tion; spent convictions; amnesties; the age of
the data subject; particular categories of data.
7.2 Rules aimed at fixing storage periods for
the different categories of personal data as well
as regular checks on their quality should be
established in agreement with the supervisory
authority or in accordance with domestic law.»
I kommentarene understrekes at det er viktig
at det gjennomføres periodisk kontroll med opp
lysninger i politiregistrene, slik at de ikke blir fylt
med overflødige opplysninger. Det er akseptert at
politiopplysninger kan benyttes til forskning og
statistikk, og at det må tas hensyn til nasjonal ar
kivlovgivning.

17.3.3

Unødvendige opplysninger i den
enkelte straffesak

Det skjer ingen sletting av opplysninger i straffe
saker fordi opplysninger ikke lenger anses nød
vendige ut fra formålet. Straffesaksdokumenter
omfattes av arkivlovgivningen, og skal etter dagens regelverk overleveres etter 25 år. Det er imid
lertid en viss utsiling av forseelsessaker som over
leveres arkivverket. Utvalget anbefaler ingen endringer i disse.
Hvis de alminnelige prinsippene om nødven
dighet hadde vært anvendt på straffesaksdoku
mentene, ville det ha variert fra sak til sak hvor
lenge det var nødvendig å oppbevare saken. Det
kan ta lang tid før en person er ferdig sonet, og det
kan være nødvendig å oppbevare opplysningene
for eventuelle gjenopptagelser. Utvalget anbefaler
imidlertid ingen endring i lovverket, da det inne
bærer en betydelig arbeidsbyrde å ha differensier
te avleveringsregler til arkivverket.
Selv om ikke utvalget anbefaler endringer i reg

lene om sletting av opplysninger fra straffesaker,
minner utvalget om at den enkelte straffesak også
har et elektronisk system, BL, i tillegg til det papir
baserte, hvor alle dokumentene finnes, se nær
mere punkt 4.10. Utvalget mener det kan være
naturlig at sakens dokumenter gjøres utilgjengelig
elektronisk når den er avsluttet, slik at ikke alle har
tilgang, men at det forbeholdes de med tjenes
temessige behov for tilgang til gamle saker.

17.3.4
17.3.4.1

Unødvendige opplysninger utenfor
den enkelte straffesak
Hovedregel – sletting eller avlevering til
arkivverket

Utgangspunktet i personopplysningsloven er at
opplysninger som ikke lenger er nødvendige for
formålet skal slettes, med mindre det følger av
arkivloven eller annen lovgivning at opplysningene
skal oppbevares. Dette er også anbefalt i politire
kommandasjonen. Utvalget anbefaler at dette skal
være hovedregelen for opplysninger som behand
les av politi og påtalemyndighet utenfor den enkel
te straffesak.
Mens mangelfulle opplysninger bør korrigeres
eller sperres, kan opplysninger som ikke er nød
vendige for formålet slettes. Det er ikke de samme
dokumentasjonsformål som gjør seg gjeldende,
den eneste «feilen» er at opplysningene nå er «ut
daterte» eller unødvendige av andre grunner.
Spørsmålet om når en opplysning er unødven
dig, behandles nærmere i punkt 17.3.4.2, og er
ikke uproblematisk i forhold til den virksomhet
politiet bedriver.
Utvalget har sett nærmere på om det bør gjøres
unntak fra hovedregelen om sletting eller avleve
ring av opplysninger som ikke lenger er nødvendig
for formålet. For det første kan det reises spørsmål
om politiet har et dokumentasjonsbehov som går
ut over det normale, slik at opplysninger av hensyn
til etterrettlighet og notoritet heller skal sperres
enn slettes. Etter utvalgets mening reflekteres do
kumentasjonsbehovet allerede i reglene for overle
vering av dokumenter i straffesaker, som først
skjer etter 25 år. Det understrekes imidlertid at
her behandles situasjoner utenfor den enkelte
straffesak.
For det andre har noen av politiets systemer
opplysninger med svært lav kvalitet, fordi det av
hensyn til politiets arbeidsoppgaver er gjort unn
tak fra de alminnelige kvalitetskravene. Utvalgets
synspunkt er at en forutsetning for å gjøre unntak
fra kvalitetskravene slik som i lovforslaget § 9, er at
opplysningene slettes så raskt som mulig, ofte fast
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satt ved en konkret slettefrist. Utvalget kommer
tilbake til dette i punkt 17.3.4.5.

17.3.4.2

Når er en opplysning unødvendig?

Utvalget har sett nærmere på når en opplysning
skal anses unødvendig. Utgangspunktet er at opp
lysningen må vurderes i forhold til det formålet
den skal brukes til, og det må konkret tas stilling til
om opplysningen ut fra det stadium saken er på
fortsatt er nødvendig for formålet med behandlin
gen. «Nødvendig» kan ikke tolkes så strengt at det
er en absolutt forutsetning for saken at opplysnin
gen behandles, men det kan heller ikke være til
strekkelig at politiet finner det hensiktsmessig å
bevare opplysningen. I utgangspunktet må det
være et konkret behov for opplysningen.
Bestemmelsen om sletting av opplysninger
som er unødvendige, korresponderer med bestem
melsen om nødvendighet i lovforslaget § 5, og vur
deringen vil være parallell med de presiseringer
som følger. Er vilkårene i § 5 ikke oppfylt, skal
opplysningen slettes eller overføres til arkivverket.
Sletteregelen retter seg også mot opplysninger
som ikke er relevante i henhold til lovforslaget § 7
nr. 1. Dette gjelder både når opplysningene ved
første gangs innsamling ikke er relevante, og når
opplysningene på et senere stadium i behandlin
gen viser seg å være irrelevante. Utvalget viser her
til sin fremstilling i henholdsvis 12.3 og 12.5, samt
13.5.3, hvor det er forholdsvis grundig drøftet hvil
ke personer som kan anses nødvendige å registre
re og hvilke opplysninger som kan registreres om
disse. Opplysninger som er registrert uten at det
noen gang har vært hjemmel for å registrere dem,
ses derimot som opplysninger beheftet med feil
det ikke er mulig å reparere og skal følge hovedre
gelen om sletting eller sperring i henhold til lovfor
slaget § 46. Situasjonen er nærmere omtalt i punkt
17.4.4.4.
Regelen om sletting av unødvendige opplysnin
ger må ses i sammenheng med adgangen til se
kundærbruk av opplysninger til politimessige for
mål. Selv om opplysningen er unødvendig til pri
mærformålet, kan den likevel brukes til et sekun
dærformål, dersom den er nødvendig til dette, se
nærmere punkt 11.5. I praksis må opplysningen
tas inn i systemet der den er nødvendig og slettes i
systemet der den opprinnelige ble oppbevart. En
praktisk form for sekundærbruk er bruk av finger
avtrykk og DNA-profiler i senere straffesaker. Selv
om straffesaken blir sendt til arkivet etter 25 år,
kan fingeravtrykk og DNA-profiler oppbevares til
en person avgår ved døden eller de av andre grun
ner ikke lenger antas å ha noen interesse.
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Politiets behandling av opplysninger er i en
særstilling i den forstand at det ofte vil være van
skelig å avgjøre om en opplysning er nødvendig
eller ikke. Dette har sammenheng med politiets
arbeidsoppgaver og arbeidsmåte, og gjelder ho
vedsakelig utenfor straffesakene. I større omfang
enn på andre forvaltningsområder vil opplysninger
fra en sak kunne være nødvendig for politiet i en
senere sak. Det skyldes delvis at mange kriminelle
er gjengangere, men også det forhold at politiets
oppgave ofte består i å kartlegge et hendelsesfor
løp, hvor ikke nødvendigvis alle parter bidrar til
oppklaringen. At det vil være vanskelig å fastslå
når en opplysning ikke lenger er nødvendig for
formålet, kan likevel ikke gi politiet rett til å behol
de alle opplysninger. Det må derimot lages regler
som er praktisk gjennomførbare. Dersom politiet
for eksempel behandler opplysninger om personer
som ikke er mistenkt for et konkret straffbart forhold, er det fordi politiet mener at denne personen
senere kan komme til å begå kriminelle handlin
ger. Dersom tiden går uten at den registrerte be
går kriminalitet, må det på et eller annet tidspunkt
antas at den første vurderingen var uriktig. Tids
punktet for siste registrering eller sist begåtte kri
minelle handling gir en god indikasjon på om det
er grunnlag for fortsatt å behandle opplysningene.
Jo lenger tid det er siden han har begått en krimi
nell handling, jo mindre sannsynlig er det at han
begår ny kriminalitet og at opplysningen er nød
vendig. Hvor lenge opplysningene kan antas å
være nødvendige, er nærmere omtalt i punkt
12.5.5 og 13.5.3. Dette gjelder imidlertid ikke for all
type kriminalitet, jf. for eksempel kriminalitet som
bekjempes av PST, se nærmere punkt 23.3.2.
Allerede i dag finnes det regler som fastsetter
tidsbestemte slettefrister, slik at politiet ikke foretar noen konkret nødvendighetsvurdering av den
enkelte opplysning. Opplysningene skal slettes un
der forutsetning av at vilkårene for sletting er opp
fylt. Reglene er basert på en presumpsjon om at
opplysningene på det tidspunktet ikke lenger er
nødvendige. Et eksempel er Krimsys, hvor opplys
ningene i utgangspunktet skal slettes når det ikke
lenger er tjenestelig behov for opplysningene, men
senest 5 år etter siste registrering, dersom ikke
andre grunner tilsier at opplysningen fortsatt kan
beholdes lagret. Her er slettereglene knyttet til
informasjon om en person, slik at dersom det blir
registrert ny informasjon om en tidligere registrert
person, så blir slettefristen forskjøvet for alle opp
lysningene om ham. Dette er en løsning som ak
septeres i politirekommandasjonen, og anbefales
av utvalget. Fra utvalgets side synes en periode på
5 år å være en fornuftig lengde.
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Både der det foretas en konkret vurdering av
om opplysningen er nødvendig og ved fastsettelse
av tidsbestemte sletteregler, må behandlingens for
mål og type opplysninger tas i betraktning. Der for
målet er forebyggende virksomhet, er ofte opplys
ningene beheftet med større usikkerhet, behand
lingen skjer skjult for den registrerte og det er
personvernmessig et forholdsvis stort inngrep. I
slike tilfeller må sletting skje forholdsvis raskt,
men likevel slik at politiet får arbeidet på en hen
siktsmessig måte. Der opplysningene er ikke-verifiserte, må det også være strenge sletteregler. Re
aksjonsregisteret er i den andre enden av skalaen.
Opplysningene er verifiserte, kjent for den regist
rerte og godt beskyttet mot at andre får innsyn.
Slike forhold vil være momenter som må tas med i
vurderingen av om en opplysning anses nødven
dig. Det kan være flere situasjoner hvor det er
aktuelt å slette enkelte opplysninger om en person.
Dette er basert på relevanskravets dynamiske ka
rakter, og nærmere beskrevet i punkt 13.5.3.2.
I vurderingen av om opplysningene er nødven
dige, må det i vurderingen også kunne ses hen til
andre regler som gjelder for opplysningene. Et ek
sempel er reaksjonsregisteret, hvor opplysningene
oppbevares til en person dør. Her er den registrer
tes personvern ivaretatt ved strenge taushets
pliktsregler, og ikke sletteregler. Etter 4-månedersregelen får politiet adgang til å registrere opp
lysninger som ikke oppfyller alminnelige krav for
behandling. En forutsetning for dette er at opplys
ningene slettes etter 4 måneder, se nærmere
punkt 17.3.4.5.
Flere av politiets behandlinger har særskilte
hensyn som må tas med i vurderingen av hvor
lenge det er nødvendig å oppbevare opplysninge
ne. Utvalget har sett nærmere på noen av disse i
punkt 17.3.4.5.

17.3.4.3

Ajourføring

Utvalget har i punkt 13.6.5 vurdert om politiet skal
pålegges en plikt til å gjennomgå sine registre og
systemer, med tanke på jevnlig å ajourføre disse,
også med hensyn til å vurdere om opplysningene
er nødvendige eller ikke. En slik løsning er anbe
falt i politirekommandasjonen, men følger ikke av
alminnelige personvernregulering. Spørsmålet er
om det er noen særskilte hensyn som tilsier at
politiet skal pålegges en slik plikt. Utvalget har
ikke funnet slike. Derimot anbefaler utvalget at
opplysningene skal ajourføres for hver gang de
benyttes, noe som på en tilstrekkelig måte vil iva
reta den registreres personvern uten at belastnin
gen for politiet blir for stor. Selv om opplysningene

blir liggende så lenge at de ikke lenger er ajour, vil
den som bruker opplysningene ajourføre dem før
de brukes. Utvalget anbefaler ikke at prinsippet
lovfestes særskilt, da det må antas å følge av den
alminnelige bestemmelsen om at opplysningene
skal være korrekte og fullstendige, jf. lovutkastet §
7 første ledd nr. 1.

17.3.4.4

Historiske, statistiske og vitenskaplige
formål

Utvalget har vurdert om det er hensiktsmessig å ta
inn en bestemmelse om at opplysninger skal kunne bevares til historiske, statistiske og vitenskap
lige formål. Personopplysningsloven og helsere
gisterloven har en slik regel, men SIS-loven har det
ikke. Vilkårene er at samfunnets interesser klart
overstiger de ulemper det kan medføre for den
enkelte og at den behandlingsansvarlige sørger for
at opplysningene oppbevares på en måte som gjør
at det ikke er mulig å identifisere den registrerte
lenger enn nødvendig.
Utvalget anbefaler at en slik regel også fastset
tes for politiets og påtalemyndighetens behandlin
ger. Utvalget har imidlertid sett nærmere på om
behandlinger/systemer som har forholdsvis store
mengder ikke-verifiserte opplysninger bør unntas.
Utvalgets vurdering er at for de fleste systemer
med store mengder ikke-verifisert informasjon, vil
samfunnets interesser ikke klart overstige de
ulemper det kan medføre for den enkelte. Utvalget
finner det imidlertid vanskelig å lage en egen regel
for behandlinger med ikke-verifisert informasjon,
da disse spenner over et bredt spekter. På bak
grunn av dette mener utvalget at også slike syste
mer kan vurderes etter hovedregelen, men at det
må tale sterkt i favør av den registrerte at opplys
ningene er ikke-verifiserte, og at det skal mye til
før samfunnshensynene tillegges størst vekt. Ut
valget minner om at det selvfølgelig vil være mulig
å oppbevare denne type opplysninger anonymt (se
punkt 9.2.2 om begrepet anonymt).

17.3.4.5

Særskilte sletteregler

Innledning
Noen behandlinger trenger en særskilt vurdering
av rette- og sletteregler. Utvalget har sett nærmere
på disse nedenfor.

4-månedersregelen – opplysninger behandlet i
henhold til lovforslaget § 9
Det foreslås en ordning hvor opplysninger kan
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oppbevares i 4 måneder for at politiet skal kunne
kontrollere hvorvidt opplysningene oppfyller kra
vene til å bli behandlet i de permanente systeme
ne, se punkt 13.7. En forutsetning for å foreslå
ordningen er at opplysningene slettes etter senest
4 måneder, eller før dersom det på et tidligere
tidspunkt konstateres at opplysningene ikke kan
registreres permanent. Dette må også ses i sam
menheng med den strenge taushetsplikten disse
opplysningene er underlagt, se punkt 14.10.
Det er således ikke adgang til å gjøre unntak
fra slettefristen. Har politiet for eksempel ikke ruk
ket å kontrollere opplysningene før 4 måneder er
gått, må opplysningene likevel slettes. Dette inne
bærer også at den generelle regelen om at mangel
fulle opplysninger kan kreves sperret av den be
handlingsansvarlige eller den registrerte i stedet
for slettet, heller ikke kommer til anvendelse. Så
lenge opplysningene kun er benyttet for å avklare
om kvalitetskravene er oppfylt, må det antas at det
ikke er begått noen personvernmessige brudd
som tilsier at opplysningene skal sperres. Det kan
imidlertid være personer utenfor politiet som har
fått kjennskap til opplysningene som ledd i kvali
tetssikringen, men det anbefales likevel at opplys
ningene uansett skal slettes.
Det er kun i en situasjon hvor opplysninger
behandlet med hjemmel i lovforslaget § 9 kan ten
kes sperret i stedet for slettes. Dersom opplysnin
gene brukes til andre formål, for eksempel fore
byggende virksomhet ved at opplysningene utleve
res, og det ikke er hjemmel for det, er man i prin
sippet over i en situasjon hvor det er et brudd på
politiregisterlovens regler. Hvis det ikke er hjem
mel til å bruke opplysningene til det de er brukt til,
må det anses som om opplysningen er beheftet
med en feil som ikke kan repareres, og opplysnin
gene behandles i henhold til lovforslaget § 46 and
re ledd. For mer om disse opplysningene, se punkt
17.4.4.3.
Utvalget anbefaler at disse opplysningene ikke
overføres til arkivverket, da de ikke kan sies å ha
noen betydelig kulturell og forskningsmessig ver
di eller inneholde rettslig eller viktig forvaltnings
messig dokumentasjon, som er formålet med arki
vering, se punkt 17.2.

Vaktjournaler
For vaktjournaler er det per i dag antatt at det ikke
er noen sletteregler. Formålet med vaktjournalen
er nærmere beskrevet i punkt 11.4.5. Den har for
skjellige formål, men en av hensiktene er at den
skal vise aktiviteten ved et distrikt eller en enhet.
Dette taler for en lang lagringstid. Utvalget anbefa
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ler imidlertid at de ikke oppbevares til evig tid hos
politiet. Journalene bør, på lik linje med straffe
saksdokumentene, overføres til arkivverket på et
gitt tidspunkt. Utvalget ser for seg at det også her
kan være aktuelt etter 25 år.

17.4 Retting, sperring og sletting av
mangelfulle opplysninger
17.4.1

Oversikt over problemstillingen

I punkt 17.4 ser utvalget nærmere på hva som skal
gjøres med mangelfulle opplysninger. Utvalget har
skilt mellom mangelfulle opplysninger i den enkel
te straffesak, se punkt 17.4.3, og utenfor den enkel
te straffesak, punkt 17.4.4. I den enkelte straffesak
foreslås ingen endringer, men utvalget gir en over
sikt over gjeldende rett. Utenfor den enkelte straf
fesak har utvalget sett nærmere på hvilke opplys
ninger som bør korrigeres og hvilke som bør slet
tes. En særskilt problemstilling oppstår der den
registrerte ikke har innsyn i behandlingen, se
punkt 17.4.4.7. Utvalget har også sett nærmere på
hva politiet må foreta seg der mangelfulle opplys
ninger har blitt brukt på en måte som har fått
betydning for den registrerte, se punkt 17.4.5.

17.4.2

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

Av personopplysningsloven § 27 første og andre
ledd følger det:
«Dersom det er behandlet personopplysninger
som er uriktige, ufullstendige eller som det
ikke er adgang til å behandle, skal den behand
lingsansvarlige av eget tiltak eller på begjæring
fra den registrerte rette de mangelfulle opplys
ningene. (...) Retting av uriktige eller ufullsten
dige personopplysninger som kan ha betyd
ning som dokumentasjon, skal skje ved at opp
lysningene tydelig markeres og suppleres med
korrekte opplysninger».
Dette er en endring fra personregisterloven,
hvor det i § 8 var et vilkår at mangelen kunne få
betydning for den registrerte for at det skulle være
en plikt å rette.
Av personverndirektivet artikkel 6 nummer 1
bokstav d følger det at «alle rimelige tiltak skal
treffes for å slette eller rette opplysninger som er unøy
aktige eller ufullstendige i forhold til de formål de ble
innsamlet for eller senere behandles for». Videre
fremgår det av artikkel 12 bokstav b at enhver
registrert skal få «rettet, slettet eller sperret opplys
ninger som er blitt behandlet i strid med bestemmel
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sene i dette direktiv, særlig når opplysningene er
ufullstendige eller unøyaktige».
Av Europarådets politirekommandasjon punkt
6.3 følger det:
«The data subject should be able to obtain,
where appropriate, rectification of his data
which are contained in a file.
Personal data which the exercise of the
right of access reveals to be inaccurate or
which are found to be excessive, inaccurate or
irrelevant in application of any of the other prin
ciples contained in this Recommendation
should be erased or corrected or else be the
subject of a corrective statement added to the
file.
Such erasure or corrective measures
should extend as far as possible to all docu
ments accompanying the police file and, if not
done immediately, should be carried out, at the
latest, at the time of subsequent processing of
the data or of their next communication.»
Det gjøres unntak fra denne bestemmelsen i
punkt 6.4-6.6, som er nærmere omtalt i punkt
16.3.2. Kort oppsummert kan det gjøres unntak
der det er nødvendig for at politiet skal kunne
utføre sine oppgaver.
I SIS-loven § 16 er følgende formulering valgt:
«Den registrerte kan kreve rettet uriktige eller
ufullstendige opplysninger om seg selv eller få
slettet opplysninger beheftet med rettslige feil.
Det samme gjelder opplysninger det ikke er
adgang til å registrere».

17.4.3

Mangelfulle opplysninger i den
enkelte straffesak

Den enkelte straffesak består i å kartlegge et fak
tum eller et hendelsesforløp, og i denne prosessen
må politiet ha rett til å oppbevare opplysninger
som kan karakteriseres som mangelfulle. Dette er
nærmere beskrevet i punkt 13.5.3.3 og 13.6. I en
straffesak er dokumentene som sådan korrekte. Et
vitneavhør er korrekt som vitneavhør, da doku
mentet gjengir vitnets opplevelse av saken, selv
om avhøret ikke gir en korrekt beskrivelse av hva
som faktisk skjedde, se nærmere punkt 13.6. I en
slik situasjon vil nye opplysninger og korrigerin
ger fra vitnet skrives ned som et nytt vitneavhør. At
nye opplysninger skrives ned i nye dokumenter
gjelder generelt for straffesaker. Utvalget mener at
dette i tilstrekkelig grad reguleres av straffepro
sessloven, og anbefaler ingen endringer i lovgiv
ningen.
Spaningsrapporter, tips fra publikum, interne
notater, strategiplaner og andre dokumenter tren

ger politiet rettmessig ikke å gjøre til en del av
sakens dokumenter. Disse dokumentene vil ofte
inneholde politiets egne vurderinger og andre mer
sensitive opplysninger. Av hensyn til notoritet og
gjenopptakelse bør disse opplysningene sperres i
noen saker.
Det nevnes imidlertid at det allerede i dag føl
ger kassasjonsregler (sletteregler) av arkivfor
skriften § 3-19 jf. arkivloven § 12, som politiet er
underlagt. Utgangspunktet er der at konsept, ut
kast, kladder og kladdenotat, ekstra kopier, inter
ne meldinger og lignende, som ikke har verdi for
saksbehandling eller dokumentasjon skal slettes.
Dette bør fortsatt gjelde for straffesakene, og vil
etter utvalgets mening tilfredsstille relevanskrave
ne. Tilsvarende regler må gjelde de elektroniske
straffesakssystemene.

17.4.4

Mangelfulle opplysninger utenfor
den enkelte straffesak

17.4.4.1

Mangelfulle opplysninger skal som
hovedregel markeres og suppleres

Utvalget anbefaler at mangelfulle opplysninger i
utgangspunktet rettes, ved at de mangelfulle opp
lysningene markeres og suppleres med nye, kor
rekte opplysninger. Dette er i samsvar med hoved
regelen i personopplysningsloven, og løsningen i
politirekommandasjonen. Hensikten er at det i et
tertid skal være mulig å dokumentere hva som
tidligere har vært registrert av mangelfulle opplys
ninger.
Tilføying av opplysninger vil ofte være den beste løsningen for politiet. En polititjenestemann
som har dannet seg et uriktig bilde av en person,
vil lettere se at dette var uriktig, dersom gamle
opplysninger markeres som uriktige og suppleres
med nye opplysninger, enn om kun nye opplysnin
ger var skrevet inn. Særlig gjelder dette der opp
lysningene ikke er del av et dokument, men kun
registrert i et felt i et dataprogram.
I mange tilfeller vil supplering også være i den
registrertes interesse. Dersom bruken av opplys
ningene får betydning for den registrerte, vil det
være enklere å dokumentere feil og kreve erstat
ning, så lenge retting er skjedd ved en supplering.

17.4.4.2

Sletting av opplysninger som åpenbart
ikke kan ha betydning som
dokumentasjon

Hovedbegrunnelsen for at mangelfulle opplysnin
ger markeres og suppleres, og ikke slettes, er at
det på et senere tidspunkt kan være nødvendig å
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ha opplysningene som dokumentasjon, både for
politiet som behandler opplysningene og for den
som er registrert. Utvalget anbefaler derfor at det
gjøres et unntak fra regelen om at mangelfulle opp
lysninger blir stående i de tilfeller hvor det er åpen
bart at opplysningene senere ikke kan ha betyd
ning som dokumentasjon. Både personopplys
ningsloven, helseregisterloven og politirekom
mandasjonen åpner for sletting i disse tilfellene.
For at opplysningene skal kunne slettes, må
det imidlertid være åpenbart at opplysningene
ikke senere kan ha betydning som dokumenta
sjon. Slik politiet arbeider, vil dette kun inntre i et
fåtall situasjoner. Ofte vil politiet kunne bruke opp
lysningene til å fatte en beslutning som får betyd
ning for den registrerte.
Har opplysningene ikke dokumentasjonsverdi,
skal de normalt heller ikke overføres til arkivverket.

17.4.4.3

Sletting eller sperring av opplysninger
som er beheftet med en feil som ikke
lar seg reparere

Det går et skille mellom mangelfulle opplysninger
som er beheftet med en feil som ikke lar seg repa
rere, og opplysninger som er beheftet med repa
rerbare feil. I dette avsnittet behandles opplysnin
ger med feil som ikke lar seg reparere.
Opplysninger kan for det første være registrert i
strid med politiregisterloven på en slik måte at det
ikke lar seg reparere. For eksempel kan en person
være registrert i forebyggende øyemed, uten at det
er holdepunkter for at han vil begå kriminalitet, jf.
lovforslaget § 5 nr. 3. En slik feil kan ikke repare
res. Dette må imidlertid skilles mot situasjoner
hvor det på et tidspunkt var holdepunkter for at en
person ville begå kriminalitet, og han ble registrert
av den grunn, men hvor det etter en tid viser seg å
være uriktig. I så fall er opplysningen unødvendig
ut fra formålet, og skal behandles i samsvar med
lovforslaget § 45, det vil si den skal slettes eller
avleveres. En annen feil som ikke lar seg reparere
er der en person registreres alene på grunn av
religiøs tro, noe som er i strid med § 8. For mer om
hva som karakteriserer disse tilfellene, se punkt
17.1.3.4 og 17.1.3.3.
Det vil bli inkonsekvent dersom politiet kan
beholde opplysninger som er beheftet med feil
som ikke kan repareres, bare fordi opplysningene
allerede er registrert. Utvalget foreslår derfor at
disse opplysningene enten sperres eller slettes.
Opplysninger som av andre grunner enn regler i
politiregisterloven ikke kan behandles av politiet, må
av samme grunn sperres eller slettes. Dette spen
ner over en rekke situasjoner, hvor grunnlaget for
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om opplysningene kan behandles eller ikke, ligger
utenfor lovforslaget. Er det først konstatert at poli
tiet ikke kan benytte opplysningene, fastslår poli
tiregisterloven det innlysende at opplysningene
må slettes eller sperres. Mest praktisk er sannsyn
ligvis ulovlig ervervede bevis som politiet er av
skåret fra å benytte i straffesak.
At det lovfestes en rett til å sperre slike opplys
ninger er nytt. Utvalget mener at dette vil gi både
politiet og den opplysningene gjelder bedre retts
sikkerhet og skape notoritet, da opplysningene se
nere kan gjenfinnes.
Slik utvalget ser det, kan det helt unntaksvis
tenkes situasjoner hvor det kan være nødvendig å
registrere at en person har vært registrert på en
slik måte eller med slike feil som ikke er mulig å
reparere. I så fall må det være mulighet til det, så
lenge det klart fremgår at registreringen var urett
messig.
Det gjelder de samme kravene her som ved
annen sletting, som behandles i punkt 17.4.4.5 og
17.4.4.6. Skal bestemmelsen kunne gjennomføres
på en hensiktsmessig måte, må også Datatilsynet
kunne pålegge sletting, se nærmere punkt 21.5.3.

17.4.4.4

Sletting eller sperring av opplysninger
hvor sterke personvernmessige hensyn
taler for det

Både personopplysningsloven og helseregisterlo
ven åpner for å slette eller sperre mangelfulle opp
lysninger i stedet for korrigere dem, dersom ster
ke personvernmessige hensyn taler for det. Be
stemmelsen skyldes at de uriktige eller ufullstendi
ge personopplysningene kan gi et så uheldig og
stigmatiserende bilde av den registrerte, at mar
kering og supplering åpenbart ikke gir noen til
fredsstillende løsning for den registrerte.
Utvalget har vurdert om tilsvarende bestem
melse bør gis for politiet, men anbefaler ikke dette.
Generelt må politiets behandling av personopplys
ninger anses som inngripende, selv om graden kan
variere. Personopplysningsloven skal spenne over
et bredt spekter av situasjoner, mens politiregister
loven er begrenset til politiets og påtalemyndig
hetens behandling av opplysninger. Utvalget me
ner etter en konkret vurdering av politiets behand
linger at det ikke er nødvendig med en slik be
stemmelse. Slik det fremgår i punkt 17.1.3.4, er det
som skiller opplysningene beheftet med feil som
ikke kan repareres fra dem utvalget kaller mangel
fulle, at det fra et personvernrettslig synspunkt
ikke er mulig å rette feilen ved å korrigere opplys
ningene, på samme måte som unøyaktige opplys
ninger korrigeres eller ufullstendige opplysninger
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utfylles. Utvalget er av den oppfatning at de fleste
av de tilfeller som ville falt inn under personopplys
ningsloven § 27 tredje ledd vil falle innenfor lovfor
slaget § 46 andre ledd. En ytterligere bestemmelse
synes således overflødig.

17.4.4.5

Den behandlingsansvarliges og
registrertes kontroll med sletting av
mangelfulle opplysninger

Utvalget anbefaler at sletting kun skjer i de tilfeller
hvor den registrerte samtykker til dette. Samtyk
kekravet er slik som beskrevet i lovutkastet § 2 nr.
7. Regelen sikrer at politiet ikke fjerner dokumentasjon av betydning for den registrerte. Dette forut
setter selvfølgelig at det fastsettes rutiner som sik
rer at den registrerte forstår konsekvensene av et
samtykke, blant annet at det senere kan føre til
rettstap på grunn av manglende mulighet til å do
kumentere feilregistrering. Samtykker den regist
rerte ikke, må opplysningene sperres.
Selv om den registrerte samtykker til sletting,
bør den behandlingsansvarlige kunne bestemme
at opplysningene ikke skal slettes, men sperres.
Også politiet kan i ettertid ha behov for å doku
mentere hva de har gjort, og må således ha rett til å
nekte sletting av opplysningene.
Både politiet og den registrerte har i praksis
mulighet til å nedlegge «veto» mot at opplysninge
ne slettes. Eneste unntak fra dette er der det er
åpenbart at opplysningene ikke vil ha noen betyd
ning som dokumentasjon. I så fall faller man tilbake på hovedregelen om sletting, jf. lovutkastet §
46 første ledd tredje punktum.
I mange situasjoner vil det ut fra kriminalitets
bekjempelsen ikke være mulig å innhente samtyk
ke fra den registrerte, for eksempel fordi han ikke
har innsyn. I disse situasjonene er utvalgets syn at
siden samtykke ikke kan innhentes må opplysnin
gene sperres, og ikke slettes.

17.4.4.6

Forholdet mellom arkivverkets regler og
sletting av mangelfulle opplysninger

Utgangspunktet er at arkivlovens regler om oppbe
varing av opplysningene vil gå foran politiregister
lovens sletteregler, i den forstand at arkivverdig
materiale skal overføres til arkivverket i stedet for
å slettes, se punkt 5.3 og 17.2.
Imidlertid foreslås det unntak fra arkivloven
der det slettes opplysninger beheftet med feil som
ikke lar seg reparere, jf. lovforslaget § 46 fjerde
ledd. Før opplysninger av denne type slettes, anbe
fales at Riksarkivaren høres. Dette er i samsvar
med regelen i personopplysningsloven og helsere

gisterloven, jf. arkivloven § 9 første ledd bokstav d.
Det vil likevel være slik at Datatilsynet, politiet
eller påtalemyndigheten har myndighet til å på
legge sletting i disse tilfellene, med unntak av der
som den behandlingsansvarlige krever opplysnin
gene sperret i stedet. Utvalget foreslår således
også endring i arkivloven i samsvar med dette.
I de tilfeller det er «åpenbart» at opplysningene
ikke må være nødvendige for dokumentasjonsbe
hov, er det heller ikke nødvendig med samtykke
fra Riksarkivaren for at opplysningene skal slettes,
da opplysningene faller utenfor arkivlovens anven
delsesområde, jf. arkivloven § 9 første ledd bokstav
d.

17.4.4.7

Opplysninger den registrerte ikke har
innsyn i

Politiets plikt til å rette, slette eller sperre opplys
ninger av eget tiltak er den samme uavhengig av
om den registrerte har innsyn i behandlingen eller
ikke. Det oppstår imidlertid et spørsmål om hvor
dan en rette- eller slettebegjæring fra den regist
rerte skal behandles der han ikke har innsyn.
Den registrerte kan være avskåret innsyn enten av hensyn til kriminalitetsbekjempelsen eller
av vernet av andre. En begjæring om retting og
sletting må av de samme hensyn behandles tilsva
rende som en innsynsbegjæring. Det må gis et
standardsvar som ikke røper om han er registrert,
se punkt 16.3.8.5.
Er det registrert mangelfulle, ulovlige eller
unødvendige opplysninger, må politiet agere i henhold til bestemmelsene i politiregisterloven. I til
legg kan den registrerte benytte seg av Datatilsy
nets kompetanse som tilsynsorgan, som er nær
mere beskrevet i punkt 21.5.2.2.

17.4.5

Den behandlingsansvarliges plikt til
å medvirke til at feilen ikke får
betydning for den registrerte

Utvalget anbefaler at den behandlingsansvarlige
pålegges en plikt til å motvirke at en feil får betyd
ning for den registrerte, dersom det er mulig. Sær
lig praktisk vil det være der mangelfulle opplysnin
ger er utlevert. Politiet må i så fall gi beskjed om at
de utleverte opplysningene er mangelfulle, på samme måte som de må gi beskjed om at opplysninger
er ikke-verifiserte, se lovforslaget § 28. Dersom
politiet for eksempel urettmessig har pågrepet en
person fordi opplysningene var mangelfulle, kan
det være nødvendig å gå ut i media og forklare
dette. Politiet må i slike situasjoner forsøke å strek
ke seg langt for å imøtekomme ønskene til den
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person som har blitt utsatt for en feil som har fått
betydning for ham.
Den registrerte som er blitt påført en skade
som er oppstått som følge av at opplysninger er
behandlet i strid med bestemmelser i eller i medhold av politiregisterloven, kan kreve erstatning,
noe utvalget kommer tilbake til i punkt 22.2. Utval
get har vurdert om den registrerte skal varsles når
det blir registrert mangelfulle opplysninger. Etter
utvalgets oppfatning vil det gå et skille mellom der
opplysningene er utlevert, og der de ikke er det.
Det vil alltid være mangelfulle opplysninger som
tilflyter politiet, herunder noen med feil som det
ikke er mulig å reparere. Det kan skape stor uro og
misnøye dersom politiet varsler den registrerte om
disse opplysningene, i stedet for at de selv retter,
sperrer eller sletter opplysningene med en gang.
Det nevnes at mange av opplysningene vil kunne
oppbevares i henhold til pool-reglene i lovutkastet
§ 9. Utvalget anbefaler derfor at behandlingsan
svarlig får varslingsplikt dersom mangelfulle opp
lysninger er utlevert til andre. Her vil behandlings
ansvarlig også være forpliktet til å varsle mottake
ren. Den registrertes rett til å bli varslet er imidler
tid knyttet til at han har innsyn i opplysningene,
slik at det også her gjøres unntak av hensyn til
kriminalitetsbekjempelsen og vernet av andre.

17.5 Opplysninger som er sterkt
belastende for den registrerte
17.5.1

Oversikt over problemstillingen

Problemstillingen er om opplysninger som føles
særlig belastende for den registrerte kan slettes
eller sperres, til tross for at opplysningene verken
er mangelfulle eller unødvendige, hvilket skiller
disse situasjonene fra det som er drøftet tidligere i
dette kapittelet. Drøftelsen her er kun knyttet til
behandling av opplysninger utenfor straffesaksbe
handlingen.

17.5.2

Nasjonale bestemmelser

Både i personopplysningsloven § 28 tredje ledd og
i helseregisterloven § 28 finnes bestemmelser om
at opplysninger kan kreves slettet eller sperret der
som de er «sterkt belastende», selv om de er uten
noen form for feil. Vilkåret er imidlertid at de «ikke
strider mot annen lov» og «er forsvarlig ut fra en
samlet vurdering av bl.a. andres behov for dokumen
tasjon, hensynet til den registrerte, kulturhistoriske
hensyn og de ressurser gjennomføringen av kravet
forutsetter». I personopplysningsloven understre
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kes at vilkårene skal være strenge. Helseregister
loven er mer åpen, men der omfatter bestemmelse
ne ikke pasientjournalene, men kun de landsdek
kende helseregistrene, og det legges vekt på egen
verdien av kontroll over egne helseopplysninger.

17.5.3

Utvalgets vurderinger

Utvalget har vurdert om det skal være en tilsvaren
de bestemmelse i politiregisterloven som i person
opplysningsloven § 28 tredje ledd og helseregister
loven § 28. Politiets behandling av personopplys
ninger er som utgangspunkt mer inngripende enn
mye annen behandling av personopplysninger. Po
litiregisterloven er ikke bygget på samme frivil
lighet og krav til samtykke som personopplys
ningsloven og helseregisterloven. De aller fleste, i
alle fall de som har rolle som mistenkt/siktet og
ofte også fornærmede, vil finne det belastende at
deres personopplysninger blir behandlet av politi
et. Likevel er det noen opplysninger som er mer
sensitive enn andre, og også i politiets behandling
kan det finnes opplysninger som er særlig belas
tende. Utvalget antar at det kan være situasjonen
for mange fornærmede, vitner og andre tredje
menn, samt for dem som urettmessig er blitt an
meldt eller mistenkt for en straffbar handling.
Utvalget anbefaler likevel ikke at det lages en
egen bestemmelse om at sterkt belastende opplys
ninger som behandles av politiet kan slettes. Årsa
ken er at opplysningene politiet behandler gene
relt er forholdsvis belastende. Videre kan en egen
bestemmelse føre til en meget stor pågang av ube
rettigede slettehenvendelser. At det ikke foreslås
en egen bestemmelse innebærer imidlertid ikke at
sterkt belastende opplysninger ikke kan slettes,
men vurderingen må imidlertid bero på den almin
nelige nødvendighetsvurderingen etter lovutkas
tet § 45, hvor det tas hensyn til om det ut fra
formålet med behandlingen er nødvendig å behol
de en opplysning som er sterkt belastende for den
opplysningen gjelder. Hva som skal anses som
sterkt belastende, vil bero på en helhetsvurdering.
Det kan ikke utelukkende legges vekt på den en
keltes oppfatning, men det må også ses hen til hva
som ordinært vil føles belastende. Situasjoner som
den enkelte føler ubehagelig, men som ordinært
sett ikke har personvernmessige konsekvenser,
bør normalt ikke kunne lede til sletting. Om politi
et ved en rundspørring i nabolaget finner ut at
noen overnatter i «feil» leilighet, er dette ikke slike
opplysninger som kan slettes. Utvalget henviser til
sin vurdering i punkt 16.3.6.2.
Før opplysningen slettes, må det som vanlig tas
stilling til om arkivloven går foran politiregisterlo
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ven, og krever at opplysningen skal avleveres til
arkivverket. Utvalget anbefaler ikke at det gjøres
unntak fra arkivlovens regler om oppbevaring, slik
det er gjort i personopplysningsloven. Anses en
sterkt belastende opplysning unødvendig, vil den
måtte overføres til arkivverket dersom den er be
varingsverdig. Dette må ses i sammenheng med at
opplysninger overført til arkivverket først gjøres
tilgjengelig etter 80 eller 100 år, se punkt 17.2.4.
Dette anses i denne sammenheng for en tilstrekke
lig beskyttelse av personvernet, da politiet ikke får
tilgang til opplysningene. Her har altså hensynet til
arkivverket gått foran personvernet, og dette må
ses i sammenheng med at opplysningene ikke er
beheftet med noen feil.
Dersom sletting av opplysninger medfører at et
dokument eller andre opplysninger som blir ståen
de, gir et åpenbart uriktig og misvisende bilde av
saken, hendelsen eller lignende, bør det vurderes
om hele dokumentet eller resterende bilder slet
tes. En slik plikt foreslås ikke tatt inn i loven.

17.6 Særlig om sperring av
opplysninger
17.6.1

Bruk av sperrede opplysninger

Slik det fremgår ovenfor, er hovedgrunnen til at
opplysninger sperres, og ikke slettes, at de senere
kan være nødvendige som dokumentasjon, for ek
sempel i forbindelse med et erstatningssøksmål.
En absolutt forutsetning for å basere lovgivningen
på sperreregler, og ikke sletteregler, må være at
opplysningene i ettertid ikke brukes til annet enn
dokumentasjonsformål. Det må imidlertid også
fastsettes sletteregler for sperrede opplysninger,
for eksempel ved den registrertes død, eller noe tid
etter.
Utvalget antar det vil kunne være situasjoner
hvor det kan oppstå ønske om å bruke opplysnin
ger som er sperret, utover til dokumentasjonsfor
mål. Det kan for eksempel komme saker, og særlig
alvorlige og høyt profilerte saker, hvor polititjenes
temenn mener at det ligger opplysninger av betyd
ning for oppklaring av saken i det sperrede materi
alet.
Utvalget går inn for en regel om at politiet og
påtalemyndigheten i straffesaker med strafferam
me på 10 år eller mer, eller for å forebygge et slikt
straffbart forhold, kan innhente rettens beslutning
om å få tilgang til sperrede opplysninger, dersom
man kjenner til at det finnes opplysninger av betyd
ning for saken. Det kan eksempelvis tenkes at poli
tiet i sitt etterretnings- eller forebyggende arbeid

har innhentet personopplysninger som det på inn
hentingstidspunktet ikke var anledning til å behandle, for eksempel at fjernsynsovervåking er be
nyttet uhjemlet i forebyggende øyemed. Disse kan
tenkes sperret. Dersom en tjenestemann senere
ser at det kan være en kobling mellom en straffe
sak under etterforsking og de opplysninger som i
sin tid ble innhentet i forebyggende øyemed, vil
det være uheldig om ikke et slikt «spor» skulle
kunne sjekkes ut, når det fortsatt er mulig fordi de
aktuelle opplysninger er sperret. Adgangen til slik
tilgang til sperrede opplysninger bør imidlertid for
beholdes de mest alvorlige sakene, hvilket foruten
hensynet til personvernet også normalt vil være
best i samsvar med så vel innsamlingsformål som
hensynet til å begrense ressursbruk. Det vil være
lite rimelig at sperrede opplysninger innhentet ek
sempelvis i forbindelse med et omfattende etterret
ningsprosjekt i forhold til internasjonal narkotika
trafikk skal kunne hentes frem for om mulig å gi
bidrag til oppklaring av et tyveri.
Utvalget ser det videre slik at det også i fore
byggende øyemed bør være rom for en slik adgang i forhold til alvorlig kriminalitet med straffe
ramme på 10 år eller mer. Det kan tenkes at politiet
blir klar over at opplysninger som nevnt ovenfor
kan bidra til å avverge en alvorlig straffbar hand
ling, for eksempel innførsel av et større parti nar
kotika, eventuelt et terroranslag. Det ville kunne
virke direkte støtende om opplysninger, hvis eksis
tens man kjenner, ikke skulle kunne hentes frem
for det formål å forhindre den straffbare handlin
gen.
Utvalget foreslår av rettssikkerhetsgrunner at
tillatelse til tilgang til sperrede opplysninger hos
Riksarkivaren (se nedenfor punkt 17.6.2) bør gis
av retten. I denne sammenheng bør reglene om
utleveringspålegg i straffeprosessloven §§ 210 føl
gende kunne gis anvendelse så langt de passer.
Bestemmelsen i § 210 omhandler ting som antas å
kunne ha betydning som bevis. Bestemmelsen må
ses i sammenheng med bestemmelsene om beslag, hvilket blant annet innebærer at den som
rammes av det skal underrettes, og kan kreve
spørsmålet om fortsatt beslag brakt inn for retten,
jf. straffeprosessloven § 208. Det kan imidlertid
tenkes tilfeller hvor det vil være ødeleggende for
etterforskingen eller den forebyggende virksom
heten at en som «rammes» blir underrettet. Utval
get mener av den grunn at også §§ 210a–c, jf. §
208a, bør få tilsvarende anvendelse i disse tilfelle
ne. Bestemmelsene i §§ 210 følgende omhandler
som nevnt ting av betydning som bevis, men må
like fullt kunne gis tilsvarende anvendelse når det
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er snakk om å forebygge eller avverge en alvorlig
straffbar handling.
Utvalget kan videre ikke se at den tilgangsmu
lighet til sperrede opplysninger som her foreslås
vil innebære et nevneverdig merarbeid for noen
parter. For det første vil det være forholdsvis få
opplysninger som sperres som følge av at de er
innhentet uhjemlet, og for det andre må det formo
des at det svært sjelden vil oppstå behov for å gå
tilbake til denne typen opplysninger. For at retten
skal kunne etterkomme begjæringer om slik tilgang, må det dessuten kunne kreves en viss identi
fisering av de sperrede opplysninger, slik at det
ikke blir rene «fisketurer» i tidligere sperrede opp
lysninger.

17.6.2

Praktiske sider ved sperring av
opplysninger

Opplysningene må sperres på en slik måte at de
ikke kan åpnes av politiet alene. At politiet alene
skulle kunne få tilgang til opplysningene ville nep
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pe gi den nødvendige tillit overfor den opplysnin
gene gjelder. Utvalget foreslår at Riksarkivaren
oppbevarer sperrede opplysninger. Utvalget er
innforstått med at dette normalt ligger utenfor ar
kivverkets oppgaver, og at opplysninger som sper
res sjelden vil være arkivmateriale. Riksarkivet er
imidlertid en nøytral part, som både politiet og den
registrerte kan ha tiltro til. Videre er arkivverket
vant til å behandle og oppbevare opplysninger.

17.7 Begjæring om retting, sperring
og sletting
Utvalget har i punkt 16.3.8 gått grundig igjennom
hvorledes begjæring om innsyn skal behandles.
Utvalget er av den oppfatning at de samme reglene
må gjelde begjæring om retting, sperring og slet
ting.
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Kapittel 18

Informasjonssikkerhet og internkontroll
18.1 Innledning
Informasjonssikkerhet og internkontroll har vært
viktig for utvalget. Internkontroll dreier seg om
planlagte og systematiske tiltak for å sikre imple
mentering av et gitt regelverk, mens informasjons
sikkerhet dreier seg om tekniske og organisatoris
ke tiltak for å fremme en tilfredsstillende beskyttel
se av opplysninger med hensyn til konfidensialitet,
integritet og tilgjengelighet. Det er to separate
krav som stilles til den behandlingsansvarlige og
behandlingen av opplysninger.
Det kan være grunn til innledningsvis å presi
sere at det også innenfor politiet er store forskjel
ler i behovet for skjermingstiltak. Politiet behand
ler alt fra opplysninger som er gradert i henhold til
sikkerhetsloven, til forholdsvis lite sensitiv infor
masjon av generell karakter, eventuelt uten per
sonopplysninger av særlig sensitiv art, eksempel
vis oversikt over stjålne kjøretøy. Enkelte typer
opplysninger i det alminnelige politiet krever imid
lertid svært høy sikkerhet, så som opplysninger fra
kommunikasjonskontroll, kriminaletterretnings
registre og opplysninger forbundet med bered
skapsarbeid. I andre tilfeller vil ikke enkeltstående
opplysninger i seg selv være spesielt skjermings
verdige, mens derimot sammenstillingen av man
ge opplysninger tilsier strenge sikkerhetstiltak.
Det store behovet for intern utveksling av og
tilgang til opplysninger tilsier i seg selv særlige
sikkerhetstiltak, eksempelvis i form av kommuni
kasjonssystemer med krypterte løsninger. Mange
ønsker å få uautorisert tilgang til politiets opplys
ningene. Politiet er således opptatt av egen sikker
het, og er vant til å forholde seg til informasjon
som er konfidensiell. Informasjonssikkerhet og in
ternkontroll vil sikre både den enkeltes personvern og at politiets arbeid blir effektivt.
Internkontrollen skal sikre at regelverket til en
hver tid gjennomføres og overholdes, og behand
les nærmere i punkt 18.3.
Informasjonssikkerheten er også viktig for po
litiet. Informasjonssikkerheten stiller krav til politi
ets utstyr, organisering og annet som må være
ivaretatt for at opplysningene som behandles skal
være sikre, både med tanke på å hindre uautorisert

tilgang og besørge at opplysningene er tilgjengeli
ge for politiet når det er nødvendig. Uten tilstrek
kelig sikkerhet for behandlingen, vil systemet bli
svært sårbart og usikkert, både for den registrerte
og for politiet. De nærmere krav behandles i punkt
18.4.
I punkt 18.5-18.8 behandles noen særskilte
spørsmål som oppstår i tilknytning til informa
sjonssikkerhet for politiet. Utvalget finner at særlig
sporbarhet i informasjonssystemet er viktig for
gjennomføringen av og kontroll med loven.
Innledningsvis har utvalget sett nærmere på
nasjonale og internasjonale rammer for lovgivnin
gen, se punkt 18.2.

18.2 Nasjonale og internasjonale
rammer for lovgivningen
18.2.1

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet er regulert i personopplys
ningsloven § 13, hvor det i første ledd står:
«Den behandlingsansvarlige og databehandle
ren skal gjennom planlagte og systematiske til
tak sørge for tilfredsstillende informasjonssik
kerhet med hensyn til konfidensialitet, integri
tet og tilgjengelighet ved behandling av person
opplysninger».
Ytterligere regler er fastsatt i bestemmelsen,
herunder kravet til dokumentasjon.
Bestemmelsene er utdypet i personopplys
ningsforskriften kapittel 2. Bestemmelsene er byg
get på ISO standard NS-ISO/IEC 17799, som igjen
bygger på BS 7799.
I personverndirektivet artikkel 17 nr. 1 står det
at
«den behandlingsansvarlige skal iverksette
hensiktsmessige tekniske og organisatoriske
tiltak for å beskytte personopplysninger mot
tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, mot tilfeldig
tap, mot ikke-autorisert endring, spredning el
ler tilgang, særlig når behandlingen omfatter
overføring av opplysninger i et nett, samt mot
enhver annen form for ulovlige behandling.
Disse tiltakene skal, idet det tas hensyn til nå
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værende utviklingstrinn i teknikken og kostna
dene ved iverksettingen, sørge for et tilstrekke
lig sikkerhetsnivå i forhold til de farer behand
lingen innebærer, og arten av opplysninger
som skal beskyttes».

18.2.2

Internkontroll

Internkontroll er regulert i personopplysningslo
ven § 14, hvor det i første ledd står:
«Den behandlingsansvarlige skal etablere og
holde vedlike planlagte og systematiske tiltak
som er nødvendige for å oppfylle kravene i eller
i medhold av denne loven, herunder sikre per
sonopplysningenes kvalitet».
Ytterligere bestemmelser følger av § 14.
Reglene er ytterligere spesifisert i personopp
lysningsforskriften kp. 3.
Personverndirektivet har visse spredte bestem
melser som pålegger den behandlingsansvarlige å
sørge for at regler overholdes. Slike bestemmelser
finnes blant annet i artikkel 6 nr. 2 om opplysninge
nes kvalitet, og artikkel 19 nr. 2 jf. artikkel 21 nr. 3
om krav til behandlinger som ikke er underlagt
meldeplikt.

18.2.3

Annet regelverk

Det er også et par andre regelverk som kan nevnes
i denne sammenheng. Beskyttelsesinstruksen 17.
mars 1972 nr. 3352 kommer til anvendelse ved
behandling av dokumenter som trenger beskyttel
se av andre grunner enn de som er nevnt i sikker
hetsloven med forskrifter. Noen av politiets doku
menter kan således falle inn under instruksen. Det
samme gjelder for sikkerhetsloven 20. mars 1998
nr. 10 med forskrifter.

Kapittel 18

til opplysningene. Kravet til internkontroll blir meget viktig.
Utvalget anbefaler at det stilles krav om at in
ternkontroll både foretas og at tiltakene kan doku
menteres. Kravet om dokumentasjon vil bidra til å
forenkle tilsynsorganets oppgaver, og er også nedfelt i personopplysningsloven.

18.3.2

Utformingen av krav til
internkontroll i lov og forskrift

Det er ønskelig at lovreguleringen om internkon
troll er identisk innenfor ulike sektorer. Årsaken
er at loven kun fastsetter de generelle normene, og
at de konkrete reglene må spesifiseres innenfor
hvert enkelt felt. Utvalget foreslår således at be
stemmelsen i politiregisterloven er tilsvarende den
i personopplysningsloven § 14.
Den generelle bestemmelsen i politiregisterlo
ven må utfylles med nærmere regler om intern
kontroll i politiet. I personopplysningsforskriften
er det gitt ytterligere bestemmelser i kp. 3. For
politiets del anbefaler utvalget at kravene til intern
kontroll spesifiseres ytterligere i forskrift. Om mulig, kan kravene være enda mer spesifikke enn i
personopplysningsforskriften, siden det her kun er
en sektor som reguleres, nemlig politi og påtale
myndighet. Med det er ikke bare opp til forskrifts
myndigheten å bestemme hvorledes internkon
trollen skal gjennomføres. I prinsippet er det or
ganet selv, altså politiet og påtalemyndigheten,
som er ansvarlig for å gjennomføre og dokumente
re internkontrollen. Uansett må det anses naturlig
at en del rutiner lages sentralt i politiet, slik at ikke
hvert enkelt distrikt eller særorgan må lage egne
rutiner.

18.4 Informasjonssikkerhet
18.3 Internkontroll

18.4.1

18.3.1

Informasjonssikkerhet dreier seg som nevnt inn
ledningsvis om tekniske og organisatoriske tiltak
for å fremme en tilfredsstillende beskyttelse av
opplysninger med hensyn til konfidensialitet, inte
gritet og tilgjengelighet. Det er flere årsaker til at
politiets behandling av personopplysninger må an
ses som en behandling med særlige sikkerhetsbe
hov. For det første behandles en rekke sensitive
opplysninger i politiets systemer. For det andre vil
det være mange som urettmessig ønsker å få tilgang til politiets systemer. Dette forsterkes ytterli
gere av at politiets «kunder» ikke er ukjente med å
begå ulovlige handlinger for å oppnå det de øns

Kravet til internkontroll

Årsaken til at personopplysningsloven fikk regler
om internkontroll var delvis at det var et viktig
virkemiddel for å bevisstgjøre den behandlingsan
svarlige og sikre at de plikter loven påla ble over
holdt, og delvis skulle reglene forenkle Datatilsy
nets tilsyn.
Utvalget mener at de samme hensyn gjør seg
gjeldende ved politiets behandling av opplysnin
ger. Behandling som skjer innenfor politiet og på
talemyndigheten er svært omfattende, opplysnin
gene er sensitive og det er mange som har tilgang

Kravet til informasjonssikkerhet
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ker. For det tredje er det svært mange som har
tilgang til opplysninger i politiet, slik at den «inter
ne trusselen» øker, i den forstand at faren øker for
både hendelige uhell og uaktsomme og forsettlige
overtredelser av regelverket.
Det er nedfelt krav til informasjonssikkerhet i
personopplysningsloven. Bestemmelsen er gene
rell, og fylles ut av personopplysningsforskriften
kp. 2. Utvalget foreslår at samme regler skal komme til anvendelse på politiets behandling av opp
lysninger. Det er en målsetting at lovbestemmelse
ne for informasjonssikkerhet skal være lik innen
for de ulike sektorer, slik at det kan fastsettes kon
krete utfyllende bestemmelser i forskrift innenfor
hver sektor. I Ot.prp. nr. 92 (1998-99) Om lov om
behandling av personopplysninger (personopplys
ningsloven) s. 114 andre spalte beskrives dette på
følgende måte:
«Det er ikke mulig å på forhånd oppstille ut
tømmende krav til hvor høy sikkerheten skal
være for ulike typer behandlinger. Loven angir
derfor sikkerhetsstandarder i form av krav til
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
Hva som skal til for at en konkret personopp
lysningsbehandling oppfyller disse kravene,
avhenger særlig av hvilke trusler personopp
lysningene er utsatt for. Betydelige trusler vil
typisk kreve strenge sikkerhetstiltak før krave
ne til konfidensialitet, integritet og tilgjenge
lighet er oppfylt».
Bestemmelsene som er nedfelt i personopplys
ningsforskriften kp. 2 må være minstekrav som
stilles til politiets og påtalemyndighetens informa
sjonssikkerhet. Det kan imidlertid oppstilles ytter
ligere krav, eller kravene kan spesifiseres ytterli
gere i forskrift. Avvik fra personopplysningsfor
skriften må ha en særlig begrunnelse. Utvalget har
ikke gått inn på innholdet i forskriftene, da dette er
et omfattende arbeid som krever høy teknisk kom
petanse. Det er imidlertid en forutsetning fra utval
gets side at det utarbeides forskrifter som skal
utfylle de generelle reglene i politiregisterloven, jf.
kapittel 24.

18.4.2

Plikter som påligger den
behandlingsansvarlige

Selv om de mer spesifikke kravene til informa
sjonssikkerhet skal fastsettes i forskrift, vil utval
get gi en kort skisse av hvilke krav som følger av
de alminnelige reglene, og som må være minste
krav til politiets behandling av opplysninger.
Selv om det er fastsatte regler i forskrifts form,
vil det gjenstå et stort arbeid for politiet og den
behandlingsansvarlige. Det er i utgangspunktet

den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at
sikkerhetskravene er oppfylt, men for politi og på
talemyndighet må det også tas hensyn til organisa
sjonsoppbygning. Det vil således være naturlig at
overordnede organer og særorganer har sentrale
roller i dette arbeidet, og det samme gjelder Politi
ets Datatjeneste. Det kan i denne sammenheng
nevnes at Politiets Datatjeneste allerede har utar
beidet en handlingsplan for IT-sikkerhet 2000
2004.
Å gjennomføre kravene til informasjonssikker
het og internkontroll er et omfattende arbeid, men
utvalget mener dette er absolutt nødvendig. Det
må utarbeides en rekke overordnede styringsdo
kumenter. Det må fastsettes sikkerhetsmål, som
omfatter beslutning om til hva og hvordan informa
sjonsteknologien skal benyttes i virksomheten.
For eksempel må det tas stilling til om opplysnin
gene skal behandles elektronisk eller ikke. På bak
grunn av dette må virksomheten utarbeide en sik
kerhetsstrategi. Strategien vil omfatte grunnleggen
de beslutning om organisering og gjennomføring
av sikkerhetsarbeid. For eksempel kan strategien
gå ut på at det skal iverksettes sikkerhetstiltak slik
at personer utenfor organisasjonen ikke får tilgang
til opplysningene i systemet.
Videre skal det foretas en risikovurdering. Risi
kovurderingen er et eget dokument. For det første
må det kartlegges hva slags behandling som fore
går, og hvilke typer opplysninger som behandles.
Videre må det fastsettes en akseptabel risiko for
virksomheten som sådan. Her er det sannsynlighe
ten for brudd og konsekvensen av brudd som er
det sentrale. Sannsynligheten refererer seg både
til eksterne og interne brudd, og de hendelige
uhell, uaktsomhet og de forsettlige overtredelser.
Konsekvensene refererer seg både til liv og helse,
økonomi og integritet. Det må kartlegges den risi
ko behandlingen av opplysninger innbærer i forhold til kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet
og integritet. Kravet til konfidensialitet skal sikre at
informasjonen ikke blir gjort tilgjengelig for uved
kommende. Kravet til integritet skal sikre at per
sonopplysninger ikke endres utilsiktet eller av
uvedkommende. Kravet til tilgjengelighet skal sikre
at personopplysningene er tilgjengelige for rett
messige brukere når de har behov for det.
Hvis det som eksempel tas utgangspunkt i en
sikkerhetsstrategi der personer utenfor organisa
sjonen ikke får tilgang til opplysningene i syste
met, må det i risikovurderingen tas stilling til hvor
sannsynlig dette er og i så fall hva som er konse
kvensen. Hvis sannsynligheten er høy og konse
kvensene fatale, må det iverksettes tiltak for å mot
virke slike sikkerhetsbrudd. Vurderingen må gjø
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res for både fysisk sikring og logisk sikring. Det
må tas stilling til hvorledes adgangskort/ID skal
benyttes og om politiets opplysninger bør ligge på
et skjermet nettverk. Politiet må for å komme
innenfor akseptabelt risikonivå iverksette løsnin
ger. Tilfredsstillende informasjonssikkerhet forut
setter etablering av både organisatoriske og tek
niske sikkerhetstiltak.

18.5 Sporbarhet i
informasjonssystemer
18.5.1

Krav om sporbarhet

Utvalget har vurdert om det skal pålegges at syste
mene politiet benytter skal være sporbare. Med
dette menes at det i ettertid kan konstateres hva
som er gjort i et dataanlegg/informasjonssystem,
herunder hvem som har fått tilgang til opplysnin
gene.
Utvalget anbefaler at politiets informasjonssy
stemer, som da omfatter all elektroniske behand
ling av opplysninger, skal være sporbare. Dette vil
i prinsippet være et kontrollerende tiltak i forhold
til at reglene i politiregisterloven overholdes. I fle
re straffesaker har det vært problemer med lekka
sjer, trolig fra politiet, og det har vist seg at kravet
til tjenestelig behov for å innhente opplysninger
ikke alltid respekteres. Politiregisterloven legger i
utgangspunktet opp til forholdsvis stor frihet for
politiet, og det er nødvendig å kunne kontrollere at
reglene blir overhold. Det er dette som ligger i
krav til «sporbarhet». Hvorledes dette skal gjøres,
vil variere fra behandling til behandling, og sann
synligvis endre seg i takt med den teknologiske
utviklingen.
Det anbefales at sporbarhet kombineres med
rutiner som raskt avdekker uautorisert bruk, og at
korrigerende tiltak iverksettes.

18.5.2

Bruk av opplysningene

Utvalget har sett nærmere på hva sporene i infor
masjonssystemene kan brukes til. Formålet med
innsamlingen er å kunne kontrollere at reglene i
politiregisterloven overholdes, og kunne reagere
på uautorisert bruk. Det vil også være mulig å se
hvilken autorisert bruk som har skjedd.
Utvalget anbefaler at opplysningene blant annet kan benyttes til kontroll av de ansatte i politiet,
da dette synes å være nødvendig for at regelverket
skal kunne overholdes på en hensiktmessig måte.
Det er en forutsetning for de andre reglene utval
get anbefaler at det skal være mulig å kontrollere
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hvem som internt har begått et sikkerhetsbrudd.
En slik kontroll anses imidlertid som så inngri
pende overfor de ansatte, at utvalget har valgt å
foreslå prinsippet lovfestet. Hvilken betydning et
eventuelt brudd på regler i politiregisterloven skal
få, vil bero på alminnelige arbeidsrettslige regler.
Videre må opplysningene kunne benyttes til å
administrere systemet, og avdekke og oppklare
brudd på sikkerheten i edb-systemet. Det siste
gjelder uavhengig av om det er en ansatt som er i
søkelyset. For eksempel vil det være mulig å be
nytte loggene til å anmelde brudd eller forsøk på
brudd på sikkerhetsrutiner i systemene.
Utvalget har drøftet hvor lenge opplysningene
skal kunne oppbevares. Utvalget foreslår at opplys
ningene oppbevares i minst 3 måneder. Det fo
reslås ingen lengste lagringstid, men opplysninge
ne kan ikke oppbevares lenger enn det er saklig
behov for. Nærmere regler om lagringslengde bør
gis i forskrift.

18.6 PST og graderte dokumenter
De fleste dokumenter og opplysninger PST behandler vil være graderte. For gradert informasjon
gjelder særlige sikkerhetskrav i henhold til sikker
hetsloven 20. mars 1998 nr. 3 med forskrifter. Det
te vil også gjelde for det alminnelige politi i den
grad de behandler gradert informasjon. Utvalget
legger til grunn at loven dekker sikkerhetsbeho
vene i disse sammenhenger.

18.7 Utlevering av opplysninger
Personopplysningsloven stiller normalt som krav
at den opplysningene utleveres til skal ha samme
sikkerhetsnivå som den som opplysningene utle
veres fra. Siden reglene om taushetsplikt og per
sonvern er forent i ett regelverk, vil det være taus
hetspliktsreglene som er de sentrale pliktene for
mottakeren. Disse reglene er nærmere beskrevet i
punkt 14.15. Utvalget anbefaler således ikke at det
oppstilles egne bestemmelser ut over det som føl
ger av taushetspliktsreglene ved utlevering av opp
lysninger med henblikk på sikkerhet.

18.8 Felles persondatabase
18.8.1

Innledning – begrepet
persondatabase

Flere politiorganer, og særlig Kripos, har ytret øns
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ke om en felles persondatabase. Årsaken har vært
at det er en rekke feilregistreringer i politiets regi
stre, og tidligere var det kostbart for politiet å slå
opp i FREG (se punkt 4.4).
Med felles persondatabase forstås et eget sy
stem hvor alle navn, adresser, fødselsnummer
med videre er lagret. I persondatabasen kan politi
et ha, eller ikke ha, søkeadgang i systemet. Ved
direkte søkeadgang vil politiet ved søk på et navn få
opp alle registre hos politiet der personen er re
gistrert. Dette kan gjelde alle politiets registre eller
det kan avgrenses, for eksempel til ikke å gjelde
forvaltningsregistrene. Dersom politiet ikke har di
rekte søkeadgang i persondatabasen, går politiet inn
via det enkelte register eller system, som igjen
henter navn, adresse med videre fra persondataba
sen. Det kan for eksempel være mulig ved at regis
teret eller systemet kobler seg til persondatabasen
ved en form for nøkkel, som så henter ut person
opplysningene.

18.8.2

Utvalgets vurderinger

Siden persondatabase er et aktuelt tema, har utval
get vurdert om det bør finnes en felles persondata
base. Uavhengig av hvilke av de to modellene som
drøftes, vil en felles persondatabase ha flere forde

ler. Ved endring i opplysninger om adresse, navn
med videre, vil det kun være persondatabasen det
er nødvendig å oppdatere. Videre har felles per
sondatabase en side mot den registrertes rettssik
kerhet, ved at den kan sikre at det er rett person
som registreres. Dette er også en sikkerhet for
politiet i deres arbeid. I tillegg vil politiet spare tid
ved at det ikke er nødvendig å gjøre oppdatering i
flere registre eller systemer når en person skifter
adresse.
Utvalget mener imidlertid at det går et skille
mellom de to modellene. Utvalget anbefaler ikke at
det ved søk i ett system skal være mulig å få treff
på alle registreringer av en person. Dette vil i man
ge situasjoner være et brudd på taushetsplikten,
hvor forutsetningene for å få tilgang til opplysnin
gene er at man har tjenestelig behov.
Utvalget er imidlertid positive til at det finnes
en modell hvor hvert register henter opplysninger
fra en persondatabase. Imidlertid vil politiets regi
stre bli mer sårbare dersom de er knyttet opp mot
en persondatabase. I så fall bør det vurderes å
benytte en allerede etablert persondatabase, for
eksempel Folkeregisteret.

NOU 2003: 21
Kriminalitetsbekjempelse og personvern

289
Kapittel 19

Kapittel 19

Meldeplikt
19.1 Oversikt over problemstillingene
I dette kapittelet ser utvalget nærmere på om det
skal være meldeplikt eller konsesjonsplikt for poli
tiets og påtalemyndighetens behandling av opplys
ninger. Da personopplysningsloven ble vedtatt ble
meldeplikt innført som hovedregel, mens konse
sjonsplikt var hovedregelen i den foregående per
sonregisterloven. Utvalget har derfor sett nærme
re på om det skal være meldeplikt for politiet i
samsvar med den generelle hovedregel, se punkt
19.5. Det er spørsmål om hva som er meldepliktig,
se punkt 19.6, hva en melding skal inneholde, se
punkt 19.7, hvem som er ansvarlig for å melde og
hvem det skal meldes til, se punkt 19.8, når det
skal meldes, se punkt 19.9, og om meldingene skal
være offentlig tilgjengelige, se punkt 19.11.

19.2 Terminologi
Det er en behandling som skal meldes. Slik det
fremgår av punkt 9.3.3, må det skilles mellom en
behandling, som refererer seg til konkret samling
av opplysninger, gjerne et register eller et system,
og å behandle, som er en betegnelse på politiets
bruk av opplysningene. Å behandle er definert i
lovutkastet § 2 nr. 2, og nærmere beskrevet i punkt
9.3.2.

19.3 Nasjonale og internasjonale
rammer for lovgivningen
Det følger av personopplysningsloven § 31 at
«[d]en behandlingsansvarlige skal gi melding til
Datatilsynet før a) behandling av personopplysnin
ger med elektroniske hjelpemidler». For behandlin
ger som inneholder sensitive opplysninger, er ho
vedregelen at behandlingen er konsesjonspliktig,
jf. personopplysningsloven § 33 første ledd. Datatil
synet har videre fått rett til å kreve konsesjon, uten
at det behandles sensitive opplysninger, dersom
behandlingen «åpenbart vil krenke tungtveiende
personverninteresser», jf. § 33 andre ledd.
Fra disse hovedreglene er det gjort unntak. For

det første er det ikke konsesjonsplikt for behand
ling av personopplysninger i organ for stat eller
kommune når behandlingen har hjemmel i egen
lov, jf. personopplysningsloven § 33 fjerde ledd.
For at unntaket skal komme til anvendelse, må
lovbestemmelsen gi tilstrekkelig veiledning om
behandlingen. Det er ikke nok at regelverket forut
setter en behandling. Behandlingen må være eks
plisitt regulert. Dette er en parallell vurdering med
den som må foretas etter personopplysingsloven §
5, se punkt 5.1.1.2. Selv om konsesjonsplikt er unn
tatt, må bestemmelsen forstås slik at behandlings
ansvarlig likevel har meldeplikt for disse behand
lingene etter personopplysningsloven § 31, da
Datatilsynet har alminnelige tilsynskompetanse,
se punkt 21.3.3. For det andre kan konsesjonsplikt
unntas i forskrift, jf. personopplysningsloven § 33
femte ledd. I personopplysningsforskriften kapittel
7 unntas både meldeplikt og konsesjonsplikt med
hjemmel i denne bestemmelsen for en rekke situa
sjoner.
Meldinger og konsesjoner er offentlig tilgjen
gelige.
Meldeplikten er nedfelt i personverndirektivet
artikkel 18. På samme måte som i personopplys
ningsloven kreves melding før behandlingen
iverksettes. I henhold til direktivet artikkel 21 nr. 2
skal tilsynsmyndigheten føre et offentlig tilgjenge
lig register over behandlinger som er meldt. For
behandlinger som kan innebære særlige farer for
den registrertes rettigheter og friheter, skal det
være forhåndskontroll, for eksempel ved konse
sjonsplikt, jf. artikkel 20 nr. 1. Direktivet åpner
ikke for unntak fra meldeplikten av hensyn til ri
kets sikkerhet eller kriminalitetsbekjempelse, slik
det er gjort ved en del andre rettigheter og plikter,
som for eksempel innsynsrett og informasjons
plikt.
I politirekommandasjonen oppstilles krav om
informasjonsplikt til kontrollmyndigheten for per
manente registre, jf. punkt 1.4. Det skal varsles om
filens natur, hvem som er ansvarlig for behandlin
gen, dets formål, typen data i registeret og til hvil
ke personer opplysningene kan utveksles. Det
samme vil gjelde for ad hoc-registre som oppret
tes. For ikke å skape unødig byråkrati, åpnes det

NOU 2003: 21

290
Kapittel 19

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

imidlertid for at det fastsettes retningslinjer for
hvilke ad hoc-registre som skal varsles. Registre
som blir opprettet for et bestemt formål og som
raskt blir slettet, er ikke nødvendig å varsle. I eva
lueringen av Europarådets politirekommandasjon
foreslås det at politiet må foreta forskjellige rappor
teringer til overordnet myndighet, for eksempel
hvor mange personer som er utsatt for «criminal
intelligence».
Utvalget er ikke kjent med praksis fra EMD
som har uttrykt et eksplisitt krav om meldeplikt for
behandling av personopplysninger. Derimot vil det
være en forutsetning for å kunne oppfylle det al
minnelige kravet om effektive og adekvate garanti
er mot misbruk at den registrerte og kontrollmyn
dighetene har kunnskap om behandlingen.

19.4 Meldepliktens formål
Meldeplikten har flere formål. Den skal gjøre be
handlingens formål og viktigste særtrekk tilgjen
gelig for offentligheten, slik at enhver kan få kjenn
skap til behandlingen og kontrollere om den er i
samsvar med de regler som gjelder for behandlin
gen. Å kjenne til behandlingen er en forutsetning
for den registrerte for at han skal kunne utøve sine
rettigheter. Videre bør kontrollmyndighetene ha
oversikt over behandlingene, for å kunne utføre
sin virksomhet. Meldingen kan også skape god
kontakt mellom behandlingsansvarlig og kontroll
organet.
Meldeplikt vil også skape en høyere bevissthet
om behandlingen hos den behandlingsansvarlige
og andre brukere av systemet, da meldeskjemaet
gjør det nødvendig å gå inn på detaljene ved aktuel
le regler av betydning for behandlingen. For ek
sempel må formål, opplysningstyper, sikkerhets
rutiner og lignende rapporteres.

19.5 Politiets plikt til å melde
behandlinger
Utvalget har vurdert om politiet skal pålegges mel
deplikt eller om behandlingene skal være konse
sjonspliktig. Utvalgets mener det er en forutsetning
for politiets behandling av personopplysninger at
offentligheten får kunnskap om den behandling
som skjer, slik at enhver kan ivareta sine rettighe
ter. Videre vil en oversikt over behandlingene gjøre
kontrollorganets arbeid enklere. Spørsmålet er
hvilke løsninger som fremmer de ovennevnte forut
setningene på en hensiktsmessig måte.
Utvalget foreslår at enhver behandling må

være hjemlet i lov eller forskrift før behandlingen
kan starte, se lovutkastet § 6 tredje ledd og punkt
24.4. På bakgrunn av dette synes det ikke nødven
dig med ytterligere forhåndskontroll, selv om be
handlingene kan være inngripende og inneholde
store mengder sensitive opplysninger. Den mest
hensiktsmessige løsningen synes derfor å være
meldeplikt. Både politiet, tilsynsorganet, allmenn
heten og den registrerte vil gjennom lovregule
ring, forskriftsregulering og meldeplikt få god
oversikt over behandlingene.
I henhold til personopplysningsloven er det
etablert en generell meldeordning til Datatilsynet.
Utvalget har for sine vurderinger tatt utgangs
punkt i denne, og sett om det er behov for endringer og tilpasninger i forhold til gjeldende ordning.
Et sentralt moment i vurderingen er at politiets
systemer og registre skal detaljreguleres i for
skrift. Det er en ordning som per i dag kun er
etablert innen helsesektoren gjennom helseregis
terloven. Dette kan begrunne enkelte forskjeller,
særlig med henblikk på meldingens innhold.

19.6 Behandlinger som skal meldes
19.6.1

Hva utløser meldeplikt?

Utgangspunktet i personopplysningsloven er at
alle behandlinger skal meldes. Utvalget anbefaler
at dette også skal gjelde for politiet. Det er i så fall
tre situasjoner hvor det oppstår meldeplikt:
– Ved en ny behandling
– Ved endringer i en behandling som allerede er
meldt (endringsmelding)
– En bestemt tidsperiode etter forrige melding
(fornyet melding)
I dette punktet har utvalget sett nærmere på hva
som er en ny behandling. Endringsmelding og for
nyet melding behandles i punkt 19.10.
Hva som skal regnes som en ny behandling, og
som således utløser meldeplikt, vil bero på en kon
kret vurdering. Det er ikke slik at det utløses mel
deplikt hver gang politiet registrerer nye opplys
ninger, eller hver gang det foretas en annen form
for operasjon, som innsamling, lagring, utlevering,
eller noen av de andre alternativene som er nevnt i
lovforslaget § 2 nr. 2.
Vurderingen av om det er en eller flere behand
linger har flere likhetstrekk med vurderingen av
om det foreligger ett eller flere formål, se punkt
11.4.1. I forarbeidene til helseregisterloven er det i
generelle termer beskrevet hva som skal anses
som en behandling:
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«Formålsbeskrivelsen, herunder en beskrivel
se av kilden til og adressaten for opplysningene
samt de ulike operasjonene eller håndteringer
opplysningene forutsettes å gjennomgå, er av
gjørende for om flere operasjoner skal anses å
være en behandling av helseopplysninger»
(se Ot.prp. nr. 5 (1999-2000) s. 71). Dette vil gjelde
også for politiet. Videre kan flere ulike person
vernmessige behov tale for at det er en ny behand
ling. Et typisk eksempel er vaktjournalen, som i
utgangspunktet består av flere andre behandlings
formål, men de særskilte personverninteressene
gjør at journalen må anses som et eget formål, og
også en egen behandling, se nærmere punkt
11.4.5.
I vurderingen av om en behandling hos politiet
utløser meldeplikt, kan det være hensiktsmessig å
ta utgangspunkt i registerbegrepet, hvor ethvert
register normalt utløser meldeplikt. For eksempel
vil BL utløse meldeplikt i hvert eneste distrikt.
Siden loven ikke er begrenset til registre, men
generelt omfatter behandling av opplysninger, vil
meldeplikten kunne gjelde mer enn registre. Be
handlinger som foretas utenfor de tradisjonelle
registrene, må også meldes, dersom det anses
som en egen behandling. Meldeplikten unngås
ikke ved at opplysningene behandles, herunder
lagres og brukes, utenfor de etablerte registrene.
Et politidistrikt kan ha flere meldinger som i og
for seg har samme formål, men som må meldes
hver for seg. Et praktisk eksempel er der politidi
striktet har lokale etterretningsregistre i tillegg til
Krimsys. Den behandlingsansvarlige må sende
melding både for det lokale etterretningsregister
og Krimsys. Det lokale registeret skiller seg ad fra
Krimsys, blant annet med tanke på hvem som har
tilgang til det. Men hvis politiet tar opplysninger
fra Krimsys, og behandler dem på en lokal PC, vil
dette i prinsippet fortsatt være Krimsys, selv om
opplysningene ikke oppbevares i registeret. Dette
er således ikke meldepliktig. Det kan imidlertid
tenkes unntak, for eksempel dersom den lokale PC
ikke tilfredsstiller informasjonssikkerhetskravene
i den opprinnelige meldingen. I så fall anses dette
som et nytt lokalt register, og altså en behandling
som må meldes.
Det som tidligere utløste konsesjonsplikt etter
personregisterloven, utløser nødvendigvis ikke
meldeplikt etter politiregisterloven. At opplysnin
gene flyttes over i et nytt fysisk register, der for
mål, tilgang, sikkerhet med videre er det samme,
utløser ikke meldeplikt. Dersom det for eksempel
lages et nytt og forbedret etterretningsregister,
hvor opplysningene, tilgang og alt annet er tilsva
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rende Krimsys, utløser det i utgangspunktet ikke
ny meldeplikt. Derimot kan det være nødvendig
med en endringsmelding, se punkt 19.10.

19.6.2

Særlig om tilslutningsmelding –
sentrale systemer

For sentrale systemer, det vil si hvor systemet er
landsdekkende i den forstand at alle eller de fleste
politidistrikter har tilgang til det, anbefaler utval
get at det skal være et delt behandlingsansvar, se
punkt 9.5.3.5.
Utvalget har vurdert hvilken betydning det får
for meldeplikten at det er delt behandlingsansvar.
Utgangspunktet er at den behandlingsansvarlige
har plikt til å melde sine behandlinger. Utvalget
anbefaler at dette også skal gjelde for behandlin
ger med delt behandlingsansvar, slik at både det
sentrale organet og det lokale organet er forpliktet
til å sende melding. Tilsvarende ordning finnes
allerede i Danmark, se punkt 6.2.1.2.
Utvalget anbefaler at det for sentrale systemer
benyttes en hovedmelding og en tilslutningsmel
ding. Hovedmeldingen sendes av den som er sen
tralt ansvarlig for registeret, og ofte vil det være
Kripos. Alle som har tilgang til systemet, sender en
tilslutningsmelding. Det nærmere innholdet i hen
holdsvis hovedmelding og tilslutningsmelding
fremgår i punkt 19.7.3. Løsningen har parallelle
trekk med Datatilsynets standardkonsesjoner.

19.6.3

Unntak fra meldeplikt – egne
behandlinger i en konkret straffesak

Utvalget har vurdert om det er grunn til å gjøre
unntak fra meldeplikten. Utvalget anbefaler at det
gjøres unntak for det tilfellet at det iverksettes
egne behandlinger i en konkret straffesak. Det er
vanlig at politiet i forbindelse med store straffe
saker oppretter egne registre, både for å holde
bedre oversikt over opplysningene i saken, og for å
sikre at ikke andre enn de som har saklig behov får
tilgang til opplysningene. Slike egne registre kan
bli å anse som egne behandlinger, da blant annet
formål og tilgang skiller seg fra BL og Strasak,
men utvalget har likevel kommet til at de bør være
unntatt meldeplikten. Dette er i samsvar med det
politirekommandasjonen åpner for, se punkt 19.3.
Utvalget finner at de hensyn som begrunner
meldeplikten i tilstrekkelig grad ivaretas uten at
slike «etterforskingsregistre» meldes særskilt. Det
som skjer i slike situasjoner er at opplysninger
som normalt lagres i BL tas ut, og systematiseres
på en annen måte. Dette må ses i sammenheng
med at de registrertes rettigheter i den enkelte
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straffesak ivaretas av egne prosessbestemmelser i
straffeprosessloven, uavhengig av lagringsmedi
um og sammenstilling av opplysninger. Utvalget
presiserer at de alminnelige saksbehandlingsreg
lene som gjelder for den enkelte straffesak ved
rørende dokumentinnsyn vil komme til anvendelse
uavhengig av hvor og hvordan opplysningene er
lagret.

19.6.4

Særlig om 4-månedersregelen

Politiet har som nevnt anledning til å oppbevare
opplysninger i 4 måneder uten at alle alminnelige
kvalitetskrav er oppfylt, jf. lovforslaget § 9, se nær
mere punkt 13.7. Siden lovutkastet ikke oppstiller
krav om at opplysningene skal behandles i et regis
ter eller et konkret sted, stilles det strenge krav til
at behandlingsansvarlig etablerer rutiner som
medfører at reglene blir overholdt. Ordningen kan
anses både som en egen behandling og som et
unntak fra kvalitetsreglene for andre behandlin
ger. Det må være opp til politiet hvorledes de velger å se på dette. Anses pool-ordningen som en
egen behandling, må den meldes på lik linje med
andre behandlinger. Anses den som et unntak fra
kvalitetsreglene i andre behandlinger, må det for
hver melding fremgå hvorledes behandlingsan
svarlig skal sikre seg mot at de strenge taushets
pliktsreglene brytes.

19.7 Meldingens innhold og form
19.7.1

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

I følge personopplysningsloven § 32 skal meldin
gen opplyse om «navn og adresse på den behand
lingsansvarlige og på dennes eventuelle representant
og databehandler, når behandlingen starter, hvem
som har det daglige ansvaret for å oppfylle den be
handlingsansvarliges plikter, formålet med behand
lingen, oversikt over hvilke typer personopplysninger
som skal behandles, hvor personopplysningene hentes
fra, det rettslige grunnlaget for innsamlingen av opp
lysningene, hvem personopplysningene vil bli utlevert
til, herunder eventuelle mottakere i andre stater og
hvilke sikkerhetstiltak som er knyttet til behandlin
gen». Dette er i samsvar med kravene i person
verndirektivet artikkel 19 nr. 1.

19.7.2

Alminnelig melding

Utvalget har vurdert om personopplysningslovens
modell for å melde skal komme til anvendelse på

politiets behandlinger, eller om det er særskilte
hensyn som taler for at reglene er annerledes. For
behandlinger som reguleres av personopplys
ningsloven vil meldeskjemaet ofte være den eneste
informasjonen kontrollmyndighetene har om be
handlingen. Politiets behandling avviker fra dette
ved at forskriftene forholdsvis detaljert angir ram
mene for og innholdet i behandlingen. Se nærmere
i punkt 24.4 om detaljnivået i forskriftsbestemmel
sene.
Mens forskriftene oppstiller generelle behand
lingsregler, skal meldingen gi en oversikt over
hvorledes systemet brukes hos den enkelte be
handlingsansvarlige. Der forskriftene gir valgfri
het, skal meldingen konkretisere hvordan behand
lingsansvarlig har valgt å gjøre det. Mens forskrif
tene oppstiller en norm, gir meldingen en beskri
velse av faktum. For eksempel kan en forskrift for
etterretningsregistre, slik som angitt i lovforslaget
§ 6 andre ledd nr. 1, fastslå at opplysninger skal
slettes etter 5 år. I meldingen for Krimsys, vil det
være naturlig at det spesifiseres hvorledes denne
generelle regel løses i henholdsvis personblankett,
hendelsesblankett og organisasjonsblankett, se
nærmere punkt 4.16.2.5 om dagens regler. Ut fra at
forskriftene oppstiller en generell norm, og mel
dingen gir en beskrivelse av faktum, bør forskrifte
nes detaljeringsgrad ikke ha noe å si for hva mel
dingen inneholder. I helseregisterloven, hvor for
skriftene har samme detaljeringsgrad som er an
befalt for politiregisterloven, er meldeplikten som i
personopplysningsloven.
For at politiet og allmennheten skal ha nytte av
meldingen, må den inneholde de samme opplys
ninger som etter personopplysningsloven.
Det må utarbeides ett standard meldeskjema.
Det er naturlig å ta utgangspunkt i konsesjonssøk
nadsskjemaet fra Datatilsynet, og ikke meldeplikt
skjemaet, fordi opplysningene hos politiet er sensi
tive. Skjemaet må imidlertid tilpasses politiet, hvor
det tas hensyn til hvilke opplysninger som behand
les, organisasjonens oppbygning, og hvem som
har eller får tilgang til opplysningene. Sentral opp
lysning vil også være om behandlingen baserer
seg på en særskilt metode, som ved kommunika
sjonskontroll. Andre forhold som bør med er spesi
fisering av type opplysninger, herunder om det er
ikke-verifiserte opplysninger, eller opplysninger
om personer som ikke er mistenkt for et konkret
straffbart forhold, og hvordan en eventuell behand
ling av opplysninger etter lovforslaget § 9 skal
løses.
Skjemaet bør utformes på en slik måte at politi
et kan melde behandlingene elektronisk.
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19.7.3

Hovedmelding og
tilslutningsmelding

Innholdet i en hovedmelding og en tilslutnings
melding kan variere noe i forhold til en alminnelig
melding, som beskrevet i punkt 19.7.2.
Hovedmeldingen må inneholde en oversikt
over systemet, og er tenkt å være lik en alminnelig
melding. Et sentralt poeng er at hovedmeldingen
avklarer ansvarsforholdene mellom det sentrale
organ og de lokale organene, se punkt 9.5.3.5 om
ansvarsforholdene.
I tilslutningsmeldingen må de særlige forhol
dene ved det lokale organet og dets behandling
fremkomme. Det er blant annet sentralt hvem som
har det daglige behandlingsansvaret. Det må videre fremkomme hvilke sikkerhetstiltak som finnes,
hvilken tilgang og rettigheter de har til systemet,
om det foreligger noen lokale instrukser med videre.
Det bør lages særskilte skjema for hovedmel
ding og tilslutningsmelding. Danmark har allerede
hovedmelding og tilslutningsmelding, og det kan
ses hen til deres løsninger, se nærmere punkt
6.2.1.2.

19.8 Ansvar for å melde og mottaker
av meldingen
19.8.1

Meldepliktig

Etter personopplysningsloven § 31 er det den be
handlingsansvarlige som er meldepliktig. Utvalget
anbefaler at det samme gjelder for politiet. Ved
tilslutningsmelding, vil både det sentrale og lokale
organet være meldepliktig med henholdsvis ho
vedmelding og tilslutningsmelding.

19.8.2

Mottaker av meldingen

For behandlinger som reguleres av personopplys
ningsloven er Datatilsynet mottaker av meldinge
ne, noe som er hensiktsmessig fordi de er tilsyn
sorgan. I helseregisterloven er også Datatilsynet
mottaker av meldingene.
Utvalget har vurdert om det er andre enn Data
tilsynet som bør motta meldingen fra behandlings
ansvarlig. En av hensiktene med meldeplikten er
at befolkningen skal kunne tilegne seg informa
sjon om hvilke behandlinger som foretas. Dette
taler for at Datatilsynet mottar meldingene, og gjør
de tilgjengelig på lik linje med andre meldinger.
Det mest hensiktsmessige vil være at den som har
tilsyns- og kontrollkompetanse også mottar mel

293
Kapittel 19

dingen. Datatilsynets rolle i så måte fremgår i ka
pittel 21, hvor Datatilsynet er gitt både tilsynsrett
og påleggsmyndighet. Imidlertid har også andre
organer i politiets og påtalemyndighetens organi
sasjon en kontrollerende rolle. Politidirektoratet er
klageorgan, og har en sentral rolle i kraft av sitt
mandat. Videre skal riksadvokaten føre kontroll
med straffesaker og taushetsplikten, mens EOS
utvalget er tilsynsorgan i forhold til PST. Det er
altså en rekke organer som har tilsynsfunksjoner i
forhold til politiets behandling av opplysninger.
Alle organene som nevnt over har et behov for
meldingen for å utøve sin tilsynsfunksjon på en
best mulig måte. Utvalget kan ikke se at det er noe
i veien for at alle organene mottar samme melding,
så lenge rammene for deres tilsynsfunksjon er
klart definert. I dagens situasjon, hvor det er mulig
å melde elektronisk, vil det ikke være en stor be
lastning for politiet å melde flere steder.
Sett fra den behandlingsansvarliges side, vil
det være en fordel å ha et organ hvor alle behand
linger kan meldes, uavhengig av hvem som har
tilsyn. Ved politiets behandling av personopplys
ninger i forvaltningsvirksomheten, melder politiet
behandlingen til Datatilsynet. Å melde behandlin
ger som faller innenfor politiregisterloven til Data
tilsynet, vil skape en enhetlig løsning. Politiet må
heller ikke ta stilling til om behandlingens formål
er i eller utenfor den enkelte straffesak og om det
derfor er riksadvokaten eller Politidirektoratet
som skal ha meldingen.
Utvalget foreslår at melding sendes til Datatil
synet. At det sendes melding til Datatilsynet, vil
kunne styrke Datatilsynets rolle som tilsynsorgan
og bidra til bedre kommunikasjon mellom Datatil
synet og politiet. Å melde til et eksternt kontroll
organ understreker alvoret i meldeplikten, og sik
rer på en bedre måte at Datatilsynet mottar meldin
gen. Politidirektoratet er klageorgan for meldinge
ne, og har således tilnærmet samme behov som
Datatilsynet for å ha tilgang til opplysningene. Det
er imidlertid ikke noe i veien for at politiet også
pålegges å melde til Politidirektoratet eller andre.
Dette må imidlertid antas å kunne gjøres i in
struks.
Det kan som vist tenkes at det kan være andre
enn Datatilsynet og Politidirektoratet som har behov for å få tilgang til meldingene. Selv om meldin
gene skal være tilgjengelige, siktes det her til mel
dingene i sin helhet, det vil si før opplysninger
eventuelt blir unntatt av hensyn til kriminalitetsbe
kjempelsen. Utvalget anbefaler derfor at det gis en
forskriftshjemmel, hvor Datatilsynet eller Politidi
rektoratet kan pålegges en plikt til å videreformid
le de meldingene de mottar fra politiet. Datatilsy
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net er godt kjent med meldeordningen, og har
gode forutsetninger for å etablere en ordning hvor
en melding overføres umiddelbart etter mottak.
Aktuelle organer er riksadvokaten og EOS-utvalget.

19.8.3

Meldeorganets plikter ved mottak av
meldingen

Når meldingen er innkommet til meldeorganene,
bør det gis en kvittering for at meldingen er mot
tatt. Kvitteringen er kun en konstatering av at mel
dingen er mottatt, og meldeorganet har ikke fore
tatt en materiell prøvelse av om behandlingen lig
ger innenfor lovens og forskriftenes rammer. For
flere meldinger vil det ligge innenfor tilsynsorga
nets oppgaver og kompetanse å foreta en slik vur
dering, og pålegge eventuelle endringer i eller
stans av behandlingen dersom de mener den ikke
har hjemmel, se punkt 21.5.3.
Meldeplikten danner utgangspunktet for den
behandlingsansvarliges informasjonsplikt. Tilsyns
organet vil imidlertid ha hjemmel til å kreve flere
opplysninger, dersom dette er nødvendig for at de
skal ivareta sine arbeidsoppgaver.
Dersom politiet iverksetter en behandling uten
at den er meldt, kan tilsynsorganet stanse behand
lingen frem til melding er sendt.

19.9 Tidspunkt for melding
Utvalget mener det er hensiktsmessig at politire
gisterloven viderefører den alminnelige bestem
melsen i personopplysningsloven § 31 andre ledd
om at meldingen må sendes 30 dager før behand
lingen starter.
Ved lovens ikrafttredelse vil det være en rekke
eksisterende behandlinger som må meldes. Utval
get ser det som naturlig at disse meldes kun kort
tid etter at loven trer i kraft, og at det bør fastsettes
nærmere overgangsregler for dette.

19.10 Endringsmelding og fornyet
melding
19.10.1

Innledning

I henhold til personopplysningsloven § 31 andre
ledd må det sendes ny melding dersom parametre
ne i meldingen endrer seg. Meldingen må sendes
før endringen tas i bruk.

19.10.2

Endringsmelding

Utvalget foreslår å videreføre bestemmelsen om at
ny melding må sendes dersom parametrene end
rer seg for politiets meldinger. Dette vil gjelde
både for alminnelig melding, hovedmelding og til
slutningsmelding. Plikten til å sende ny melding
gjelder uavhengig av om det er en endring i den
opprinnelige meldingen eller om endringen i be
handlingen er så stor at det må anses som en helt
ny behandling. Hensikten med og bruken av politi
ets meldinger tilsier at meldingene er oppdaterte
til enhver tid. For eksempel må det sendes ny
melding dersom en ny ansattegruppe får tilgang til
Krimsys, eller dersom det daglige behandlingsan
svaret overtas av en ny funksjon.

19.10.3

Fornyet melding

På samme måte som i personopplysningsloven §
31 tredje ledd anbefaler utvalget at det oppstilles et
krav om at det skal sendes fornyet melding 3 år
etter at forrige melding ble sendt. Hensikten med
bestemmelsen er å sikre god kvalitet på opplysnin
gene i meldingen, og det er hensiktmessig at politi
et etter 3 år ser på status på behandlingen, og
vurderer om det har skjedd noen endringer. Slik
vil også behandlinger som er opphørt kunne iden
tifiseres.
Det kan imidlertid oppstå spørsmål om fristens
utgangspunkt. Dersom det er sendt en mindre
endringsmelding, for eksempel fordi det er ny per
son som har det daglige behandlingsansvaret, er
dette ikke tilstrekkelig til å forskyve fristen. Dette
er annerledes dersom det har vært en full, ny gjen
nomgang av systemet etter 2 år og det er sendt ny
melding. I så fall må fristen for fornyet melding
løpe fra den nye gjennomgangen. For at fristen
skal forskyves, er det således nødvendig med en
tilnærmet full gjennomgang, slik som kreves i en
fornyet melding.

19.11 Tilgang til meldingene
Meldinger som sendes i henhold til personopplys
ningsloven skal Datatilsynet føre en systematisk
og offentlig fortegnelse over, jf. personopplys
ningsloven § 42 tredje ledd nr. 1.
Utvalget har vurdert om det er noen hensyn
som taler for en annen løsning enn den som følger
av personopplysningsloven eller om allmennheten
skal ha tilgang til meldingsinnholdet. Utvalgets
oppfatning er at meldingen skal gjøre det mulig for
enhver å gjøre seg kjent med politiets behandlin
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ger, og en nødvendig konsekvens er at meldinge
ne er offentlig tilgjengelige. I dette ligger at de er
tilgjengelige ved henvendelse til Datatilsynet eller
Politidirektoratet. I dag finnes meldinger tilgjenge
lig på Datatilsynets hjemmeside, noe utvalget me
ner er en fornuftig løsning, også for politiet.
Utvalget har vurdert nærmere hvilke deler av
meldingen som bør være offentlig tilgjengelige. Av
hensyn til kriminalitetsbekjempelsen eller rikets
sikkerhet kan det være aktuelt å unnta deler av en
melding. Dette er den samme løsningen som fin
nes i Danmark, se punkt 6.2.1.2. For eksempel vil
det være aktuelt ikke å offentliggjøre hvilke sikker
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hetstiltak man har for å sikre systemet. Utgangs
punktet er at det kun er de delene av meldingen
som kan skade kriminalitetsbekjempelsen eller ri
kets sikkerhet som kan unntas. Resten av meldin
gen må være offentlig tilgjengelig. Vurderingen av
hva som må unntas av hensyn til kriminalitetsbe
kjempelsen, er parallell med vurderingen om å
unnta innsyn, se punkt 16.3.6.2, men det må tas
hensyn til at det er forskjell på en allmenn, offentlig
tilgjengeliggjøring og et eventuelt innsyn i egne
opplysninger. Det skal mer til før innsyn i meldin
ger kan unntas enn innsyn i egne personopplysnin
ger.
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Kapittel 20

Klageordning og klageorgan
20.1 Oversikt over problemstillingen
I dette kapittelet ser utvalget nærmere på om det
skal være en klageordning for politiets behandling
av opplysninger, der det hevdes at politi og på
talemyndighet ikke har overholdt bestemmelser i
eller i medhold av politiregisterloven, og i så fall
hvem som kan klage og hva det kan klages over.
Innledningsvis i punkt 20.2 har utvalget sett
nærmere på hvilke klageordninger som gjelder ge
nerelt for politi og påtalemyndighet.
Det er vurdert hva det kan klages over i punkt
20.5. Det går et skille mellom klageadgangen i og
utenfor den enkelte straffesak. Utenfor den enkel
te straffesak har det vært sentralt å ta stilling til
politiregisterlovens klageregler i forhold til de al
minnelige klagereglene i forvaltningsloven, se
punkt 20.5.2.2.
Utvalget har vurdert hvem som skal være kla
georgan i punkt 20.5.4. For å sikre en reell klage
mulighet, er det vesentlig at klagebehandlingen
foretas av et forvaltningsorgan som tidligere ikke
har hatt direkte befatning med saken. I politiregis
terloven bør spørsmålet om hvem som skal være
klageorgan i noen grad være styrende for hvem
som kan være behandlingsansvarlig.
Avslutningsvis i punkt 20.5.5 ser utvalget nær
mere på hvilke saksbehandlingsregler som skal
anvendes.
Utvalget har ikke vurdert hvorvidt en eventuell
opprettelse av et nytt klageorgan for behandling av
klager mot politiet, jf. Ot.prp. nr. 96 (2002-2003)
Om lov om endringer i straffeprosessloven (ny or
ganisering av et eget etterforskingsorgan for politi
et og påtalemyndigheten), også kan omfatte politi
ets behandling av opplysninger.

20.2 Gjeldende klageordninger
innenfor politiet
20.2.1

Generelt om klageordningen

Politiets og påtalemyndighetens arbeidsoppgaver
og oppbygning er beskrevet i kapittel 3, og det gis

her kun en kort oversikt over dagens klageord
ning.
Riksadvokaten er den øverste ansvarlige for be
handlingen av den enkelte straffesak, og er klageor
gan for alle typer brudd på prosesslovgivningen,
herunder brudd på taushetspliktsreglene. For
straffesakene er reglene om klage regulert i straf
feprosessloven gjennom de alminnelige saksbe
handlingsreglene i straffeprosessloven og den al
minnelige klagebestemmelsen i straffeprosesslo
ven § 59a. Selv om klageretten i straffesaker etter
straffeprosessloven § 59a er begrenset, er det tra
disjon for at også andre avgjørelser enn det det er
klageadgang for blir behandlet.
Utenfor den enkelte straffesak er det Politidirek
toratet som behandler klager over enkeltsaker, jf.
rundskriv G-97/2000. Politidirektoratet er som for
valtningsorgan underlagt Justisdepartementet.
Før Politidirektoratet ble opprettet, var Justisde
partementet selv klageorgan. I prinsippet gjelder
de alminnelige reglene i forvaltningsloven for saks
behandlingen utenfor straffesakene.

20.2.2

Særlig om politiets registre

Før Politidirektoratet ble opprettet, var Justisde
partementet registereier for politiets registre.
Registereier tilsvarer langt på vei sentral behand
lingsansvarlig, se punkt 9.5.3.5.
Etter opprettelsen av Politidirektoratet, ble det
i brev fra Justisdepartementet til Politidirektoratet
den 13. desember 2000 (ref. 00/17721 PJ MA/
amr) forutsatt at Politidirektoratet overtok rollen
som klage- og tilsynsmyndighet for politiets regi
stre:
«Justisdepartementet legger opp til at dette
skal gjelde både for registre etablert med hjem
mel i strafferegistreringsloven, som for regi
stre etablert etter personregisterloven, evt.
med hjemmel i egen lov (for eksempel passlo
ven)».
Det fremgår at Justisdepartementet forutsetter
at Politidirektoratet også overtar det umiddelbare
tilsynsansvaret for registrene som er nevnt. Fra
Justisdepartementets side understrekes at dersom
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tilsyns- og klagemuligheten skal tilfredsstille al
minnelige forvaltningsprinsipper, må registeran
svaret (tilsvarende behandlingsansvaret) legges til
et underordnet organ. Registre hvor Politidirek
toratet selv er registeransvarlig må i utgangspunk
tet ha Justisdepartementet som klage- og tilsyns
myndighet, og det bør unngås at Politidirektoratet
har registeransvar. Videre bemerkes i brevet at
«Overvåkingssentralens registre» fortsatt vil ha Jus
tisdepartementet som klage- og tilsynsmyndighet,
og at det for registre/informasjonssystemer til
bruk i straffesakspleien, som Strasak og BL, vil
måtte tas hensyn til påtalemyndighetens bruker
og styringsbehov. Problemstillingene i brevet er
fulgt opp i brev fra Kripos til Politidirektoratet den
17. mars 2003 (ref. 2003/198), hvor det etterlyses
en avklaring på spørsmålene som reises i først
nevnte brev.
Brevene viser at det vil være en sammenheng
mellom behandlingsansvar og kontrollordninger.

20.2.3

SIS-loven

I SIS-loven § 19 finnes det en egen klageregel for
opplysninger som behandles i henhold til Schengen-avtalen. Bestemmelsen fastslår at den regist
rerte kan påklage avgjørelser om innsyn, retting
og sletting til departementet (det er antageligvis
en forglemmelse at dette ikke ble endret til Politi
direktoratet ved organets opprettelse). Bestem
melsen må ses i sammenheng med den registrer
tes rett til å henvende seg til Datatilsynet, se nær
mere punkt 21.3.4.

20.2.4

Nytt klage- og tilsynsorgan for
politiet

I september 2000 nedsatte riksadvokaten en ar
beidsgruppe som fikk til mandat å vurdere kvalite
ten på etterforskingen til SEFO. Arbeidsgruppen
skulle også se på om SEFO iverksatte etterfor
sking i de rette sakene. Gruppen, som ble ledet av
lagmann Anne Lise Rønneberg, avga sin utredning
i desember 2001. I rapporten foreslår arbeidsgrup
pen at det bør etableres et eget klage- og tilsynsor
gan til behandling av klager på politiet. Arbeids
gruppen viser til at det er fire sakstyper som kan
være aktuelle for behandling i et slikt organ: Kla
ger på tjenestemenns tjenesteutøvelse, påstander
om grov uforstand i tjenesten, trafikksaker (for
eksempel forfølgelseskjøring) og saker i forbindel
se med arbeidsulykker i politiet, rutinespørsmål,
systemfeil med videre. Arbeidsgruppen presiserer
at et slikt klageorgan ikke skal gripe inn i politi
mesterens arbeidsgiveransvar. Det anslås at nær
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mere 30 % av de anmeldelsene som inngis til SEFO
i realiteten er klager over kritikkverdige, men ikke
straffbare, forhold begått fra politiets side.
Rapporten har nå resultert i Ot.prp. nr. 96
(2002-2003) Om lov om endringer i straffeprosess
loven (ny organisering av et eget etterforskings
organ for politiet og påtalemyndigheten). Det
fremgår i kapittel 8 at departementet vil fortsette
arbeidet med spørsmålet om å opprette et eget
klageorgan, og at det gjennom dette arbeidet vil
søke å avklare hvilke typer saker som vil være
egnet for behandling i et slikt klageorgan og hvor
dan dette skal være organisert og sammensatt.
Klage over påtalevedtak følger reglene i straffepro
sessloven og klager over forvaltningsvedtak følger
reglene i forvaltningsloven, og omfattes ikke av
disse avgrensningene.
Det kan ikke utelukkes at et slikt eventuelt
fremtidig klageorgan også vil kunne komme til å få
oppgaver knyttet til klagebehandling og tilsyn et
ter politiregisterloven, under forutsetning at det
oppfyller kravene fastsatt i EMK artikkel 8. Utval
get har ikke tatt organet med i sin vurdering, da
opprettelse enda ikke er aktuelt, og det fremgår at
departementet vil komme tilbake til saken så raskt
som mulig.

20.3 Hensyn bak en klageordning
Hensynene bak klageordninger i forvaltningen er
delt. For det første skal de ivareta de private interessene til den som blir berørt av den beslutningen
som er fattet. Den enkelte skal beskyttes mot urik
tige vedtak og rettstap.
For det andre skal klageordninger ivareta of
fentlige interesser, som demokratihensynet og sty
ringen av forvaltningen. Adgangen til å få en forny
et prøvelse av en avgjørelse fra forvaltningen er en
sentral del av det såkalte forsvarlighetsprinsippet.
Det er også et generelt prinsipp at forvaltningens
egne avgjørelser bør prøves internt før den berørte
går til andre uavhengige organer, som domstole
ne, tilsynsorganer eller Sivilombudsmannen. Det
te forankres både generelt i intern kontroll og i at
overordnet organ skal ha kontroll med underord
net organs tjenesteutøvelse.

20.4 Klage i den enkelte straffesak
Riksadvokaten er det overordnede, uavhengige or
gan for straffesaksbehandlingen, og det er lang
tradisjon for at riksadvokaten har tilsyn med denne. Utvalget vil ikke foreslå at det gjøres noen
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endringer i denne ordningen. Dette innebærer at
riksadvokaten vil ha ansvaret for brudd på taus
hetsplikten i den enkelte straffesak.
Utvalget viser imidlertid til sin drøftelse i punkt
8.7.1, hvor lovens anvendelsesområde og grense
ne mot den enkelte straffesak trekkes. Straffesaks
systemene og de delene av en behandling som
faller innenfor lovens anvendelsesområde vil i prin
sippet også omfattes av klageordninger som be
skrevet nedenfor i punkt 20.5.2. I praksis inne
bærer dette at Politidirektoratet for eksempel blir
klageorgan for brudd på meldeplikt eller informa
sjonssikkerhet i tilknytning til straffesakssystemene,
som der straffesaksdokumentene behandles i BL.
Imidlertid vil det ikke være klageorgan for innsyn,
retting eller sletting.

20.5 Klage utenfor den enkelte
straffesak
20.5.1

Innledning

Alminnelig klagerett over enkeltvedtak fattet av
forvaltningen er nedfelt i forvaltningsloven. Innled
ningsvis gis en kort oversikt over regelverket, da
det vil sette rammene for klageadgangen etter poli
tiregisterloven.
Klageadgang etter forvaltningsloven er i ut
gangspunktet begrenset til enkeltvedtak. Likevel
kan forvaltningsorganer ofte behandle andre hen
vendelser, som klager, uten at de er rettslige for
pliktet til det. Forvaltningslovens klageregler kan
således ikke anses absolutt uttømmende. Alle
enkeltvedtakets sider kan påklages: Saksbehand
lingen, lovanvendelsen og skjønnet. Vedtaket kan
påklages helt eller delvis.
Ut over dette kan pålegg om opplysningsplikt
og avslag på dokumentinnsyn påklages, jf. forvalt
ningsloven §§ 14 og 21.

gjørelser om innsyn, retting og sletting er enkelt
vedtak. Det er åpenbart at dette er avgjørelser som
må kunne påklages i henhold til politiregisterlo
ven, og utvalget har derfor valgt å foreslå dette
eksplisitt. Det må også være mulig å klage på and
re avgjørelser som berører den enkeltes rettighe
ter gitt i medhold av politiregisterloven. Videre
synes det ryddig med en egen klagebestemmelse,
da ulike avgjørelser skal påklages til ulike organer.

20.5.2.2

Etter forvaltningslovens regler har alle med retts
lig klageinteresse i saken rett til å påklage et
enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 28. Bestem
melsen i lovforslaget § 50 er således ikke tenkt å
være uttømmende i forhold til klageadgang. Den
alminnelige klageadgangen etter forvaltningslo
ven kommer i tillegg så langt den passer. Utvalget
har imidlertid ikke funnet grunn til å spesifisere
dette i lovteksten, da det må antas å følge av en
alminnelig tolking av regelverket.

20.5.2.3

20.5.2.1

Hva det kan klages over
Utgangspunktet for vurderingen

Utvalget har vurdert om det er behov for å lage en
egen bestemmelse om klagerett. Det følger av for
valtningsloven at alle enkeltvedtak kan påklages,
jf. forvaltningsloven § 28, og utvalget har vurdert
om det er behov for å klargjøre klageadgangen for
behandling av opplysninger i politi og påtalemyn
dighet.
Utvalget har valgt å gi en egen bestemmelse
om klageadgangen for brudd på politiregisterlo
ven. Det har blant annet vært diskutert om av

Klage på avgjørelser som gjelder
vandelskontroll

Utvalget anbefaler at det skal være adgang til å
påklage alle sider ved en vandelskontroll, det vil si
både lovtolkingen, saksbehandlingen og skjønnet.
Mest praktisk må det antas å være å påklage skjøn
net, for eksempel der det anmerkes flere opplys
ninger eller verserende saker på en politiattest.
Det samme kan gjelde innholdet i en skikkethets
vurdering. Her vil det imidlertid også være mulig å
påklage selve vedtaket fattet på bakgrunn av skik
kethetsvurderingen.

20.5.2.4
20.5.2

Forholdet til andre med rettslig
klageinteresse i henhold til
forvaltningsloven

Klage på brudd på taushetsplikten

Generelt om klage på brudd på taushetsplikten
Utvalget anbefaler at adgangen til å påklage brudd
på taushetsplikten fastsettes i klagebestemmelsen.
En klage på brudd på taushetsplikten vil ikke med
føre en fornyet behandling av saken. En klage vil
således ha til hensikt å fastsette hvorvidt det foreligger brudd på taushetsplikten, uten at det nød
vendigvis gir noen rettigheter ut over det. Utvalget
anbefaler at den opplysningene gjelder skal ha en
slik rett, uavhengig av om han har såkalt rettslig
klageinteresse, og har derfor foreslått en egen be
stemmelse.
Det er utvalgets oppfatning at taushetsplikts
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reglene er svært viktige. At spørsmål om brudd
kan overprøves internt i politi og påtalemyndighet
er i seg selv et gode. Videre må det anses som
hensiktmessig at det finnes andre måter å over
prøve slike feil enn ved anmeldelse og en eventuell
straffesak.
Det å konstatere brudd på taushetsplikten kan
få konsekvenser. Dersom det konstateres at taus
hetsplikten er brutt ved urettmessig utlevering av
straffesaksdokumenter, kan disse kreves tilbakele
vert. Videre kan en konstatering av brudd på taus
hetsplikten få betydning for erstatningssøksmål.
For eksempel kan det tas med i et krav om uberet
tiget forfølgning etter at en sak er henlagt. Videre
er det en tendens til at presseomtale påberopes
som et straffeutmålingsmoment, og så lenge dette
er et gyldig argument, må et brudd på taushets
plikten som har ført til presseomtale antagelig veie
enda tyngre enn der dette ikke blir konsekvensen.

Særlig om klage på utlevering av opplysninger i
mottakerorganets interesse
Dersom den registrerte mener at opplysninger
urettmessig utleveres i mottakerorganets inter
esse, vil det i prinsippet alltid være et brudd på
taushetsplikten. Det som skiller disse situasjonene
fra andre brudd på taushetsplikten, er at opplysnin
gene ikke utleveres som ledd i politiets virksom
het. Situasjonen reiser således en særskilt pro
blemstilling om en klage skal ha oppsettende virk
ning. Oppsettende virkning vil gi klageretten et
mer reelt innhold, i den forstand at dersom opplys
ningene først er utlevert, er «skaden» for den re
gistrerte skjedd.
Utlevering av opplysninger i mottakerorganets
interesse spenner over en rekke ulike situasjoner.
I den ene enden av skalaen er det utlevering av
opplysninger til kontrollorganer med parallell
saksbehandling. I den andre enden er det utleve
ring av opplysninger til private parter. Det vil ikke
passe særlig godt med oppsettende virkning i alle
disse situasjonene. Utvalget foreslår at utlevering
av opplysninger i mottakerorganets interesse som
hovedregel pålegger politiet en informasjonsplikt,
jf. lovforslaget § 43 andre ledd. Utvalget anbefaler
at der politiet har informasjonsplikt, kan en klage
også gis oppsettende virkning. Dette er praktisk,
da den registrerte på forhånd blir gjort kjent med
utleveringen. Videre er det i disse situasjoner prak
tisk å gi oppsettende virkning, noe som også frem
går ved at det er særlige regler om oppsettende
virkning i forvaltningsloven § 14, § 20 femte ledd
og § 21 andre ledd. Politiet må organisere utleve
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ringen slik at informasjonsplikten oppfylles før utlevering skjer.
Utvalget foreslår at den alminnelige bestem
melsen i forvaltningsloven § 42 kommer til anven
delse. Videre anbefales at det i form av forskrift
kan gis nærmere regler om at klage skal gis opp
settende virkning for bestemte typer utlevering.

Klageorgan
På samme måte som tidligere, er det overordnet
påtalemyndighet som er adressat for klage på
brudd på taushetsplikten i straffesaker, mens det
utenfor straffesaker er Politidirektoratet som er
det alminnelige klageorganet. Er det Politidirek
toratet som anklages for å ha brutt taushetsplikten,
må klagen gå til Justisdepartementet.

20.5.2.5

Klage på avgjørelser om innsyn, retting,
sperring og sletting

Utvalget anbefaler at det skal være adgang til å
påklage avgjørelser om innsyn, retting, sperring
og sletting. Dette er i samsvar med SIS-loven § 19.
Utvalget anbefaler at dette fastsettes særskilt i poli
tiregisterloven.
Adgangen til å få innsyn eller rette, sperre og
slette opplysninger er den registrertes sentrale ret
tigheter, og det ivaretar hensynet til den registrer
tes rett til en korrekt avgjørelse at det er en klage
adgang. Videre vil det fremme hensynet til at for
valtningen har intern kontroll med egne avgjørel
ser.

20.5.2.6

Klage på avgjørelser om erstatning

Utvalget anbefaler at en avgjørelse om erstatning
kan påklages, på samme måte som i SIS-loven § 18.
Som i forvaltningsloven vil det være mulig å på
klage vedtaket helt eller delvis. For eksempel kan
det være praktisk kun å påklage utmålingen, der
som det er konstatert at det foreligger ansvars
grunnlag.

20.5.3

Den klageberettigede

Utvalget har vurdert hvem som skal være klage
berettiget etter politiregisterloven. Det er naturlig
at det er den registrerte som er klageberettiget.
Dette vil gjelde uansett hvilken tilknytning man
har til et sakskompleks, i motsetning til for eksem
pel varslingsplikt, som er begrenset til sentrale
aktører.
Det er adgang til å unnta innsynsrett dersom
vilkårene i lovforslaget § 44 er oppfylt. At en per
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son ikke vet seg registrert, kan etter utvalgets opp
fatning ikke medføre at klageretten blir avskåret.
Dette må ses i sammenheng med at den registrer
te også kan henvende seg til Datatilsynet som til
synsorgan, som kan ivareta den registrertes rettig
heter, se punkt 21.5.2.2. Utvalget anbefaler således
at både den registrerte og den som antar seg re
gistrert får klagerett. Andre som mener de har
klagerett må forholde seg til de alminnelige kla
gereglene i forvaltningsloven.

20.5.4
20.5.4.1

Klageorgan
Politidirektoratet som klageorgan

Generelt om Politidirektoratet som klageorgan
Utvalget har sett nærmere på hvilket organ som
bør være klageorgan. I forvaltningen er overordnet
organ normalt klageorgan. Politidirektoratet er det
alminnelige klageorganet for enkeltsaker innenfor
politiets forvaltningsoppgaver, se nærmere rund
skriv G-97/2000. Videre fremgår det av punkt
20.2.2 hvilken rolle Politidirektoratet har overfor
politiets registre. Dersom Politidirektoratet er kla
georgan, vil det få bedre kontroll med politiet og
kunne bidra til å fastsette en praksis innenfor om
rådet.
Utvalget foreslår på bakgrunn av det ovennevn
te at Politidirektoratet i normaltilfellene blir klage
organ. Å være klageorgan synes å samsvare godt
med de oppgaver som naturlig tilligger Politidirek
toratet. Hvilket politiorgan som er klageorgan må
også ses i sammenheng med hvem som har be
handlingsansvaret. Slik utvalget påpeker i punkt
9.5, og som Justisdepartementet selv påpeker i
brev til Politidirektoratet, se punkt 20.2.2, kan ikke
samme organ ha både behandlingsansvar og være
kontrollorgan. Utvalgets forslag er at behandlings
ansvaret legges så nært behandlingen som mulig,
det vil si i politidistriktene og hos særorganene. I
praksis vil det at Politidirektoratet er klageorgan
vanskeliggjøre at det også har behandlingsansvar.
På bakgrunn av dette foreslår utvalget også å
endre SIS-loven § 19 første ledd, slik at Politidirek
toratet også blir klageorgan for disse avgjørelsene.
Det må antas at det var en forglemmelse at dette
ikke ble endret ved opprettelsen av Politidirektora
tet.

Datatilsynets rett til å uttale seg ved klager
I SIS-loven § 19 er Justisdepartementet klageor
gan, men Datatilsynet skal høres før beslutning
fattes. Det følger av Ot.prp. nr. 56 (1998-99) s. 84
andre spalte at:

«Når man samtidig pålegger departementet å
innhente Datatilsynets uttalelse før klagen av
gjøres, sikrer man at personvernhensyn blir
grundig vurdert og den enkeltes rettssikkerhet
blir best mulig ivaretatt».
Utvalget anbefaler at den samme løsningen be
nyttes for behandling av opplysninger i politiet
utenfor SIS-loven. Dette må ses i sammenheng
med at det er Datatilsynet som er tilsynsorgan. Det
har en egenverdi at reglene er like for all behand
ling av opplysninger i politiet. Videre mener utval
get at både den registrertes personvern og krimi
nalitetsbekjempelsen ivaretas best dersom Datatil
synet får uttale seg før avgjørelsen treffes. Dette vil
også kunne bidra til at politiet og Datatilsynet kom
muniserer på en hensiktsmessig måte, og at de
fleste saker kan løses i minnelighet, uten at det blir
nødvendig for Datatilsynet å benytte seg av på
leggskompetansen.
Utvalget anbefaler imidlertid at Datatilsynets
rett til å uttale seg begrenses til de klagesaker som
ligger innenfor Datatilsynets kjernekompetanse.
Ut fra utvalgets vurdering vil det være naturlig at
Datatilsynet har rett til å uttale seg i forbindelse
med klage på innsyn, retting, sperring og sletting,
jf. lovforslaget § 50 første ledd nr. 3.
Datatilsynets rett til å uttale seg i klagesaker vil
være et moment i vurderingen av om det er effek
tive garantier mot misbruk, slik kravet er etter
praksis fra EMD, se punkt 21.2.2. Sett fra dette
synspunktet mener utvalget det er viktig at Datatil
synet høres allerede på dette stadiet.

20.5.4.2

Henvendelser til Datatilsynet

Utvalget har drøftet hva som skal gjøres dersom
Datatilsynet mottar henvendelser fra publikum. I
utgangspunktet er Datatilsynet ingen klagein
stans, i den forstand at de er pliktig til å behandle
noe som fremstår som en klage fra en person.
Imidlertid har de en tilsynskompetanse som de
selv har frihet til å benytte. Dette kommer utvalget
tilbake til nedenfor i punkt 21.5.2.
Første problemstilling er om den interne klage
adgangen til Politidirektoratet må være uttømt før
den registrerte kan rette sine henvendelser til
Datatilsynet. Ved vedtagelsen av SIS-loven var det
opprinnelig foreslått at klageadgangen måtte være
uttømt, men departementet gikk vekk fra forsla
get. Utvalget kan heller ikke se at det er nødvendig
i forhold til politiregisterloven. Imidlertid mener
utvalget at det vil være av interesse for Politidirek
toratet å være kjent med de henvendelser som
kommer til Datatilsynet, på samme måte som
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Datatilsynet skal uttale seg før direktoratet treffer
et vedtak. Utvalget mener det ikke er naturlig at
Politidirektoratet får en lovfestet rett til å uttale seg
når Datatilsynet fatter vedtak på bakgrunn av til
syn, men det forutsettes imidlertid at de to organe
ne også samarbeider når Datatilsynet behandler
saker.
Det kan tenkes at Datatilsynet mottar henven
delser som ikke faller innenfor deres kompetanse
å kontrollere. Det kan for eksempel være klager
som gjelder den enkelte straffesak eller politifagli
ge spørsmål som innsyn. I de tilfellene skal klagen
sendes over til behandling til rett organ.

20.5.5

Kapittel 20

Saksbehandlingsregler

Utvalget har vurdert å foreslå egne saksbehand
lingsregler for klagebehandlingen, men har ikke
funnet det hensiktsmessig, og anbefaler i stedet at
forvaltningslovens regler i kapittel VI kommer til
anvendelse så langt de passer. Det vil være situa
sjoner hvor reglene ikke vil være hensiktsmessige,
som for eksempel partsinnsyn, og det er således
foreslått en forskriftshjemmel, slik at det kan gjø
res unntak fra reglene.
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Kapittel 21

Tilsynsordning
21.1 Oversikt over problemstillingen
I dette kapittelet ser utvalget nærmere på en til
synsordning, herunder hvem som skal være til
synsorgan og hvilken kompetanse organet skal ha.
Innledningsvis er det gitt en oversikt over de inter
nasjonale rammene for lovgivningen. EMDs prak
sis er svært sentral på dette punktet, da det oppstil
les et krav om hensiktsmessige og effektive garan
tier mot misbruk, herunder gode kontrollordnin
ger, se punkt 21.2.2. Utvalget har gitt en
beskrivelse av relevante tilsynsordninger, som et
utgangspunkt for vurderingen av en tilsynsord
ning etter politiregisterloven, se punkt 21.3.
I punkt 21.4 og 21.5 drøftes tilsynsadgang og
påleggskompetanse fortløpende, henholdsvis i og
utenfor straffesak.
Med bakgrunn i kravet om hensiktsmessige og
effektive garantier mot misbruk, har utvalget sett
nærmere på en ordning med personvernombud i
punkt 21.8

21.2 Internasjonale rammer for
lovgivningen
21.2.1

Personverndirektivet og
politirekommandasjonen

I personverndirektivet reguleres tilsynsoppgavene
i artikkel 28, hvor det står:
«Hver medlemsstat skal fastsette at én eller
flere offentlige myndigheter skal ha til oppgave
å overvåke anvendelsen på dens territorium av
de bestemmelser som medlemsstatene vedtar i
henhold til dette direktiv. Disse myndighetene
skal i full uavhengighet utføre de oppgaver de
er pålagt».
Kontrollmyndighetens uavhengighet under
strekes i direktivets fortale punkt 62:
«Opprettelsen av tilsynsmyndigheter i med
lemsstatene som utøver sine funksjoner i full
uavhengighet, er av avgjørende betydning for
personvernet i forbindelse med behandlingen
av personopplysninger. Disse myndigheter må

ha de nødvendige virkemidler for å utføre sine
oppgaver, herunder myndighet til å foreta un
dersøkelser og til å gripe inn, særlig i forbindel
se med klager, samt myndighet til å opptre som
part i rettssaker. Myndighetene skal også bidra
til å sikre innsyn i behandlinger av opplysnin
ger i den medlemsstat den er underlagt».
Av politirekommandasjonen punkt 1.1 følger
det at alle stater skal ha en uavhengig kontrollmyn
dighet utenfor politisektoren, som skal være an
svarlig for å sikre at de prinsippene som er nedfelt i
rekommandasjonen blir overholdt. Rekommanda
sjonen anbefaler at en slik kontrollmyndighet til
legges de alminnelige personvernmyndighetene,
fordi de vil spille en sentral rolle i å sette rammer
for behandlingen av personopplysninger. Dersom
kontrollen legges utenfor de alminnelige person
vernmyndighetene, må organet ikke være under
lagt politiets instruksjonsmyndighet. Det er ikke
nødvendig at kontrollorganet er et kollegialt or
gan, men det må ha tilstrekkelige ressurser til å ha
en reell mulighet til å kontrollere virksomheten.

21.2.2

EMK artikkel 8

Et av de sentrale kravene EMD har innfortolket i
EMK artikkel 8, er kravet til tilfredsstillende og
effektive garantier mot misbruk, se nærmere
punkt 5.2.2.5. Hvilke krav som stilles til garantiene,
vil variere med inngrepets art. EMD har i begren
set grad uttalt seg om type garantier, da landenes
skjønnsmargin er forholdsvis vid i forhold til dette,
og det kun foretas en konkret vurdering i den en
kelte sak av om de eksisterende garantiene effek
tivt hindrer misbruk.
Det finnes mer generelle betraktninger som
sier noe om hvilket nivå garantiene må ligge på. I
Klass – Tyskland, 6. september 1978, punkt 55 ble
det uttalt:
«(...) should be subject to an effective control
which should normally be assured by the judi
ciary, at least in the last resort, judicial control
offering the best guarantees of independence,
impartiality and a proper procedure.»
Slik det fremgår i Leander-dommen, 26. mars
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1997, avsnitt 60, må det være adekvate og effektive
garantier mot misbruk av regelverket og over
grep.:
«Nevertheless, in view of the risk that a system
of secret surveillance for the protection of na
tional security poses of undermining or even
destroying democracy on the ground of defen
ding it, the Court must be satisfied that there
exist adequate and effective guarantees against
abuse.»
I Rotaru-dommen (Rotaur – Romania, 4. mai
2000) artikkel 59 uttales:
«The Court must also be satisfied that there
exist adequate and effective safeguards against
abuse, since a system of secret surveillance
designed to protect national security entails the
risk of undermining or even destroying demo
cracy on the ground of defending it (see the
Klass and Others judgment cited above, pp.
23-24, §§ 49-50).
In order for systems of secret surveillance
to be compatible with Article 8 of the Conven
tion, they must contain safeguards established
by law which apply to the supervision of the
relevant services’ activities. Supervision proce
dures must follow the values of a democratic
society as faithfully as possible, in particular
the rule of law, which is expressly referred to in
the Preamble to the Convention. The rule of
law implies, inter alia, that interference by the
executive authorities with an individual’s rights
should be subject to effective supervision,
which should normally be carried out by the
judiciary, at least in the last resort, since judici
al control affords the best guarantees of inde
pendence, impartiality and a proper procedure
(see the Klass and Others judgment cited abo
ve, pp. 25-26, § 55)».
Møse s. 407 oppsummerer rettspraksis fra
EMD i tilknytning til spørsmålet som følger:
«Lovgiveren har et visst, men ikke ubegrenset
spillerom. Det må eksistere tilfredsstillende og
effektive garantier mot misbruk. Domstolen vil
her foreta en konkret vurdering av ordningen.
Relevante momenter er arten, omfanget og va
righeten av kontrolltiltakene, grunnlaget for
dem, hvilke myndigheter som har kompetanse
til å gi tillatelse, utføre og kontrollere slike inn
grep, samt hvilke nasjonale prøvningsinstanser
som finnes».
Utgangspunktet er at den registrerte skal kunne kontrollere og overprøve den behandlingen
som skjer. Normalt kan dette skje ved domstolsbe
handling, ved at den registrerte går til sak for å få
prøvet spørsmålet. Domstolskontroll er det som
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omtales som den mest uavhengige og effektive
kontrollen. Selv om selve skjønnsutøvelsen kan
være unndratt domstolens prøvelsesrett, må likevel vilkårene for overprøvelse etter EMK artikkel 8
anses å være oppfylt.
Domstolskontroll vil ikke være mulig der den
registrerte ikke har innsyn eller annen tilgang til
egne personopplysninger, av den grunn at domsto
len heller ikke har innsyn i opplysningene. Oven
nevnte praksis fra EMD understreker at i de tilfel
ler hvor den registrerte er unndratt innsyn, må
kravene til adekvate og effektive garantier mot
misbruk være strengere enn ellers. I kravet om at
den enkelte skal få en effektiv kontroll av sine
rettigheter, ligger blant annet at den registrerte
skal ha en rett til å få overprøvd beslutninger fattet
i tilknytning til behandlingen, som avslag på inn
syn eller retting, eller der behandlingsansvarlig
ikke vil avslutte en behandling den registrerte me
ner skjer i strid med loven, for eksempel til ulovlig
sekundærbruk. Siden domstolene også er unn
dratt innsyn, må det opprettes andre kontrollord
ninger som anses tilfredsstillende i et demokratisk
samfunn.
En retningsgivende dom i forhold til kontroll
ordninger er Leander-dommen, hvor EMD vurder
te det slik at kravene i artikkel 8 var oppfylt. Her
ble det særlig lagt vekt på at det fantes et «National
Police Board», hvor medlemmene var, eller hadde
vært, representanter i Riksdagen (Sveriges nasjo
nalforsamling). Før utlevering av opplysningene
ble organet hørt, og hvert av medlemmene kunne
nedlegge veto mot utlevering. Dersom veto ble
nedlagt, var det kun regjeringen som kunne be
slutte utlevering. EMD uttaler i avsnitt 65:
«This direct and regular control over the most
important aspect of the register – the release of
information – provides a major safeguard
against abuse».
I tillegg fantes Riksdagens justitieutskott og
rådgivende organer som Ombudsmannen og Justi
tiekansleren, som alle hadde innsyn i opplysninge
ne.
Utvalget mener på bakgrunn av ovennevnte at
Norge er forpliktet til å lage et regelverk som gir
effektive og adekvate garantier mot misbruk. Sær
lig må det ses nærmere på hvorledes dette skal
gjennomføres der den registrerte ikke har innsyn
eller at behandlingen skjer uten at han kjenner til
det. I slike tilfeller synes EMD å ha oppstilt et krav
om et uavhengig kontrollorgan.
Ut over dette har den enkelte stat en viss «mar
gin of appreciation», det vil si en skjønnsmargin, i
forhold til hvilke kontrollordninger som skal fast
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settes, se nærmere punkt 5.2.2. Lovgiver står såle
des forholdsvis fritt i forhold til hvilke kontroll
ordninger han vil opprette, under forutsetning av
at ordningen sett under ett, tilfredsstiller konven
sjonens krav.

21.3 Oversikt over gjeldende rett –
alternative modeller
21.3.1

Innledning

Det alminnelige kontroll- og tilsynsorganet for behandling av personopplysninger er Datatilsynet.
Videre har politiet overordnede organer som ut
fører alminnelig tilsyn, som Politidirektoratet.
Dernest finnes mer generelle former for kon
trollordninger. Som nevnt innledningsvis har den
enkelte rett til domstolskontroll, dersom han har
innsyn, men uten innsyn blir det praktisk vanske
lig. Den enkelte har rett til å klage til Sivilombuds
mannen. Sivilombudsmannen har behandlet en del
saker om politiets registre, særlig om utlevering av
opplysninger ved opptak til Politihøgskolen.
Utvalget vil nedenfor gi en kort presentasjon av
noen av dagens kontrollordninger, slik at det er
mulig å ta stilling til hvorledes hensiktsmessige og
effektive garantier mot misbruk, og effektiv prø
ving, skal etableres. Det gis en oversikt over politi
ets generelle kontrollordninger, samt tilsyn etter
personopplysningsloven, SIS-loven og helseregis
terloven. Avslutningsvis i punkt 21.3.6 har utvalget
sett nærmere på alternative modeller.

21.3.2

Politiets oppbygning og
kontrollordninger

Politidirektoratet har ansvaret for ledelse og opp
følging av politidistriktene og politiets særorganer,
hvor hovedoppgavene vil være strategisk og opera
tiv samordning, etatsledelse, personal- og organi
sasjonsutvikling, støtte- og tilsynsoppgaver, for
valtningsoppgaver, beredskap, samt behandling av
klagesaker. Politidirektoratet er underlagt Justis
departementet, og handler under justisministe
rens konstitusjonelle ansvar. Politidirektoratet har
alminnelig instruksjonsmyndighet innenfor sitt
område.
Riksadvokaten har det øverste ansvaret for
straffesaksbehandlingen, og er i denne relasjon
bare underlagt regjeringen. Overordnet påtale
myndighet har alminnelig instruksjonsmyndighet
innenfor sitt område.
PST er underlagt Justisdepartementet. Det er
imidlertid opprettet et eget tilsynsorgan ved lov,

EOS-utvalget, som skal kontrollere PSTs virksom
het, jf. lov om kontroll med de hemmelige tjenes
tene 3. februar 1995 nr. 7. Dette er nærmere be
skrevet i punkt 23.12. Formålet med kontrollen
fremgår av § 2, hvor det er sentralt «å klarlegge om
og forebygge at det øves urett mot noen, herunder
påse at det ikke nyttes mer inngripende midler enn
det som er nødvendig etter forholdene». Formålet er
imidlertid rent kontrollerende, og utvalget kan
ikke instruere de kontrollerte organer. Det er
imidlertid praksis at PST følger EOS-utvalgets an
befaling.
SEFO (de særskilte etterforskingsorganene for
politisaker) har hjemmel i straffeprosessloven § 67
sjette ledd, jf. påtaleinstruksen kp. 34. SEFO etter
forsker i saker som gjelder anmeldelse av eller
mistanke mot embets- eller tjenestemenn i politiet
eller påtalemyndigheten. SEFO er administrativt
underlagt Justisdepartementet, men kan i proses
suelle spørsmål instrueres av riksadvokaten.

21.3.3

Personopplysningsloven

Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan
som administrativt er underlagt Arbeids- og admi
nistrasjonsdepartementet, og som har særskilt
kompetanse innen behandling av personopplysnin
ger og personvern. Datatilsynets oppgaver frem
går av personopplysningsloven § 42 andre ledd.
Datatilsynet skal kontrollere at lover og forskrifter
som gjelder for behandling av personopplysninger
blir fulgt, og at alle feil eller mangler blir rettet, jf.
personopplysningsloven § 42 andre ledd nr. 3. Vi
dere skal Datatilsynet behandle og føre en oversikt
over alle meldinger og konsesjoner, jf. nr. 1 og nr.
2. Ut over den kontrollerende rollen har de også en
veiledende rolle, samt noen andre oppgaver, se
personopplysningsloven § 42.
I situasjoner hvor den registrerte har rettighe
ter som innsyn, retting og sletting i kraft av person
opplysningsloven, vil den registrerte kunne bringe
saken inn for Datatilsynet. Datatilsynet er ikke et
klageorgan, men utøver som tilsynsorgan et visst
skjønn i forhold til hvilke saker som skal behand
les og hvordan det skal gås frem. Datatilsynet er
ikke tilsynsorgan for opplysninger som behandles
i sikkerhetsøyemed.
Etter personopplysningsloven § 46 kan Datatil
synet gi pålegg om at ulovlige behandlinger skal
opphøre eller stille vilkår for at behandlingene skal
være i samsvar med loven. I forarbeidene uttales at
en slik utvidet påleggsadgang er sentral når man
går over til å fokusere sterkere på etterfølgende
kontroll, se Ot.prp. nr. 92 (1998-99) s. 96 andre
spalte. Påleggskompetansen gjelder alle sider ved
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behandlingen, som for eksempel innsyn, varsling
og krav til sikring. Påleggskompetansen under
støttes av adgangen til å ilegge tvangsmulkt, som
skal bidra til gjennomføring av de vedtak som er
truffet, jf. personopplysningsloven § 47.
Datatilsynet er i loven sikret tilgang til opplys
ninger, lokaler, hjelpemidler med videre for å kunne utføre sine oppgaver, jf. personopplysningslo
ven § 44, og underlagt taushetsplikt i henhold til
forvaltningsloven, jf. personopplysningsloven § 45.
Personvernnemnda har som hovedoppgave å
avgjøre klager over Datatilsynets avgjørelser, jf.
personopplysningsloven § 43 første ledd. De har
samme tilgang til opplysninger som Datatilsynet,
og er underlagt samme taushetsplikt.

21.3.4

SIS-loven

SIS-loven har et tosporet system, som er nedfelt i
SIS-loven § 19. Den fastslår at den registrerte kan
påklage avgjørelser om innsyn, retting og sletting
til departementet (det er antageligvis en forglem
melse at dette ikke ble endret til Politidirektoratet
da direktoratet ble opprettet). Videre kan den re
gistrerte rette sin henvendelse til Datatilsynet. Det
opprinnelige forslaget i høringsutkastet var at kla
geordningen internt i politiet måtte være uttømt
før det var mulig å henvende seg til Datatilsynet,
men departementet gikk vekk fra dette. Med and
re ord står den registrerte fritt til å velge om han vil
rapportere til Datatilsynet eller klage til overordnet
organ i politiet.
Datatilsynet er det alminnelige, uavhengige
kontrollorganet, og det fremgår av § 21 første ledd
at Datatilsynet skal kontrollere at loven og forskrif
ter gitt i medhold av den overholdes, og at feil og
mangler blir rettet. Det er eksplisitt fastsatt i SIS
loven § 21 at Datatilsynet etter begjæring fra den
registrerte kan kontrollere om vedkommendes
opplysninger er riktige, samt at registrering og
bruk samsvarer med SIS-loven. Regelen finnes i
Schengen-konvensjonen, og lovgiver valgte å lov
feste den. Det er imidlertid usikkert om den gir
noe mer enn det som allerede følger av de andre
bestemmelsene, men den klargjør i og for seg den
registrertes rettigheter. Regelen er praktisk der
den registrerte ikke har innsyn.
Datatilsynet har fått påleggskompetanse, slik
at det kan pålegge den registeransvarlige at behandling av opplysninger i strid med SIS-loven
skal opphøre, eller stille vilkår som må oppfylles
for at behandlingen skal være i samsvar med lo
ven, jf. SIS-loven § 23 første ledd. Likevel kan Data
tilsynet ikke pålegge innsyn, dersom slikt innsyn
kan skade det tiltaket opplysningen er registrert
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for eller tredjemann. En slik begrensning antas å
være begrunnet i at vurderingen av om det skal gis
innsyn eller ikke beror på en politifaglig vurdering,
og det kan få alvorlige følger for politiets kriminali
tetsbekjempelse og/eller tredjemann dersom
«feil» person gis innsyn. Dette er en vesentlig inn
skrenkning i forhold til Datatilsynets myndighet i
kraft av personopplysningsloven. Datatilsynet kan
imidlertid ta opp forholdet med den behandlings
ansvarlige, og gjøre oppmerksom på sitt syn.
Loven må forstås slik at Datatilsynet ikke kan
benytte seg av sin påleggskompetanse dersom de
partementet har fattet beslutning i en klagesak.
Lovens ordlyd sier ikke noe om at påleggskompe
tansen er begrenset der overordnet organ har av
gjort en klagesak, men i Ot.prp. nr. 56 (1998-99) s.
85-86 uttales det:
«Pålegg fra Datatilsynet skal rette seg mot
registeransvarlig. I forbindelse med departe
mentets behandling av en klagesak vil Datatil
synet ikke kunne gi bindende pålegg. Det føl
ger imidlertid av utkastet § 19 at ved klagebe
handling som gjelder innsyn og retting eller
sletting, skal departementet forelegge saken
for Datatilsynet til uttalelse før saken avgjøres».
Datatilsynets adgang til å gi pålegg er således
begrenset til de tilfeller der behandlingsansvarlig
har fattet vedtak. Den registrerte kan således av
gjøre om Datatilsynet kan gi pålegg eller ikke, av
hengig av om han først henvender seg til klageor
ganet eller Datatilsynet.
Datatilsynet kan som ledd i sin kontroll kreve
tilgang til opplysninger, steder og hjelpemidler, jf.
SIS-loven § 22.

21.3.5

Helseregisterloven

Innenfor helsesektoren er Statens helsetilsyn og
fylkeslegen kontrollorganer, som i henhold til lov
om statlig tilsyn med helsetjenester 30. mars 1984
nr. 15 har kontrolloppgaver, herunder «medvirke
til at lover, forskrifter og retningslinjer for helsetje
nesten blir kjent og overholdt», jf. § 2 tredje ledd. I
helseregisterloven er derfor kontrolloppgavene in
nen helsesektoren delt mellom Statens helsetilsyn,
fylkeslegen og Datatilsynet, avhengig av den kom
petanse de besitter: «Datatilsynet fører tilsyn med at
bestemmelsene i loven blir fulgt og at feil og mangler
blir rettet, jf. personopplysningsloven § 42, med
mindre tilsynsoppgaven påligger Statens helsetilsyn
eller fylkeslegen (...)», jf. helseregisterloven § 31.
Adgangen til å gi pålegg er regulert etter samme
prinsipp i helseregisterloven § 32:
«Datatilsynet kan gi pålegg om at behandlin
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gen av helseopplysninger i strid med bestem
melser i eller i medhold av denne loven skal
opphøre, eller stille vilkår som må oppfylles for
at behandlingen skal være i samsvar med lo
ven. Dersom det i tillegg må antas at behandlin
gen av helseopplysninger kan ha skadelige føl
ger for pasienter, kan Statens helsetilsyn gi på
legg som nevnt. Når Datatilsynet har gitt et
pålegg, skal Statens helsetilsyn informeres om
dette. Når Statens helsetilsyn har gitt et pålegg,
skal Datatilsynet informeres om dette».
Det fremgår av forarbeidene at Datatilsynet og
Statens helsetilsyn/fylkeslegen ofte vil ha ulikt fo
kus på tilsynet, og at utgangspunktet for Datatilsy
nets kontroll- og tilsynsansvar er det personvern
faglige, mens Statens helsetilsyn skal føre tilsyn
med loven i forhold til helsefaglige spørsmål, se
Ot.prp. nr. 5 (1999-2000) s. 155. Det fremgår videre
at:
«Helsetilsynets viktigste oppgave er å føre til
syn med at pasienter mottar nødvendig og faglig forsvarlig helsehjelp og at helselovgivnin
gen for øvrig, herunder taushetsplikten, over
holdes (...) Dersom elektroniske pasientjourna
ler etableres og føres på en måte som kan ha
skadelige følger for pasientene, må Statens
Helsetilsyn kunne gi pålegg om å rette på for
holdet».
Dette er sammenlignbart med bestemmelsene
i SIS-loven, hvor Datatilsynet ikke kan pålegge inn
synsrett, fordi dette er basert på en politifaglig vur
dering.

21.3.6
21.3.6.1

Alternative modeller
Datatilsynet som tilsynsmyndighet uten
påleggskompetanse

En mulighet er å la Datatilsynet være tilsynsmyn
dighet, men uten å ha påleggskompetanse. Løs
ningen tilsvarer Sivilombudsmannen og EOS-utvalget. En slik løsning vil ligge i yttergrensen av
det som kan aksepteres etter EMK artikkel 8, og
det må være en forutsetning at politiet innretter
seg etter Datatilsynets anbefalinger.

21.3.6.2

Nytt uavhengig organ med personvern
og politikompetanse

Det kan være en god løsning at tilsyn utføres av et
organ med god kompetanse innen alle felt. Utval
get har derfor vurdert å opprette et nytt uavhengig
organ med fagkompetanse innen personvern og
politifag til å behandle klagesaker om innsyn, ret
ting og sletting. Utvalget finner imidlertid ikke

grunn til dette så lenge det allerede finnes tilsyn
sorganer som kan benyttes, og som gir en tilfreds
stillende løsning.

21.4 Tilsyn og pålegg i den enkelte
straffesak
I straffesaker følger flere regler for behandling av
personopplysninger av straffeprosessloven. I de
saker hvor det blir tatt ut tiltale, vil domstolen være
kontrollinstans. Videre er det utenrettslig kontroll
med politiets og påtalemyndighetens behandling
av personopplysninger. Riksadvokaten har i kraft
av sin alminnelige tilsynskompetanse også tilsyn
med behandling av personopplysninger i den en
kelte straffesak, herunder taushetspliktsreglene.
Riksadvokaten kan også gi pålegg overfor politiet
og underordnet i påtalemyndigheten. Utvalget me
ner behandling av opplysninger i straffesaksbe
handlingen har tilfredsstillende og effektive garan
tier mot misbruk, og foreslår ingen endringer i
dette. Det nevnes at straffesakssystemene som så
danne faller innenfor politiregisterloven, og under
legges tilsyn slik som beskrevet nedenfor.

21.5 Tilsyn og pålegg utenfor den
enkelte straffesak
21.5.1

Innledning

Tilsyns- og påleggskompetansen kan enten omfat
te hele loven eller kun deler av den. Både person
opplysningsloven og SIS-loven er utformet slik at
tilsynet i utgangspunktet gjelder hele loven, slik at
Datatilsynet skal kontrollere at loven og forskrifter
som gjelder for behandling av personopplysninger
blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet.
Utvalget har vurdert hva som skal være under
lagt tilsynskompetanse og hvem som skal være
tilsynsorgan i punkt 21.5.2.1. Utvalget har også sett
nærmere på om det er behov for særskilt tilsyn der
den registrerte ikke har innsyn, se punkt 21.5.2.2.
I punkt 21.5.3 drøftes påleggskompetanse, herunder hvem som skal ha påleggskompetanse, se
punkt 21.5.3.1, og hvor vid den skal være, se punkt
21.5.3.2 og 21.5.3.3. Videre drøftes hvilken adgang
det skal være til å påklage Datatilsynets vedtak, se
punkt 21.5.3.4.
Tilsynsmyndighet og påleggskompetanse er
svært viktige instrumenter for å ha effektive og
adekvate garantier mot misbruk. Et sentralt poeng
i denne sammenheng er at kriminaletterretnings
registre, samt enkelte andre opplysninger, kan
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være unndratt innsyn. Siden det kan variere når
den registrerte har innsynsrett, anbefaler utvalget
at det legges opp til felles kontrollordning for all
behandling, som tar hensyn til at innsyn kan være
unntatt. En annen løsning antas å kunne bli meget
komplisert. For mer om begrunnelsen, viser utval
get til sin redegjørelse i punkt 21.2.2.

21.5.2
21.5.2.1

Tilsynskompetanse
Tilsynskompetansens omfang og
tilsynsorgan

Utvalget har drøftet hvem som bør ha tilsyn og
kontroll med virksomhet som reguleres av politire
gisterloven. Hvem som skal føre tilsyn vil påvirke
hva det skal føres tilsyn med, og motsatt.
Datatilsynet er i kraft av personopplysningslo
ven alminnelig tilsynsorgan for forvaltningens behandling av personopplysninger, med mindre noe
annet fremgår av særlov. Deres myndighet er nær
mere beskrevet i punkt 21.3.3. Helseregisterloven
fastslår at dette også gjelder for helseforvaltningen
og helsetjenesten. Videre har Datatilsynet tilsyn
med politiets behandling av personopplysninger
etter SIS-loven. Utvalget har derfor vurdert om det
er grunner som tilsier at andre enn Datatilsynet
bør ha tilsyn etter politiregisterloven.
Politiregisterloven foreslås å omfatte både taus
hetsplikt og vandelskontroll, og dette har ikke noe
motstykke i personopplysningsloven. Som ut
gangspunkt bør Datatilsynet ikke tillegges oppga
ver som faller utenfor deres kjernekompetanse.
Innenfor helsesektoren har dette ført til en delt
tilsynskompetanse og delt klageordning i helsere
gisterloven, hvor Datatilsynet har hånd om per
sonvernet, men helsemyndighetene (Helsetilsynet
og fylkeslegene), ser på helsefaglige spørsmål.
Helsetilsynet og fylkeslegen er selvstendige or
ganer, som ikke er underlagt departementet, jf. lov
om statlig tilsyn med helsetjenester. Innenfor poli
tisektoren er det kun PST som har et uavhengig
kontrollorgan gjennom EOS-utvalget. Politidirek
toratet er underlagt Justisdepartementet, og det er
således en vesensforskjell på Politidirektoratet og
Helsetilsynet når det gjelder uavhengighet og fo
kus på tilsynsoppgaven. Det er således ikke samme grunnlag i politiet for å dele kompetansen på
den måten som det er gjort i helseregisterloven.
Datatilsynet har spesialkompetansen på per
sonvernfaglige vurderinger, mens politiet har
kompetanse på den politifaglige vurderingen. En
typisk politifaglig vurdering er om innsyn skal nek
tes av hensyn til kriminalitetsbekjempelsen, eller
om færre opplysninger skal anmerkes på politiat
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testen. Det er imidlertid ikke alltid enkelt å trekke
skillet mellom hva som er en politifaglig vurdering
og hva som er en personvernmessig vurdering. I
spørsmål om retting og sletting bør begge hensyn
tillegges vekt, men det må i denne sammenheng
anses som en «personvernmessig vurdering» i den
forstand at det er sentrale rettigheter i personopp
lysningsloven. Ved utlevering av opplysninger
reguleres dette av taushetspliktsreglene, men vur
deringen av om det kan gjøres unntak fra taus
hetsplikten tar opp i seg de hensynene som tas i
betraktning ved spørsmål om personopplysnings
loven tillater utlevering.
Datatilsynet har en kontrollerende rolle i forhold til politiet gjennom SIS-loven, se nærmere
punkt 21.3.4. SIS-loven er basert på at noen spørs
mål krever en politifaglig vurdering. Datatilsynet
har full tilsynskompetanse, har uttalerett i klage
saker og en begrenset rett til å gi pålegg, hvor
blant annet adgangen til å pålegge innsyn er unn
tatt. Utvalget anbefaler på bakgrunn av dette at
Datatilsynet gis full tilsynskompetanse i forhold til
politiregisterloven, også i forhold til taushetsplikts
reglene og vandelskontroll. Tilsynet bør omfatte
kontroll av at loven og forskrifter gitt i medhold av
den blir fulgt, og at feil eller mangler blir rettet.
Med andre ord skal Datatilsynet både kontrollere
at loven blir etterlevd og at eventuelle endringer
blir gjort.
Utvalget har i vurderingen av hvem som skal
være tilsynsmyndighet lagt vesentlig vekt på prak
sis fra EMD og kravene til tilfredsstillende og ef
fektive garantier mot misbruk og effektiv prøvings
rett. Det kan her nevnes at Høyesterett i Rt. 2001 s.
402 kom til at vilkårene i EMK artikkel 8 og artik
kel 13 var oppfylt for DNA-registerets del, i og med
at det var et personregister underlagt kontroll av
Datatilsynet etter dagjeldende personregisterlov.
At Datatilsynet har tilsynskompetanse i forhold til
hele loven kan være et moment i denne sammen
heng.

21.5.2.2

Særlig tilsyn der den registrerte ikke har
innsyn

Innsyn er unntatt i kriminaletterretningsregistre
og kan for øvrig unntas etter en konkret vurdering,
se lovforslaget § 44 andre ledd. For at vilkårene til
tilfredsstillende og effektive garantier mot mis
bruk og effektiv prøvingsrett skal være oppfylt,
tilsier dette et uavhengig kontrollorgan. Hvorvidt
organet må ha påleggskompetanse, kommer utval
get tilbake til i punkt 21.5.3. Det nevnes også at et
uavhengig kontrollorgan anbefales i politirekom
mandasjonen og personverndirektivet.
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Selv om det finnes behandlinger hvor den re
gistrerte har innsyn, mener utvalget at det er til
nærmet praktisk umulig å ha forskjellige tilsyn
sordninger avhengig av om den registrerte har
innsyn eller ei. Det har også en egenverdi at regle
ne som gjelder for politiet er like, slik at de er enkle
å praktisere, både for politiet og publikum. Dette
støtter ovennevnte anbefaling om at Datatilsynet
bør ha full tilsynskompetanse.
Det er også et spørsmål om det bør fastsettes
noen regler ut over dette for å sikre effektive ga
rantier mot misbruk. I SIS-loven er Datatilsynet
gitt en rett til etter begjæring fra den registrerte å
kontrollere at opplysningene om vedkommende i
SIS er riktig, og om opplysningene er registrert og
brukt i samsvar med loven. I motsetning til gene
relt tilsyn, handler Datatilsynet på grunn av en
begjæring fra publikum og går mer konkret inn i
opplysninger om en bestemt person. Dette er en
rett som i og for seg vil følge av den alminnelige
tilsynsadgangen, men den gjør allmennheten opp
merksom på at den har en mulighet til å anmode
om at tilsyn utføres.
Utvalget har vurdert om tilsvarende bestem
melse bør nedfelles i politiregisterloven. Utvalget
anbefaler ikke at Datatilsynet pålegges en plikt til å
foreta kontroll på bakgrunn av begjæring fra den
registrerte. I så fall ville Datatilsynet blitt et klage
organ og ikke et alminnelig tilsynsorgan. Datatilsy
net må kunne oppfylle sine kontroller innenfor et
fornuftig skjønn. Det legges imidlertid til at det er
fast praksis fra Datatilsynets side å handle på bak
grunn av de henvendelser som mottas, med mindre de synes å være grunnløse. Så lenge bestemmel
sen ikke pålegger en plikt for tilsynsorganet til å
kontrollere opplysningene, gir bestemmelsen ma
terielt sett neppe noe mer enn den alminnelige
tilsynskompetansen. Utvalget anbefaler likevel at
en slik bestemmelse inntas i loven. Å gjøre all
mennheten oppmerksom på en slik rett, vil bidra til
å sikre effektive og adekvate garantier mot mis
bruk. Videre blir løsningen lik den som også gjel
der etter SIS-loven.
Dersom Datatilsynet i sin tilsynsvirksomhet
finner uregelmessigheter, er rammene for dets
handlingsalternativer nedfelt i påleggskompetan
sen, som drøftes i punkt 21.5.3. Videre må det ses i
sammenheng med kravene om retting, sperring
og sletting i lovforslaget §§ 45 og 46, som er nær
mere omtalt i kapittel 17.

21.5.2.3

Konklusjon

Utvalget konkluderer etter dette med at Datatilsy
net bør tillegges tilsynsmyndighet for politiets be-

handling av personopplysninger, dog med unntak
av opplysninger som behandles av PST.

21.5.3
21.5.3.1

Påleggskompetanse
Organ som gis påleggskompetanse

Utvalget har drøftet om tilsynskompetansen skal
kombineres med en påleggskompetanse, slik det
er gjort i både SIS-loven, helseregisterloven og
personopplysningsloven. Utvalget anbefaler at
Datatilsynet, som tilsynsorgan, gis påleggskompe
tanse. Det er usikkert hvorvidt praksis fra EMD
oppstiller et krav om at tilsynsorganet trenger på
leggskompetanse, eller om et tilsynsorgan alene er
tilstrekkelig for å oppfylle kravet om effektive og
adekvate garantier mot misbruk. Imidlertid kan en
etablert praksis hvor det kontrollerte organ følger
tilsynsorganets anbefalinger anses å oppfylle vil
kårene, slik PST følger EOS-utvalgets anbefalin
ger. Ved opprettelsen av en ny ordning, mener
imidlertid utvalget at det er nødvendig at tilsynsor
ganet får påleggskompetanse, og at ordningen
ikke kan baseres på frivillig etterlevelse. Det ses
også hen til at reglene bør være lik dem som gjel
der for behandling av opplysninger etter Schengen-avtalen.

21.5.3.2

Påleggskompetansens omfang

Vurderingens utgangspunkt
Utvalgets anbefaling er at Datatilsynet gis tilsyn
skompetanse i forhold til hele politiregisterloven,
også taushetsplikt og vandelskontroll, se punkt
21.5.2.3. Utvalget ser her på om det er grunnlag for
å innskrenke påleggskompetansen i forhold til til
synskompetansen.

Taushetsplikt
Utvalget anbefaler at Datatilsynet i utgangspunktet
ikke skal ha noen påleggskompetanse i forhold til
spørsmål om taushetsplikt. Det har Datatilsynet
heller ikke etter personopplysningsloven.
Utlevering av opplysninger til et annet formål,
såkalt sekundærbruk, faller normalt innenfor Data
tilsynets kompetanse. I politiregisterloven må utle
vering av opplysninger i mottakerorganets inter
esse karakteriseres som en slik utlevering, se lov
forslaget §§ 22 og 23 og punkt 14.8. Utvalget har
likevel kommet til at Datatilsynet ikke skal ha på
leggskompetanse i disse sakene.
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Vandelskontroll
Vandelskontroll vil stå i samme stilling som taus
hetsplikten. I henhold til lovforslaget § 34 har poli
tiet kompetanse til å markere flere eller færre opp
lysninger på politiattesten. I disse tilfellene er det
på bakgrunn av vurderingens art ikke naturlig at
Datatilsynet har noe påleggskompetanse.

Innsyn
Etter SIS-loven har Datatilsynet ikke rett til å på
legge innsyn. Regelen er begrunnet i at vurderin
gen av om det skal gis innsyn eller ikke beror på en
politifaglig vurdering, da innsyn unntas på grunn
av tiltaket – som tilsvarer begrepet kriminalitetsbe
kjempelse i politiregisterloven – eller tredjeperson.
Utvalget mener at de samme hensyn gjør seg gjel
dende for politiets behandling av opplysninger
utenfor SIS-loven. Etter EMK-praksis er det klart
at det ikke er et brudd på artikkel 8 at den regist
rerte ikke har innsyn i egne personopplysninger,
og det kan således neppe være konvensjonsstridig
at Datatilsynet ikke får kompetanse til å pålegge
dette. Utvalget anbefaler derfor at denne begrens
ningen også gjøres i politiregisterloven.
Dersom Datatilsynet mottar en begjæring om
innsyn, kan det således foreta et alminnelig tilsyn i
anledning saken. Dersom Datatilsynet kommer til
at det er grunnlag for å gi innsyn, må den behand
lingsansvarlige og/eller Politidirektoratet varsles
om dette. Hvis de er uenige, kan imidlertid ikke
Datatilsynet pålegge innsyn. Dersom Datatilsynet
mener at opplysningene som er registrerte er urik
tige eller ufullstendige, kan det imidlertid gi på
legg om retting eller sletting på vegne av den re
gistrerte, selv om han ikke selv får innsyn. Imidler
tid vil politiet etter lovforslaget § 46 tredje ledd
kunne kreve at opplysningene sperres og ikke slet
tes, se nærmere punkt 17.4.4.

21.5.3.3

Skal påleggskompetansen også omfatte
Politidirektoratets avgjørelser?

Utvalget mener prinsipielt at klageorganet bør
være underlagt Datatilsynets påleggskompetanse.
Det vil bli inkonsekvent om det blir avgjørende for
påleggskompetansen om den registrerte går rett
til Datatilsynet eller velger å klage først. Dette vil
sannsynligvis også være nødvendig for å få en ef
fektiv og adekvat ordning mot misbruk. Dette
innebærer at utvalget anbefaler at Politidirektora
tet er klageorgan.
Av samme grunn foreslår utvalget også at SIS
loven § 19 første ledd endres, slik at Politidirek
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toratet er klageorgan. Dette vil gi en enhetlig prak
sis.

21.5.3.4

Adgangen til å påklage Datatilsynets
avgjørelser

Utvalget har drøftet om det skal være adgang til å
påklage Datatilsynets avgjørelser. Etter person
opplysningsloven er hovedregelen at de fleste av
Datatilsynets avgjørelser kan påklages til Person
vernnemnda. Årsaken til at man opprettet Person
vernnemnda, var at personverndirektivet forutset
ter en fristilling fra de politiske myndighetene. I
SIS-loven § 23 andre ledd er det åpnet for at Datatil
synets vedtak kan påklages til Personvernnemnda.
Da SIS-loven ble utarbeidet, var departementet kla
georgan. At Datatilsynets vedtak skulle overprøves
av departementet ble ikke ansett forenlig med kravet til uavhengig tilsyn og kontroll i Schengenkon
vensjonen, se Ot.prp. nr. 93 (1998-99) s. 137. Når
Personvernnemnda ble opprettet som uavhengig
klageorgan som på generell basis skal overprøve
Datatilsynets avgjørelser, ble det besluttet at
nemnda også skulle behandle klager over vedtak
som er truffet i medhold av SIS-loven.
Utvalget anbefaler at dette også videreføres i
politiregisterloven, slik at bestemmelsen i SIS-loven også tas inn i politiregisterloven. Hensynet til
rettslikhet mellom SIS-loven og politiregisterloven
taler for at samme klageadgang gis. Siden det kun
er Datatilsynets vedtak som kan påklages, vil det i
praksis være den behandlingsansvarlige, det vil si
politimester eller sjef særorgan, som har klagerett.

21.6 Tilgang til opplysningene og
krav til tilsynspersonale
Slik som vist ovenfor, er tilsynsmyndighetenes rett
til opplysninger sikret i personvernlovgivningen,
se punkt 21.2. En slik tilgang er nødvendig dersom
tilsynsorganer og klageorganer skal kunne utføre
sine arbeidsoppgaver på en forsvarlig måte.
Utvalget anbefaler således at tilsynsorganet får
tilgang til opplysningene i den utstrekning det er
nødvendig for at de skal kunne utføre sitt arbeid.
Utvalget innser at dette kan være problematisk, i
og med at det kan resultere i at tilsynsorganet får
større tilgang til opplysningene enn andre polititje
nestemenn, men det er en absolutt forutsetning for
tilsyns- og påleggskompetanse. Tilsynsorganet, og
de som gjennomfører tilsynet, må imidlertid gjøres
kjent med den taushetsplikt de er underlagt. Det
er naturlig at de underlegges samme taushetsplikt
som andre som har tilgang til opplysningene, det
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vil si taushetsplikten i politiregisterloven. Utvalget
anbefaler også at det må være adgang til å kreve
uttømmende politiattest fra dem som skal gjen
nomføre kontrollen og gjennom dette også begren
se det antallet mennesker som får utlevert opplys
ninger. Er opplysningene graderte, vil adgangen til
å kreve sikkerhetsklarering følge av sikkerhetslo
ven. Utvalget er kjent med at Datatilsynets ansatte
per i dag ikke må fremlegge politiattest, selv om
opplysningene som de får tilgang til gjennom sitt
arbeid er sensitive. Politiattest skal imidlertid fore
bygge at kriminelle får tilgang til politiets opplys
ninger og registre via Datatilsynets kontrolloppga
ver.
Dersom tilsynssituasjonen eller andre forhold
tilsier at Datatilsynet trenger ytterligere opplysnin
ger, bør tilsynsorganet ha mulighet til å kreve det
te. Tilsynet vil ikke bli reelt dersom det begrenses
til det materialet som fremskaffes av den som blir
kontrollert.

21.7 Særlig om PST
PST har nå flere år vært underlagt EOS-utvalgets
kontroll, og utvalget anbefaler at kontrollen opp
rettholdes uendret, se nærmere punkt 23.12.

21.8 Personvernombud
21.8.1

Oversikt over problemstillingen

I personverndirektivet artikkel 18 nummer 2 åpnes
det for at det kan opprettes et personvernombud.
Den behandlingsansvarlige kan utpeke en person
med ansvar for beskyttelse av personopplysninger,
hvilket etter direktivet medfører en forenkling av
eller bortfall av meldeplikten. I personopplysnings
forskriften § 7-12 er det tatt inn en bestemmelse
om personvernombud.
I Nederland har man valgt å opprette slike stil
linger i politiet, noe som har vært vellykket, se
punkt 6.4.8.

21.8.2

Personvernombudets oppgaver

Utvalget foreslår en ordning med opprettelse av
personvernombud i politiet. Ombudets rolle vil
være dels rådgivende og dels kontrollerende. Om
budet må kunne bistå ledelsen i spørsmål om behandling av personopplysninger og mer generelt i
spørsmål om personvern. Samtidig må ombudet
ha en tilsynsrolle innad i politiet, og si i fra dersom

politiregisterloven eller forskrifter gitt i medhold
av loven ikke overholdes. Utvalget ser det også
som naturlig at personvernombudet har en sentral
rolle ved utarbeidelse av meldinger. Tilsvarende
bør ombudet bistå i forbindelse med utarbeidelse
av internkontrollsystemer og gjennomføringen av
disse. Ombudet bør også kunne gis en intern opp
læringsfunksjon i forhold til tjenestemenn om re
gelverket for behandling av opplysninger.
Ut fra personvernombudets oppgaver ser utval
get det som naturlig at ombudet blir et kontakt
punkt og støttespiller for Datatilsynet i sin kontakt
med distriktene. Det samme er naturlig i forhold til
Politidirektoratet i spørsmål som faller inn under
ombudets arbeidsoppgaver.
Utvalget ser det som viktig at det opprettes en
slik stilling, med tanke på å høyne bevisstheten og
kunnskapen innenfor politiet om behandling av
personopplysninger og personvernspørsmål gene
relt. I et system hvor det er lagt opp til at den
behandlingsansvarlige selv har ansvaret for å opp
fylle vilkårene, vil det være viktig med kompetanse
i distriktene og særorganene. Utvalget tror dess
uten at et personvernombud kan styrke tilliten til
etaten.
At det opprettes et personvernombud er ikke
tenkt å få innvirkning på de andre bestemmelsene i
politiregisterloven, og ombudet kommer således
som et tillegg til de andre kontrollfunksjonene. Ut
valget anser likevel stillingen som et viktig ledd i
en effektiv garanti for en god gjennomføring av
loven, samt oppfyllelse av EMK artikkel 8, og fo
reslår derfor at det etableres en plikt til å ha per
sonvernombud.
Utvalget har drøftet om stillingen skal kalles et
ombud, og har ikke funnet et annet forslag på
navn, og har derfor valgt terminologien fra person
opplysningsloven.

21.8.3

Personvernombudets plassering i
systemet

Utvalget mener at det bør være et personvernom
bud i alle politidistrikt og i særorganene. I mindre
distrikt kan ombudsfunksjonen utføres av en per
son i kombinasjon med andre gjøremål.
Ombudets oppgaver får etter utvalgets mening
også betydning for om, og i så fall hvor i organisa
sjonen, ombudet skal plasseres i linjen. Det er vik
tig at ombudet har lokalkunnskap og god kontakt
med de som daglig bruker politiets systemer. I
tillegg må ombudet ha kontakt med ledelsen ved
distriktet eller særorganet, som er behandlingsan
svarlig, men også at det er uavhengig av disse. På
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bakgrunn av dette anbefaler utvalget at ombudet
får en fristilt rolle i det enkelte distrikt eller særorgan. Deres fysiske arbeidsplass vil imidlertid være
i distriktet.
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Utvalget antar at hvordan funksjonen utøves vil
være personavhengig, noe man har erfaring fra i
Nederland. At stillingen gir et visst spillerom for
ulike tilpasninger, ser utvalget som positivt.
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Sanksjoner
22.1 Innledning

22.2.2

Utvalget ser her nærmere på mulige sanksjoner
ved overtredelse av politiregisterloven. Sanksjoner
antas å være nødvendig for at loven skal etterleves.
Samtidig er det politiet, påtalemyndigheten og
dens tjenestemenn som pålegges plikter, og det
må antas at de, i større grad enn andre, overholder
regler. Dette har vært et element i utvalgets vurde
ring av sanksjoner.
Utvalget har sett nærmere på erstatningsregler
i punkt 22.2, og om overtredelse av lovforslaget
skal kunne straffes i punkt 22.3.

22.2.2.1

22.2 Erstatning

Bestemmelsen oppstiller et skjerpet skyldan
svar med omvendt bevisbyrde. For kredittopplys
ningsforetak er det objektivt ansvar. Erstatningen
omfatter både økonomisk og ikke-økonomisk tap.
Personverndirektivet artikkel 23 tilsvarer be
stemmelsen i personopplysningsloven § 49. Poli
tirekommandasjonen har ingen regler om erstat
ning.
I SIS-loven har politiet objektivt ansvar for skade, jf. § 18. Begrunnelsen er delt, se Ot.prp. nr. 56
(1998-99) s. 82. Det legges der vekt på at behand
lingen er underlagt forholdsvis detaljerte regler,
og at det er nærliggende at det er begått en feil
dersom det faktisk foreligger en skade. Objektivt
ansvar ble ikke ansett å ramme urimelig hardt, da
det kun er det offentlige som blir erstatningsan
svarlig. Erstatningen omfatter både økonomisk og
ikke-økonomisk tap.
SIS-loven har en egen foreldelsesfrist på 1 år,
som har sammenheng med at opplysningene i henhold til Schengen-konvensjonen oppbevares i kun
1 år etter at de er slettet i den nasjonale delen av
registeret.

22.2.1

Egen erstatningsbestemmelse for
politiregisterloven

Utvalget har vurdert om politiregisterloven skal ha
en egen erstatningsbestemmelse. Utvalget fore
slår at det gis en egen bestemmelse, slik som i
SIS-loven, personopplysningsloven og helsere
gisterloven. De særskilte erstatningsreglene som
foreslås i politiregisterloven er ikke ment å hin
dre erstatning etter de alminnelige erstatningsreg
lene.
Et sentralt spørsmål i så måte er om ansvars
grunnlaget skal være basert på skyld, eller om det
skal være objektivt ansvar. Dette behandler utval
get i punkt 22.2.4. Videre er det spørsmål om er
statning skal omfatte både økonomisk og ikke-økonomisk tap, jf. punkt 22.2.5. Innledningsvis gir ut
valget en oversikt over nasjonale og internasjonale
rammer for lovgivningen, se punkt 22.2.2, og av
slutningsvis har utvalget sett nærmere på om det
er behov for særskilte saksbehandlingsregler for
erstatningssakene, se punkt 22.2.7.

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen
Ansvarsgrunnlag og utmåling

Både personopplysningsloven og SIS-loven har
egne erstatningsbestemmelser. Av personopplys
ningsloven § 49 følger det:
«Den behandlingsansvarlige skal erstatte skade som er oppstått som følge av at personopp
lysninger er behandlet i strid med bestemmel
ser i eller i medhold av loven, med mindre det
godtgjøres at skaden ikke skyldes feil eller for
sømmelse på den behandlingsansvarliges
side».

22.2.2.2

Erstatning etter strafforfølgning

Den 9. desember 2002 ble det vedtatt nye regler
for erstatning etter strafforfølgning, som enda ikke
er trådt i kraft. Slik som i dag, gir reglene rett til
erstatning etter strafforfølgning, men de materielle
vilkårene og saksbehandlingsreglene endres ved
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lovens ikrafttredelse. Siden det må antas at de nye
reglene har trådt i kraft ved en eventuell ikrafttre
delse av politiregisterloven, har utvalget for sin
drøftelse tatt utgangspunkt i de nye reglene. Hen
sikten er å sørge for at regelverket for erstatning
etter strafforfølgning og erstatning etter brudd på
reglene i politiregisterloven er tilpasset hverandre.

22.2.3

Hensyn bak erstatningsregler i
politiregisterloven

Erstatningsreglene i politiregisterloven skal som
andre erstatningsregler både ha en gjenoppretten
de effekt overfor den som er blitt utsatt for en
skade og virke forebyggende eller preventivt i forhold til at skade blir begått.
Politi og påtalemyndighet ivaretar en sentral
samfunnsfunksjon, å bekjempe kriminalitet, og i
denne sammenheng har de fått myndighet til å
benytte inngripende midler overfor enkeltindivi
det. Som ledd i kriminalitetsbekjempelsen har poli
ti og påtalemyndighet fått hjemmel til å behandle
opplysninger, og det er brudd på disse reglene
som vurderes her. Det er nærliggende at politi
eller påtalemyndighet selv må bære risikoen der
som de ikke holder seg innenfor regelverket som
er oppstilt i loven. Den som uskyldig rammes skal
ikke måtte dekke et eventuelt tap, men kostnaden
bør dekkes av det offentlige. Videre bør den som
urettmessig er blitt utsatt for noe som oppleves
som inngripende og ubehagelig, kunne få en øko
nomisk kompensasjon for dette, uavhengig av om
det er påført et økonomisk tap eller ikke. Dette må
ses i sammenheng med at det innenfor kriminali
tetsbekjempelsen ofte oppleves som krenkende og
ubehagelig når feil begås.

22.2.4
22.2.4.1

Ansvarsgrunnlag
Ansvarsgrunnlag for faktisk tap og
oppreisning

Utvalget har vurdert hvilket ansvarsgrunnlag som
bør benyttes i politiregisterloven. I vurderingen
har utvalget tatt utgangspunkt i de to modellene i
SIS-loven og i personopplysningsloven, som har
henholdsvis objektivt ansvar og skjerpet skyldan
svar med omvendt bevisbyrde.
Det er en økende tendens til at det offentlige er
objektivt ansvarlig for sine feil. Det offentlige, og
herunder politiet, bør ha rutiner og systemer som
motvirker at det blir begått feil som fører til at
borgerne lider skade. Har de ikke det, må de er
statte tapet den enkelte er påført, slik at det ikke er
en tilfeldig skadelidt som må dekke tapet. Å styre
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politiets og politimyndighetens atferd på denne
måten er ledd i erstatningens preventive effekt. Det
kan imidlertid også hevdes at det offentlige bør
innrette seg på en slik måte at reglene overholdes
uten at det skal være nødvendig med en erstat
ningstrussel. Men nettopp fordi det er staten som
er pliktsubjekt etter politiregisterloven, vil et
objektivt ansvar ikke anses for tungt å bære for
skadevolderen.
På samme måte som for SIS-loven vil regelver
ket sett under ett – det vil si både politiregisterlo
ven, forskrifter og meldeskjema – oppstille for
holdsvis detaljerte regler for den enkelte behand
ling. Ved en skade vil det således være stor sann
synlighet for at det er begått en feil som kan
bebreides politiet. Det kan forenkle regelverket
dersom politiet i utgangspunktet er objektivt an
svarlige, samtidig som de tilfeller hvor ansvars
grunnlag foreligger neppe blir særlig flere.
For politiets behandling av personopplysninger
antas at reglene i SIS-loven og personopplysnings
loven i de fleste tilfeller vil føre til likt resultat. Det
vil være vanskelig for politiet å bevise at en overtre
delse av reglene ikke skyldes en «feil eller forsøm
melse» fra politiets side. Helt utenkelig er det likevel ikke. Det kan for eksempel være at noen har
fått tak i opplysningene ved å begå en straffbar
handling, som innbrudd. Det kan derfor likevel
tenkes at det er unødvendig å iverksette store un
dersøkelser for hvert enkelt tilfelle for å få konsta
tert om det er begått en feil eller ikke, så lenge feil
vil foreligge i de fleste tilfeller. Det kan være belas
tende for den som har vært utsatt for feilen, og kan
føre til en unødvendig forlengelse av saken. Det
faktum at den registrerte ikke alltid har innsyn i
opplysningene, kan komplisere dette ytterligere.
Dette taler for et objektivt ansvar.
Et annet bærende hensyn for erstatning er
gjenopprettingshensynet. For den enkelte kan et
brudd på reglene i politiregisterloven få svært sto
re konsekvenser. Dette har blant annet sammen
heng med opplysningenes sensitivitet. Erstat
ningsreglene vil være en form for rettssikkerhets
garanti for den enkelte. I forbindelse med ved
tagelsen av de nye reglene om erstatning for
uberettiget forfølgning, Ot.prp. nr. 77 (2001-2002)
s. 15, uttales det:
«(...) bør reglene i størst mulig grad sikre en
rettferdig behandling av uskyldig strafforfulgte
ved at samfunnet bærer risikoen for tap som
strafferettspleien påfører uskyldige. Dette må
anses som en driftsomkostning som fellesska
pet bør bære. (...) Man må unngå den situasjo
nen at kriminalitetsbekjempelsen uthules ved
at erstatningen gir mulighet til å finansiere fort
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satt kriminalitet eller ved at den fører til over
forsiktighet fra politiet og påtalemyndighetens
side for å unngå at staten pådrar seg erstat
ningsansvar».
Disse argumentene kan overføres til politiets
arbeid utenfor den enkelte straffesak, herunder på
behandling av personopplysninger, som er en sen
tral del av det kriminalitetsbekjempende arbeidet.
Etter utvalgets oppfatning taler en rimelighets
betraktning for et objektivt ansvar for politiet etter
politiregisterloven for økonomisk tap. Skade av
ikke-økonomisk art (oppreisning) anbefaler utval
get å benytte ansvarsgrunnlaget i personopplys
ningsloven, et såkalt skjerpet skyldkrav med om
vendt bevisbyrde. Politiet vil således ikke være
ansvarlig for ikke-økonomisk skade, dersom de
kan bevise at det ikke var begått feil fra politiet sin
side.
Den skadelidte har på sin side bevisbyrden for
at han har lidt en skade som er foranlediget av den
erstatningsberettigende handling (årsakssammen
heng).

22.2.4.2

Forholdet til straffeprosesslovens regler
om erstatning etter strafforfølgning

Straffeprosessloven har egne regler om erstatning
for uberettiget forfølgning, hvor nye regler er ved
tatt uten at de ennå har trådt i kraft, se punkt
22.2.2.1. Både etter gjeldende lov og etter ny lov er
det et vilkår for å få tilkjent erstatning at man har
vært siktet. I politiregisterloven er erstatningen
ikke knyttet til en bestemt posisjon i straffesak.
Derimot er det den som er rammet som er erstat
ningsberettiget. Personkretsen som kan kreve er
statning etter politiregisterloven er således langt
større enn etter straffeprosessloven. Samtidig kan
det være grunn til å tro at noen tilfeller hvor det
blir aktuelt å kreve erstatning etter politiregisterlo
ven er nettopp der en person er eller har vært
siktet eller tiltalt, og det er feil behandling av opp
lysninger som har ført til at krav fremsettes. Utval
get har derfor sett nærmere på forholdet til erstat
ning for strafforfølgning.
Det må i vurderingen av forholdet til reglene
om erstatning etter strafforfølgning tas utgangs
punkt i politiregisterlovens anvendelsesområde.
Grensen mellom straffeprosessloven og politire
gisterloven er nærmere trukket opp i punkt 8.7.
Slik det fremgår, må straffeprosessloven anses
som lex specialis i forhold til politiregisterloven for
behandlingen av opplysninger i den enkelte straf
fesak. Det er imidlertid en rekke regler i politire
gisterloven som retter seg mot den behandlingsan
svarlige, og hvor straffeprosessloven ikke har

noen tilsvarende bestemmelse. Reglene retter seg
ofte mot det underliggende registeret der opplys
ningene i en straffesak behandles, og disse forhol
dene er foreslått regulert av politiregisterloven.
Der politiregisterloven ikke regulerer behandlin
gen av opplysningene, kan heller ikke politiregis
terloven regulere erstatningen. Dersom det regist
reres feil opplysninger om en person i en straffe
sak, reguleres selve behandlingen av opplysninge
ne av straffeprosessloven, og ved eventuell skade
vil erstatning etter politiregisterloven ikke være
aktuelt. Derimot vil situasjonen være en annen der
som feilen er forårsaket av at internkontrollen i BL
ikke er god nok, da dette er forhold som reguleres
av politiregisterloven. Dette er en forskjell fra SIS
loven, hvor det ikke er en slik avgrensning mot
straffeprosesslovens regler.
SIS-loven § 18 tredje ledd har regulert forhol
det nærmere:
«Når krav fremsettes etter at en person har
vært siktet i en straffesak, gjelder likevel be
handlingsreglene i straffeprosessloven kapittel
31. Straffeprosessloven § 444, § 445 og § 446
gjelder ikke for krav om erstatning etter be
stemmelsen her».
I Ot.prp. nr. 56 (1998-99) s. 128 står det:
«Dersom en person er blitt siktet på grunn av
en feilregistrering eller feilaktig bruk av regist
rerte opplysninger, gir bestemmelsen anvis
ning på at behandlingsreglene i straffeprosess
loven kapittel 31 kommer til anvendelse uten at
straffeprosessloven §§ 444 til 446 gjelder for
slike erstatningskrav. Bakgrunnen for denne
løsninger er at den siktede uansett ville kunne
reise erstatningssak i henhold til straffepro
sesslovens regler. Vilkårene for å få tilkjent er
statning etter § 444 er imidlertid strengere enn
de tilsvarende vilkårene etter SIS-loven, idet
siktede i henhold til § 444 bare har krav på
erstatning dersom det er gjort sannsynlig at
han ikke har foretatt den handling som var
grunnlag for siktelsen. (...) For å ivareta den
skadelidtes interesser best mulig, foreslår de
partementet derfor at erstatningskravet i slike
tilfelle skal avgjøres etter de materiellrettslige
reglene i SIS-loven, samtidig som straffepro
sesslovens behandlingsregler kommer til an
vendelse. Dersom den siktede oversitter fris
ten som nevnt i straffeprosessloven § 447, er
han imidlertid henvist til å fremme erstatnings
krav på lik linje med skadelidte som ikke er
blitt siktet».
Utvalget anbefaler at bestemmelsen som frem
går av SIS-loven § 18 tredje ledd også inntas i poli
tiregisterloven. Det vil imidlertid være en materiell
forskjell på de to bestemmelsene på grunn av poli
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tiregisterlovens anvendelsesområde. Likevel kan
det være situasjoner hvor det er adgang til å kreve
erstatning etter både politiregisterloven og straffe
prosessloven, slik at det er opp til den enkelte
hvilket grunnlag han ønsker å benytte. Dog kan
det økonomiske tapet kun erstattes en gang. Det
samme gjelder for oppreisning.
Bak regelen ligger en tanke om at det at noen
urettmessig blir mistenkt og pågrepet, eventuelt
gjenstand for ransaking med videre er en risiko vi
alle bærer, og ligger jo latent i «skjellig grunn».
Men at politiet og påtalemyndigheten ikke hånd
terer opplysningene riktig, kan det vanskelig være
noen unnskyldning for.

22.2.4.3

Ansvarsgrunnlag ved brudd på
taushetspliktsreglene

Utvalget har vurdert hvilket ansvarsgrunnlag som
skal gjelde ved overtredelse av taushetspliktsreg
lene. I dag må den som søker erstatning på bak
grunn av brudd på taushetspliktsreglene benytte
seg av de alminnelige erstatningsreglene, hvor ak
tuelle ansvarsgrunnlag er den alminnelige regel
om oppreisning i skadeserstatningsloven, erstat
ning for ærekrenking og krenking av privatlivets
fred og arbeidsgiveransvaret.
Utvalget anbefaler at dagens regler oppretthol
des for brudd på taushetsplikten. Årsaken er at
brudd på taushetspliktsreglene, etter utvalgets
oppfatning, ligger dårlig til rette for et rent objek
tivt ansvar. Reglene åpner i betydelig grad for
skjønn for om opplysninger kan eller skal formid
les videre. At opplysning x er kommet fra A til B
kan avhengig av situasjonen være helt rettmessig,
akseptabelt, uskjønnsomt eller direkte galt og
ulovlig. En konstatering av hvor en befinner seg på
denne skala vil gjerne inneholde både objektive og
subjektive momenter. Det vil si både hva var situa
sjon og hva la den som har stått for utleveringen til
grunn. En slik situasjon er lite egnet for objektivt
ansvar, idet grunnlaget for dette nesten alltid også
må innom forøverens forutsetninger og skyld.
Når klanderverdig behandling av opplysninge
ne først er på det rene, vil erstatning kunne kreves
etter skadeerstatningsloven kapittel 2, i den grad
utleveringen har skjedd som ledd i tjenesten, og
ikke i rent privat sammenheng, for eksempel som
underholdning i selskapslivet.
Det er også grunn til å understreke at når
brudd på taushetsplikt har forstreket den skade
som for øvrig kan kreves erstattet på objektivt
grunnlag etter reglene i politiregisterloven eller
straffeprosessloven §§ 444 flg. kan det tas i betrakt
ning ved utmålingen, og indirekte gi et visst erstat
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ningsansvar for brudd på taushetsplikten på objek
tivt grunnlag.

22.2.5
22.2.5.1

Erstatningsutmåling
Økonomisk tap

Utvalget anbefaler at den skadelidte skal ha dekket
sitt økonomiske tap. Dette vil både gjelde tap som
er påført og fremtidig tap. I vurderingen av det
økonomiske tapet må det ses hen til de alminneli
ge reglene i skadeserstatningsloven § 3-1. Det er
således skadelidte som må dokumentere årsaks
sammenheng etter de alminnelige reglene, og må
føre bevis for tapets størrelse. Også beregningen
av tapet skal skje i samsvar med prinsippene i § 3-1.
Utvalget finner ikke grunn til å legge opp til
noen form for standardisert erstatning, slik som
for strafforfølgning, da eksemplene etter politire
gisterloven vil spenne over en rekke ulike tilfeller.

22.2.5.2

Ikke-økonomisk tap

Ved et brudd på politiregisterloven vil ofte den
personlige belastningen overstige et eventuelt
økonomisk tap. Utvalget anbefaler derfor at det
også skal være en erstatning for ikke-økonomisk
tap (oppreisning). Utvalget mener erstatning for
ikke-økonomisk tap delvis kan bøte på den kren
kelse som den enkelte kan oppleve i slike tilfeller,
og det er med på å understreke alvoret av en skade. Det nevnes i denne sammenheng at det i forar
beidene til nye regler om erstatning etter straffor
følgning, Ot.prp. nr. 77 (2001-2002) punkt 12.4,
står:
«Den grunnleggende begrunnelsen for forsla
get er at en strafforfølgning stort sett alltid vil
oppleves som en påkjenning for siktede, og at
det synes rimelig at samfunnet i noe større
grad enn i dag yter en viss kompensasjon for
den belastning som uberettiget er påført sikte
de pga. fellesskapets interesser i å straffe skyl
dige. Belastningen ved uberettiget strafforfølg
ning vil normalt vokse proporsjonalt med hvor
inngripende forfølgningen har vært overfor sik
tede«.
I SIS-lovens forarbeider understrekes det at
ikke enhver feil skal kunne lede til krav om opp
reisning, men at det må være mer spesielle om
stendigheter, som tap av aktelse, store personlige
belastninger eller lignende som gir oppreisning.
Svært mange behandlinger av opplysninger i politi
et vil bero på avveininger av nødvendighet og for
holdsmessighet. Feilvurderinger i så henseende
kan etter utvalgets oppfatning vanskelig gi grunn
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lag for oppreising. Videre kan det at en person er
registrert med feil opplysninger uten at det har fått
noen konsekvenser for ham, alene ikke gi krav på
oppreisning.
Hva angår erstatningsutmålingen, er det natur
lig å se hen til det som følger av personopplys
ningsloven og SIS-loven. Lovforslaget gir, i likhet
med skadeserstatningsloven, anvisning på en ri
melighetsvurdering. Arten og omfanget av den ak
tuelle krenkelsen vil være sentrale momenter i ut
målingen, likeledes graden av skyld som den be
handlingsansvarlige kan bebreides for. Dreier det
seg eksempelvis om opplysninger som er blitt utle
vert og har fått en spredning som har vært i sam
svar med unntakene fra taushetsplikten, men hvor
det må konstateres at behandlingen i seg selv i
utgangspunktet var unødvendig eller irrelevant, og
hvor opplysningene er belastende for den det gjel
der, vil det være av betydning hvor stor spredning
opplysningen har fått. Videre vil graden av psykisk
belastning som feilbehandlingen har påført ved
kommende være av betydning. Har noen, etter
urettmessig å ha blitt overvåket i lengre tid av
politiet, fått store psykiske belastninger som har
ført til sykmelding fra arbeid over lengre tid, vil
dette måtte tas i betraktning ved utmålingen av
oppreisning. Graden av urett som er begått mot
vedkommende må likeledes tas i betraktning. Det
er forskjell på det at en person feilaktig er nektet
en akkreditering, jf. § 40, som medførte at han ikke
fikk gått på arbeid den dagen et statsbesøk fant
sted i bygningen der han hadde sin arbeidsplass,
og det at man feilaktig er blitt gjenstand over leng
re tid for politiets undersøkelser, med spredning
av opplysninger om dette. I det førstnevnte tilfellet
må trolig vedkommende nøye seg med erstatning
for det eventuelle økonomiske tapet av en dags
lønn, med mindre helt spesielle omstendigheter
har gjort seg gjeldende.
Når det gjelder erstatningsnivået generelt for
oppreisning etter politiregisterloven, bør det ses
hen til så vel alminnelig utmålingspraksis, som den
praksis man har i tilknytning til straffeprosesslo
ven kp. 31 og voldsoffererstatningsordningen. Det
kan videre ses hen til midlertidig lov 17. september
1999 nr. 73 om begrenset innsyn i overvåkingspoli
tiets arkiver og registre (innsynsloven) § 3, der det
er satt en øvre grense på kr. 100 000,- hvis vedkom
mende har lidt alvorlig skade som følge av for
holdsvis grove regelbrudd.

22.2.6

Bortfall eller nedsettelse av
erstatning for økonomisk tap på
bakgrunn av siktedes eget forhold

Selv om det er et objektivt ansvar, vil politiet ikke
bli ansvarlig i alle sammenhenger. Den alminneli
ge bestemmelsen om skadelidtes medvirkning,
som er nedfelt i skadeserstatningsloven § 5-1, vil
komme til anvendelse. Den som eksempelvis kommer i et negativt offentlig søkelys ved selv å gå ut
med at han feilaktig er blitt registrert av politiet,
kan neppe uavkortet kreve erstatning.

22.2.7

Saksbehandlingsregler

Utvalget har vurdert hvem som skal ta stilling til
kravet om erstatning. Det er utvalgets oppfatning
at krav om erstatning i første instans bør behand
les av den behandlingsansvarlige. Han er ansvarlig
for den behandling som skjer, og også nærmest
den handling som har skjedd.
Videre anbefaler utvalget at det skal være adgang til å påklage vedtak om erstatning. Dette er
nærmere omtalt i punkt 20.5.2.6. Den registrerte
vil uansett ha mulighet til å bringe saken inn for
domstolen, med mindre han er avskåret innsyn. I
slike tilfeller er det Datatilsynet som må bistå, se
punkt 21.5.2.2.
Utvalget har vurdert hvorvidt det skal være
egne foreldelsesregler. I SIS-loven er foreldelses
reglene ett år, hovedsakelig fordi opplysningene
slettes på dette tidspunktet. Forsikringsavtalelo
ven 16. juni 1989 nr. 69 § 8-5 har imidlertid også
meldepliktbestemmelse med frist på ett år. Av hen
syn til at det er en såkalt omvendt bevisbyrde,
foreslår utvalget at det skal være en ett års for
eldelsesfrist fra den dagen da skadelidte fikk eller
burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden.
Det må anses tilstrekkelig til å avbryte fristen at
krav om erstatning er sendt den behandlingsan
svarlige.
Utvalget har ikke vurdert om det er grunn til å
dekke søkerens saksomkostninger, herunder ad
vokatkostnader, ut over de tilfeller der vedkom
mende har vært siktet.

22.3 Straff
22.3.1

Innledning

Utvalget har vurdert om politiregisterloven skal
være straffbelagt, slik at tjenestemenn i politiet og
påtalemyndigheten kan straffes ved overtredelse
av bestemmelser i loven. Utvalget har tidligere
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drøftet hvorvidt overtredelse av taushetsplikten
skal være straffbar, på samme måte som det den er
i dag. Utvalget anbefaler en slik løsning, og henvi
ser til sin drøftelse i punkt 14.16. I dette punktet
vurderer utvalget således straffebestemmelser ut
over brudd på taushetsplikten.

22.3.2

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

I personopplysningsloven er overtredelse av noen
bestemmelser belagt med straff, jf. personopplys
ningsloven § 48. Av forarbeidene fremgår at det ble
funnet nødvendig med straff i tillegg til de sivil
rettslige sanksjonsmidlene, se Ot.prp. nr. 92 (1998
99) s. 97 andre spalte. Imidlertid var mange av
bestemmelsene så vagt formulerte at de ikke kunne straffbelegges. Det som er straffbelagt er unnla
telse av å sende melding, behandling av person
opplysninger uten nødvendig konsesjon og over
tredelse av konsesjonsvilkår, unnlatelse av å etter
komme pålegg fra Datatilsynet, brudd på
sikkerhetsbestemmelsen, markedsføringsforbu
det, utlevering av billedopptak, samt brudd på in
formasjonsplikten. Skyldkravet er forsett og grov
uaktsomhet, og strafferammen er tre år.
Personverndirektivet nevner ikke straff ekspli
sitt, men det fremgår av artikkel 24 at:
«Medlemsstatene skal treffe nødvendige tiltak
for å sikre at bestemmelsene i dette direktiv
gjennomføres i fullt omfang, og skal særlig fast
sette de sanksjoner som får anvendelse i tilfelle
overtredelse av bestemmelser som vedtas i
henhold til dette direktiv».
I SIS-loven er det ingen strafftrussel.

22.3.3

Kapittel 22

Utvalgets vurderinger

Utvalget har vurdert om overtredelse av politire
gisterloven ut over taushetspliktsreglene skal kri
minaliseres. Personopplysningsloven er straffbe
lagt, noe som antas å ha sammenheng med at den
også får anvendelse på fysiske og juridiske perso
ner. SIS-loven har ingen strafftrussel. Straffeloven
har flere bestemmelser som rammer offentlige tje
nestemenn, blant annet § 123 som rammer den
som misbruker «sin Stilling til ved Foretagelse eller
Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens
Ret». Bestemmelsen omfatter maktmisbruk knyt
tet til rettsgoder som tilfaller den enkelte. Et ek
sempel er dersom en offentlig tjenestemann tingly
ser en pantobligasjon for sent, slik at personen
taper prioritet. Bestemmelsen antas også å kunne
ramme overtredelse av politiregisterloven.
Utvalget finner grunn til å understreke at taus
hetspliktsreglene innebærer en aktiv plikt – både
for etaten og den enkelte tjenestemann – til å hin
dre at taushetsbelagt informasjon blir kjent for
uvedkommende. Dette innebærer at det forholds
vis lett kan bli aktuelt med foretaksstraff når taus
hetsplikten brytes, jf. straffeloven § 121 jf. §§ 48a
og 48b. Det kan være fordi politidistriktet har for
dårlig rutiner for sikring av opplysningene, for ek
sempel hvem som får tilgang til arealer hvor opp
lysninger er tilgjengelige, eller utilstrekkelig ruti
ner for hvem som skal svar på henvendelser fra
massemedia, eller at det har skortet på den opp
læring av nytilsatte.
Utvalget anbefaler på bakgrunn av dette ingen
egen straffebestemmelse. Det antas at en slik be
stemmelse ikke vil ha en effekt på politiets behand
ling av opplysninger. Dersom det skal være noen
ytterligere sanksjoner overfor tjenestemenn som
behandler opplysninger, anbefaler utvalget at det
te skjer internt i politiet på lik linje med annen
tjenesteforsømmelse.
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Kapittel 23

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
23.1 Særregler for Politiets
sikkerhetstjeneste
23.1.1

Hva skiller Politiets
sikkerhetstjeneste fra det øvrige
politi?

Forskjellen mellom Politiets sikkerhetstjeneste og
det øvrige politi kan sammenfattes som følger:
Mens det alminnelige politiets viktigste oppgave,
foruten å opprettholde alminnelig ro og orden, må
sies å være tradisjonell straffeforfølgning i form av
etterforsking og iretteføring, må Politiets sikker
hetstjenestes viktigste oppgave sies å være å fore
bygge straffbare handlinger som kan true sikkerhe
ten. Den store vekten på rent forebyggende virk
somhet gjør i seg selv at personvernet kommer i
en mer utsatt posisjon enn i forhold til politiets
øvrige arbeid. De vitale interesser som står på spill
medfører på den annen side at avveiningen mellom
personvern og samfunnsforsvar også kommer i en
annen stilling enn for politiet for øvrig. Skal PST
være i stand til å oppfylle sine forebyggende opp
gaver på en måte som står i forhold til trusselbildet
og de truede interesser, må adgangen til å behand
le opplysninger utenfor straffesaksbehandlingen
om personer som ikke er mistenkt for et konkret
straffbart forhold, vurderes annerledes enn for po
litiet ellers. For politiet ellers vil denne gruppen i
stor grad inneholde personer som fra før er kjent
for sin kriminelle virksomhet, samt personer med
en særlig tilknytning til kriminelle. Det er dette
forhold som kommer til uttrykk i lovutkastet § 5 nr.
3. For PST er situasjonen en helt annen, idet de
færreste som står bak spionasje og terrorhandlin
ger er tidligere straffedømte. I lys av de behov som
gjør seg gjeldende på dette området, må person
kretsen som det kan behandles opplysninger om
uten at de er mistenkt for konkret straffbart forhold, defineres annerledes enn for politiet for øv
rig. I så måte har utvalget valgt å foreslå at opplys
ninger om personer, grupper og organisasjoner for
det første kan behandles når det er rimelig grunn
til å undersøke om noen forbereder et straffbart
forhold som Politiets sikkerhetstjeneste har til
oppgave å forebygge, samt når det for øvrig i fore

byggende øyemed anses nødvendig å behandle
opplysninger av betydning for utførelsen av ar
beidsoppgavene i politiloven § 17b. Herunder har
utvalget funnet grunn til å presisere at Politiets
sikkerhetstjeneste i forebyggende øyemed også
kan behandle opplysninger om utlendinger når det
etter en konkret sikkerhetsmessig vurdering an
ses nødvendig å ha opplysninger om dem. Dette
innebærer ikke noe nytt i forhold til den registre
ringsadgang og -praksis som PST har i dag, men
det kan likevel være grunn til å gjøre det klart i lovs
form. Dessuten må det være adgang til å behandle
personopplysninger som er nødvendige og rele
vante i forhold til oppgavene etter politiloven § 17c,
så som tjenestens utarbeidelse av trusselvurderin
ger, personkontroll og dessuten for akkreditering.
Utvalget har sett det som viktig å regelfeste
dagens behandling av opplysninger i PST på en
måte som fremmer klarhet og forutberegnelighet.
Nytt, også i forhold til PSTs virksomhet, er
derimot forslaget om et tidsbestemt unntak fra kra
vene til formålsbestemthet, nødvendighet og rele
vans, hvoretter PST i en periode på inntil 4 måne
der kan behandle opplysninger uten at de fore
slåtte kvalitetskrav er oppfylt. Som ledd i å fremme
kvalitetssikring forslår utvalget at også PST under
gis en slik «pool-ordning». Men ikke minst i rela
sjon til denne ordningen er det nødvendig at man
innfører en særregel som avviker noe fra lovutkas
tet § 5 nr. 3, hva angår det å kunne behandle per
sonopplysninger utenfor straffesaksbehandlingen.
Som forklart ovenfor er denne persongruppen for
holdsvis marginal i det alminnelige politi, sett i
forhold til den store mengden personopplysninger
som inngår i straffeforfølgningsarbeidet. I PST ut
gjør derimot opplysningene utenfor straffesaksbe
handlingen den klart største gruppen. Når det i
tillegg kommer at de personer og organisasjoner
som utfører forbrytelser mot vitale sikkerhetsinte
resser arbeider i et svært langsiktig tidsperspektiv,
medfører dette at virkefeltet for et slikt tidsbestemt
unntak blir forholdsvis mindre enn i politiet for
øvrig fordi forholdsvis flere opplysninger i ut
gangspunktet må anses nødvendige. Dette er nær
mere beskrevet nedenfor under punkt 23.4.3.
For øvrig er det for Politiets sikkerhetstjeneste
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foreslått at de alminnelige innsynsregler ikke skal
gjelde. Utvalget ser det slik at både sikkerhetshen
syn, hensynet til kildevern, samarbeidende tjenes
ter og tredjepersoner, samt pågående og fremtidi
ge undersøkelser, er hensyn som begrunner at det
ikke gis noen form for innsynsregel for PST. Utval
get slutter seg på dette punktet til flertallet i Danielsen-utvalget.
Personkontroll er en spesiell oppgave for PST
som er nærmere omtalt og vurdert av utvalget. Det
samme gjelder såkalt akkreditering, som er en
særlig form for vandelskontroll hvor PST avgir ut
talelser. Akkreditering foreslås lovregulert i sam
menheng med bestemmelsene om politiattest og
annen vandelskontroll.

23.1.2

Generelt om Politiets
sikkerhetstjeneste og de straffbare
handlinger som skal motvirkes

Som antydet foran, er det flere hensyn som gir
grunn til å vurdere hvorvidt det bør gjelde andre
regler for PST enn for det øvrige politi hva angår
behandlingen av opplysninger. Tjenesten har behov for å innsamle store mengder personopplys
ninger over lang tid på et grunnlag som i stor grad
er mindre presist enn ved ordinær etterforsking,
og som har tilknytning til mulig straffbar virksom
het som gjerne er politisk motivert. Dette har med
ført at det å være registrert hos PST tradisjonelt er
blitt betraktet som mer sensitivt enn å være i politi
ets andre registre. Graden av hemmelighold og
mangel på innsyn for den registrerte, samt mulig
heten for uriktige konsekvenser for den enkelte
dersom usikre opplysninger utveksles, har likele
des vært anført som argumenter som i et person
vernperspektiv kan tale for strengere regler for
registrering for PST.
På den annen side er PST satt til å bekjempe
straffbar virksomhet som er svært alvorlig og sam
funnsskadelig, og som i sin ytterste konsekvens
kan ramme landets sikkerhet og selvstendighet
dersom den blir fullbyrdet. Det har tradisjonelt
dreid seg om spionasje og ulovlig etterretnings
virksomhet, men heller ikke terrorisme, annen po
litisk motivert vold og spredning av masseødeleg
gelsesvåpen kan ses på som vanlig kriminalitet.
Her er trusselen knyttet til sikkerhetsinteresser i
vid forstand, og til opprettholdelsen av demokratis
ke verdier og strukturer. Det dreier seg videre om
en form for organisert kriminalitet som pågår i et
langt tidsperspektiv, planlagt i miljøer som det er
svært vanskelig for politiet å bekjempe gjennom
alminnelig politietterforsking og hvor de som står
bak gjerne er organisert med store ressurser til
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disposisjon med hensyn til materiell og personell.
Hva angår terrorhandlinger, er de som står bak
gjerne drevet av en særlig overbevisning som gjør
dem målrettede og hensynsløse. Terrorisme for
dømmes av det internasjonale samfunn uansett
hvilke motiver som ligger bak, fordi slike handlin
ger rammer uskyldige menneskers liv og helse på
en helt uakseptabel måte. Hensynet til samfunns
forsvaret kan derfor tilsi at PST gis hjemler for
behandling av personopplysninger som er videre
enn for politiet for øvrig.
Utvalget har på bakgrunn av det ovennevnte
valgt å ha et eget kapittel for PST, hvor utvalget
vurderer og begrunner behovet for særregler for
PST i forhold til de bestemmelser som foreslås for
politiet generelt. Utvalget vil i det følgende ta ut
gangspunkt i de forslag som er fremmet gjennom
NOU 1998: 4 Politiets overvåkingstjeneste (Danielsen-utvalget), og som det faller under mandatet å
følge opp. Generelt sett gikk Danielsen-utvalget
inn for at registreringsreglene for PST burde være
de samme som for politiet ellers.
En ny politiregisterlov foreslås bygget opp i
samsvar med det ovennevnte. Alle bestemmelser i
loven gjelder PST, så lenge noe annet ikke frem
går. Spesialreglene er samlet i et eget kapittel, jf.
lovutkastet §§ 58-62.

23.1.3

Nærmere om hensyn som begrunner
særregler

23.1.3.1

Særtrekk ved Politiets sikkerhetstjeneste

I Stortingets behandling av Lund-rapporten ble det
uttalt følgende om PSTs virksomhet (se Innst.S.
nr. 240 (1996-97) s. 50):
«Det ligger i overvåkingens natur at en må føl
ge med på aktiviteter og personer som i ettertid
kan vise seg å være uskyldige, men til grunn
for en avveining av hvor langt overvåkingen
skal gå må ligge et prinsipp om at det skal være
rimelig sammenheng mellom mål og virkemid
ler, og at det dessuten må være en rimelig ba
lanse mellom hensynet til nasjonal sikkerhet
og hensynet til den enkeltes personvern og
rettssikkerhet».
Det kunne tilføyes at det ligger i det forebyg
gende aspektet at man befinner seg på et stadium
hvor det ikke finnes noe offer for en ugjerning, enn
videre at PSTs virksomhet dessuten gjerne skjer
skjult, uten at dem den gjelder blir gjort kjent med
det.
Trusselbildet i forhold til landets sikkerhet har
gjennomgått betydelige endringer i løpet av de se
nere år. Trusselen fra fiendtlig innstilte stater kan
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neppe lenger sies å være til stede, og selv om det
fortsatt drives uønsket og ulovlig etterretnings
virksomhet mot norske interesser, kommer den
unektelig i et annet lys enn i den kalde krigs tid.
Fokus er i stedet blitt flyttet over mot faren for
terrorhandlinger mot individer og institusjoner, og
sabotasje mot vårt teknologibaserte samfunn,
spredning av masseødeleggelsesvåpen og flyktnin
gespionasje. Samfunnets behov for å verne seg
mot slike trusler er imidlertid ikke nødvendigvis
mindre enn i forhold til tidligere trusler, selv om de
ikke kan sies å rette seg direkte mot statens selv
stendighet og sikkerhet, jf. straffeloven kapittel 8.
Utviklingen viser samtidig at det sikkerhetsmes
sige trusselbildet i våre dager ikke er statisk. Et
permanent regelverk må i første rekke ta utgangs
punkt i de ulike generelle formål for politiets virk
somhet, samtidig som man i behørig grad tar hen
syn til dagens situasjon.
Det kan videre fremholdes at likhetene mellom
PST og politiet for øvrig er større i dag enn tidlige
re. For det første har fremveksten av internasjonal
organisert kriminalitet, særlig relatert til ulovlig
innførsel av narkotika, medført at også andre deler
av politiet står overfor straffbare handlinger uten
anmeldelse, uten kjent gjerningsmann eller åsted
og uten noen direkte ofre eller fornærmet, og hvor
man har måttet ta i bruk virkemidler som kartleg
ging av miljøer og skjulte metoder. Dernest befat
ter PST seg i dag med å forebygge straffbare handlinger som det øvrige politi har ansvar for å etter
forske når først virksomheten materialiserer seg i
skadedelikter, typisk politisk motivert vold og ter
rorisme. Også ellers har grensesnittet mellom PST
og det øvrige politi blitt større enn det var tidligere,
blant annet fordi kriminaliteten er blitt mer kom
pleks, og PST er blitt en mer åpen tjeneste som i
stor grad samarbeider med andre deler av politiet.
Dette har også sammenheng med den internasjo
nale utviklingen. Eksempelvis vil terrorgrupper
kunne benytte seg av narkotikahandel for å finansi
ere sin virksomhet, mens andre kriminelle miljøer
på sin side benytter seg av trusler og vold som i
siste instans kan utgjøre en trussel mot demokra
tiske verdier og nasjonale sikkerhetsinteresser,
som for eksempel «mafiavirksomhet». Samtidig er
det et utviklingstrekk at så vel de grupper PST er
satt til å bekjempe som andre organiserte kriminel
le er blitt stadig mer sikkerhetsbevisste, og benyt
ter seg av ny teknologi i sin kommunikasjon.
Alt i alt må det likevel konkluderes med at
PSTs formål og virksomhet, sammenholdt med de
interesser og verdier tjenesten er satt til å verne,
gjør at avveiningen mellom personvern og sam
funnsforsvar kommer i en annen stilling enn for

politiet for øvrig. Dette tilsier at det etableres sær
regler for PSTs behandling av opplysninger.

23.1.3.2

Notoritet

I Danielsen-utvalget understrekes at det er viktig å
sørge for notoritet eller etterprøvbarhet over PSTs
disposisjoner og registreringer. For så vidt gjelder
etterforsking, er det innført en ordning med skrift
lig etterforskingsordre som for det første klargjør
om PSTs undersøkelser befinner seg i etterfor
skingssporet eller i det forebyggende sporet. Dette
klargjør således også ansvarsforholdene forbundet
med undersøkelsene, jf. punkt 7 i Justisdeparte
mentets rundskriv G-80/99. Om dette rundskrivet,
se særlig punkt 4.21.2.1 og 4.21.4.1. Dernest er
notoriteten bedret vedrørende tidspunktet for når
etterforsking startet og hvem som beordret den
iverksatt. Det er videre fremhevet at notoriteten
må omfatte spørsmålet om hvorfor en registrering
er gjort.
Utvalget har tidligere understreket viktigheten
av notoritetshensynet for politiet i sin alminnelig
het, og det gjelder desto mer for PST. Derfor er det
nødvendig å etablere ordninger som gjør det mulig
å dokumentere og etterspore PSTs behandlinger
av opplysninger. Blant annet er det ønskelig at
informasjon oppbevares sentralt og ikke hos den
enkelte tjenestemann. Videre må all informasjon
bli journal- eller registerført, og forslaget om krav
til sporbarhet, jf. lovforslaget § 12, bør gjelde også
for PST.
Notoritetshensynet medfører også krav til
skriftlighet.

23.1.3.3

Gradering av opplysninger

Fordi PST i stor utstrekning behandler informa
sjon som må beskyttes av sikkerhetsmessige grun
ner, vil opplysninger som tilflyter tjenesten regel
messig sikkerhetsgraderes i henhold til sikker
hetsloven § 11. Dette innebærer i praksis at det
treffes en rekke tiltak for å hindre at uvedkommen
de får kjennskap til informasjonen. Om dette vises
til sikkerhetsloven kapittel 4, samt forskrift om in
formasjonssikkerhet 1. juli 2001 nr. 744. Av de vik
tigste tiltak nevnes at skjermingsverdig informa
sjon skal behandles i et informasjonssystem som
er godkjent for slik bruk hva angår så vel lagring
som transport, at informasjonen skal merkes med
den aktuelle sikkerhetsgraden, og at det kan fore
tas tekniske sikkerhetsundersøkelser av lokaler
med videre for å eliminere uvedkommendes mu
lighet til å skaffe seg tilgang til gradert informa
sjon.
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Selv om det i første rekke er hensynet til å
unngå skadevirkninger for norske eller alliertes
sikkerhetsinteresser som er formålet bak regelver
ket for gradering av informasjon, kommer bestem
melsene også personvernet til gode.

23.2 Lovens anvendelsesområde
23.2.1

Nasjonale og internasjonale rammer
for lovgivningen

I personverndirektivet er det gjort unntak for «statens virksomhet på det strafferettslige område», hvil
ket muliggjør avvikende bestemmelser for den delen av politiets behandling av opplysninger. For
andre deler av politiets virksomhet, som forvalt
ningsvirksomhet, er det derimot i alminnelighet
ikke mulig å avvike direktivet og personopplys
ningsloven, se nærmere punkt 8.6.5. I personvern
direktivet artikkel 3 nr. 2 gjøres imidlertid også
unntak for behandling av personopplysninger som
utføres i forbindelse med statens sikkerhet. Unnta
ket er videre enn for annen behandling i politiet, og
lovgiver står således fritt i forhold til utformingen
av bestemmelsene for PSTs behandling, også for
så vidt gjelder PSTs forvaltningsvirksomhet.

23.2.2

Behandlingsbegrepet

Overvåkingsinstruksen benytter begreper som
«innhente», «registrere», «oppbevare» med videre.
Utvalget mener at også for PST bør loven gjelde
for tjenestens behandling av opplysninger, både
manuelt og elektronisk.
Som nevnt under 4.21.4.1, synes Danielsen-utvalget å forutsette at innhentet eller mottatt infor
masjon må vurderes og kategoriseres som ledd i
en kvalitetskontroll før den registreres, jf. NOU
1998: 4 s. 145. Nærværende utvalg ser det slik at
innføringen av behandlingsbegrepet tilsier at poli
tiregisterloven i utgangspunktet får anvendelse på
enhver opplysning som er tatt under behandling.
Når terskelen for når en opplysning er å anse som
registrert, eller tatt under behandling, senkes i forhold til Danielsen-utvalgets forslag, tilsier dette at
det også innføres strenge bestemmelser om utle
vering av opplysninger som ennå befinner seg i en
bearbeidingsfase. Dette er søkt ivaretatt gjennom
utvalgets generelle forslag til bestemmelser om
utlevering, se kapittel 14 ovenfor, herunder punkt
14.10 om tidsbestemt unntak for de krav til formålsbestemthet og nødvendighet med videre som
ellers gjelder.
Utvalget er videre av den oppfatning at behand
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lingsbegrepet også for PSTs del bør omfatte alle
opplysninger innhentet av den enkelte tjeneste
mann, selv om de skulle befinne seg bare som
arbeidsnotater hos vedkommende. Selv om opp
lysningene ikke er tilgjengelige for tjenesten «som
sådan», jf. Lund-kommisjonens definisjon, men
bare utarbeidet for den enkeltes tjenestemanns
personlige bruk, finner utvalget at de alminnelige
prinsipper må få anvendelse. Det vil tjene til å ska
pe notoritet rundt enhver tjenestehandling, og det
vil motvirke eventuelle ønsker om å opprette per
sonlige arkiver med ikke-verifisert informasjon
som kan vise seg å ha en vesentlig kriminalitetsbe
kjempende verdi.

23.2.3

Forvaltningsvirksomhet i Politiets
sikkerhetstjeneste

Deler av PSTs virksomhet, som personkontroll og
utlendingskontroll, kan karakteriseres som forvalt
ningsvirksomhet. I utgangspunktet skjer PSTs be
fatning med utlendingssaker i et forebyggende
øyemed. Men PST medvirker også direkte i den
forvaltningsmessige del av utlendingskontrollen.
Som nevnt under punkt 4.21.2.3 er det i enkelte
politidistrikter etablert såkalte kombinerte konto
rer, der de samme tjenestemenn utfører arbeid
både for PST og for politiets utlendingsforvaltning.
Det følger av utlendingsloven at det i den forvalt
ningsmessige behandlingen av utlendinger, ved
tildeling av tillatelser som for eksempel oppholds
tillatelse og arbeidstillatelse, skal tas sikkerhets
messige hensyn, jf. bestemmelsene i §§ 15, 27, 29,
30 og 43. Slik sett vil det for enkelte grupper utlen
dinger være hensiktsmessig at det er PST-personell som står for den forvaltningsmessige behand
lingen. Men i forhold til spørsmålet om behandling
av opplysninger, er det i denne sammenheng se
kundærbruken av opplysninger til rent forebyg
gende formål, eventuelt til etterforskingsformål,
som er interessant.
Når det gjelder personkontrollen, kan også
denne karakteriseres som en type forvaltningsvirk
somhet med klare forebyggende aspekter, tilsva
rende utstedelse av politiattester. Om man vil be
trakte dette som en forvaltningsvirksomhet eller
en kriminalitetsforebyggende virksomhet, kan så
ledes være en smakssak.
Teoretisk sett kunne det for disse virksomhete
ne tenkes tre muligheter. Behandlingen kan enten
falle innenfor personopplysningsloven, eller innen
for politiregisterloven eller det kan lages en egen
regulering for behandlingen. Utvalget er av den
oppfatning at PSTs behandling av opplysninger
forbundet med personkontroll og utlendingskon
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troll har så nær sammenheng med det forebyggen
de sikkerhetsarbeid PST er satt til å utføre at den
under enhver omstendighet bør særreguleres
utenfor personopplysningsloven. Personverndi
rektivet er, som nevnt ovenfor, ikke til hinder for at
en ny politiregisterlov omfatter denne behandlin
gen.

23.3 Rettslig grunnlag for å behandle
opplysninger
23.3.1

Utgangspunkter

I straffesaker regulerer straffeprosessloven terske
len for når PST kan iverksette undersøkelser som
gjør det nødvendig å behandle opplysninger, jf.
ordlyden i straffeprosessloven § 224:
«...rimelig grunn til å undersøke om det forelig
ger straffbart forhold som forfølges av det of
fentlige.»
Den nedre terskelen for iverksettelse av etter
forsking er av større interesse for PST enn for
andre deler av politiet, ettersom PSTs undersøkel
ser i stor grad retter seg mot forberedelser og
planlegging av straffbare handlinger, og slik sett
ligger i forkant av etterforskingsstadiet. Om etter
forskingsbegrepet vises ellers til punkt 3.4.2 ovenfor, samt Riksadvokatens rundskriv nr. 3/1999 (22.
desember 1999).
Når det gjelder innhenting og behandling av
opplysninger utenfor etterforsking, uttales i Danielsen-utvalget s. 136 første spalte:
«Det må være saklig grunn til å foreta informa
sjonsinnhentinger og -registreringer».
Videre skrives det:
«Dersom undersøkelser i forebyggende virk
somhet foretas i tilknytning til abstrakt mistan
ke om forberedelser til straffbare handlinger,
som altså ikke vil være etterforsking, må tje
nesten tillates å innhente informasjon om en
rekke personer når dette har saklig grunnlag,
selv om hver enkelt person (foreløpig) ikke
kan konkret mistenktes for å være involvert. I
motsatt fall vil POTs forebyggende arbeid bli
svært vanskelig å gjennomføre i praksis».
Enn videre på s. 136 andre spalte står det:
«Avgjørende for POTs registreringsadgang er
altså hvorvidt informasjonen anses konkret eller
potensielt tjenstlig relevant».
I Danielsen-utvalget s. 137 uttales videre:
«Den alminnelige nedre terskel for å innhente

og registrere opplysninger bør også lovfestes.
Utvalget ser det som mest fruktbart å stille
samme krav til POTs adgang til å iverksette
forebyggende tiltak som ved etterforsking,
nemlig at det må foreligge «rimelig grunn». I
dette ligger at det ikke må tas utenforliggende
hensyn. I og med at det i utgangspunktet ofte
vil være uråd å si om man vil forfølge etterfor
skingssporet eller forebyggelsessporet, kan
det vanskelig stilles prinsipielt ulike krav til
terskelen på de to områder».
Helt konkret foreslo Danielsen-utvalget følgen
de bestemmelse:
«Når det er rimelig grunn til å undersøke om
noen forbereder eller har begått et straffbart
forhold som Politiets overvåkingstjeneste har
til oppgave å forebygge eller etterforske, kan
tjenesten innhente opplysninger om personer,
grupper, organisasjoner og annen virksomhet
som har saklig sammenheng med undersøkel
sen formål».

23.3.2
23.3.2.1

Utvalgets vurderinger
Utforming av en særbestemmelse for
Politiets sikkerhetstjenestes adgang til å
behandle opplysninger

I forslaget ovenfor har Danielsen-utvalget tatt ut
gangspunkt i straffeprosessloven § 224, og utvidet
ordlyden i denne til også å omfatte undersøkelser i
det forebyggende sporet. Til støtte for Danielsen
utvalgets forslag kan for det første anføres at det
tydeliggjør likheten mellom etterforsking og fore
byggende virksomhet. Denne likheten er som
nevnt større for PSTs del enn for politiet for øvrig.
Det kan ofte være tilfeldigheter, formelt eller reelt,
som avgjør hvorvidt undersøkelser foretatt av PST
skal klassifiseres som etterforsking eller forebyg
gende virksomhet. I all hovedsak er det meste PST
foretar seg av forebyggende karakter, særlig i forhold til politisk motivert vold og terrorisme. Men
fordi en del forberedelseshandlinger til alvorlige
skadedelikter er gjort straffbare, vil også en del av
PSTs undersøkelser skje i etterforskingssporet.
De målrettede undersøkelsene PST foretar i fore
byggende øyemed har på sin side svært mye til
felles med den skjulte etterforskingen av straffbare
forberedelseshandlinger som befinner seg på
saksnivå. At undersøkelsene befinner seg på saks
nivå, i motsetning til personnivå, vil si at de ikke er
rettet mot en eller flere enkeltpersoner på en slik
måte at vedkommende ville hatt status som mis
tenkt, jf. riksadvokatens rundskriv nr. 3/1999.
Ikke minst av hensyn til ansvarsforholdene for

NOU 2003: 21
Kriminalitetsbekjempelse og personvern

bundet med etterforsking og forebyggende virk
somhet har man i PST sett betydningen av å ha et
bevisst forhold til hvilket «spor» de ulike under
søkelser befinner seg i. Det er således etablert en
ordning med utstedelse av etterforskingsordre når
undersøkelsene følger straffeprosesslovens regler
og ansvarsforhold. Men det er også etablert notori
tet rundt undersøkelser i forebyggende øyemed,
ved at det opprettes såkalt forebyggende sak.
Det følger av Justisdepartementets rundskriv
G-80/99 at forebyggende sak opprettes når det er
rimelig grunn til å undersøke om noen forbereder
et forhold som PST har til oppgave å forebygge
eller etterforske, se nærmere nedenfor punkt
23.3.3. Med «forhold» må ut fra ordlyden legges til
grunn at det menes straffbart forhold. Definisjonen
av «forebyggende sak» er med andre ord sammenfal
lende med den del av Danielsen-utvalgets forslag
som nettopp gjelder den forebyggende virksomhe
ten. Rundskrivet må videre forstås med den be
grensning at det dreier seg om en forberedelse
som ikke i seg selv er gjort straffbar. De forholds
vis klare rammer som med dette allerede er eta
blert for den forebyggende virksomheten, kan
også tale for å innføre en regel, lik den Danielsen
utvalget har foreslått og som i prinsippet er likely
dende med straffeprosessloven § 224.
Hva angår begrepet «forebyggende sak» i
rundskriv G-80/99, må dette for øvrig sies i første
rekke å være ment som en intern veiledning for
hvordan PST skal klassifisere og systematisere
sine opplysninger, og i kvalitetssikringsøyemed
som en markering av at man har nådd et stadium
hvor det anses å være rimelig grunn til å gjøre
videre undersøkelser. Begrepet er ikke ment å
skulle utløse rettigheter for den registrerte, slik en
mistenkt kan ha i forbindelse med en etterfor
skingssak, og slik en part har i forbindelse med en
forvaltningssak. En annen sak er at det for PST kan
oppstå problemer etter overgang fra forebyggende
sak til etterforskingssak i forhold til hvilke opplys
ninger en mistenkt kan kreve innsyn i, ettersom
det ikke gis rett til innsyn i opplysninger som be
nyttes i forebyggende øyemed, se nedenfor punkt
23.6.1. Utvalget ser det slik at dette spørsmålet
faller utenfor politiregisterlovens anvendelsesom
råde, og vil kun bero på en fortolkning av straffe
prosessloven § 242 og § 242a.
Dersom det i kjølvannet av utvalget som skal
utrede og fremme forslag til regler om politiets
bruk av metoder i forebyggende øyemed (Pedersen-utvalget, jf. punkt 2.4 ovenfor) innføres meto
der som hittil har vært forbeholdt etterforsking,
kan også dette tilsi at terskelen for behandling av
innhentede opplysninger bør være den samme for
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forebyggende virksomhet som for etterforsking.
Det er rimelig å anta at lovgiver i tilknytning til
metodebruken i så fall vil innføre rettssikkerhets
garantier tilsvarende dem man har i straffeprosess
loven for de samme metoder. De personvernhen
syn som er nevnt ovenfor under punkt 11.4.3.1 som
begrunnelse for skillet mellom etterforsking og fo
rebyggende virksomhet, vil i så fall ikke gjøre seg
like sterkt gjeldende.
Enkelte forhold kan tale for å justere, og dels
endre Danielsen-utvalgets forslag.
For det første omfatter Danielsen-utvalgets forslag også undersøkelser om noen har begått slikt
straffbart forhold som PST har til oppgave å fore
bygge eller etterforske. Det er det ikke grunn til å
ha med i en bestemmelse som tar sikte på å regule
re det som skjer utenfor straffesaksbehandlingen,
ettersom straffeprosessloven § 224 fortsatt vil gjel
de også for PSTs del. For øvrig kan også «etterfor
ske» i Danielsen-utvalgets forslag med fordel sløy
fes, ettersom PST ikke har et etterforskingsansvar
for noen forhold som det ikke også har til oppgave
å forebygge.
Det kan videre være grunn til å vise til et nød
vendighetskriterium også for PSTs del, slik det
gjøres for politiet i sin alminnelighet gjennom lov
utkastet § 5.
Enn videre skapes det gjennom Justisdeparte
mentets rundskriv G-80/99 en viss uklarhet om det
rettslige grunnlag for å behandle såkalte arbeids
registeropplysninger, sett i forhold til Danielsen
utvalgets forslag. Samtidig er det grunn til å på
peke at et så vidt viktig spørsmål som å definere
når en forebyggende sak skal opprettes, med fordel kunne vært regulert på høyere nivå enn i rund
skrivs form. Som nevnt ovenfor ser utvalget det
som viktig at det for PSTs del er søkt etablert
notoritet rundt undersøkelser i forebyggende øye
med ved at det opprettes forebyggende sak. En
lovregulering, eller i det minste en forskriftsregu
lering, av når en forebyggende sak skal opprettes,
bør trolig vurderes. I dag følger det bare av rund
skriv G-80/99 at «forebyggende sak» opprettes når
det er rimelig grunn til å undersøke om noen for
bereder et straffbart forhold som PST har til opp
gave å forebygge eller etterforske. Når definisjo
nen av forebyggende sak på denne måten sam
menfaller med Danielsen-utvalgets forslag til når
PST kan behandle opplysninger i forebyggende
øyemed, blir det i utgangspunktet ikke rom for i
forebyggende øyemed å behandle opplysninger
utenfor forebyggende sak. Dette synes uheldig, og
også uforenlig med departementets eget rund
skriv, G-80/99, som forutsetter at PSTs sentrale
NCR-register, i tillegg til å være henvisningsregis
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ter for etterforskingssaker, forebyggende saker og
så videre, også skal være et arbeidsregister «for
opplysninger som ut fra en faglig vurdering må antas
å kunne bli brukt i POTs virksomhet, men som for
tiden ikke kvalifiserer til opprettelse av eller inn
leggelse i forebyggende sak, etterforskingssak eller
emnesak, og som anses å være av interesse for flere
enn overvåkingssentralen, eller et politidistrikt»
(rundskrivets punkt 5, se også punkt 4.21.3.2 ovenfor om NCR-registeret). I tillegg kommer, som
også beskrevet av Danielsen-utvalget, den behand
ling av opplysninger i en bearbeidingsfase som
skjer før registrering, men som vil falle innenfor
nærværende lovforslag, herunder regelen om tids
begrenset unntak fra kravene til formålsbestemt
het, nødvendighet og relevans, jf. lovutkastet § 59.
Det er også et poeng i denne sammenheng at den
generelle adgangen til å drive forebyggende virk
somhet i henhold til politiloven §§ 17b og 17c er
videre enn det som er tema for en forebyggende
sak. Opprettelse av forebyggende sak må ha sitt
grunnlag i en mulighet for at konkrete straffbare
handlinger vil bli begått, mens det for forebyggen
de virksomhet generelt sett er tilstrekkelig å vise til
de oppgaver som er beskrevet i politiloven.
I stedet for Danielsen-utvalgets forslag går ut
valget derfor inn for en regel som tar utgangs
punkt i et alminnelig nødvendighetskrav, der behandling av opplysninger i forbindelse med fore
byggende sak vil utgjøre et vesentlig element, men
med tillegg av behandling av opplysninger som for
øvrig anses nødvendig i forebyggende øyemed i
forhold til PSTs arbeidsoppgaver etter politiloven §
17b. Det kan være grunn til å presisere at det
verken i prinsippet eller i praksis er noen motset
ning mellom de begreper som her benyttes. Nød
vendighetsbegrepet knytter seg i første rekke til
hvilke personer det er nødvendig å behandle opp
lysninger om, mens begrepet «rimelig grunn»
knytter seg til terskelen for å foreta undersøkelser
i forhold til opprettelse av forebyggende sak. Videre forslås tilføyd bestemmelse om at PST må kunne behandle personopplysninger om visse utlen
dinger, samt opplysninger til bruk for tjenestens
utarbeidelse av trusselvurderinger, jf. politiloven §
17c nr. 1, samt personopplysninger som er nødven
dige for personkontroll eller akkreditering, se ne
denfor punkt 23.3.2.3-23.3.2.5. I slike tilfeller må
PST kunne behandle opplysninger om personer,
grupper, organisasjoner eller annen virksomhet
som har saklig sammenheng med undersøkelsens
formål, slik Danielsen-utvalget har foreslått. Et
særtilfelle er dessuten hvor det av notoritetshen
syn er nødvendig å behandle overskuddsinforma

sjon som PST videreformidler til andre deler av
politiet, se punkt 23.5.5 nedenfor.

23.3.2.2

Nærmere om nødvendighetskravet

Som nevnt ovenfor er utvalget kommet til at de
beste grunner taler for at det innføres en regel som
i utgangspunktet bygger på et nødvendighetskrav i
forhold til PSTs oppgaver, med nærmere utdyping
og presisering av hva som ligger i dette for PSTs
del. Innenfor hva det i en slik sammenheng er
nødvendig å behandle av opplysninger, vil, som
nevnt, opplysninger knyttet til forebyggende saker
utgjøre en vesentlig del. Den definisjonen som
rundskriv G-80/99 gir av forebyggende sak, kan
etter utvalgets syn med fordel beholdes. Især den
dominerende rolle det saksrelaterte, målrettede fo
rebyggende arbeid spiller i PST, sammenholdt
med den store grad av likhet dette arbeidet har
med etterforsking i PST, tilsier at man i utgangs
punktet har de samme kriterier for adgangen til å
behandle opplysninger under de to sakstyper. Det
må således for det første stilles visse krav til sann
synligheten for at straffbare forhold er under for
beredelse eller planlegging. Vurderingen av sann
synlighet må baseres på visse objektive holde
punkter, og det må i utgangspunktet kreves at det
forhold som skal forebygges ikke bare fremstår
som en helt fjern mulighet. Noe mer enn et ut
gangspunkt er imidlertid ikke dette, og det modifi
seres av blant annet at de forebyggende tiltak må
være forholdsmessige. Dessuten må det gjelde et
krav om at den forebyggende virksomheten er sak
lig begrunnet. Utvalget finner ikke grunn til å gå
nærmere inn på de enkelte kriterier, men det lig
ger i sakens natur at selve trusselens alvor, med
andre ord konsekvensene dersom den realiseres,
vil være av stor betydning for hvilke tiltak som
anses påkrevd. Foreligger opplysninger i form av
anonyme tips om en forestående alvorlig terro
raksjon, vil forholdsmessighetsprinsippet tilsi at en
sikkerhetstjeneste går til innhenting av ytterligere
opplysninger, samt treffer andre tiltak, selv om
sannsynligheten for at noe vil skje synes liten. I
den grad den forebyggende virksomheten skjer
åpent, vil det i forholdsmessighetsvurderingen på
den annen side måtte tas hensyn til hvor inngri
pende eller stigmatiserende det vil være å bli gjen
stand for undersøkelsen eller tiltaket.
Er det først opprettet forebyggende sak, vil det
regelmessig også være nødvendig å behandle per
sonopplysninger med saklig tilknytning til saken.
Slike opplysninger må, på tilsvarende måte som
opplysninger innhentet under etterforsking, anses
uten videre å tilfredsstille nødvendighetskravet.
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En slik regel vil etter utvalgets syn ta behørig hen
syn til at for PST må nødvendighetsvurderingen
skje i et vesentlig lenger tidsperspektiv enn for
politiet for øvrig. Årsaken er at de som står bak
sikkerhetstruslene arbeider langsiktig, og for tid
lig sletting av usikker informasjon som senere
kunne vist seg å ha hatt en vesentlig kriminali
tetsbekjempende verdi, vil være svært uheldig på
et område som gjelder grunnleggende sikkerhets
interesser. I tidsperspektivet ligger også at de som
står bak truslene, særlig på etterretningssiden,
også driver en lovlig virksomhet, dels i tillegg til og
dels som dekke for, den ulovlige virksomheten.
For å være i stand til å vurdere hva som konkret
har sammenheng med ulovlig virksomhet, er det
nødvendig å vurdere virksomheten i en helhet, og
følgelig vil det over noen tid også være behov for å
kartlegge og behandle opplysninger om lovlig virk
somhet hos dem som mistenkes for å forberede og
utføre ulovligheter.
Utenfor forebyggende sak blir nødvendighets
vurderingen annerledes, i det man her konkret må
vurdere hvorvidt opplysningen er nødvendig sett i
forhold til arbeidsoppgavene i politiloven §§ 17b og
17c.
Når det gjelder hva slags virksomhet PST i
forebyggende øyemed skal ha anledning til å behandle personopplysninger i forhold til, enten det
er i eller utenfor forebyggende sak, må dette bero
på den til enhver tid aktuelle trusselsituasjon. Det
te lar seg etter utvalgets syn ikke lov- eller for
skriftsregulere. Det er tidligere i utredningen re
degjort for at de straffbare handlinger PST er satt
til å forebygge og etterforske i stor grad er politisk
motivert, og utført av organiserte virksomheter. I
Lund-kommisjonens omtale av overvåkingsin
struksen § 4 annet ledd ble følgende uttalt (rapporten s. 137):
«Hvilke organisasjoner det skal følges med på,
fremgår til enhver tid av årlige dokumenter fra
overvåkingssjefen. Slike dokumenter er utar
beidet fra og med 1993. De grupper og organi
sasjoner som er nevnt i disse dokumentene, er
av en slik karakter at registrering av medlem
mer og sympatisører etter kommisjonens vur
dering ikke vil være i strid med overvåkingsin
struksen».
Av hensyn til forutberegnelighet kunne man
kanskje tenkt seg en regel om offentliggjøring av
prioriteringsskriv og trusselvurderinger. I stor ut
strekning gis også åpne trusselvurderinger i dag.
PST kan imidlertid ikke være avskåret fra å behandle opplysninger om personer med tilknytning
til grupper og organisasjoner som ikke er offentlig
omtalt, dersom dette finnes konkret nødvendig for
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oppfyllelsen av PSTs lovpålagte oppgaver. Utvalget
er imidlertid enig i Lund-kommisjonens kommen
tar om at det av notoritetshensyn og i forhold til
tjenestens kontrollutvalg alltid bør fremgå internt
hvorfor en opplysning er registrert.
I den grad det dreier seg om å forebygge en
organisert virksomhet, kan det stilles spørsmål om
hvilken tilknytning en person må ha til et bestemt
miljø eller virksomhet som er mistenkt for å begå
eller planlegge ulovligheter som PST er satt til å
forebygge. Dette spørsmålet kan deles i to. For det
første er det spørsmål om i hvilken grad en klart
påvist tilknytning kan sies å nødvendiggjøre regist
rering og behandling. Det ovennevnte sitatet fra
Lund-kommisjonens rapport gir i så måte en viss
veiledning. Dette er klart nok myntet på grupperin
ger som bekjente seg til politisk motivert vold. Er
det først på det rene at en organisasjon, eller dens
toneangivende medlemmer, har tatt i bruk vold
eller terrorhandlinger som politisk virkemiddel, vil
det være grunnlag for opprettelse av en forebyg
gende sak, og det skal da ikke mye til før det må
anses nødvendig og relevant å behandle opplysnin
ger om medlemmer og sympatisører. Spørsmålet
om hvor sterk tilhørighet som må kreves og hvor
lenge opplysninger kan behandles, må overlates til
en konkret skjønnsmessig vurdering, som imidler
tid er gjenstand for kontroll fra overordnet myndig
het og kontrollorgan.
Det andre er det faktiske spørsmål om en for
bindelse mellom en person og en mistenkt virk
somhet er av en slik karakter at det ovennevnte
nødvendighetskriterium utløses. Er eksempelvis
vedkommende person et medlem eller en sympa
tisør i forhold til det aktuelle, voldelige miljøet,
eller dreier det seg om en forbindelse som er uten
betydning i så måte? Følgende tenkte tilfelle kan
være illustrerende: I forbindelse med en såkalt na
zikonsert har politiet stanset et kjøretøy på grunn
lag av opplysninger om at det befinner seg ulovlige
våpen i kjøretøyet. PST deltar i kontrollen, som
utføres under ledelse av det alminnelige politi i
vedkommende politidistrikt. Intet blir funnet, men
føreren er kjent for å tilhøre et voldelig, høyre
ekstremt miljø. Ei ung jente som tidligere ikke er
registrert, verken av PST eller det alminnelige poli
ti, er passasjer i kjøretøyet. Det alminnelige politi
ser for sin del ikke behov for å behandle opplysnin
ger om henne. PST ønsker derimot å registrere
henne, med sikte på nærmere avklaring av hvilken
tilknytning hun har til voldelig, høyreekstrem virk
somhet. Dersom det er opprettet en forebyggende
sak med utgangspunkt i en organisasjon eller en
toneangivende person i et bestemt miljø, vurderer
utvalget det slik at det for PST, på samme måte
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som for politiet i en etterforskingssituasjon, vil
være nødvendig å behandle en slik type opplys
ning.
Sett i forhold til en hovedperson som en fore
byggende sak er registrert på, kan spørsmålet om
behandling av andre personer med tilknytning til
vedkommende også ses som en relevansvurde
ring, jf den alminnelige omtalen av kvalitetskrave
ne i punkt 13.5. I så måte kan det sies å være
relevant å behandle opplysninger om en som var
passasjer i bilen da hovedpersonen var på nazikon
sert, men ikke om en som jobbet på bensinsta
sjonen der hovedpersonen kjøpte grillpølser på vei
hjem fra konserten.
Dreier det seg om en opplysning som antas å
kunne bli brukt i PSTs virksomhet, men som ikke
refererer seg til en bestemt sak, eksempelvis hvor
det så langt ikke er så vidt sikre holdepunkter for
at det dreier seg om en voldelig virksomhet at det
er funnet grunnlag for opprettelse av forebyggen
de sak mot noen, vil det på et mer fritt grunnlag
måtte vurderes hvorvidt det er nødvendig å behandle opplysningen som ledd i PSTs forebyggen
de arbeid. På grunnlag av en individuell vurdering
kan resultatet bli at det anses nødvendig å registre
re vedkommende person selv om opplysningen for
tiden ikke kvalifiserer til opprettelse av eller inn
leggelse i forebyggende sak. Dersom nødvendig
hetsspørsmålet er uklart, vil opplysningen måtte
undergis den tidsbestemte ordningen som er be
skrevet i punkt 23.4.3. En slik løsning vil også sam
svare godt med den praksis man i dag følger i PST
for så vidt gjelder NCR-registret, jf. punkt 4.21.4.1.
I henhold til dagens ordning ønsker man å undergi
opplysninger en kvalitetskontroll før de legges inn
i NCR.
I PSTs kontraetterretningsarbeid kan spørsmå
let om nødvendighet oppstå på samme måte. PST
kan eksempelvis gjennom spaning ha avdekket et
møte mellom en nordmann og en identifisert etter
retningsoffiser fra et fremmed land som det av
sikkerhetsmessige grunner anses nødvendig å
innhente opplysninger om. Det vil i slike tilfeller
regelmessig opprettes en sak, etterforskingssak
eller forebyggende sak, som tilsier at det er nød
vendig å behandle opplysninger om vedkommen
de nordmann. Men selv om omstendighetene
rundt møtet ikke er av konspirativ karakter, og det
i utgangspunktet ikke er kjent hvorvidt vedkom
mende nordmann har tilgang til skjermingsverdig
informasjon, vil en slik opplysning regelmessig
måtte anses nødvendig å behandle – i hvert fall for
en tid som kan gå utover 4 måneder, jf. det som
ovenfor er sagt om i etterretningssammenheng å
vurdere en virksomhet i et helhetsperspektiv over

noen tid – med sikte på avklaring av hvilken inter
esse nordmannen har for en utenlandsk etterret
ning. Unntak i så måte kan tenkes i de tilfeller der
det fremstår som nokså usannsynlig at vedkom
mende nordmann er av etterretningsmessig inter
esse for det fremmede landet. I så fall synes det
mer nærliggende å la den tidsbegrensede «pool»ordningen komme til anvendelse på forholdet. Saken Amann mot Sveits gir et eksempel som kan
være illustrerende i så måte.
I Amann-saken (Amann – Sveits, avgjort ved
EMDs dom av 16. februar 2000) var saksforholdet
at Amann solgte hårfjerningsmiddel for kvinner. I
1981 fikk han en telefon fra den daværende sovje
tiske ambassaden i Bern, der en kvinnelig etterret
ningsoffiser bestilte slikt middel. Ambassaden var
telefonavlyttet av den sveitsiske sikkerhetstjenes
ten, og Amann ble følgelig registrert i sikkerhets
politiets register. Da han i 1990 ble kjent med det
te, anla han sak hos Den europeiske menneske
rettsdomstolen med påstand om at sikkerhetspoli
tiets registrering av ham krenket hans rett til
beskyttelse av privatlivet i henhold til EMK artik
kel 8. Sveits ble dømt fordi man ikke hadde be
stemmelser som med tilstrekkelig tydelighet anga
hvilke opplysninger som kunne registreres, under
hvilke forhold registrering kunne skje og hvilke
prosedyrer som skulle følges ved registrering.
Videre kan man i forbindelse med PSTs be
kjempelse av terrorisme tenke seg at tjenesten fra
en kilde mottar opplysninger om en tilsynelatende
tilfeldig kontakt mellom en person som er mis
tenkt for å tilhøre en terrororganisasjon og en an
nen, så langt ukjent, person. Også her vil en rele
vansvurdering, jf. punkt 23.4.1 nedenfor, tilsi behandling av den ukjente, fordi det vil være en rele
vant personopplysning i overvåkingen av den
mistenkte. Annerledes ville situasjonen være der
som tjenesten gjennom spaning observerte at den
mistenkte gikk innom bakeren på hjørnet på vei
hjem. Med mindre det var konkrete holdepunkter
for å tro at bakeren ikke hadde rent mel i posen,
ville det ikke være relevant å behandle opplysnin
ger om ham.
Utvalget ser det enn videre slik at forslaget vil
dekke behovet for å behandle opplysninger om
personer som er eller kan være utsatt for risiko av
sikkerhetsmessig karakter, eventuelt personer
som er tilknyttet rettssubjekter som er utsatt for
slike risikoer.

23.3.2.3

Særlig om utlendinger

I tillegg ser utvalget behov for tilføyelse av en be
stemmelse om behandling av opplysninger om ut
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lendinger når det etter en konkret sikkerhetsmes
sig vurdering finnes nødvendig å ha opplysninger
om dem.
Dette innebærer en videreføring av bestem
melsen i overvåkingsinstruksen § 4 første ledd siste punktum om at PST i samarbeid med utlen
dingsmyndighetene skal foreta nødvendig kontroll
med tilreisende og fastboende utlendinger. Rege
len krever en nærmere begrunnelse.
Utgangspunktet i dag er at det er adgang til å
bruke opplysninger innhentet i forvaltningsøye
med til andre formål i politiet, jf. politiloven § 24
fjerde ledd første punktum. I forhold til utlendings
forvaltningen har dette utgangspunkt vært modifi
sert av vilkårene i Datatilsynets konsesjoner for
visse utledningsregistre, samt av utlendingsfor
skriften § 131, jf. utlendingsloven § 37, hvoretter
søk i utlendingsregisteret for fingeravtrykk ikke
kunne finne sted i forbindelse med etterforsking
av straffbare handlinger begått i Norge. Det siste
ble ved Ot.prp. nr. 49 (2002-2003) foreslått endret,
slik at politiet etter nærmere forskrift skal kunne
bruke fingeravtrykksregisteret i forbindelse med
etterforsking av en eller flere handlinger som kan
medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder.
Endringen ble vedtatt 4. juli 2003.
Utvalgets forslag om at PST utenfor den enkel
te straffesak kan behandle opplysninger når det er
nødvendig for å forebygge et straffbart forhold
som PST har til oppgave å forebygge, eller det er
nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene i
politiloven §§ 17b og 17c, vil også fange opp beho
vene for forebyggende virksomhet i forhold til ak
tuelle utlendingsmiljøer. Utvalget finner likevel at
det vil være i samsvar med EMKs krav til forutbe
regnelighet at det inntas en egen regel i selve lo
ven om PSTs adgang til å behandle opplysninger
om utlending når det etter en konkret sikkerhets
messig vurdering anses nødvendig å ha opplysnin
ger om vedkommende, samt om referanseperso
ner i Norge for slik utlending. Sett i lys av trussel
bildet, utgjør utlendinger en så vidt vesentlig del av
fokuseringsområdet for sikkerhetstjenestene i de
fleste demokratiske land at det synes riktig å nevne området uttrykkelig. Det kan likevel ikke være
slik PST uten videre skal kunne behandle opplys
ninger om enhver utlending fra bestemte områder.
I lovteksten bør fremgå at det skal skje en konkret
sikkerhetsmessig vurdering, der det ved vurderin
gen av hva som er nødvendig må legges vekt på
hvorvidt behandlingen av opplysninger vil være
forholdsmessig ut fra vedkommende utlendings
bakgrunn, herunder hvorvidt utlendingen kommer fra land eller område som det i henhold til de
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gjeldende trusselvurderinger knytter seg en risiko
til, sett i forhold til oppgavene etter politiloven §
17b og § 17c.
Som nevnt ovenfor er det i utgangspunktet en
nær sammenheng mellom utlendingsforvaltnin
gen og PSTs arbeid, ettersom det allerede av utlen
dingsloven følger at sikkerhetsmessige hensyn
skal vektlegges når tillatelser skal gis, eventuelt
bestå. Det er i punkt 4.21.2.3 redegjort for at PST
deltar direkte i utlendingsforvaltningen for å bidra
til at disse hensyn skal bli ivaretatt. Det følger for
eksempel av flyktningekonvensjonen og utlen
dingsloven § 15 at det vern en flyktning normalt
skal gis mot forfølgelse ikke gjelder dersom ved
kommende med rimelig grunn anses som en fare
for rikets sikkerhet. Tilsvarende kan vises til utlen
dingsloven §§ 27, 29, 30 og 43. Flyktningekonven
sjonen og utlendingsloven har også unntak i forhold til personer som har stått bak folkemord og
lignende, jf. utlendingslovens § 15 tredje ledd, jf.
flyktningekonvensjonen art. 1 F.
For øvrig har utlendingsloven bestemmelser
som viser at den alminnelige, forvaltningsmessige
utlendingskontrollen har flere elementer av krimi
nalitetsforebyggende formål i seg. Det følger av
utlendingsloven § 27 at en utlending kan bortvises
ved innreise når vedkommende tidligere er straffet
som nærmere beskrevet, eller andre omstendighe
ter gir særlig grunn til å frykte at utlendingen her i
riket eller i annet nordisk land vil begå straffbar
handling som kan føre til fengselsstraff i mer enn
tre måneder. Den alminnelige grensekontroll kan
legges opp i henhold til dette, og for øvrig vises
også til punkt 3.6.7.4 ovenfor om Schengen-registrene. Også meldeplikten til politiet for den som
driver hotell, flyselskaper med videre, jf. utlen
dingsloven § 45, må ses i dette perspektivet. Det er
dessuten det alminnelige politiets oppgave å etter
forske brudd på utlendingsloven, eksempelvis
menneskesmugling.
Det må erkjennes at de trusler i form av ulovlig
etterretningsvirksomhet og terrorisme som er til
stede i Norge i dag i det alt overveiende er av
internasjonal karakter. Tradisjonelt, i den kalde
krigs tid, var det særlig spionasjefaren fra Sovjet
samveldet og andre land med kommunistisk styre
sett som utgjorde den viktigste del av trusselbildet,
og som gjorde det nødvendig å innhente opplys
ninger om utlendinger fra slike land. Etterret
ningsvirksomheten rettet seg i stor grad mot mili
tære mål. I dag er det norske borgere, firmaer og
institusjoner som i større eller mindre grad er et
terretningsmål for fremmede staters etterretnings
tjenester. Gjennom informasjonsinnhenting øns
ker andre stater å oppnå politiske, økonomiske,
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teknologiske og militære fordeler. Innsamlede
opplysninger kan bli brukt på en måte som kan
skade norske interesser, og på denne måten utgjør
ulovlig etterretningsvirksomhet en trussel mot
Norges nasjonale interesser.
Tilstrømningen av flyktninger og asylsøkere
har skapt andre sikkerhetsmessige problemer.
Det er for det første grunn til å peke på at ek
silmiljøer i Norge medfører fare for såkalt flykt
ningespionasje, hvilket har klare sikkerhetsmes
sige implikasjoner for både forholdet mellom Nor
ge som vertsland og myndighetene i utlendinge
nes hjemland, og for forholdet mellom Norge og
det aktuelle eksilmiljøet. I asylretten ligger det
rent folkerettslig at det å innvilge andre lands bor
gere opphold på et humanitært grunnlag ikke skal
betraktes som en uvennlig handling mot utlendin
gens hjemland. Dette innebærer på den annen side
et ansvar for at dissidenter eller andre utlendinger
i eksil i Norge ikke må tillates å utføre direkte
ulovlige handlinger, eksempelvis voldelige anslag
mot representanter for hjemlandet, ambassadeinn
trengninger eller andre forhold som er egnet til å
undergrave forutsetningene for at opphold er gitt.
Videre må Norge som mottakerland forhindre at
landets territorium utnyttes til planlegging av ter
rorhandlinger, attentater eller andre ulovlige handlinger rettet mot hjemlandet. Rene meningsytrin
ger eller politisk agitasjon kan imidlertid ikke hindres uten at det kommer i strid med anerkjente
prinsipper om ytringsfrihet og utøvelse av demo
kratiske rettigheter. Samtidig vil ikke all mulig
konspirativ virksomhet kunne avdekkes av motta
kerlandets myndigheter. Regimene i utlendinge
nes hjemland vil av denne grunn ofte føle et su
bjektivt behov for å holde oppsyn med dissidenter i
eksil. Det er dette som kjennetegner flyktninge
spionasjen, idet enkelte land driver etterretnings
virksomhet rettet mot egne borgere som befinner
seg i utlandet, i den hensikt å øve kontroll over
dem eller legge press på dem i ulike sammenhen
ger. Det har i andre land også vært foretatt likvida
sjoner i slike sammenhenger.
Spørsmålet om voldelige eksilgrupper og flykt
ningespionasje har også en side til utleveringsinsti
tuttet. Enkelte land kan være nokså pågående i sitt
press for å få utlevert personer innvilget politisk
asyl eller opphold på humanitært grunnlag, som de
mistenker for å være terrorister, men hvor vilkåre
ne for utlevering ikke finnes oppfylt. Å tillate slike
personer å benytte norsk territorium til planleg
ging eller støtte til voldsbruk i hjemlandet, kan
også ha utenrikspolitiske implikasjoner.
Enn videre er bekjempelse av internasjonal ter
rorisme et ansvar som nødvendiggjør at PST har

god oversikt over alle de miljøer som kan tenkes å
benytte norsk territorium til planlegging av terror
handlinger, enten det er mot norske interesser el
ler utenlandske interesser i eller utenfor landets
grenser. Bekjempelsen av terrorisme er kanskje
det forhold som mer enn noe annet nødvendiggjør
en forholdsvis omfattende behandling av opplys
ninger om utlendinger. På dette området mottar
PST ikke ubetydelige mengder informasjon om ut
lendinger som befinner seg i utlandet, og som ikke
alltid er av interesse for norske forhold. Hensynet
til det internasjonale samarbeidet nødvendiggjør
imidlertid behandling, dog uten at forebyggende
sak opprettes. Det vises for øvrig til forslaget til
lovbestemmelse med henvisning til politiloven §
17c nr. 2.
Det forhold at identiteten til en meget stor andel av asylsøkerne er usikker, utgjør i seg selv en
sikkerhetsmessig risiko.
På bakgrunn av ovenstående betraktninger har
det i mange tidligere sammenhenger vært frem
holdt at PST må ha et nært og godt samarbeid med
den alminnelige utlendingskontrollen, og at de
opplysninger som tilflyter utlendingskontrollen i et
forvaltningsøyemed også må kunne behandles av
PST i et generelt forebyggende øyemed. Det kan
være behov for å kontakte utlendinger med en
bestemt bakgrunn for å gjøre dem oppmerksom på
at PST har et våkent øye til at de kan representere
en risiko, eller det kan være behov for kontakt for å
opprette samarbeid, eventuelt for å beskytte utlen
dinger som selv kan være utsatt for trusler, eksem
pelvis som følge av flyktningespionasje.
Metodemessig har det vært fremholdt at PST
bør legge stor vekt på informasjonsinnhenting
gjennom kontaktvirksomhet i de aktuelle utlen
dingsmiljøer for å oppfylle sin forebyggende opp
gave. For å klare dette, ser utvalget det som nød
vendig at PST gis anledning til fortsatt å behandle
opplysninger om utlendinger fra aktuelle land og
områder, uavhengig av om det foreligger noen for
bindelse mellom den enkelte utlending og andre
personer eller grupper som kan mistenkes for å
planlegge straffbare handlinger. Også opplysnin
ger som befinner seg hos politiet som utlendings
myndighet om referansepersoner for eksempelvis
visumsøkere, må kunne behandles av PST i et fore
byggende øyemed.
PST må imidlertid til enhver tid kunne vise
overfor kontrollutvalget hvorfor en opplysning er
tatt under behandling, og således oppfylle kravet
om at det av sikkerhetsmessige grunner er nød
vendig å ha opplysninger om vedkommende utlen
ding.
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Etter dette kan det heller ikke anses uforenlig i
forhold til formålet med innhenting av opplysnin
ger i utlendingssaker også å benytte slike opplys
ninger i det forebyggende sikkerhetsarbeidet PST
er satt til å utføre.

23.3.2.5

23.3.2.4

23.3.3

Trusselvurderinger

Det fremgår av politiloven § 17c nr. 1 at PST skal
utarbeide trusselvurderinger til bruk for politiske
myndigheter. Med politiske myndigheter er det
regjeringen og justisministeren man her har hatt i
tankene, og det er således de mer overordnete
analyser av det generelle trusselbildet og strategi
dokumenter som skal utarbeides periodisk. Trus
selvurderingene gir legitimitet til PSTs generelle
disposisjoner og innretningen av virksomheten
ved at det på politisk nivå tas ansvar for oppfølging
av vurderingene gjennom fastsettelse av overord
nede rammebetingelser og prioriteringer.
I tillegg til slike generelle, overordnede trus
selvurderinger utarbeider PST også mer spesifik
ke trusselvurderinger, enten beregnet generelt for
et samfunnsområde, så som luftfarten eller petrole
umsvirksomheten på kontinentalsokkelen, eller
knyttet til helt konkrete hendelser, så som et be
stemt statsbesøk, et stort internasjonalt idrettsar
rangement eller utdelingen av Nobels fredspris.
Utvalget ser det slik at PST i forbindelse med
utarbeidelsen av trusselvurderinger kan ha et behov
for behandling av opplysninger om personer som
faller på siden av det nødvendighetskrav som er
oppstilt ovenfor under punkt 23.3.2.1. Det kan dreie
seg om innhenting av opplysninger om personer i et
bestemt miljø hvor man i utgangspunktet ikke har
grunnlag for å tro at noen forbereder et straffbart
forhold som PST har til oppgave å forebygge, men
hvor man på den annen side ikke kan utelukke det,
hensett til for eksempel en internasjonal situasjon. I
forhold til de mer spesifikke trusselvurderingene
kan det være praktisk å innhente opplysninger om
mentalt forstyrrede personer som det ut fra tidligere
kjennskap kan være en viss grunn til å opplyse om
eller holde øye med i konkrete situasjoner, uten at
det nødvendigvis foreligger rimelig grunn til å un
dersøke om de forbereder straffbart forhold som
PST har til oppgave å forebygge. Danielsen-utvalget
så det slik at det ikke var grunn til å ha en egen
hjemmel for behandling av opplysninger i forhold til
trusselvurderingsoppgaven. Nærværende utvalg ser
det slik at EMK gjør det nødvendig med en klar
hjemmel også for slike forhold.

Kapittel 23

Personkontroll og akkreditering

I tillegg til det ovennevnte må PST kunne behandle
opplysninger som er relevante for personkontroll
og akkreditering, se nedenfor punkt 23.8 og 23.9.

Registre som skal føres

Danielsen-utvalget foreslo å lovfeste at PST skal
føre et eget forebyggelsesregister, etterforskings
register og personkontrollregister. Føring av slike
registre er også i praksis gjennomført i PST, med
NCR-registret som sentralt henvisningsregister til
de tre forannevnte behandlinger. Utvalget har
ingen innvendinger mot at en slik praksis opprett
holdes. Med få unntak har utvalget generelt sett
ikke funnet grunn til å lovregulere føring av regi
stre, men har forutsatt at slik regulering kan skje i
form av forskrift. Det kan i så måte ikke ses grunn
til å gjøre unntak for PSTs registre.
Når det gjelder forebyggelsesregister, er dette
ment å være en systematisk oversikt over såkalte
forebyggende saker som er opprettet på en be
stemt person, organisasjon, miljø eller saksforhold
med det formål å forebygge forhold som nevnt i
politiloven § 17b. Begrepet «forebyggende sak» er
ukjent ellers i politiet. Det fremgår av rundskriv
G-80/99 at slik sak «opprettes når det er rimelig
grunn til å undersøke om noen forbereder et forhold
som POT har til oppgave å forebygge eller etterforske.
I denne sammenheng kan det registreres opplysnin
ger om personer med videre som har saklig sammen
heng med undersøkelsens formål. Generelt vil terske
len for opprettelse av forebyggende sak være lav, for
utsatt at opplysningene er relevante, saklige og ligger
innenfor tjenestens ansvarsområde. Forebyggende
sak skal til enhver tid holdes ajour slik at det gis et
riktig bilde av relevante opplysninger og sakens omfang.»
Utvalget ser det slik at beskrivelsen av forebyg
gende sak i rundskrivet faller innenfor det utvalget
foreslår. En regel om forebyggende sak kan gis i
lovs eller forskrifts form, eventuelt i ny instruks for
PST. Se for øvrig ovenfor under punkt 23.3.2.1. Det
er uansett ikke naturlig at forebyggende sak defi
neres i politiregisterloven.

23.4 Opplysninger
23.4.1

Kvalitetskrav til opplysningene

I kapittel 13 er det vist til at det stilles krav til
opplysningenes relevans, tilstrekkelighet og full
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stendighet, korrekthet, samt at de skal være opp
daterte og nødvendige ut fra formålet.
Utvalget mener at de samme kravene bør gjel
de også for PST. Også Danielsen-utvalget fremhe
vet behovet for kvalitetskontroll, se NOU 1998: 4
punkt 15.5.2 s. 145. Det er der forutsatt at kvali
tetssikring og bearbeiding av opplysningene med
sikte på avklaring av kilders pålitelighet og at opp
lysningene er korrekte og fullstendige, skal skje
før registrering i PSTs sentrale henvisnings- og
arbeidsregister. Hva angår relevanskravet, er ut
valget av den oppfatning at dette i forbindelse med
forebyggende sak må tolkes vidt for PSTs del, slik
det gjøres i etterforsking generelt. Det vises i denne forbindelse til de eksempler på relevansvurde
ringer som er tatt inn ovenfor under punkt 23.3.2.2.
Det er vanskelig å gi klare kriterier for hva som
skal til for å fastslå at en opplysning er tilstrekkelig
kvalitetssikret. Kvalitetssikringen er en kontinuer
lig prosess som må ses uavhengig av den arkiv
eller registermessige plassering av opplysningen.
Opplysninger med tilknytning til for eksempel en
verserende forebyggende sak må registreres og
behandles i tilknytning til saken, uavhengig av om
den er bearbeidet eller ikke. Utvalget går derfor
inn for at man også for PSTs del innfører en regel
om at personopplysninger som behandles utenfor
etterforsking markeres med opplysning om kil
dens pålitelighet og opplysningens holdbarhet, jf.
det såkalte «4x4»-systemet i Krimsys.
Utvalget er videre enig i det som sies i NOU
1998: 4 om at kvalitetskontroll er viktig før medde
lelse utad, jf. nedenfor under 23.5.3. Kvalitetskon
trollen bør også være av betydning for flyten av
informasjon innad i PST, slik at det såkalte «need
to know»-prinsippet som praktiseres generelt in
ternt, gis strengere anvendelse for ikke-verifisert
informasjon.
Det er ovenfor under punkt 4.21.9 påpekt at det
kun søkes i det sentrale NCR-registret i PST ved
gjennomføring av personkontroll, samt at man i
dag opererer med arbeidsregistreringer lokalt ved
den sentrale enhet som i en bearbeidings- og kvali
tetssikringsperiode ikke legges inn i NCR. Utval
get finner grunn til å understreke de uheldige sider dette kan ha, ved at opplysninger som viser
seg å være av betydning for PSTs forebyggende
formål også kan være relevante for vurderingen av
en persons sikkerhetsmessige skikkethet. Det vil
da være uheldig at personkontrollen ikke fanger
opp opplysninger i arbeidsregistrene. Dette tilsier
at PST tilstreber at opplysninger så snart som mulig etter innhenting kvalitetssikres med sikte på
søkbarhet i forbindelse med personkontroll.

23.4.2

Medlemskap i lovlig politisk
organisasjon

Som nevnt ovenfor under 4.21.4.2, fremgår det av
Overvåkingsinstruksen § 4 andre ledd at:
«Medlemskap i politisk eller annen lovlig orga
nisasjon eller virksomhet gir ikke grunnlag for
innhenting og registrering av opplysninger».
Danielsen-utvalget har i NOU 1998: 4 redegjort
grundig for forbudet og hensynene bak dette, herunder historisk bakgrunn. Det konkluderes med
at den gamle ordlyden bør gjeninnføres, slik at
ordlyden blir:
«Utøvelse av lovlig politisk virksomhet gir i seg
selv ikke grunnlag for å innhente eller registre
re opplysninger.»
Utvalget er kommet til at PST bør være under
lagt den samme bestemmelsen som foreslås for
politiet generelt, slik den er beskrevet i punkt 13.4,
jf. lovutkastet § 8, idet denne bestemmelsen er
videre enn overvåkingsinstruksens bestemmelse.
For PSTs del vil det likevel være slik at når en
opplysning først er nødvendig å behandle av legiti
me sikkerhetsmessige grunner, så vil det regel
messig også være ubetinget relevant å utfylle per
sonopplysningene med det som er kjent om ved
kommendes etniske, religiøse eller politiske virk
somhet, jf. det som tidligere er fremhevet om at de
straffbare handlinger PST er satt til å bekjempe
ofte er politisk eller religiøst motivert.

23.4.3
23.4.3.1

Tidsbestemt unntak fra
formålsbestemthet, nødvendighet
og relevans
Innledning

Utvalget har i punkt 13.7 foreslått at det innføres
en «pool-ordning» der politiet i en 4 måneders pe
riode tillates å behandle personopplysninger som
ikke oppfyller de kvalitetskrav som ellers stilles.
Utvalget er av den oppfatning at en slik 4-månedersregel også bør gis anvendelse for opplysnin
ger som behandles av PST. I praksis vil imidlertid
anvendelsen av regelen få en noe annen betydning
enn for politiet for øvrig. Lovutkastet § 9 viser at
det dreier seg om opplysninger som i utgangs
punktet ikke oppfyller kravene i §§ 5 og 7. For
PSTs del må det utformes en regel som samsvarer
med de forslag til særbestemmelser som nevnt
ovenfor, jf. punkt 23.3.2.
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23.4.3.2

Nødvendighetskravet

Hva angår nødvendighetskravet i lovforslaget § 58,
vil dette, som nevnt under punkt 23.3.2, for det
første være oppfylt når vilkåret om «rimelig grunn
til å undersøke om noen forbereder straffbart forhold
som PST har til oppgave å forebygge» er oppfylt. For
PSTs del vil det i forebyggende sammenheng få
betydning for hvorvidt en 4-månedersregel skal gis
anvendelse eller ikke om det er opprettet forebyg
gende sak eller ikke. Er forebyggende sak oppret
tet, må opplysninger, såfremt de har saklig sam
menheng med undersøkelsens formål, regelmes
sig anses nødvendige å behandle ut over 4 måne
der. Dreier det seg derimot om personopplysnin
ger som antas å kunne bli brukt i PSTs virksomhet,
men som ikke refererer seg til en bestemt sak, jf.
punkt 5 i rundskriv G-80/99, må det først vurderes
hvorvidt opplysningene er nødvendige og relevan
te for de tilleggsformål som nevnt ovenfor under
punkt 23.3.2, som for eksempel utarbeidelse av
trusselvurderinger, jf. lovutkastet § 58 tredje ledd
nr. 2. Hvis nødvendighetsspørsmålet er uklart i
forhold til kriteriene i § 58, behandles opplysninge
ne etter 4-månedersregelen mens kvalitetskravene
avklares. Dette vil eksempelvis kunne gjelde en
del av de såkalte «arbeidsregisteropplysningene»
som i dag er tatt under behandling bare av en
tjenestemann eller lokalt ved en liten enhet, og
som befinner seg i en bearbeidingsfase med sikte
på registrering i NCR-registeret. Det kan imidler
tid være grunn til å understreke at ikke enhver slik
opplysning som av Danielsen-utvalget er ansett
som «ikke registrert» fordi den befinner seg i en
bearbeidingsfase, vil måtte undergis 4-månedersregelen. Etter utvalgets forslag vil eksempelvis
opplysninger om utlendinger som det av sikker
hetsmessige grunner er nødvendig å ha, falle uten
for poolen. Er det imidlertid uklart om det er nød
vendig å behandle en slik opplysning, må man der
imot nøye seg med en tidsbegrenset behandling.
Eksempelvis har man, særlig i USA, i kjølvannet av
terrorhandlingene 11. september 2001, oppfordret
alle borgere til å være på vakt, og rapportere til
politiet om nær sagt enhver uregelmessighet. En
slik oppfordring kan tenkes å avføde nokså mange
tips, særlig om personer innenfor visse grupper
utlendinger som man i utgangspunktet ikke har
grunnlag for å mistenke for noe spesielt. Det synes
rimelig at tips med lav troverdighet må slettes etter
4 måneder dersom det ikke i mellomtiden har til
kommet nye opplysninger som viser at videre behandling er nødvendig. Et annet eksempel i forhold til utlendinger vil være herboende referan
sepersoner for visumsøkere eller annet utenlandsk
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besøk som PST ser det som nødvendig å innhente
opplysninger om. Slike opplysninger mener utval
get bør slettes etter 4 måneder dersom PST ikke
har foretatt seg noe i sakens anledning eller ikke
har funnet et annet behandlingsgrunnlag. I slike
tilfeller blir en 4-månedersregel i første rekke en
bestemmelse som hindrer restanser av opplysnin
ger som man allerede i utgangspunktet ser vil «gå
ut på dato», med mindre de brukes aktivt med en
gang.
Et annet eksempel på anvendelse av en tidsbe
grenset behandling av opplysninger i PST, og for
så vidt i politiet for øvrig også, vil være situasjonen
der politiet foretar en videoovervåking av et lovlig
demonstrasjonstog fordi man på forhånd har fått
opplysning om at utenforstående, voldelige politis
ke motstandere vil utføre et voldelig anslag mot
demonstrasjonstoget. Dersom det så viser seg at
intet skjer, må videoopptaket kunne slettes umid
delbart. Skulle det skje noe som er av sikkerhets
messig eller politimessig betydning, må det også
kunne kreves at de deler av opptaket som ikke
tjener til å belyse hendelsen slettes innen forholds
vis kort tid.
I visse tilfeller kan behandlingsadgangen frem
stå som tvilsom, for eksempel hvor PST for det
sideformål å avkrefte en trussel man i utgangs
punktet har ansett som lite reell «for sikkerhets
skyld» har ansett det som nødvendig å innhente
opplysninger. Undersøkelser med et slikt formål
kan virke beroligende på en del av befolkningen og
avstigmatiserende i forhold til en annen del. Det
synes rimelig å kreve at slike opplysninger slettes
dersom man ikke innen forholdsvis kort tid har
funnet noe som gir grunn til ytterligere under
søkelser. Dette blir i så måte en «pool» for opplys
ninger som man innen 4 måneder ikke har kunnet
bekrefte eller avkrefte nødvendigheten av etter
lovutkastets § 58.
Som en restanseregel vil 4-månedersregelen
også kunne få anvendelse i forhold til enkelte per
sonkontrollopplysninger. Som det fremgår neden
for under punkt 23.8.2, går utvalget, i likhet med
Danielsen-utvalget, inn for innføring av en regel
om at en opplysning som reiser tvil om hvorvidt en
sikkerhetsklarert person er sikkerhetsmessig
skikket, kan behandles og videreformidles til kla
reringsmyndigheten. Slike opplysninger kan være
overskuddsinformasjon fra andre undersøkelser
som utføres av PST, og behøver ikke være av inter
esse eller relevans for PSTs kriminalitetsbekjem
pende virksomhet, jf. forbudet mot å innhente per
sonopplysninger til bruk for eventuell senere per
sonkontroll som på innhentingstidspunktet ikke er
aktuell. Når slike opplysninger, eksempelvis om
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rusmisbruk eller økonomiske forhold som kan fris
te til utroskap, jf. sikkerhetsloven § 21, tilflyter
PST, er det behov for at den kan beholdes inntil det
er avklart hvorledes det forholder seg med ved
kommendes sikkerhetsklarering. Men det synes
rimelig at en slik avklaring skjer raskt, og senest
innen 4 måneder. Er det ikke gjort noe med opplys
ningen innen den tid, bør den slettes. Likeledes
blir den å slette dersom det viser seg at opplysnin
gen likevel ikke hadde relevans for klarerings
spørsmålet, eksempelvis fordi den person man
trodde var sikkerhetsklarert likevel ikke var det,
eventuelt at klareringen allerede var tilbakekalt.
Utvalget foreslår at det gjennom en forskrift for
PST gis nærmere bestemmelser om behandling av
personopplysninger i PST som skal undergis en
slik tidsbestemt ordning.

23.4.4

Kildeopplysninger

I Overvåkingsinstruksen § 7 fjerde ledd er det gitt
særlige bestemmelser om kilder, eller informan
ter. Utvalget har vurdert om prinsippet om kildea
nonymitet skal lovfestes. En slik løsning ble fo
reslått av Danielsen-utvalget, se NOU 1998:4 s. 145
første spalte. Spørsmålet fremstår i første rekke
som en forholdsregel for å hindre spredning av
opplysninger om ømtålige kilder som i verste fall
kan bli utsatt for fysiske overgrep om deres identi
tet blir kjent for uvedkommende. PST har regel
messig benyttet tildeling av kodenavn eller dek
knavn i slike tilfeller. Det er likevel viktig, av hen
syn til notoritet og kontroll, at kildens identitet til
enhver tid kan bringes på det rene.
Utvalget er enig i at dagens regel bør vide
reføres, men er noe usikker på om lovfesting er
nødvendig. Instruksfesting, som i dag, må anses
tilstrekkelig for alle formål.

23.5 Taushetsplikt og utlevering av
opplysninger
23.5.1

Generelt om utlevering av
opplysninger

Spørsmålet er om det er behov for særskilte taus
hetspliktsbestemmelser for PST. I Danielsen-utvalget s. 146 flg. gjennomgås taushetsplikten, og ut
valget konkluderer med at det ikke er grunn til å
ha noen særregler for PST. Bakgrunnen er at det
etter gjeldende rett er de samme bestemmelser
som gjelder for PST som for politiet for øvrig.
Kapittel 14 ovenfor omhandler utvalgets gene
relle forslag om taushetsplikt og utlevering av opp

lysninger. Utvalget kan i utgangspunktet ikke se at
noen andre hensyn skal tilsi at det lages særregler
i forhold til de alminnelige bestemmelsene. Det at
utvalget foreslår strukturelle endringer og mindre
materielle endringer i taushetspliktbestemmelse
ne endrer ikke dette. Enkelte forhold tilsier imid
lertid særskilt omtale.
I praksis vil utleveringsadgangen være snevre
re for PST enn for politiet ellers, på grunn av at
utlevering av gradert informasjon bare kan gis til
sikkerhetsklarerte personer/leverandører, even
tuelt må bare ugradert informasjon gis, det vil i
praksis gjerne innebære at personopplysninger i
stor grad er fjernet fra den informasjon som gis ut.

23.5.2

Bruk av opplysningene innad i
Politiets sikkerhetstjeneste

Danielsen-utvalget har foreslått at «need to know»prinsippet lovfestes for PST gjennom følgende be
stemmelse:
«Registrene skal være betryggende sikret og
utilgjengelige for andre enn tjenestens egne
embets- og tjenestemenn med tjenestemessig
behov for tilgang, samt personer som skal føre
kontroll og tilsyn med tjenestens virksomhet».
Bestemmelsen samsvarer med de generelle
taushetspliktregler i forvaltningsloven og straffe
prosessloven, samt i lov om etterretningstjenesten
§ 5.
Utvalget støtter innføringen av en slik bestem
melse, men foreslår at den kan gis i forskrifts form.

23.5.3

Utlevering av usikre opplysninger

Adgangen til å utlevere usikre opplysninger er
drøftet i Danielsen-utvalget s. 148 flg. Det er på s.
146 uttalt at det er viktig rent generelt at opplysnin
ger må kvalitetssikres før de utleveres. Noen gene
rell lovregel er imidlertid ikke foreslått i NOU
1998: 4. Derimot har Danielsen-utvalgets flertall
konkludert med å ville lovfeste en regel i person
kontrollsammenheng om at usikre opplysninger
bare kan videreformidles til klareringsmyndighe
ten dersom vesentlige sikkerhetsmessige hensyn
tilsier det, og at PST i så fall skriftlig skal gjøre
klareringsmyndigheten oppmerksom på at opplys
ningene er usikre.
Utvalget går inn for at en slik bestemmelse
gjøres generell, og ikke bare for PST, men for hele
politiet, jf. lovutkastet § 28. Med «usikre» må for
stås det samme som «ikke-verifiserte», jf. lovutkas
tet § 2 nr. 8.
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23.5.4

Beslutning og rapport om utlevering
av opplysninger

I Overvåkingsinstruksen § 7 andre ledd er det be
stemmelse om at det alltid må «settes opp rapport
eller notat om taushetsbelagte uttalelser og opplys
ninger som er gitt til personer som ikke er ansatt i
Overvåkingstjenesten». Danielsen-utvalget ønsket å
videreføre denne bestemmelsen, se s. 145 første
spalte.
Utvalget støtter at regelen videreføres, og at
det fortsatt kan gjøres i form av instruks.
For øvrig vises til den generelle drøftelsen i
punkt 14.6.4.8 om myndighet til å beslutte utleve
ring av opplysninger. Ikke minst for PST er det
viktig at beslutning om utlevering i utgangspunk
tet skjer på overordnet nivå.

23.5.5

Særlig om forholdet til det
alminnelige politiet

Hovedregelen om «fri flyt», i den forstand at det
innad i politiet er tilgang til opplysninger som det
er tjenestelig behov for, gjelder i utgangspunktet
også for PSTs opplysninger i forhold til politiet for
øvrig. PST har en utstrakt varslingsplikt overfor
politiet og andre myndigheter i forbindelse med
sabotasje- og terrorhandlinger. PST må videre an
ses å ha en viss plikt til å overbringe relevante
opplysninger for politiets utlendingsforvaltning, jf.
punkt 4.21.2.3 og 23.2.3.
Det må følge av de alminnelige formål for politi
et, jf. forslagene til bestemmelser i lovutkastet § 1
og § 4 at PST, på linje med politiet for øvrig, må ha
anledning til å ta under behandling personopplys
ninger som er nødvendige og relevante for krimi
nalitetsbekjempelsen generelt, og ikke kun de for
mål som er spesifikke for PST. I Overvåkingsin
struksen § 5 annet ledd gis en bestemmelse om at
opplysninger som ikke er av interesse for «Over
våkingstjenesten», men som antas å kunne ha in
teresse for det øvrige politi, skal registreres før de
oversendes rette vedkommende. Dette er en regel
om registrering eller behandling av notoritetshen
syn, i likhet med den som ovenfor er nevnt om
oppsetting av rapport ved utlevering av opplysnin
ger. I det sistnevnte tilfellet dreier det seg om utle
vering fra PST generelt, eller sekundærbruk av
opplysninger som primært er behandlet for PST
formål. Utvalget er av den oppfatning at det kan
være behov for å lovfeste en regel om at PST av
notoritetshensyn kan behandle opplysninger som
faller utenfor PSTs formål når slike tilflyter PST og
blir utlevert andre deler av politiet fordi de anses
nødvendige og relevante for det øvrige politi. Det
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følger av nødvendighetskravet at slik behandling i
utgangspunktet kun kan skje av hensyn til notori
tet. Imidlertid utleveres ikke alle slike opplysnin
ger, jf. både begrensninger som måtte følge formelt av regler om metodebruk, og reelt av hensy
net til ømtålige kilder. Noen utleveringsplikt ut
over det som følger av straffeloven § 139 eller som
for øvrig må være særskilt fremsatt, kan imidlertid
ikke PST ses å ha. Overskuddsopplysninger av
denne typen som ikke utleveres, må slettes, se
punkt 23.7.
Utvalget har vurdert om PST bør ha en bestemt
utleveringsplikt i forhold til politiet for øvrig. Ek
sempelvis vil det være uheldig om PST blir sittende på opplysninger som kan føre til oppklaring av
alvorlige forbrytelser, eventuelt som ville gitt
grunnlag for å nekte en utlending opphold. På den
annen side vil ofte hensynet til kilder eller andre
sikkerhetsmessige hensyn tilsi at opplysninger
ikke kan utleveres andre deler av politiet. Man
kunne tenke seg en regel om plikt til utlevering av
viktige opplysninger med mindre alvorlige sikker
hetsmessige hensyn er til hinder for det. På bak
grunn av at spørsmålet i praksis ikke synes å by på
problemer, har utvalget ikke funnet grunn til å
foreslå noen slik regel.

23.5.6

Særlig om forholdet til
utlendingsmyndighetene

Det følger av det som er nevnt i tidligere punkter at
PST har en stor grad av oppfordring og anledning
til å utlevere opplysninger til bruk for politiets ut
lendingsforvaltning. En slik utlevering faller utvil
somt innenfor lovutkastets § 15, fordi forvaltnings
virksomhet i PST faller innenfor loven.
Politiet er bare en del av utlendingsmyndighe
tene, idet Utlendingsdirektoratet, Utlendings
nemnda og Kommunal- og arbeidsdepartementet
også utgjør deler av den samlede utlendingsfor
valtning. Særlig i forhold til Utlendingsdirektora
tet, som treffer alle de viktigste vedtak i første
instans, synes det riktig at PSTs utleveringsad
gang bør være den samme som overfor politiets
utlendingsforvaltning, uhindret av taushetsplikten.
I mange tilfeller vil slik utlevering også skje i sam
svar med PSTs forebyggende formål, for eksempel
for å forhindre at en bestemt utlending som betrak
tes som en sikkerhetsrisiko, skal gis politisk asyl
eller oppholdstillatelse på humanitært grunnlag.
Det forekommer også ellers at PST gir utlendings
myndighetene opplysninger som kan stille vurde
ringen i forhold til utlendingsloven i et annet lys.
Det kan i slike tilfeller dreie seg om «avhoppere»
fra stater eller organisasjoner som kan gi opplys
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ninger som vil være verdifulle i forebyggende øye
med, eller andre som man i forebyggende øyemed
vil kunne samarbeide med. I alle de forannevnte
tilfeller vil utlevering av opplysninger falle innenfor
lovutkastets § 19.
Men selv om utlevering ikke direkte kan sies å
ha et forebyggende formål, vil det i mange tilfeller
være riktig at PST gir Utlendingsdirektoratet opp
lysninger som gir et bredest mulig grunnlag for å
fatte et korrekt forvaltningsvedtak. I slike tilfeller
kan utleveringen sies å skje i de offentlige organ
ers interesse, og ikke i forebyggende øyemed. Ut
valget er av den oppfatning at slik utlevering ikke
uten videre bør utløse den samme informasjons
plikt som generelt følger av lovutkastet § 22 jf. § 43
andre ledd. For det første kan det ikke ses grunn til
å informere vedkommende utlending dersom de
utleverte opplysninger ikke fører til et negativt
vedtak for ham eller henne. Eksempelvis vil det
ofte være riktig at PST informerer Utlendingsdi
rektoratet om at man sitter med opplysninger om
at en bestemt asylsøker pleier nære forbindelser til
en terroristorganisasjon. Dersom opplysningene
ikke kan bære et avslag på asylsøknaden, kan det
ikke ses noen grunn til at vedkommende skal gjø
res kjent med hva PST vet om ham. Tvert imot kan
dette være svært skadelig for et nødvendig samar
beid mellom PST og Utlendingsdirektoratet. Dernest vil det ikke alltid kunne gis partsinnsyn etter
forvaltningslovens hovedregel, selv om de utlever
te opplysningene danner grunnlag for et negativt
vedtak, når det gjelder sikkerhetsgraderte opplys
ninger, jf. forvaltningsloven § 19 første ledd bok
stav a. I slike tilfeller kan det synes nærliggende å
følge det samme system som ved sikkerhetskla
reringer, ved at opplysninger fra PST ikke inngår i
begrunnelsen uten at Utlendingsdirektoratet har
innhentet tillatelse fra sjefen for PST, jf. § 4-5 i
forskrift om personellsikkerhet.

23.5.7
23.5.7.1

Særlig om forholdet til utenlandske
myndigheter
Bakgrunn

PST er pålagt å samarbeide med andre lands politi
myndigheter og sikkerhets- og etterretningstje
nester, jf. politiloven § 17c nr. 2. Hovedsaklig be
står samarbeidet i utveksling av informasjon. Ikke
minst innenfor arbeidsområder som kontraetter
retning og kontraterror råder et alminnelig prin
sipp mellom samarbeidende tjenester om at man
for å få informasjon, selv må gi informasjon.
PSTs adgang til å utlevere opplysninger regule
res i dag av politiloven § 24 fjerde ledd nr. 2, hvor

etter taushetsplikten ikke er til hinder for at opp
lysninger blir gjort kjent for utenlandske samarbei
dende politi- og sikkerhetsmyndigheter når formå
let er å forebygge eller avverge straffbare
handlinger. Lund-kommisjonen kom til at bestem
melsen måtte forstås slik at den også omfatter
utenlandske lovovertredelser, og Danielsen-utvalget sluttet seg til dette, se s. 150 første spalte.
Sistnevnte utvalg gikk videre inn for at påtalein
struksen § 6-4 om at «[p]olitiet kan etterkomme
anmodning fra politimyndighet i annet land om å
innhente opplysninger i anledning en straffbar hand
ling når dette finnes ubetenkelig» bør gjelde for
PSTs virksomhet, både hva angår etterforsking og
forebyggende virksomhet. Når det gjaldt utleve
ring av opplysninger, var Danielsen-utvalget av
den oppfatning at bestemmelsen i rundskriv G-96/
95 burde gjelde for PSTs utveksling av informasjon
med samarbeidende tjenester:
«Overlevering av informasjon til utenlandsk po
litimyndighet som gjelder ubekreftet informa
sjon om personer som kan knyttes til straffbare
forhold, kan bare skje etter beslutning av politi
mester eller den denne bemyndiger. Slik infor
masjon kan kun overleveres utenlandsk myn
dighet til bruk for etterforsking, avdekking og
forebygging av kriminalitet. For øvrig skal det
te utrykkelig gjøres klart. Ved tvil skal saken
forelegges departementet».

23.5.7.2

Utvalgets vurderinger

Utvalget ser det slik at det generelle forslaget til
bestemmelse om utlevering av opplysninger til ut
landet, jf. lovutkastet § 27 og punkt 14.12 ovenfor,
innebærer en videreføring av politiloven § 24 fjerde
ledd nr. 2 som også dekker PSTs behov.
Utvalget ser det for øvrig slik at det alminnelige
forholdsmessighetsprinsippet vil være av stor be
tydning ved praktiseringen av utleveringsadgan
gen til utlandet. Utvalget har ikke funnet grunn til
å foreslå en særregel for PST i så måte. Det utval
get særlig har i tankene er for det første at man
ikke deler den samme informasjon med regimer
uten rettssikkerhetsgarantier som med de land
Norge tradisjonelt samarbeider med. Videre er det
grunn til å vurdere kritisk hvilke konsekvenser
utlevering av opplysninger til utlandet kan få for
den enkelte. I asylsaker er det et hevdvunnet prin
sipp om at man ikke utleverer opplysninger om
asylsøkere til vedkommendes hjemland mens søk
naden er under behandling. Dette er indirekte
kommet til uttrykk i utlendingsforskriften, hvor
det i § 54 tredje ledd siste punktum fremgår at det
skal bringes på det rene om søkeren samtykker i at
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opplysninger om vedkommende innhentes fra
andre myndigheter, herunder fra myndigheter i
andre land enn hjemlandet, dersom det er av be
tydning for avgjørelsen.
Utvalgets flertall, Gammelgård, Fredwall, Før
sund, Kaspersen, Myhrer, Peters, Storruste og Svor
er videre av den oppfatning at bør det utvises forsik
tighet med å utlevere opplysninger dersom dette
kan medføre dødsstraff eller andre alvorlige konse
kvenser for den opplysningen gjelder. Noe absolutt
forbud mot utlevering finner imidlertid ikke flertal
let grunn til å foreslå. De prinsipper som gjelder for
utlevering av personer kan ikke uten videre gis an
vendelse på utlevering av opplysninger. Kildeop
plysninger om enkeltpersoner kan bidra til så vel
oppklaring av forbrytelser som mulighet til å fore
bygge eller avverge forbrytelser. Det er imidlertid
sjelden mulig å si med sikkerhet at utlevering av en
gitt opplysning vil få en bestemt konsekvens for
vedkommende den gjelder.
I nødrettsliknende tilfeller kan situasjonen være
slik at det er nødvendig forbeholdsløst å utlevere
opplysninger for å avverge at menneskers liv settes
i fare. Dersom PST skulle motta fra en kilde en
opplysning om at en kjent og ettersøkt terrorist
befinner seg et bestemt sted i verden, og der planlegger konkrete terrorhandlinger som setter men
neskeliv i fare, kan det ligge slik an at det er prak
tisk umulig å avvente et positivt svar på en eventuell
forespørsel om forbehold om at terroristen ikke
skal utsettes for dødsstraff, før det er for sent i
forhold til den trussel det er maktpåliggende å av
verge. Det er vanskelig å se at norske myndigheter
skulle holde denne typen opplysninger tilbake for et
annet land som har en legitim interesse i så vel å
forebygge terrorhandlinger som å straffeforfølge
vedkommende terrorist. I hvert fall kan slik tilbake
holdelse av opplysninger vanskelig ses i forhold til
land som for øvrig har tilsvarende rettssikkerhets
garantier som Norge. Ved slike forbrytelser som
kan tenkes å føre til dødsstraff, vil Norge, som sagt,
alltid kunne velge å forfølge den straffbare handlin
gen selv hvis vedkommende oppholder seg her i
riket, noe som alltid vil være tilfellet i utleveringstil
fellene.
Utvalgets mindretall, Kristiansen, mener, i lik
het med flertallet i NOU 2003: 18 Rikets sikkerhet
(Straffelovkommisjonens delutredning VIII), at det
vil være uakseptabelt å utlevere opplysninger som
kan medføre at den person opplysningen gjelder,
risikerer dødsstraff. Utlevering av opplysninger
som kan medføre dødsstraff må stilles på linje med
å utlevere personer som kan risikere dødsstraff i
mottakerlandet.

23.5.8

Kapittel 23

Særlig om utlevering av
opplysninger i mottakers interesse

Spørsmålet om utlevering av opplysninger i motta
kers interesse er behandlet generelt i punkt 14.8
ovenfor, og utvalgets vurderinger har munnet ut i
§§ 22 og 23 i lovutkastet.
For PST kan det reise seg et par særlige pro
blemstillinger. Enkelte særlover pålegger offentli
ge myndigheter en særlig plikt til å utlevere opp
lysninger, uhindret av taushetsplikten. Et typisk
eksempel i så måte er barnevernloven § 6-4 andre
ledd, hvoretter offentlige myndigheter, av eget til
tak, og uten hinder av taushetsplikt, skal gi opplys
ninger til kommunens barneverntjeneste når det
er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjem
met eller det foreligger andre former for alvorlig
omsorgssvikt, med videre. Spørsmålet er om en
slik opplysningsplikt skal gjelde uinnskrenket. Di
lemmaet kan i og for seg oppstå for også andre
deler av politiet, dersom man fra en ømtålig kilde,
eventuelt hjemme hos en ømtålig kilde, kommer til
kunnskap om forhold som etter barnevernloven
skal rapporteres til barneverntjenesten. For PST
kommer i tillegg at den menneskelige kilden gir
opplysninger i et sakskompleks som er undergitt
gradering i henhold til sikkerhetsloven, og enhver
opplysning om eller fra kilden vil gjerne måtte an
ses som skjermingsverdig etter sikkerhetsloven. I
så fall kan opplysninger bare gis til personer som
er sikkerhetsklarerte, og det må antas at opplys
ningsplikten i eksempelvis barnevernloven må stå
tilbake for dette. Selv om det personell som mottar
opplysninger etter § 6-4 i barnevernloven selv er
underlagt taushetsplikt, og selv om man kunne
tenke seg at PST ga slike opplysninger via andre
deler av politiet, vil det at en bestemt kilde i det
hele tatt har hatt kontakt med politiet i seg selv
kunne medføre et stort problem for kildens rent
fysiske sikkerhet. Utlevering av opplysninger til
barneverntjenesten om forhold av betydning, må
jo forutsettes å kunne brukes. Alternativt må det
kunne settes bestemte vilkår ved utlevering, slik at
de undersøkelser og den oppfølging barneverntje
nesten etterpå utfører, ikke kan spores tilbake til
den ømtålige kilden.
En annen problemstilling reiser spørsmål i
motsatt retning, det vil si hvorvidt bestemmelsene
om vandelskontroll, personkontroll og utlevering
til mottaker i deres interesse er uttømmende for
hva PST skal ha adgang til. Følgende problemstil
ling, også nevnt under punkt 4.21.9 ovenfor, kan
tjene til å illustrere spørsmålet: En norsk bedrift av
høy beredskapsmessig betydning, eller som be
rører grunnleggende nasjonale interesser, skal til
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sette en utlending, og PST sitter med opplysninger
om at vedkommende har forbindelser til en organi
sasjon som mistenkes for å ha stått bak terror
handlinger. Vedkommende skal imidlertid ikke ha
tilgang til skjermingsverdig informasjon i den ak
tuelle stillingen, og skal således ikke sikkerhets
klareres. Spørsmålet er om PST vil ha adgang til å
gi bedriften opplysninger av en slikt art. Utvalget
ser det slik at spørsmålet må løses etter lovutkas
tets § 19 om utlevering i forebyggende øyemed. På
et område der en eventuell sabotasje- eller terrorhandling kan volde stor fare, både for menneskeliv
og for grunnleggende nasjonale interesser, vil an
vendelsen av nødvendighetskriteriet og dets inne
byggede forholdsmessighetsprinsipp tilsi at det
ikke skal like mye til som ellers i form av konkrete
holdepunkter for utførelse av straffbare handlin
ger, før opplysninger må kunne utleveres under
henvisning til at det skjer i forebyggende øyemed.
Særlig gjelder dette i situasjoner hvor politiet og
PST selv er avskåret fra å følge med.

handling til forebyggende øyemed. Det følger av
det ovennevnte at det motsatte, innsyn i opplysnin
ger som er overført fra forebyggende virksomhet
til etterforsking, vil følge straffeprosesslovens reg
ler. Utvalget ser ikke bort fra at det i så henseende
er behov for å vurdere særregler for PST, jf. det
som er sagt ovenfor under punkt 23.3.2.2, idet
straffeprosessloven gir en annen innsynsadgang
når saken er brakt over i etterforskingssporet. Det
er i denne forbindelse at det særlig for utenlandske
samarbeidende tjenester er særs viktig at den in
formasjonen de gir PST i et forebyggende øyemed
ikke risikerer å bli eksponert ved at den trekkes
inn som del av dokumentene i en etterforsking
eller straffesak, sml. forøvrig straffeprosessloven
§ 242a. For avsluttede straffesaker inneholder på
taleinstruksen § 4-1 annet ledd et slikt unntak, som
i sin tid var forårsaket av at bestemmelsen ble
forsøkt brukt til å få innsyn i informasjon som en
sveitsisk bank hadde utlevert til ett bestemt for
mål.

23.6 Informasjonsplikt og innsynsrett

23.6.2

23.6.1

23.6.2.1

Innsyn i personopplysninger i
straffesaksbehandlingen

For opplysninger innhentet av PST under etterfor
sking gjelder i utgangspunktet de samme innsyns
regler som for politiet ellers, det vil si at mistenkte
og hans forsvarer på begjæring skal gis «adgang til
sakens dokumenter såfremt det kan skje uten skade
eller fare for etterforskingens øyemed eller tredje
mann», jf. straffeprosessloven § 242, men i tillegg
med forbehold om dokumenter som bør holdes
hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet eller forhold til fremmed stat. I saker hvor det har vært
kommunikasjonskontroll, jf. straffeprosessloven
kapittel 16a, følger av § 216j at enhver på begjæring
skal gis underretning om hvorvidt han har vært
undergitt slik kontroll, dog tidligst ett år etter at
kontrollen er avsluttet. For saker om overtredelse
av straffeloven kapittel 8 og 9 gjelder imidlertid at
underretning unnlates. Dette er de kapitler i straf
feloven som PST tradisjonelt har foretatt etterfor
sking etter. Den nylig innførte terrorbestemmel
sen i straffeloven § 147a er imidlertid ikke i disse
kapitlene, men derimot i kapittel 13 om forbrytel
ser mot den alminnelige orden og fred.
Som for politiet for øvrig, foreslår heller ikke
utvalget endringer for PST i de bestemmelser som
regulerer innsynsretten i straffesaksbehandlingen.
Politiregisterloven vil derimot få anvendelse på se
kundærbruken av opplysninger fra straffesaksbe

Innsyn i personopplysninger utenfor
straffesaksbehandlingen
Hensyn for og mot
innsynsbestemmelser

Det er i prinsippet de samme hensyn som gjør seg
gjeldende for og mot innsyn i PSTs som i forhold til
kriminalitetsbekjempelsen generelt. Spørsmålet
har tidligere vært drøftet i flere sammenhenger.
I forbindelse med Stortingets behandling av
Lund-kommisjonens rapport innhentet kontroll- og
konstitusjonskomitéen en betenkning om temaet
fra professor dr. juris Hans Petter Graver, jf. hans
brev av 23.05.97, inntatt som vedlegg 2 til Innst. S.
nr. 240 (1996-97) til Lund-rapporten. Foruten å gi
en oversikt over gjeldende rett, peker Graver på en
del av de hensyn som gjør seg gjeldende for og
imot innsyn, så som personvernet, den personlige
integritet og kontradiksjon på den ene side, og, på
den annen side, rikets sikkerhet, tredjepersoner
og kilder, etterforskingsmessige hensyn og det fo
rebyggende sikkerhetsarbeidet. Graver ga for øv
rig også synspunkter på forslaget som den gang
forelå om innsynsrett for dem som i henhold til
Lund-kommisjonens gransking var blitt utsatt for
ulovlig overvåking.
Det forannevnte arbeid førte frem til lov 17.
september 1999 nr. 73 om midlertidig og begren
set innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og regi
stre (innsynsloven), se under punkt 4.21.7.
Danielsen-utvalget drøftet om det skulle være
innsyn i personopplysninger PST behandler, se
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NOU 1998: 4, s. 150 flg, og fremhevet at hensyn
som personvern og den enkeltes integritet taler for
innsyn. Alle vil ha en interesse i å kunne kontrolle
re at det som finnes i registeret, faktisk er korrekt.
Videre anføres det kontradiktoriske prinsipp, sær
lig der en skal beskytte sine interesser overfor det
offentlige. Generelle samfunnsmessige hensyn ta
ler også for innsyn, da åpenhet i forvaltningen har
en egenverdi og kan bidra til å øke PSTs tillit. Mot
innsyn taler hensynet til rikets sikkerhet, samar
beidende tjenester, kildevern, tredjepersoner og
hensynet til en pågående eller fremtidig etterfor
sking. Det sies videre (se s. 151 første spalte):
«Et særlig problem er at selv om innsyn i den
enkelte sak kan synes ubetenkelig, vil innhen
tede opplysninger fra flere saker kunne sam
menholdes på en slik måte at opplysninger likevel røper forhold f eks om kilder, arbeidsmeto
der eller samarbeid med utenlandske tjenester
som kan medføre skade om opplysningene of
fentliggjøres eller kommer vedkommende i
hende på annen måte»
Danielsen-utvalget konkluderte på følgende
måte:
«Selv om tilliten ikke svekkes gjennom innsyn i
ett enkelt tilfelle eller i et fåtall tilfeller, vil summen av en generell innsynsordning på lengre
sikt kunne medføre at opplysninger man ellers
ville fått, ikke lenger vil tilflyte tjenesten.»
På bakgrunn av dette kom flertallet til at det
ikke bør åpnes for en permanent innsynrett, men
avvente en evaluering av den begrensede innsyns
ordningen.

23.6.2.2

Utvalgets vurderinger

Utvalgets utgangspunkt for vurderingen er om det
er noen særskilte hensyn som tilsier at det bør
være andre innsynsbestemmelser for PST enn for
politiet for øvrig.
Et eksempel i så måte er at PST i langt større
grad enn politiet ellers mottar opplysninger fra ut
landet, hvor avsender av opplysningene ofte forventer at det ikke skal gis innsyn i opplysningene.
Et annet særtrekk er at det for PST er etablert
et eget kontrollutvalg, som i henhold til EOS-loven
§ 3 andre ledd skal undersøke alle klager fra en
keltpersoner, og som kan gi uttalelser til klagere,
jf. § 8.
Innsynsloven 17. september 1999 nr. 73 gir
også foranledning til å vurdere spørsmålet om en
egen innsynsordning for PST, jf. Danielsen-utvalgets uttalelse ovenfor.
Utvalget har vurdert hvorvidt det bør åpnes for
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en generell og permanent innsynsadgang for den
registrerte i opplysninger PST behandler, eventu
elt etter at en viss tid er gått, og når verken hensy
net til etterforsking eller forebyggende sikkerhets
arbeid tilsier noe annet.
Danielsen-utvalget uttalte at spørsmålet om
permanent innsynsordning bør avventes til man
har fått en evaluering av den begrensede innsyns
ordningen. Noen slik evaluering er ikke foretatt,
og nærværende utvalg har ikke grunnlag for å
trekke konklusjoner om permanent innsynsord
ning på grunnlag av den midlertidige ordningen.
Selv om en permanent innsynsordning ville bli
oppfattet som et gode som ville være egnet til å
skape større åpenhet og følgelig bedre tillit til tje
nesten, finner utvalget det ikke tilrådelig å foreslå
en permanent innsynsordning. PSTs virksomhet
kan i stor grad sammenliknes med den kriminal
etterretning som drives ellers i politiet, selv om
formålene er noe ulike. Som påpekt annetsteds, jf.
punkt 16.3.6.2 ovenfor, vil kriminaletterretningen i
sin helhet falle innenfor det foreslåtte unntak om
hensynet til kriminalitetsbekjempelsen. Også i forhold til PST vil unntakene fra innsyn av hensyn til
rikets sikkerhet, personvern, kildevern og metode
bruk bli så mange at forsøk på å innføre en inn
synsordning etter utvalgets syn ikke vil ha noe for
seg. Skal PST kunne fungere etter sin hensikt, må
behovet for innsyn vike.
Det knytter seg flere prinsipielle betenkelighe
ter til en permanent innsynsrett, til forskjell fra den
midlertidige innsynsordningen ved loven 17. sep
tember 1999 nr. 73. Det innsyn som følger av den
midlertidige innsynsordningen knytter seg til en
avsluttet tidsepoke med et tilhørende trusselbilde
som for lengst er uaktuelt. Den kalde krigs tid er
forbi, og frykten for subversiv, eller endog volde
lig, virksomhet fra tilhengere av en kommunistisk
ideologi er likeså borte. Noe helt annet vil det være
å gi en fremtidsrettet innsynsrett der man løper en
risiko for skadelig eksponering av opplysninger
knyttet til det aktuelle trusselbildet. Det forhold at
de som står bak de trusler PST er satt til å bekjem
pe regelmessig arbeider i et langt tidsperspektiv,
gjør at en regel om innsyn en viss tid etter registre
ring eller behandling, vanskelig lar seg praktisere
uten betydelige skadevirkninger. I tillegg kommer
at PST i enda større grad enn politiet for øvrig er
avhengig av opplysninger fra kilder, enten det drei
er seg om utenlandske tjenester eller personer i
aktuelle miljøer. Skadevirkningene ved at kilder
over tid «tørker inn» som følge av en innsynsord
ning er følgelig større for PST enn for mange and
re deler av politiet.
Det har vært hevdet at de sikkerhetsmessige
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hensyn sjelden vil være til hinder for innsyn i den
forstand at opplysning om at man har vært under
gitt undersøkelser eller registrering i første rekke
vil skade undersøkelsenes effektivitet, og at det
ikke nødvendigvis skader rikets sikkerhet om en
mulig forbrytelse ikke blir oppklart. En slik tanke
gang lar seg til en viss grad anvende i forhold til
etterforsking. Det meste av PSTs undersøkelser
skjer imidlertid i det forebyggende sporet, og i
forhold til dette arbeidet vil det gjerne anses som
helt avgjørende at den undersøkelsen gjelder ikke
blir kjent med opplysningene. Hvis for eksempel
våpen eller sprengstoff er stjålet, og PST mottar
opplysninger om at de skal overleveres en terro
rorganisasjon, vil det, på samme måte som i narko
tikasaker, være aktuelt å forsøke å følge våpnene,
og la kontrollert leveranse skje. Opplysninger til
de involverte vil, også lenge etter avsluttet sak,
kunne skade fremtidig arbeid, gitt et konstant trus
selbilde. For øvrig vil innsyn kunne skade sikker
hetsinteresser i de tilfeller den registrerte gjen
nom innsyn får bekreftelse på sitt eget etterret
ningsarbeid. Dersom eksempelvis en som ønsker
å avsløre forhold som bør holdes hemmelig av
hensyn til rikets sikkerhet, jf. straffeloven § 90, tror
at et hemmelig militært anlegg befinner seg på ett
av fem mulige steder, kan innsyn i behandlede
opplysninger tenkes å gi ham den kunnskapen han
var ute etter.
På grunnlag av de hensyn som er nevnt ovenfor
vil utvalget konkludere med at for PSTs del må
hovedregelen være at innsyn ikke gis ut over det
som følger av dagens regelverk, jf. punkt 4.21.7
ovenfor. Utvalget viser dessuten særlig til de reg
ler som gjelder for innsyn i forbindelse med sik
kerhetsklarering, gitt i sikkerhetsloven § 25 og
forskrift om personellsikkerhet § 4-5, se punkt
4.21.9 ovenfor.
Etter dette vil heller ikke informasjonsplikt ved
utlevering av opplysninger, jf. lovforslaget § 43,
komme til anvendelse på PST.

23.7 Retting og sletting av
opplysninger
I forbindelse med Lund-kommisjonen og innsyns
loven har det vært såkalt makuleringsstopp i PST.
Danielsen-utvalget uttalte:
«Reglene om sletting må fastsettes etter en av
veining av hensyn til historisk ettersporbarhet
og hensynet til enkeltpersoners berettigede
forventninger om at tjenesten ikke oppbevarer
sensitive personopplysninger mv som ikke lenger har noen interesse».

På bakgrunn av dette foreslo Danielsen-utvalget en bestemmelse som for det første krever at
opplysninger skal slettes eller avleveres dersom de
ikke er av betydning for å gjennomføre tjenestens
oppgaver. Ulovlig registrerte, uriktige eller ufull
stendige opplysninger skal rettes, suppleres eller
slettes, samtidig som mottaker av slike opplysnin
ger skal underrettes, dersom de er videreformid
let.
Det bør ikke pålegges en absolutt slettefrist, da
sakene kan gå over mange år. I stedet bør av
gjørelsen fattes på bakgrunn av en nødvendighets
vurdering. Notoritetshensynet tilsier at etterspo
ring av opplysninger i mange situasjoner kan være
aktuelt, og at det i praksis vil være sperring som er
mest aktuelt.
Utvalget ser det slik at de generelle forslag til
regler om retting, sperring og sletting, jf. lovutkas
tet §§ 45-47, i det vesentlige også kan gjelde for
PST. Fordi nødvendighetskriteriet tilsier lengre
behandlingstid før sletting hos PST enn hva tilfel
let vil være i det øvrige politi, vil utvalget anbefale
at PST av rettssikkerhetsgrunner pålegges å foreta
periodiske kontroller, i motsetning til det alminne
lige politiet, se punkt 13.6.5. For det alminnelige
politiet er kontrollen knyttet til selve bruken av
opplysningene. PST må derimot gå igjennom sine
registre med en viss frekvens. Jo mer sensitive
opplysningene er, jo oftere bør kontrollen foretas.
Dette må veies mot de ressurser gjennomgangen
krever. Nærmere bestemmelser om dette bør utformes i forskrifts form. I forhold til såkalt forebyg
gende sak, bør det utformes egen regel om sper
ring etter avslutning, med mindre videre behand
ling av opplysninger i saken er nødvendig for fore
byggende virksomhet generelt.

23.8 Særlig om personkontroll
23.8.1

Grunnlaget for personkontroll

Det følger av politiloven § 17c at PST skal foreta
personkontroll til bruk ved sikkerhetsundersøkel
ser.
Om gjeldende rett vises til punkt 4.21.9.
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23.8.2
23.8.2.1

Opplysninger til bruk i
personkontroll
Forholdet mellom personkontroll og
andre oppgaver hos Politiets
sikkerhetstjeneste

PSTs rolle i personkontrollen er sentral, og nær
mere beskrevet i punkt 4.21.9.
I Danielsen-utvalget (se s. 141) hevdes det at:
«Jo strengere begrensninger det legges på
POTs adgang til å registrere opplysninger for å
forebygge og etterforske straffbare forhold, jo
større grunn er det antagelig til å opprettholde
en viss adgang til å registrere opplysninger til
bruk for personkontrolltjenesten, og motsatt».

23.8.2.2

Særlig om forbudet mot
forhåndsregistrering av opplysninger i
personkontrolløyemed

Utvalget støtter Danielsen-utvalgets forslag om at
PST ikke kan innhente eller registrere opplysnin
ger utelukkende fordi opplysningene kan være av
betydning ved en senere personkontroll. Derimot
må PST til bruk i en aktuell sak om personkontroll
kunne innhente og registrere i personkontrollre
gisteret opplysninger som er av betydning for
spørsmålet om klarering. Videre må PST, om den
mottar opplysninger som reiser tvil om hvorvidt en
sikkerhetsklarert person er sikkerhetsmessig
skikket, kunne registrere opplysningene og vide
reformidle dem til klareringsmyndigheten.
I Lund-kommisjonens rapport ble PST kritisert
for ulovlig å ha registrert opplysninger fra tele
fonkontroll med det for øyet at de kunne være av
interesse ved en eventuell fremtidig personkon
troll. I samsvar med det ovennevnte er det klart at
det ikke kan være adgang til å forhåndsregistrere
overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskon
troll for en mulig senere personkontroll. Det gene
relle forslaget om å kunne benytte informasjon
som has for hånden i forhold til personer som
allerede er sikkerhetsklarert, reiser imidlertid
spørsmål om endring av straffeprosessloven
§ 216i. Denne bestemmelsen er i dag til hinder for
slik bruk. Et flertall i Danielsen-utvalget gikk, i
likhet med det såkalte Metodeutvalget, jf. NOU
1997: 15, inn for at mottatt overskuddsinformasjon
fra kommunikasjonskontroll skulle kunne benyt
tes i forhold til en pågående klareringssak, og fler
tallet i Danielsen-utvalget mente at slike opplysnin
ger også måtte kunne brukes i forhold til en alle
rede sikkerhetsklarert person, se s. 143 i NOU
1998: 4. Flertallet i Danielsen-utvalget foreslo end-
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ring av § 3 i dagjeldende forskrift 19. august 1960
til lov 24. juni 1915 om kontroll med post- og tele
grafforsendelser og med telefonsamtaler, dog uten
å fremme konkret forslag til endringsbestemmel
se.
Justisdepartementet behandlet spørsmålet i
Ot.prp. nr. 64 (1998-99) da lovforslagene til Metode-utvalget ble fulgt opp. Departementet ville imid
lertid ikke gå inn for en slik unntaksregel som
Metode-utvalget gikk inn for. Det ble vist til at det
var store betenkeligheter knyttet til lagring av opp
lysningene.
Utvalget vil i likhet med Danielsen-utvalgets
flertall peke på at det kan fremstå som svært uhel
dig om opplysninger om en persons sikkerhets
messige skikkethet som er tilflytt politiet gjennom
en lovlig etterforskingsmetode ikke skulle kunne
brukes i et slikt forebyggende øyemed. Danielsen
utvalget, og Justisdepartementet i Ot.prp. nr. 64
(1998-99), later for øvrig ikke til å ha drøftet det
mer generelle spørsmål om man ved personkon
troll kan bruke opplysninger fra kommunikasjons
kontroll som behandles eller har vært behandlet i
etterforskingsøyemed, og som av den grunn befin
ner seg i straffesaksdokumentene, og er søkbare
der. Som nevnt ovenfor under punkt 4.21.9 stenger
straffeprosessloven § 216i for slik bruk.
Utvalget er av den oppfatning at spørsmålet bør
vurderes generelt i forbindelse med sekundær
bruk av opplysninger innhentet gjennom kommu
nikasjonskontroll. Dette er et utleverings- eller
taushetspliktspørsmål som er av så vidt rendyrket
straffeprosessuell karakter at utvalget nøyer seg
med å peke på problemstillingen.

23.8.2.3

Kvalitetskrav til opplysninger som
brukes til personkontroll

Av Danielsen-utvalget s. 145 andre spalte fremgår
følgende:
«Ved registreringen skal det legges vekt på det
behov for fullstendighet og presisjon som gjør
seg gjeldende ved bruk av opplysninger i per
sonkontrolløyemed. Personopplysninger skal
slettes, korrigeres eller utfylles i nødvendig ut
strekning når de viser seg å være uriktige eller
mangelfulle».
Ved en personkontroll bør det være PSTs opp
gave å vurdere relevansen av opplysningene som
befinner seg utenfor reaksjonsregistrene. I dag er
det hovedsakelig Strasak, men det samme må gjel
de politiets andre arbeidsregistre, dersom disse
blir tatt i bruk i klareringsøyemed, jf. personellsik
kerhetsforskriften § 3-4.
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Det er for øvrig uheldig at klareringsmyndig
hetene tar direkte kontakt med politidistriktet om
verserende straffesaker, og oppfølgingen bør skje
gjennom PST.

23.9 Akkreditering
23.9.1

Systemet med akkreditering

Akkreditering er en form for godkjennelse av per
soner som skal arbeide eller befinne seg et sted
hvor det av sikkerhetsmessige eller tungtveiende
ordensmessige grunner er nødvendig med en kon
troll av personen, eventuelt hvor det av de samme
grunner er nødvendig med en begrensning av an
tallet personer som bør ha tilgang til stedet.
Det fremgår av Justisdepartementets behand
ling av spørsmålet i forbindelse med de olympiske
leker i Lillehammer i 1994, at man hittil har sett på
akkreditering som en særlig form for skikkethets
kontroll i medhold av strafferegistreringsloven § 6
tredje ledd og § 7, sammenholdt med § 10 nr. 3 og
5, og strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 5 og
§ 13. Det vises til fremstillingen i punkt 4.21.10.
Utvalget finner at det ligger innenfor politiets
arbeidsoppgaver å foreta en slik akkreditering.
Ordningen bør imidlertid ha et klarere hjemmel
grunnlag enn det den har i dag.
For det første må det fastsettes hvilke arrange
menter som gir grunnlag for å foreta en akkredi
tering. Det vil være arrangementer som reiser sær
lige sikkerhetsmessige spørsmål. Årlig vil behovet
oppstå ved utdelingen av Nobels fredspris, statsbe
søk, store idrettsarrangementer og kongelige til
stelninger.
For det andre må det tas stilling til om politiet
har adgang til å utlevere opplysningene, og i så fall
hvilke opplysninger de skal utlevere. At politiet
skal ha adgang til å foreta en akkreditering, inne
bærer at man må kunne melde tilbake dersom en
person ikke kan akkrediteres. Utvalget finner
imidlertid at den som nektes akkreditering bør
underrettes før varsel gis til for eksempel arbeids
giver eller annen oppdragsgiver med myndighet til
å plassere vedkommende på sted som av sikker
hetsmessige grunner ikke bør tillates. Når forhol
dene ligger til rette for det, bør krav til akkredi
tering tas inn i stillingsannonser.
Et ytterligere spørsmål er om det skal gis en
begrunnelse. I utgangspunktet bør det vurderes
om det skal gis en begrunnelse til den som ikke
akkrediteres, med mindre særskilte hensyn gjør
det utilrådelig. Dersom det er snakk om å enga
sjere en person til et arrangement, må det også

kunne gis opplysninger til arrangementets sik
kerhtsansvarlige.
En tredje problemstilling er hva som skjer der
som arbeids- eller oppdragsgiver ikke omplasserer
eller unnlater å engasjere personer som ikke er
blitt akkreditert. Denne problemstillingen faller
utenfor utvalgets mandat.

23.9.2

Fremgangsmåte

Akkrediteringen begjæres av det politidistrikt som
har det politimessige ansvar for arrangementet.
Selve sikkerhetskontrollen foretas så av PST/den
sentrale enhet. Resultatet av sikkerhetskontrollen
gis som melding til politidistriktet, hvor det frem
går om resultatet av sikkerhetskontrollen er OK
eller IKKE OK.
Under OL i Lillehammer i 1994 skulle «IKKE
OK» være forbeholdt de situasjoner der det forelå
følgende opplysninger:
– Straffereaksjoner som skulle tas med på politi
attest i henhold til strafferegistreringsloven § 6,
med mindre det var åpenbart at reaksjonen
ikke vil få betydning for formålet med akkredi
teringen.
– Straffesaker under etterforsking, der en even
tuell domfellelse ville kunne få betydning for
akkrediteringen.
– Andre opplysninger fra politiets registre, der
disse måtte antas å være av betydning for sik
kerheten under avviklingen av OL.
Sikkerhetsansvarlig ved arrangementet kunne på
forespørsel meddeles hvilke opplysninger politiet
hadde registrert på vedkommende som hadde be
tydning for akkrediteringsvurderingen.

23.9.3

Utvalgets vurderinger

Utvalget foreslår en regel om at det ved statsbesøk
og andre arrangementer der viktige sikkerhetsin
teresser gjør seg gjeldende, på forhånd kan foretas
en undersøkelse, såkalt akkreditering, av perso
nell som skal ha befatning med objekter som kre
ver særskilt beskyttelse. Slik akkreditering foretas
av vedkommende politidistrikt, eventuelt det di
strikt som er ansvarlige for et arrangement, etter at
uttalelse er innhentet fra PST. Undersøkelsen bør
omfatte forhold av betydning for forebyggelsen av
terror- og sabotasjehandlinger, attentater, samt or
densforstyrrende handlinger.
I slike tilfeller kan politiet utlevere opplysnin
ger til andre, så som den sikkerhetsansvarlige hos
arrangøren av et arrangement, i den utstrekning

NOU 2003: 21
Kriminalitetsbekjempelse og personvern

det er nødvendig for formålet med akkrediterin
gen, jf. lovutkastet § 40 tredje ledd.
Dersom en person nektes akkreditering, fore
slås at han skal informeres før utlevering skjer til
arbeids- eller oppdragsgiver med myndighet til
plassering av vedkommende på sted som han av
sikkerhetsmessige grunner ikke bør tillates å
være.
Hva angår begrunnelse for avslag på akkredi
tering, er utvalget av den oppfatning at man bør
følge det samme system som ved sikkerhetskla
rering, jf. forskrift om personellsikkerhet § 4-5. Det
følger av denne bestemmelsen at opplysninger fra
PST ikke skal inngå i begrunnelsen uten at det er
innhentet tillatelse fra sjefen for PST.

23.10 Informasjonssikkerhet og
internkontroll
Utvalget kan ikke se grunner til å foreslå særregler
om informasjonssikkerhet for PST i politiregister
loven. Det følger allerede særregler på dette om
rådet for skjermingsverdig informasjon i henhold
til sikkerhetsloven med forskrifter. I tilfelle av mot
strid må sikkerhetsloven, som særlov på området
for informasjonssikkerhet, gå foran politiregister
loven.

23.11 Meldeplikt
Selv om PST ikke foreslås undergitt Datatilsynets
kontrollvirksomhet, er utvalget av den oppfatning
at de alminnelige regler om meldeplikt også bør
gjelde for PST. Det vises til lovutkastet § 49, herun
der unntaket fra offentliggjøring av hensyn til ri
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kets sikkerhet. Det har en egenverdi at befolknin
gen kjenner til hvilke behandlinger PST foretar,
selv om det ikke er innsyn. Det kan også bidra til å
avmystifisere PSTs arbeid.

23.12 Kontrollorganer
Stortinget har opprettet et kontrollutvalg for de
hemmelige tjenestene, som er nærmere regulert i
EOS-loven 3. februar 1995 nr. 7. Kontrollen omfat
ter alle de hemmelige tjenestene: Forsvarets etter
retningstjeneste, Politiets sikkerhetstjeneste og
Forsvarets sikkerhetstjeneste.
Kontrollutvalgets oppgaver er rent kontrolle
rende. Utvalget kan ikke instruere de kontrollerte
organene eller benyttes av disse til konsultasjoner.
Kontrollutvalget har imidlertid fullt innsyn i PSTs
registre, jf. § 4.
Utvalget går i likhet med Danielsen-utvalget
inn for at det ikke etableres nye kontroll- og til
synsordninger for PST utover den eksisterende
kontroll. PST er underlagt særskilt kontroll fra
Stortingets EOS-utvalg, og er også ellers under
kastet en mer omfattende kontroll fra overordnet
myndighets side enn hva som ellers er vanlig i
politiet. Utvalget er enig i at en etablering av for
mange kontrollinstanser på området som berører
sikkerhetsinteresser, i seg selv vil kunne være
uheldig. Selv om det øvrige politi i henhold til ut
valgets forslag bør underlegges ekstern kontroll
fra Datatilsynet, er man etter dette kommet til at
dette ikke bør gjelde for PST.
Utvalget finner at det også for PST kan være
formålstjenlig å innføre en ordning med et person
vernombud som i så fall bør være plassert ved Den
sentrale enhet.
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Kapittel 24

Forskrifter
24.1 Oppbygningen av
forskriftshjemlene i
politiregisterloven
Politiregisterlovens system er at før hver enkelt
behandling iverksettes skal det gis en forskrift,
som nærmere fastsetter reglene for behandlingen.
Dette er nedfelt i lovforslaget § 6 tredje ledd, og
utvalget ser nærmere på dette i punkt 24.4.
Ut over disse forskriftene, har utvalget vurdert
hvorledes de andre forskrifthjemlene skal frem
komme i lovforslaget. Enten kan det lages en felles
forskriftsbestemmelse i loven, hvor alle forskrifts
hjemler fremgår, eller så kan hjemlene plasseres i
den bestemmelsen som omhandler samme tema.
En felles bestemmelse gir raskt oversikt over alle
forskriftshjemler, mens det ved fortløpende angi
velse av forskriftshjemlene vil være enklere å se
om det kan være forskrifter knyttet til den enkelte
bestemmelse.
Det kan skilles mellom materielle forskrifter,
forskrifter om saksbehandlingen og organisatoris
ke forskrifter. Utvalgets anbefaling er at materielle
forskriftshjemler og bestemmelser som pålegger
plikt til å gi forskrifter skal hovedsakelig angis
fortløpende, mens forskriftshjemler for saksbe
handlingsregler eller organisatoriske bestemmel
ser angis i en felles forskriftsbestemmelse.
Da forskriftene vil ha vesentlig betydning for et
stort antall brukere, anbefaler utvalget at forskrifts
kompetansen legges til Kongen.

24.2 Materielle forskrifter
Hjemlene for de materielle forskriftene står som
nevnt i punkt 24.1 hovedsakelig fortløpende i lo
ven, på lik linje med de forskrifter Kongen plikter å
gi. De er således også omtalt fortløpende i teksten
ovenfor.

24.3 Forskrifter om saksbehandling
og organisatoriske forhold
Utvalget anbefaler at Kongen skal gis kompetanse
til å gi ytterligere regler om saksbehandlingen og
organisatoriske forhold på lovens område. Omfan
get av den kompetansen som her gis er nærmere
angitt i loven § 63. Her gis det blant annet hjemmel
til å gi nærmere regler for hvordan retten til innsyn
skal gjennomføres og videre adgang til å gi nær
mere regler om hvordan retting og sletting etter
loven skal foregå. De ulike reglene som er angitt i
bestemmelsen er omtalt der de tematisk hører
hjemme, og dette vil ikke bli gjentatt her.
Departementet vil etter lovforslaget stå fritt til å
vurdere om det er behov for å gi slike regler og til å
utarbeide regler innenfor de hjemler som foreslås.
I den grad det ikke gis bestemmelser eller de
bestemmelser som gis ikke er uttømmende, vil
departementet og øvrige organ kunne gi regler om
saksbehandling og organisatoriske forhold i kraft
av sin alminnelige organisasjons- og instruksjons
myndighet, så langt den rekker.

24.4 Plikt til å gi forskrift før den
enkelte behandling iverksettes
24.4.1

Oversikt over problemstillingen

Utvalget har vurdert om Kongen skal pålegges en
plikt til å gi forskrift om den enkelte behandling før
den iverksettes, som fastsetter nærmere regler for
behandlingen enn det som finnes i politiregisterlo
ven. Spørsmålet er delvis drøftet i punkt 11.7, hvor
det fremgår at formålet med en behandling må
angis med tilstrekkelig presisjon, og at det er na
turlig at dette gjøres i forskrifts form. Utvalget har i
punkt 24.4.2 sett nærmere på om det er internasjo
nale krav til forskriftsregulering. På bakgrunn av
dette har utvalget drøftet plikt til å forskriftsregule
re behandlingene i punkt 24.4.3.
Forskriftsregulering av den enkelte behand
ling må ses i sammenheng med meldeplikten, som
er nærmere omtalt i kapittel 19 i utredningen.
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Mens forskriftene oppstiller normen, skal meldin
gen vise hvorledes den behandlingsansvarlige har
valgt å overholde plikten i forskriften.

24.4.2

Internasjonale rammer for
lovgivningen

I den tredje evalueringen av politirekommandasjo
nen (se punkt 5.4.4.2) er det i punkt 18 uttalelser
om hva som må fremstå som klart for den regist
rerte:
«In setting up such a file, the categories of data
collected about these persons should be speci
fied in an exhaustive manner and in principle
be made transparent. The data subject thus is
able to establish whether he might be included
in the file and, if so, what sorts of data may be
stored about him».
EMD har innfortolket et krav i EMK artikkel 8
om at hjemmelsgrunnlaget for behandlingen av
opplysninger og dens nærmere regler må være
klart, se nærmere punkt 5.2.1. Av de saker som har
omhandlet behandling av personopplysninger, er
det særlig tre avgjørelser som tar for seg presi
sjonsnivået. Sakene refereres i korthet nedenfor.
I Leander-saken skulle Leander vikariere som
museumstekniker ved et marinemuseum i Sveri
ge. Kort tid etter ansettelsen, fikk han avskjed
fordi han ikke ble sikkerhetsklarert. EMD uttale
om hjemmelsgrunnlaget (Leander – Sverige, 26.
mars 1987, avsnitt 55):
«Futhermore, the Ordinance contains explicit
and detailed provisions as to what information
may be handed out, the authorities to which
information may be communicated, the cir
cumstances in which such communication may
take place and the procedure to be followed by
the National Police Board when taking deci
sions to release information.»
Amann-saken omhandlet en mann som solgte
hårfjerningspreparater for kvinner. I 1981 ble han
oppringt av en kvinne ved den sovjetiske ambassa
den i Bern, som bestilte et preparat. Ambassaden
var imidlertid avlyttet av den sveitsiske sikkerhets
tjenesten, og Amann ble således registrert i deres
register. EMD uttalte følgende om det sveitsiske
rettsgrunnlaget (Amann – Sveits, 16. februar 2000,
avsnitt 76):
«(...), they set out some general principles, for
example that «there must be a legal basis for
the processing of personal data» (...) or that
«personal data may be processed only for very
specific purposes» (...), but do not contain any
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appropriate indication as to the scope and con
ditions of exercise of the power conferred on
the Public Prosecuter’s Office to gather, record
and store information; thus, they do not specify
the conditions in which cards may be created,
the procedures that have to be followed, the
information which may be stored or comments
which might be forbidden.»
Sveits ble dømt, og EMD fant at de sveitsiske
reglene ikke var «in accordance with the law».
Dommene gir en indikasjon på hvilket detaljnivå
som kreves enten i lovs form eller i forskrifts form.
I Rotuaru står det:
«57. The Court notes in this connection that
section 8 of Law no. 14/1992 provides that in
formation affecting national security may be
gathered, recorded and archived in secret files.
No provision of domestic law, however, lays
down any limits on the exercise of those po
wers. Thus, for instance, the aforesaid Law do
es not define the kind of information that may
be recorded, the categories of people against
whom surveillance measures such as gathe
ring and keeping information may be taken, the
circumstances in which such measures may be
taken or the procedure to be followed. Similar
ly, the Law does not lay down limits on the age
of information held or the length of time for
which it may be kept.
Section 45 of the Law empowers the RIS to
take over for storage and use the archives that
belonged to the former intelligence services
operating on Romanian territory and allows in
spection of RIS documents with the Director’s
consent.
The Court notes that this section contains
no explicit, detailed provision concerning the
persons authorised to consult the files, the na
ture of the files, the procedure to be followed or
the use that may be made of the information
thus obtained.
58. It also notes that although section 2 of
the Law empowers the relevant authorities to
permit interferences necessary to prevent and
counteract threats to national security, the
ground allowing such interferences is not laid
down with sufficient precision.»
Praksis fra EMD oppstiller således krav til re
gelverkets detaljgrad, basert på at behandlingen av
opplysninger skal være forutberegnlig for borger
ne.

24.4.3

Plikt til å forskriftsregulere

Utvalgets vurdering av praksis fra EMD er at det
må fastsettes klare rammer for den enkelte be
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handling, enten i lovs form eller i forskrift. I flere
av våre naboland er det detaljerte regler for det
enkelte register i lovtekst, herunder hvilke opplys
ninger som kan registreres og hva opplysningene
kan brukes til. Utvalget finner det lite hensikts
messig å gi detaljerte regler i lovs form, da dette vil
kunne gjøre loven omfangsrik og lite tilgjengelig. I
tillegg vil dette kunne bidra til forsinkelser, der
som politiet finner det nødvendig eller hensikts
messig å foreta endringer i sine systemer. Videre
kan det bidra til at bestemmelsene utformes slik at
de fanger flere situasjoner og presisjonsnivået fal
ler, fordi det er tungvindt å endre reglene. Utvalget
anbefaler således at mer detaljert regulering skjer i
forskrifts form.
Det er likevel flere områder hvor loven må an
ses å være tilstrekkelig presis. For eksempel må
dette gjelde for nødvendighetskravet i §§ 5 og 58.
Dette er selvfølgelig ikke til hinder for at det angis
enda mer presise regler i forskrift, for eksempel
hvem som kan anses å ha en «særlig tilknytning», jf.
lovutkastet § 5 nr. 3 bokstav b. På andre felt synes
det nødvendig med presisering. Det gjelder for
eksempel nærmere regler om retting og sletting
og hvem som får tilgang til opplysningene.
Utvalget har sett nærmere på hvor detaljert re
guleringen skal være. I EMDs avgjørelser er det
noen behandlingsregler som nevnes særskilt,
blant annet grunnlaget for å registrere opplysnin
ger, hvilke opplysninger som kan registreres og
adgangen til å utlevere opplysningene. Dommene
er imidlertid knyttet til sakens faktum, og forskrif
tene kan derfor ikke begrenses til forhold nevnt i
avgjørelsene. Etter utvalgets oppfatning bør en for
skrift normalt regulere følgende:
– For det første er det viktig for den registrerte å
vite om han i det hele tatt kan bli registrert
(registreringshjemmel). Med andre ord må
grunnlaget for å registrere personopplysninger
fremgå. For eksempel bør det fremgå at man
for å bli registrert med DNA-profil må være
dømt for forsøk på eller overtredelse av noen
særskilte, straffbare handlinger, se straffepro
sessloven § 160a første ledd. For personer som
ikke har en rimelig forventning om å bli regist
rert, vil slike regler være av særlig betydning,
noe som blant annet gjelder for personer som
blir registrert uten å være mistenkt for et kon
kret straffbart forhold, slik som regulert i lov
forslaget § 5 nr. 3.
– For det andre må formålet med behandlingen
fremgå klart. Det overordnede formålet er alle
rede skissert i loven, men behandlingens kon
krete formål må fremkomme i forskriften. For

–

–

–

–

målet danner utgangspunktet for forskriftsre
guleringen, ved at formålet vil være av betyd
ning for de andre reglene, se punkt 7.10.
For det tredje må det fremgå hvilke opplysnin
ger eller kategorier opplysninger politiet kan, og
eventuelt ikke kan, registrere. Et eksempel er
«identifikasjonsopplysninger», som vil bestå av
navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer
og lignende.
Et sentralt poeng for den registrerte vil være
hvilken adgang politiet har til å utlevere opplys
ningene. Dette gjelder både i hvilke tilfeller po
litiet har en slik adgang og til hvem eller hvilket
formål opplysningene kan utleveres. Om opp
lysningene kan utleveres til private eller til ut
landet, må fremgå særskilt. Utvalget understre
ker imidlertid at utleveringsspørsmålene i sin
alminnelighet vil være regulert i lovs form gjen
nom taushetspliktsreglene.
Den registrerte har også rettigheter knyttet til
behandlingen. Konkrete bestemmelser om
innsynsrett, angivelse av hvor mange år opplys
ningene kan oppbevares (sletteregler) og ad
gangen til å rette opplysninger med videre vil
være sentralt. For å kunne utøve rettighetene
må det også fremgå hvem som har det daglige
ansvaret for behandlingen. Utvalget ser imid
lertid at det kan bli vanskelig å angi hvem som
har det daglige behandlingsansvaret i forskrifts
form, siden forskriften kan hjemle både sentra
le og lokale behandlinger, og ansvaret vil varie
re. I så fall må dette fremkomme av meldingen.
Det bør videre angis i forskriftene hvilke sikker
hetskrav som stilles til behandlingen. Herunder
må det angis hvem som har tilgang til opplys
ningene.

Utvalget understreker at dette ikke er en uttøm
mende oppregning, men et forsøk på å vise hvilke
minimumskrav som må antas å følge av det inter
nasjonale rammeverket.
Helseregisterloven er bygget opp på samme
måte som politiregisterloven, i den forstand at det
kreves forskrifter for hvert register. Det er derfor
naturlig å se hen til disse forskriftene ved utarbei
delsen av forskriftene til politiregisterloven.
Langt på vei vil det være de samme forholdene
som reguleres i forskrift som skal fremgå av mel
deskjemaet. Mens forskriften oppstiller en norm,
viser meldingen hvordan behandlingen skjer i
praksis, se nærmere kapittel 19. Det er derfor en
forutsetning at forskriften er vedtatt og trådt i kraft
før behandlingen starter. Utvalget har derfor valgt
å pålegge en plikt til å gi slike forskrifter.
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Noen eksisterende regelverk oppfyller langt på
vei kravene til presisjon. Krimsys har etter hvert et
forholdsvis detaljert regelverk, men dette må vedtas i forskrifts form og ellers tilpasses politiregis
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terloven, som for eksempel kravet til hvilke perso
ner det er adgang til å registrere, se punkt 12.5.5.
Andre regelverk må utdypes.
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Kapittel 25

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget
25.1 Innledning
Utvalget har i første rekke foreslått at viktige per
sonvernrettslige prinsipper innarbeides i politilov
givningen. Det kan ikke ses at dette i seg selv vil
innebære vesentlige endringer i den materielle ad
gangen til å behandle opplysninger i politiet.
Regulering av adgangen til å behandle opplys
ninger med sikte på å skape større grad av klarhet
og forutberegnelighet, innebærer imidlertid også
innføring av større grad av intern og ekstern kon
troll enn hva politiet i sin alminnelighet er under
lagt i dag. Dette vil få visse økonomiske og admini
strative konsekvenser.
Den økte fokuseringen på personvernet vil for
mentlig føre til en høyere bevissthet hos publikum
hva angår rettigheter og plikter i forhold til politi
ets behandling av opplysninger. Dette kan blant
annet tenkes å medføre et større antall henvendel
ser om behandlingen av opplysninger hos politiet
enn hva tilfellet er i dag. Inkorporering av sentrale
personvernrettslige prinsipper må på den annen
side forventes også å høyne politiets bevissthet om
behandlingen av opplysninger, også slik at det
fører til en økt effektivitet for politiets arbeid. For
det første vil mer ensartet behandling i politidi
striktene i seg selv kunne gi en effektivitetsge
vinst. Dernest må større bevisstgjøring om mulig
hetene for sekundærbruk av etterforskingsopplys
ninger til annet kriminalitetsbekjempende arbeid
antas å kunne føre til økt effektivitet. Enn videre vil
kravene til nødvendighet, sammenholdt med klare
re sletteregler og regel om tidsbegrenset behand
ling av enkelte opplysninger antas å gi den gevinst
at politiets systemer i mindre grad enn i dag blir
belastet med «restanser» av opplysninger som er
«gått ut på dato».
Konkret vil utvalgets forslag i første rekke få
følgende administrative og økonomiske konse
kvenser:
– utstedelse av fornyet politiattest
– styrking av internkontroll, samt opplærings
kostnader
– utarbeiding av forskrifter i medhold av loven
– klagebehandling av enkelte behandlinger av
opplysninger

– innføring av personvernombud
– økt arbeid for Datatilsynet

25.2 Virkninger av lovforslaget for
Justisdepartementet og
Politidirektoratet
Utvalgets lovforslag innebærer i første rekke mate
rielle og overordnete regler i lovs form. Forslaget
forutsetter at det i ikke ubetydelig grad utarbeides
forskrifter som gir nærmere regler for de enkelte
behandlinger og systemer for behandling. Dette er
en administrativ konsekvens som i første rekke vil
være merkbar for departementet, men i noen grad
også for Politidirektoratet. I forskriftsarbeidet vil
også inngå den administrative konsekvens av ut
valgets forslag at utstedelse av politiattester ikke
lenger skal kunne reguleres i form av rundskriv.
Politidirektoratet vil dessuten måtte rette sin
oppmerksomhet mot politiets behandling av opp
lysninger i større grad enn i dag, dels i form av
utarbeidelse av utfyllende, generelle retningslinjer
for enkelte behandlinger og dels i form av inspek
sjonsvirksomhet. Politidirektoratet foreslås dess
uten å bli klageorgan for enkelte behandlinger lo
kalt, så som avgjørelser som gjelder politiattest,
brudd på taushetsplikten utenfor den enkelte straf
fesak, avslag på begjæringer om innsyn, retting
med videre. Det er vanskelig å forutsi hva det
nevnte arbeidet vil utgjøre i form av personellres
surser, men det kan anslagsvis dreie seg om ett
årsverk.
Av større ressursmessig betydning er forslaget
om innføring av en ordning med såkalt person
vernombud, jf. punkt 21.8. Personvernombudene
bør være fysisk sett er plassert i politidistriktene
og de sentrale politiinstitusjoner. For å sikre deres
uavhengighet, bør det vurderes hvor de skal tilset
tes, se nærmere punkt 21.8. Ut fra at personvern
ombudets arbeid ikke antas å ville utgjøre mer enn
kanskje et halvt årsverk eller mindre for mange
politidistrikters vedkommende, anslår utvalget at
innføring av en ordning med personvernombud vil
medføre en personell- og budsjettmessig kostnad
på i størrelsesorden 15 årsverk for politietaten. Det
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må antas å være mulig å omdisponere, slik at per
soner som allerede er ansatt i politiet kan utføre
disse oppgavene. Utvalget finner for øvrig grunn til
å bemerke at innføring av personvernombud i poli
tiet på lengre sikt må forventes å kunne gi visse
besparinger, ved at ordningen vil bidra til avkla
ring av spørsmål om regelverket og forståelsen av
dette.
Til sist nevnes at innføring av en erstatnings
ordning vil kunne medføre visse uttellinger over
politietatens budsjett. Det er imidlertid vanskelig å
se at det vil kunne dreie seg om kostnader av
vesentlig omfang.

25.3 Virkninger av lovforslaget for
politiet og påtalemyndigheten
Utvalget er av den oppfatning at lovforslaget vil få
beskjedne administrative eller økonomiske konse
kvenser for politiet og påtalemyndigheten.
Vandelskontroll og bruk av politiattester har de
senere år vært et vekstområde i den forstand at det
gjennom spesiallovgivning og på annen måte skjer
en stadig utvidelse av anvendelsesområdet for
bruk av politiattester. Etter utvalgets beregninger
medgår det på landsbasis i dag ca. 15 årsverk til
utstedelse av politiattester og annen vandelskon
troll. Utvalgets forslag om utstedelse av fornyet
politiattest, jf. punkt 15.10, vil føre til merarbeid i
forhold til dagens ordning. Utvalget foreslår at en
slik ordning begrenses til de situasjoner hvor det
tidligere er utstedt politiattest, og at det normalt
må gå minst tre år før en arbeidsgiver kan kreve at
ny attest innhentes. Den arbeidsmessige belast
ningen forbundet med forslaget vil i stor grad av
henge av i hvilken grad arbeidsgivere vil benytte
seg av en slik rett til å kreve fornyet politiattest.
Det vil ikke være aktuelt å fornye alle typer attes
ter, eksempelvis ikke de som er utstedt i forbindel
se med søknad om visum, adopsjon med mer, ei
heller attester ved opptak til studier som ikke
strekker seg over 3 år. Det må imidlertid påregnes
at offentlige myndigheter automatisk krever forny
et attest, blant annet for tilsatte i grunnskolen, bar
nehager med videre. På landsbasis anslår utvalget
at utstedelse av fornyet attest vil føre til en årlig
merkostnad på ca. kr 3 millioner, med utgangs
punkt i at det kan bli ca. 15 000 fornyelser årlig.
Tallene er stipulerte og basert på at det utstedes
ca. 3000 attester ved hvert distrikt, totalt 81000
attester årlig på landsbasis. Hvis alle attester blir
fornyet hvert tredje år, blir det 27000 gjennomsnitt
lig per år. Det må imidlertid antas at ikke alle
fornyes, og tallet er stipulert til 15000.
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Utvalget har i det ovennevnte lagt til grunn at
dagens ordning med lokal utstedelse av politiattes
ter opprettholdes. Det kan ikke ses bort fra at en
sentralisering av denne oppgaven vil medføre stor
driftsfordeler. Utvalget vil nevne at med den utvik
ling man har sett med utstedelse av politiattester,
kan det bli behov for å vurdere spørsmålet på nytt.
Ved eventuell opprettelse av et sentralt kontor for
utstedelse av politiattester må de økonomiske og
administrative konsekvensene utredes særskilt.
Det ligger utenfor utvalgets mandat å komme nær
mere inn på dette.
Utvalgets forslag til en generell bestemmelse
om hvilke formål som berettiger hjemmel for van
delskontroll kan tenkes i noen grad å motvirke
fremtidig ukritisk bruk av politiattester, og således
få en ressursbesparende effekt.
Når det gjelder innsyn i egne opplysninger, kan
det ikke utelukkes at forslaget vil føre til et økt
antall henvendelser og begjæringer, rett og slett
som følge av at folks bevissthet vil øke som følge
av nye regler. Den materielle adgangen til innsyn
foreslås imidlertid endret i svært liten grad i forhold til dagens rettstilstand. Eksempelvis foreslås
et generelt unntak fra innsynsretten hvor hensynet
til kriminalitetsbekjempelsen tilsier det, hvilket
blant annet vil føre til at politiets såkalte kriminal
etterretningsregistre kan unntas innsyn i forskrifts
form. Utvalget mener forslaget til innsynsregler
kun vil ha beskjedne økonomiske konsekvenser.
Videre vil bestemmelsene om meldeplikt føre
til et merarbeid for de behandlingsansvarlige i poli
tiet og påtalemyndigheten. Mange behandlinger
vil imidlertid skje ved bruk av permanente registre
eller systemer, hvor det ikke vil skje endringer i
løpet av de treårsperioder som foreslås som maksi
malperioder mellom hver melding. For øvrig vil
det være Datatilsynet som i første rekke vil få ar
beidet med utarbeiding av skjemaer og maler for
meldinger, se punkt 25.4 nedenfor.
Den eksterne kontrollen som foreslås innført
for politiets behandling av opplysninger vil føre til
et visst administrativt merarbeid for politietaten,
forbundet med håndtering av tilsyn. Eventuelle
økonomiske konsekvenser må antas å fanges opp
av ordningen med personvernombud, ettersom
personvernombudet vil være en naturlig kontakt
person mellom politidistriktet og Datatilsynet. Li
keledes vil klagebehandling kunne medføre for
holdsvis beskjedne administrative konsekvenser
for politiet.
Det må videre påregnes kostnader forbundet
med opplæring i nytt regelverk. Utvalget har ikke
hatt grunnlag for å anslå konkret ressursbruk i så
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henseende. Også på dette feltet er personvernom
budet tiltenkt en funksjon.
Økt sikkerhet og internkontroll vil kunne få
økonomiske konsekvenser for politiet. Uavhengig
av nærværende lovforslag skjer det imidlertid en
kontinuerlig teknologisk utvikling, og de sikker
hetskrav som stilles vil i noen grad følge en slik
utvikling. Det er derfor ikke gitt at økt informa
sjonssikkerhet vil innebære økte kostnader, ut
styrsmessig eller organisatorisk, ut over det som
er påregnelig uavhengig utvalgets forslag.
På ett punkt fremmer utvalget et forslag som
får en teknologimessig konsekvens. Det gjelder
forslaget om loggføring i internkontrolløyemed, jf.
punkt 18.5. Hva dette forslaget vil koste i form av
implementering av tekniske og administrative løs
ninger, har utvalget ikke hatt mulighet til å under
søke nærmere. For øvrig gir ikke lovforslaget noen
direkte føringer for innføring av ny teknologi eller
systemløsninger.
For den overordnede påtalemyndighet (stats
advokatene og riksadvokaten) kan lovforslaget
ikke ses å få nevneverdige administrative eller
økonomiske konsekvenser.

25.4 Andre konsekvenser av
lovforslaget
Utover departementet og politietaten selv, vil utval
gets forslag i første rekke få konsekvenser for

Datatilsynet. Den klart økte kontroll- og tilsyns
funksjonen Datatilsynet gis i forhold til politiet,
antas å kunne kreve et par årsverk. Det dreier seg i
første rekke om å ha personell til å utføre inspek
sjoner og behandle enkeltsaker. Det dreier seg
imidlertid også rent generelt om å bygge opp, og
vedlikeholde, kompetanse på et område som skil
ler seg vesentlig fra personopplysningslovens al
minnelige anvendelsesområde og regler.
Det er i lovforslaget § 47 foreslått at dersom
politiet trenger sperrede opplysninger i straffesa
ker med strafferamme på 10 år eller mer, må de
innhente beslutning fra retten for å få tilgang til
opplysningene. Utvalget kan ikke se at dette vil gi
noen nevneverdig merbelastning for domstolene
eller påtalemyndigheten og politiet. Det kan heller
ikke ses at forslaget i samme bestemmelse om at
sperrede opplysninger skal oppbevares hos Riks
arkivaren vil medføre nevneverdig merbelastning.
I utredningen punkt 14.8 om utlevering av opp
lysninger i mottakers interesse anbefales at denne
adgangen som hovedregel skal være hjemlet i lov.
Dette innebærer i så fall en administrativ konse
kvens i form av lovgivningsarbeid for Justisdepar
tementet og andre departement. Det samme gjel
der forslaget i punkt 14.9 om utlevering av opplys
ninger fra politimessig virksomhet til politiets for
valtningsvirksomhet.

Del III
Utvalgets lovforslag med merknader til de
enkelte bestemmelsene
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Kapittel 26

Merknader til bestemmelsene i lovforslaget
26.1 Lov om behandling av
opplysninger i politiet og
påtalemyndigheten
(politiregisterloven)
Kapittel 1. Lovens formål, definisjoner og
virkeområde

Til § 1. Lovens formål
Lovens formål er å bidra både til å fremme krimi
nalitetsbekjempelsen og personvernet. Det er en
kjensgjerning at politiet og påtalemyndigheten
gjennom sitt virke i noen grad kan komme til å
krenke personvernet, og hensikten er å begrense
krenkelsen for den enkelte. Like viktig er at politi
ets behandling av opplysninger er forutberegnlig
for den enkelte, slik at han vet om han kan bli
registrert, og i så fall hvilke opplysninger om ham
som kan blir registrert. Personvernet ivaretas ved
at behandlingen på alle måter begrenses til det
som er nødvendig, se nærmere kapittel 12.
Loven skal også fremme effektiv løsning av po
litiets og påtalemyndighetens oppgaver. Å kunne
behandle opplysninger som er nødvendige for deres arbeid, og raskt og effektivt kunne få tilgang til
disse ved behov, fremmer effektive løsninger.
Formålet vil være et moment ved tolkingen av
de andre bestemmelsene i loven, særlig der politi
og påtalemyndighet er tillagt et visst skjønn. For
nærmere om hvilke hensyn som gjør seg gjelden
de for politiregisterloven, se utredningen kapittel
7.
Politimessige formål er ikke nærmere definert,
da dette krever en større omtale. For mer om det
te, se kommentarene til § 4.

Til § 2. Definisjoner
Generelt
Bestemmelsen tar utgangspunkt i personopplys
ningsloven § 2. Det er gjort både språklige og ma
terielle endringer i forhold til personopplysnings
lovens regler for å tilpasse bestemmelsen til politi
ets og påtalemyndighetens behandling av opplys
ninger.

Lovteksten opererer med begrepene person
opplysninger om fysiske personer, se § 2 nr. 1,
opplysninger om juridiske personer, se § 2 nr. 6 og
opplysninger om gjenstander, se § 3. Som en fel
lesbetegnelse benyttes betegnelsen «opplysnin
ger», uten at begrepet er definert.
Den behandlingsansvarlige vil være ansvarlig
for at reglene i loven overholdes. De fleste bestem
melsene retter seg imidlertid også mot enhver
som behandler opplysningene.
Nr. 1 – personopplysninger: Personopplysninger
er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til
en fysisk person. For å avgjøre om det foreligger
en personopplysning eller ikke, må det skilles mel
lom anonymiserte opplysninger og avidentifiserte
opplysninger, hvor en opplysning anses anonymi
sert der det ikke er mulig å finne tilbake til den
person opplysningene gjelder. Avidentifiserte opp
lysninger er opplysninger hvor personen for tiden
ikke er kjent. Avidentifiserte opplysninger må normalt anses som personopplysninger. Videre kan
en opplysning som er anonymisert bli å anse som
personopplysning, dersom den knytter seg til en
så liten gruppe at tilhørigheten røpes på en mer
indirekte måte. For politiet og påtalemyndigheten
blir biologisk materiale og opplysninger om sådant
å anse som personopplysninger. Gods som kan
knyttes til eier må anses som en personopplysning.
Videre må opplysninger om døde personer anses
som personopplysninger. I vurderingen av hva
som er en personopplysning må det legges vekt på
hva som er formålet med loven og hvem den skal
beskytte. For mer om begrepet, se punkt 9.2.2.
Nr. 2 – behandling av opplysninger: Behandling
av opplysninger er kort sagt enhver bruk av opp
lysninger. Definisjonen fra personverndirektivet er
brukt i lovteksten. Ordlyden skiller seg således
noe fra personopplysningsloven, men uten at det
materielle innholdet avviker. Hensikten er å syn
liggjøre hva som ligger i behandlingsbegrepet. For
mer om definisjonen, se punkt 9.3.2.
Det må skilles mellom «behandling av opplys
ninger», som er politiets bruk av opplysningene, og
«en behandling», hvor det siktes til en konkret samling av opplysninger, gjerne et register eller infor
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masjonssystem, som er meldepliktig i henhold til
§ 49.
Nr. 3 – register: Et register består av opplysnin
ger som er lagret slik at de kan gjenfinnes uten
uforholdmessig bruk av ressurser. Betegnelsen
omfatter både manuelle og elektroniske registre.
Ordlyden er forskjellig fra personopplysningslo
ven, for at den bedre skal være dekkende for elek
troniske registre og omfatte opplysninger som
ikke er personopplysninger. Ved elektronisk behandling vil opplysningene som sådan anses å
være lagret systematisk.
Nr. 4 – behandlingsansvarlig: Den behandlings
ansvarlige kan enten angis i lov eller forskrift eller
bli behandlingsansvarlig som den som bestemmer
formålet med behandlingen. Siden det overordne
de formålet med behandlingen er fastsatt i loven
§ 4, siktes det til det konkrete formålet med behandling, som må ligge innenfor de rammene som
er trukket opp i § 4. Behandlingsansvaret bør plas
seres der behandlingen skjer, og for alle praktiske
formål vil det være politidistriktet, ved politimeste
ren, som er behandlingsansvarlig. For mer om
hvem som skal ha behandlingsansvaret, se punkt
9.5.3.3.
I motsetning til hva som er tilfelle etter person
opplysningsloven, kan man etter dette lovforslaget
ha to behandlingsansvarlige med delt behand
lingsansvar. Dette er praktisk for sentrale syste
mer, hvor et organ har det sentrale behandlingsan
svaret, og mest sannsynlig hvert distrikt har lokalt
behandlingsansvar. Den konkrete oppgaveforde
lingen må fastsettes i forskrift eller melding, og er
nærmere beskrevet i punkt 24.4. Det daglige be
handlingsansvaret, det vil si den praktiske gjen
nomføringen, kan delegeres.
Behandlingsansvarlig har en rekke plikter et
ter loven, og skal påse at behandlingen skjer i
overensstemmelse med regelverket. For mer om
rollen som behandlingsansvarlig, se punkt 9.5.3.
Nr. 5 – databehandler: Databehandleren behandler opplysninger på vegne av den behand
lingsansvarlige, enten i følge avtale eller i følge
instruks. Databehandlerens plikter følger av § 13.
For mer om databehandler, se punkt 9.6.2.
Nr. 6 – registrert: Å være «registrert» i lovens
forstand forutsetter ikke nødvendigvis at opplys
ningene er ført inn i et register. Det er nok at en
opplysning kan knyttes til en fysisk eller juridisk
person. Å være notert på en papirblokk er således
tilstrekkelig. Flere av lovens rettigheter er knyttet
til å være registrert, og det innebærer at juridiske
personer langt på vei har samme rettigheter som
fysiske personer. Se nærmere punkt 9.7.2.
Nr. 7 – samtykke: Ordlyden er endret noe i

forhold til personopplysningsloven, blant annet
fordi loven foreslås å omfatter også juridiske per
soner. De materielle kravene som stilles til sam
tykke er imidlertid de samme. Det må være frivil
lig, uttrykkelig og informert, eller med andre ord,
et aktivt samtykke. I praksis bør samtykke innhen
tes skriftlig. For mer om samtykke, se punkt 9.8.2.
Nr. 8 – ikke-verifisert opplysning: En opplysning
anses ikke-verifisert dersom politiet eller påtale
myndigheten ikke kjenner til om den er korrekt
eller ikke. Med andre ord kan en ikke-verifisert
opplysning være korrekt, men det er uvisst på det
aktuelle tidspunktet. Definisjonen må ses i sam
menheng med kvalitetskravet i § 7 nr. 2. Ikke-verifiserte opplysninger er behandlet i punkt 13.6.4.
Begrepet knytter seg kun til sannhetsgehalten.
Hvorvidt en verifisert opplysning er nødvendig el
ler relevant, er et annet spørsmål.
Nr. 9 – straffesak: Straffesaker defineres som
saker som behandles etter straffeprosessloven.
Dette innebærer at også sivile krav i straffesaken
og erstatning for uberettiget forfølgning faller inn
under definisjonen. Dette synes imidlertid å være
den mest praktiske avgrensningen.
Opplysninger som behandles i straffesak vil
delvis falle utenfor lovens anvendelsesområde, se
nærmere § 3.
Nr. 10 – vandelskontroll: Vandelskontroll er
bruk av opplysninger for å vurdere om en fysisk
eller juridisk person er egnet til en bestemt stilling,
funksjon, tillatelse, oppgave eller lignende. Dette
er nærmere omhandlet i kapittel 15. Vandelskon
trollen består av politiattest, skikkethetsvurdering,
vandelsvurdering, akkreditering og straffattest.

Til § 3. Lovens virkeområde
Bestemmelsen regulerer lovens saklige og geogra
fiske virkeområde. Loven gjelder som utgangs
punkt for politiets og påtalemyndighetens behand
ling av opplysninger. Loven gjelder således for
norsk politi og påtalemyndighet, uavhengig av
hvor de befinner seg. Er en norsk tjenestemann
plassert i Thailand, er han fortsatt underlagt poli
tiregisterloven. Derimot vil utenlandsk politi ikke
være underlagt loven dersom de befinner seg i
Norge. Utlevering av opplysninger til utenlandsk
politi i Norge følger de alminnelige reglene i § 27.
I første ledd nr. 1 er det gjort unntak for den
enkelte straffesak. Årsaken er at behandling av
opplysninger i den enkelte straffesak, og langt på
vei også selve straffesaksdokumentene, som tidli
gere, skal reguleres av straffeprosessloven. Der
imot vil de underliggende informasjonssystemene
reguleres av politiregisterloven, noe som frem
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kommer i bokstav b. Datatilsynets tilsyns-, og på
leggskompetanse er ikke nevnt i bestemmelsen,
da det ikke er en plikt som påligger behandlings
ansvarlig. Datatilsynets tilsynskompetanse gjelder
imidlertid hele loven og påleggskompetansen gjel
der også i den grad det fremgår av § 53. 4-månedersregelen i § 9 gjelder ikke i straffesak, og det
gjør heller ikke reglene om innsyn. I bokstav a
fastslås at taushetspliktsreglene gjelder for straffe
saksbehandlingen. Dette må ses i sammenheng
med at de alminnelige taushetspliktsreglene i
straffeprosessloven foreslås opphevet i og med
overføringen til denne loven. For mer om grensen,
se utredningen punkt 8.7.
Politiets behandling av opplysninger som faller
utenfor politimessige formål, jf. § 4, reguleres av
personopplysningsloven, jf. første ledd nr. 2. Det
samme gjør opplysninger som behandles etter SIS
loven, jf. første ledd nr. 3.
I andre ledd konstateres at loven gjelder for
PST i sin helhet, med de særregler som fremgår av
kapittel 8. Bestemmelsen er kun en presisering av
og henvisning til PSTs arbeidsoppgaver slik de er
beskrevet i politiloven. PSTs forvaltningsvirksom
het er omfattet av loven, som blant annet utlen
dingskontroll, i motsetning til forvaltningsvirk
somhet i politiet for øvrig. Begrunnelsen for dette
er nærmere omtalt i punkt 23.2.1 og 23.2.3.
Av tredje ledd fremgår at loven gjelder både
manuell og elektronisk behandling. Dette er en
forskjell fra personopplysningsloven. Manuell behandling omfattes blant annet for å unngå omgåel
se av loven. Videre gjelder taushetspliktsreglene
for muntlig behandling.
Loven gjelder også opplysninger som ikke er
personopplysninger, jf. fjerde ledd. Det er særlig
reglene om informasjonssikkerhet som vil være av
betydning for disse opplysningene. Forøvrig kommer loven til anvendelse på opplysningene så langt
den passer. Lovens bestemmelser må tolkes i lys
av at det ikke er de samme personvernhensynene
som gjør seg gjeldende i disse sammenhengene.
Hovedhensynet vil være å beskytte opplysningens
konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, jf.
§ 10.
Av femte ledd fremkommer at loven gjelder for
Svalbart og Jan Mayen.
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Kapittel 2. Krav til behandlingen av
opplysninger

Generelt
De pliktene som fremgår i dette kapittelet retter
seg både mot den behandlingsansvarlige og mot
den som konkret behandler opplysningene. Den
behandlingsansvarlige er ansvarlig for at behand
lingen skjer i samsvar med retningslinjene, og må
lage rutiner som følger opp dette. Ellers må det
være opp til den som konkret behandler opplysnin
gene å ta stilling til blant annet om nødvendighets
kravet i § 5 og kvalitetskravene i § 7 er oppfylt.

Til § 4. Formålsbestemthet
Bestemmelsen fastsetter det sentrale kravet om
formålsbestemthet, som er grundig behandlet i ka
pittel 11. Hovedregelen er at opplysningene kan
brukes til det de er innsamlet til. Ut over dette slår
bestemmelsen fast at opplysninger innhentet til et
politimessig formål kan brukes til et annet politi
messig formål, dersom de andre vilkårene, som for
eksempel tjenestemessig behov, er oppfylt. Behandling av opplysninger til andre formål enn de
politimessige anses som en utlevering, noe som
fremgår i andre ledd, og er drøftet i punkt 14.9 om
taushetsplikt. Hvilken metode som er benyttet for
å samle inn opplysningene, skal ikke ha noen be
tydning, med mindre annet er særskilt bestemt,
som for eksempel for kommunikasjonskontroll.
Bestemmelsen korresponderer med unntaket
fra taushetsplikten i § 15.
Bestemmelsen samsvarer således med person
opplysningslovens § 11 første ledd bokstav a, men
her er det foretatt en konkret vurdering i forhold til
de behandlingsformål politiet har. Hensikten er å
gjøre bestemmelsen mer brukervennlig.

Til § 5. Nødvendighetskravet
Bestemmelsen fastsetter nødvendighetsprinsip
pet, som begrenser behandlingen til det som er
nødvendig ut fra formålet. I tillegg til at opplysnin
gene må behandles til et politimessig formål, må
ett av vilkårene i § 5 nr. 2-4 være oppfylt, jf. § 5 nr.
1. Bestemmelsen er uttømmende i forhold til når
det anses nødvendig å behandle opplysninger. Ge
nerelt sett inneholder nødvendighetskriteriet flere
elementer, herunder at behandlingen må være for
holdsmessig, hvilket samsvarer med det alminneli
ge politirettslige prinsipp i politiloven § 6 andre
ledd.
Av § 5 nr. 2 fremgår at adgangen til å behandle
opplysninger i straffesak følger av straffeprosesslo
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ven §§ 224 og 226. Dette innebærer i praksis at hva
som anses nødvendig å behandle av opplysninger i
en etterforskning vil styres av alminnelige straffe
prosessuelle prinsipper om blant annet saklighet,
sannsynlighet og forholdsmessighet og at det ikke
må tas utenforliggende hensyn. Det vil ikke bli
noen endring i forhold til dagens reguleringsad
gang.
Av § 5 nr. 3 følger adgangen til å behandle
opplysninger til kriminalitetsbekjempende formål
utenfor straffesak. Dette er uttømmende i forhold
til når det er adgang til å behandle opplysninger i
forebyggende øyemed. Andre personer enn de
som er angitt i bestemmelsen, er det ikke adgang
til å registrere til kriminalitetsbekjempende virk
somhet utenfor straffesak. Dette er særlig praktisk
for kriminaletterretningsregistre, se § 6. For re
gistrering både i henhold til bokstav c og d vil
formålet være å beskytte den enkelte som blir re
gistrert, hvilket ikke gjelder ved registrering i henhold til bokstav a og bokstav b.
Det må være opp til den enkelte tjenestemann å
vurdere for hver enkelt person om vilkårene i § 5
nr. 3 er oppfylt.
I nr. 3 bokstav a må begrepet holdepunkter for
stås slik at det må foreligge visse objektive, eller
ytre, omstendigheter som indikerer risiko for kri
minell virksomhet, i motsetning til en rent subjek
tiv formodning. For nærmere om dette, se punkt
12.5.5.2. «Straffbare handlinger» omfatter også
handlinger som blir begått i utlandet.
I nr. 3 bokstav b forstås med særlig tilknytning at
vedkommende person har et personlig forhold til
den det i utgangspunktet er grunn til å tro bedriver
kriminell virksomhet, eventuelt at det på annen
måte er relevant i forhold til hovedpersonen å behandle opplysninger om vedkommende, eksem
pelvis en som uten selv å være klar over det yter
tjenester til et kriminelt miljø eller en kriminell
person. Det vises for øvrig til punkt 12.5.5.3.
I nr. 3 bokstav c vises til personer som kan bli
utsatt for straffbare handlinger. For å forebygge
straffbare forhold kan det være nødvendig å behandle opplysninger om potensielle ofre, både for
å treffe tiltak i forhold til dem som står bak, eller
kan tenkes å stå bak, kriminalitetstrusselen, og
også for det formål å treffe adekvate beskyttel
sestiltak overfor den eller dem som kan bli utsatt
for de straffbare handlingene.
I nr. 3 bokstav d vises til informanter. Dette må
omfatte både de som jevnlig forsyner politiet med
opplysninger om kriminell virksomhet, og de som
er mer sporadiske kilder, og som ved enkeltståen
de anledninger har informasjon av interesse å
komme med. Hvor lenge det er nødvendig å be-

handle opplysninger om slike kan variere, avhen
gig av både varigheten av forholdet til politiet og
omstendighetene for øvrig. Det vises til punkt
12.5.5.5.
I § 5 nr. 4 oppstilles vilkår for behandling av
opplysninger når formålet ikke er kriminalitetsbe
kjempelse, som politiets hjelpe- og bistandsfunk
sjon.
Det foreslås særskilt fastsatt at det er adgang til
å behandle opplysninger om personer som anses
som en særlig sikkerhetsrisiko, fordi det anses
som inngripende å bli ansett som dette. Behandlin
gen av slike opplysninger må anses nødvendige ut
fra politiets arbeidsoppgaver. Opplysningene kan
brukes både internt og eksternt, men skal opplys
ningene utleveres for å beskytte andre enn politi
tjenestemenn, kommer de alminnelige bestemmel
sene om taushetsplikt til anvendelse.

Til § 6. Politiets registre og andre systemer
I første ledd pålegges politiet plikt til å føre et regis
ter over ilagte straffer, strafferettslige reaksjoner
og andre tiltak i anledning straffbare handlinger.
Et slikt register har betydning ut over politiets og
påtalemyndighetens virksomhet, og politiet påleg
ges derfor en plikt til å føre det. Det fremgår ekspli
sitt at registeret kan benyttes til kriminalstatistikk,
da dette er et annet formål enn de politimessige.
I andre ledd hjemles adgang til at politiet kan
føre etterretningsregistre og vaktjournaler. Dette
følger i prinsippet av de alminnelige reglene, men
kriminaletterretningsregistre anses som så inngri
pende og vaktjournaler anses som så sammensat
te, at de foreslås særskilt lovfestet.
Plikten til å føre vaktjournaler følger av politiin
struksen § 7-1. Det er derfor ikke slik at bestem
melsen må tas med i politiregisterloven, men den
synliggjør at det er adgang til å benytte opplysnin
ger i vaktjournalen til politimessige, forvaltnings
messige og administrative formål. I vaktjournalen
kan det registreres opplysninger om personer som
det ikke er holdepunkter for at kommer til å begå
straffbare handlinger, uten at vilkårene i § 5 nr. 3
er oppfylt.
Av tredje ledd følger det at det er en plikt for
Kongen til å gi forskrift om en behandling før be
handlingen iverksettes. Selve behandlingen kan
ikke begynne før det er vedtatt en forskrift. Dette
er en sentral forutsetning i lovforslaget, og en for
utsetning for å oppfylle kravene til presisjon i EMK
artikkel 8. Det må også være sendt melding før
behandlingen kan iverksettes, se § 49. Bestemmel
sen oppstiller kun minimumskrav til forskriftsre
guleringen, og det antas at det kan bli aktuelt å
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regulere andre forhold enn de nevnte. Videre kan
krav til forskriftsregulering også følge av andre
lovbestemmelser, som § 44 andre ledd tredje
punktum.
I henhold til nr. 1 skal det angis hva som er det
rettslige grunnlaget for behandlingen. I straffe
saksbehandlingen følger det rettslige grunnlaget
av straffeprosessloven. I forebyggende øyemed vil
adgangen til å behandle opplysninger følge av lov
utkastet § 5, så fremt det ikke følger av egen meto
dehjemmel. For eksempel følger adgangen til å
behandle kommunikasjonskontrollopplysninger
av straffeprosessloven §§ 216g og 216i, og DNAprofiler av straffeprosessloven § 160a. I henhold til
nr. 2 skal det angis hva som er formålet med be
handlingen. Dersom behandlingen har andre for
mål enn kriminalitetsbekjempelse, bør dette frem
gå. Etter nr. 3 skal angis hvem som er behand
lingsansvarlig, og etter nr. 4 skal de enkelte opp
lysningskategorier angis, herunder bør det angis
om opplysninger som behandles er ikke-verifiserte. Videre bør det angis hvem som har tilgang til
opplysningene, utleveringsadgangen, nærmere
regler for retting, sperring og sletting og regler om
informasjonssikkerhet og internkontroll. Kravet til
forskrifter er nærmere omtalt i punkt 11.7.

Til § 7. Krav til opplysningens kvalitet
Bestemmelsen nedfeller de generelle kvalitetskrav
til opplysningene. Kravene kommer i tillegg til kravet om formålsbestemthet i § 4 og nødvendighets
kravet i § 5.
Bestemmelsen omfatter opplysninger, og ikke
bare personopplysninger. Dette innebærer blant
annet at de samme krav gjelder for behandling av
opplysninger om juridiske personer og gjenstan
der. Kvalitetskravene er relative, og må ses i forhold til formålet med behandlingen.
I første ledd nr. 1 fremgår at opplysningene skal
være tilstrekkelige og relevante for formålet. Det
vises til punkt 13.5.
I første ledd nr. 2 kreves at opplysningene må
være korrekte og oppdaterte. Det kan ikke utledes
en generell ajourføringsplikt for politiet av bestem
melsen, men derimot må politiet ajourføre bestem
melsene hver gang før de brukes.
I vurderingen av om opplysningene er korrek
te, må man se på hva som er grunnlaget for be
handlingen. I utgangspunktet er opplysninger kor
rekte dersom de beskriver det som faktisk har
skjedd. Imidlertid vil også et vitenavhør være kor
rekt som vitneavhør, selv om vitnet ikke beskriver
det som faktisk skjedde. På samme måte vil opp
lysninger i vaktjournalen være korrekte, dersom
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den korrekt gjengir det som har blitt innrapportert
til politiet.
I første ledd nr. 3 fremgår at opplysningene ikke
skal lagres lenger enn det som er nødvendig ut fra
formålet med behandlingen. Dette er et generelt
prinsipp som kan gis et mer spesifikt innhold gjen
nom forskrift om sletting. Bestemmelsen må for
øvrig ses i sammenheng med § 9, som gir adgang
til en tidsbegrenset lagring når blant annet nødven
dighetskriteriet ikke er oppfylt. Kvalitetskravene
korresponderer med rette- og slettebestemmelse
ne i §§ 45 og 46.
I andre ledd fremgår at opplysninger som er
ikke-verifiserte kan behandles dersom det er nød
vendig for formålet med behandlingen. Dette er et
viktig og omfattende unntak fra kvalitetskravene.
For mer om forskjellen mellom ikke-verifiserte
opplysninger og korrekte opplysninger, se punkt
13.6.3 og 13.6.4.
I tredje ledd fastsettes den såkalte 4x4-metoden,
hvor alle opplysninger som behandles i forebyg
gende øyemed skal markeres med kildens pålite
lighet og opplysningens holdbarhet, se nærmere
punkt 4.16.2.3 og punkt 13.6.4. Dersom en person
er registrert i henhold til § 5 nr. 3 og det ikke er
holdepunkter for at han driver kriminell virksom
het, skal dette fremgår klart. Bestemmelsen skal
ivareta den registrertes personvern.

Til § 8. Personopplysninger som ikke kan
behandles
Bestemmelsen innebærer et særlig registrerings
forbud for spesielt sensitive personopplysninger.
Slike kan ikke i seg selv danne grunnlag for behandling, men behandling av dem kan skje når det
er relevant i forhold til en person som det av andre
grunner er nødvendig å behandle opplysninger
om. I dag har man gjennom instruks et slikt forbud
for Politiets sikkerhetstjeneste, og gjennom rund
skriv G-96/95 fra Justisdepartementet for politiet
for øvrig.
Et typisk eksempel kan være der politiet foretar videoovervåking av en demonstrasjon. Erfa
ringsmessig vil det ofte kunne oppstå ordensfor
styrrelser under demonstrasjoner, og politiet må
således ha adgang til å videoovervåke demonstra
sjonen i forebyggende øyemed. Et annet spørsmål
er hva opplysningen kan brukes til i ettertid. Det er
klart at opplysningene generelt ikke kan brukes
for å kartlegge hvem som sympatiserer med et
politisk miljø. Situasjonen kan komme i et annet
lys dersom det er alminnelig kjent at dette miljøet
bruker vold som et virkemiddel for å få frem sitt
budskap. I så fall vil politiet kunne bevare opplys
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ningene i forebyggende øyemed etter at demon
strasjonen er ferdig. Dette forutsetter at de almin
nelige vilkårene i § 5 nr. 3 er oppfylt. Er en person
som deltar i en demonstrasjon allerede registrert i
Krimsys fordi han er en notorisk vinningskrimi
nell, vil det måtte være en konkret vurdering som
avgjør om det er relevant å registrere opplysnin
gen om at han har deltatt i demonstrasjonstoget.

Til § 9. Tidsbestemt unntak fra kravene til
formålsbestemthet, nødvendighet og relevans
Bestemmelsen åpner for at politiet i en periode på
inntil 4 måneder kan oppbevare opplysninger for å
avklare om de lovpålagte kravene til formålsbe
stemthet, nødvendighet og relevans er oppfylt (pool-ordningen). Kravet til korrekthet er ikke tatt
med, da unntaket i § 7 andre ledd antas å komme
til anvendelse. Opplysningene er underlagt abso
lutt taushetsplikt, med mindre de er nødvendige
for å avverge straffbare handlinger, eller for å få
avklart om vilkårene for den videre behandling er
oppfylt. En slik særlig streng taushetsplikt er en
forutsetning for bestemmelsen, da det rettferdig
gjør at opplysninger man ikke vet hvorvidt er nød
vendige eller på annen måte kjenner kvaliteten til,
likevel tillates behandlet. Ordningen må enten
meldes som del av en annen melding, eller som en
egen melding. Det forutsettes at det er den øverste
ledelse som skal sørge for at det finnes tilstrekkeli
ge rutiner, slik at opplysningene slettes etter 4
måneder.
Plikten retter seg både mot den behandlingsan
svarlige og den som behandler opplysningene.
Den behandlingsansvarlige må sørge for at det
etableres rutiner som resulterer i at opplysningene
slettes etter 4 måneder, dersom vilkårene for videre behandling ikke oppfylles.
Det er ikke adgang til å utlevere opplysninger
fra pool-ordningen før kontroll som nevnt i andre
ledd første punktum er gjennomført. Dersom poli
tiet mottar et tips som indikerer at det vil bli begått
en straffbar handling i umiddelbar fremtid, må disse opplysningene sies å oppfylle kravene i § 5 tred
je ledd, slik at det vil være adgang til å utlevere
opplysningene etter § 19. Dette innebærer at opp
lysninger fra pool-ordningen ikke kan brukes i
noen form for vandelskontroll.
Det kan heller ikke gis innsyn i opplysninger
behandlet i medhold av bestemmelsen. For øvrig
vises til punkt 13.7.

Kapittel 3. Informasjonssikkerhet og
internkontroll

Til § 10. Informasjonssikkerhet
Bestemmelsen er en innarbeiding av personopp
lysningsloven § 13, og er nærmere omtalt i kapittel
18.
Bestemmelsen innebærer at den behandlings
ansvarlige og/eller databehandler skal ha en syste
matisk og planmessig tilnærming til arbeidet med
informasjonssikkerhet. Dette skal sikre at opplys
ningene til enhver tid er underlagt tilfredsstillende
sikkerhet og at etablerte tekniske og organisatoris
ke tiltak fungerer som forutsatt. Utgangspunktet
for etablering av sikkerhetstiltak vil være en vurde
ring av risiko ved behandling av opplysningene.
Kravet til konfidensialitet skal sikre at opplys
ninger er utilgjengelig for uvedkommende, også
for egne medarbeidere som ikke er autorisert for
tilgang til opplysningene. Konfidensialiteten skal
sikres under innsamling, overføring, lagring eller
ved behandling på annen måte. Kravet til integritet
innebærer at opplysningene ikke skal kunne endres eller ødelegges utilsiktet, samt at uvedkom
mende forhindres fra å gjøre dette. Kravet til til
gjengelighet innebærer at opplysningene skal være
tilgjengelige for autoriserte brukere når opplysnin
gene brukes i samsvar med det formål de er samlet
inn for.
Behandlingsansvarlig må fastsette sikkerhets
mål som omfatter beslutninger om til hva og hvor
dan informasjonsteknologi skal benyttes. Behand
lingsansvarlig må også fastsette sikkerhetsstrategi
som omfatter grunnleggende beslutninger om or
ganisering og gjennomføring av sikkerhetsarbei
det. Videre må det etableres tilstrekkelig kontroll
med at informasjonssystemet utformes og vedlike
holdes i samsvar med de retningslinjer behand
lingsansvarlig har gitt i sikkerhetsmål/sikkerhetsstrategi.
Behandlingsansvarlig må ha en oversikt over
behandlingene og en behovsklassifisering av opp
lysningene med hensyn til konfidensialitet, integri
tet og tilgjengelighet.
Behandlingsansvarlig må gjennomføre en risi
kovurdering som et ledd i å fastlegge og dokumen
tere eventuelle nødvendige tiltak for å sikre til
fredsstillende informasjonssikkerhet. Risikovurde
ringen har til hensikt å dokumentere at opplysnin
gene til enhver tid er tilfredsstillende sikret, i
samsvar med fastlagte sikkerhetsmål og sikker
hetsstrategi.
Bestemmelsen innebærer at behandlingsan
svarlig som et ledd i å sikre tilfredsstillende sikker
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het til enhver tid, må ha system for periodisk egen
kontroll og løpende avvikshåndtering.
Lovtekstens tredje ledd pålegger behandlings
ansvarlig å påse at opplysningene, i den grad andre
virksomheter helt eller delvis utfører behandlinger
på vegne av behandlingsansvarlig, er sikret i sam
svar med første og andre ledd. Ansvars- og myn
dighetsforhold må fremgå i egen avtale mellom
partene. Dersom opplysninger utleveres lovlig til
annen behandlingsansvarlig med selvstendig be
handlingsgrunnlag, må den behandlingsansvarlige
forvente at denne oppfyller krav til behandlingen
på sin side.
Tilfredsstillende informasjonssikkerhet i sam
svar med § 10 må dokumenteres.
Det forutsettes at forhold som nærmere krav til
elektronisk signatur, kommunikasjon og langtids
lagring, om godkjenning (autorisasjon) av pro
gramvare og om bruk av standarder, klassifika
sjonssystemer og kodeverk, samt hvilke nasjonale
eller internasjonale standardsystemer som skal føl
ges, reguleres i forskrift.

Til § 11. Internkontroll
Bestemmelsen er en innarbeiding av personopp
lysningsloven § 14, og er nærmere omtalt i kapittel
18.
Bestemmelsens første ledd innebærer at den
behandlingsansvarlige skal iverksette systematis
ke og planlagte tiltak for å sikre etterlevelse av
plikter gitt i eller i medhold av denne lov. Dette
betyr at den behandlingsansvarlige med utgangs
punkt i behandlinger som foretas, må kartlegge
hvilke plikter i regelverket som kommer til anven
delse. Den behandlingsansvarlige må på basis av
en slik kartlegging gjennomføre en prosess i virk
somheten med sikte på å implementere de plikter
som identifiseres.
Internkontroll forutsetter tilstrekkelig syste
matikk for å fastsette, implementere, videreføre og
korrigere eventuelle avvik i forhold til etterlevelse
av regelverket.
Bestemmelsens første ledd omhandler også
krav til å sikre opplysningens kvalitet. Dette inne
bærer at opplysninger som er til behandling skal
vurderes i forhold til at opplysningene samsvarer
med fastlagt formål, er tilstrekkelig pålitelige, er
oppdaterte og er fullstendige i forhold til forutset
ningen om en korrekt behandling.
Som det fremgår innledningsvis baserer intern
kontroll seg på at den behandlingsansvarlige eta
blerer et system hvor identifiserte plikter danner
utgangspunkt for systemets innhold. Et slikt sy
stem må være dokumentert, både av hensyn til å
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stadfeste sentrale beslutninger og for at internkon
troll skal gjøres tilgjengelig for ansatte i virksom
heten. Et internkontrollsystem er gjerne bygd opp
av styrende, gjennomførende og kontrollerende do
kumenter.
Styrende dokumenter vil i hovedsak innholde
den behandlingsansvarliges sentrale beslutninger
i forhold til behandlingene. I dette ligger blant annet identifisering av behandlingene, hjemmels
grunnlag for behandlingen og hvilke plikter dette
utløser. Videre vil det her gjerne fremgå sentrale
ledelsesbeslutninger i forhold behandlingen(e)
som sådan. Gjennomførende dokumenter retter
seg hovedsak mot medarbeidere og vil gjerne in
neholde relevante prosedyrer, instrukser og ar
beidsbeskrivelser. Kontrollerende dokumenter in
neholder gjerne prosedyrer for avvikshåndtering
og periodisk kontroll (egenkontroll).
Det er viktig at den behandlingsansvarlige til
streber konsistens i internkontroll, ved at styren
de, gjennomførende og kontrollerende dokumen
ter henger sammen. Styrende dokumenter vil for
eksempel legge føringer i forhold til gjennom
førende dokumenter, mens kontrollerende har
som primært formål å bidra til å bringe eller bibe
holde gjeldende situasjon i samsvar med systemet.
Internkontroll er fremfor alt et praktisk system
som skal resultere i at den enkelte medarbeider
handler i samsvar med og innenfor de rammer
som regelverket krever, samt i samsvar med det
ledelsen beslutter. Internkontroll er et viktig red
skap i forhold til at den enkelte får fastlagt konkre
te rutiner det er enkelt å forholde seg til i hverda
gen.
Internkontroll er ledelsens viktigste redskap
for å bidra til at virksomheten som helhet opptrer i
samsvar med regelverket. Fastsettelse av syste
met, implementering, avvikshåndtering og egen
kontroll krever aktiv medvirkning fra ledelsens
side. Det er hensiktsmessig å ta utgangspunkt i
etablerte rutiner i virksomheten så langt dette er
mulig.
Internkontroll forutsetter aktiv medvirkning
fra medarbeidere, både under utforming, imple
mentering og videreføring av systemet. Likeledes
er medarbeideres medvirkning i forhold til å rap
portere avvik av avgjørende betydning dersom sy
stemet skal fungere.
Et system etter lovutkastet kan med fordel ses i
sammenheng med krav til internkontroll gitt etter
annet regelverk. Selv om pliktene som identifise
res er ulike, vil en felles tilnærming til internkon
troll gitt etter flere regelverk være en fordel.
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Til § 12. Krav til sporbarhet
Bestemmelsen må ses i sammenheng med både
kravet til informasjonssikkerhet i § 10 og intern
kontroll i § 11. Sporbarhet vil være et viktig kon
trollerende tiltak i forhold til at reglene i loven
overholdes. Bestemmelsen åpner blant annet for
kontroll av at politiet og påtalemyndigheten selv
overholder regelverket. Det vises til punkt 18.5.

Til § 13. Databehandlerens rådighet over
personopplysningene
Bestemmelsen tilsvarer personopplysningsloven
§ 15. I tillegg innfører tredje ledd anledning til å
kreve uttømmende politiattest av enhver som er
ansatt hos eller utfører oppdrag for databehand
leren.

Kapittel 4. Taushetsplikt, politiets og
påtalemyndighetens tilgang til opplysninger
og utlevering

Generelt
I motsetning til den løsning som er valgte i den
alminnelige personopplysningsloven og i helsere
gisterloven, har utvalget valgt å ta politiets og på
talemyndighetens taushetsplikt inn i utkastet til
loven som §§ 14 flg. Det er flere årsaker til dette:
Personopplysningsloven gjelder for nær sagt all
privat og offentlig virksomhet, og for en betydelig
del av disse virksomheter har de ansatte ingen
taushetsplikt. For politiregisterlovens virkeområ
de stiller det seg annerledes. For virksomheten
gjelder det taushetsplikt som omfatter en betyde
lig del av den informasjon som politiet og påtale
myndigheten behandler. En politiregisterlov, som
regulerte bruk og utlevering av opplysninger, ville
derfor nær sagt alltid måtte suppleres med taus
hetspliktsreglene.
Gjeldende lovregler i straffeprosessloven
§§ 61a flg. og politiloven § 24 på den ene side, og
strafferegistreringsloven § 8 på den annen skiller
mellom opplysninger som har politiets saksbe
handling som kilde, og de som hentes ut fra regi
stre. Når lovgivningen nå beveger seg bort fra
registerbegrepet (til tross for lovens navn) som det
sentrale og over til et behandlingsbegrep (se nær
mere punkt 9.3), blir gjeldende skille umulig å
opprettholde.
En tredje grunn til å innarbeide taushetsplikts
reglene i politiregisterloven er at i straffesaker er
taushetsplikten inntatt i straffeprosessloven. Plas
seringen kan gi inntrykk av at taushetsplikten er

saksbehandlingsregler, mens det jo er atferdsnor
mer som gjelder for enhver tjenestemann. Etter
sin art hører derfor taushetspliktsreglene hjemme
i en lov som regulerer bruk av den informasjon
politi og påtalemyndighet har tilgang til, snarere
enn i en lov om saksbehandlingen.
For det området av politiets og påtalemyndig
hetens virksomhet som loven regulerer – alt unn
tatt forvaltningsvirksomhet og sivile gjøremål – er
statter lovutkastets §§ 14 flg. taushetspliktsreglene
i straffeprosessloven §§ 61 flg., politiloven § 24 jf.
forvaltningsloven §§ 13 flg. og naturlig nok straf
feregistreringsloven § 8.
En konsekvens av at taushetspliktsreglene inn
arbeides i politiregisterloven, er at bestemmelsene
i §§ 14 flg. i motsetning til hva som gjelder for
loven for øvrig, også gjelder for den muntlige behandling av opplysningene, og taushetspliktsregle
ne gjelder også for behandlingen av den enkelte
straffesak, jf. lovutkastets § 3 første ledd nr. 1 bok
stav a og tredje ledd.

Til § 14. Omfanget av taushetsplikten
Bestemmelsens første ledd viderefører i stor ut
strekning den regulering som følger av straffepro
sessloven § 61a første ledd og politiloven § 24 førs
te ledd jf. forvaltningsloven § 13 første ledd. En
viss utvidelse av området for taushetsplikten vil
følge av at plikten knyttes til noens «personopplys
ninger» og ikke til noens «personlige forhold», slik
tilfellet er i gjeldende lovgivning. Noen omfattende
utvidelse er det likevel ikke snakk om, jf. punkt
14.4.1. For andre deler av politiets virksomhet enn
straffesaksbehandlingen skjer det også en viss ut
videlse gjennom at unntaket i forvaltningsloven
§ 13 annet ledd ikke videreføres. Gjennom henvis
ningen i politiloven § 24 første ledd kommer denne
begrensning i taushetsplikten i dag til anvendelse
utenfor behandlingen av den enkelte straffesak.
Taushetsplikten gjelder bare tjenstlige opplysnin
ger, og må avgrenses mot privat kunnskap, jf. Myh
rer s. 120-129.
Utkastets annet ledd tar opp i seg bestemmelse
ne i straffeprosessloven § 61a annet ledd og politi
loven § 24 annet ledd. Det er ikke tilsiktet reali
tetsendringer, men det er presisert at unntakene
fra taushetsplikten som er regulert i §§ 16-27 bare i
begrenset utstrekning kommer til anvendelse på
taushetsplikten etter annet ledd. I langt de fleste
tilfeller vil bruken av opplysningene baseres på en
vurdering av om det «er nødvendig å holde [opplys
ningene] hemmelig», og ikke lovens positivt opp
regnede unntaksbestemmelser. Men unntakene i
utkastets §§ 24 og 25 om bruk for statistikk, utred
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ning og forskning vil også være aktuelle for etter
forskings- og metodeopplysninger.
Tredje ledd er en videreføring av tilsvarende
bestemmelser i straffeprosessloven § 61a tredje
ledd og forvaltningsloven § 13 tredje ledd uten rea
litetsendringer.
Fjerde ledd er en ny bestemmelse, men den
innebærer ingen realitetsendring. At taushetsplik
ten også gjelder internt i politiet og påtalemyndig
hetens følger i dag forutsetningsvis av straffepro
sessloven § 61c første ledd nr. 3 og forvaltningslo
ven § 13b første ledd nr. 3. Når det angis at det er
«fri flyt» internt i politi og påtalemyndighet, skal
det altså forstås slik at det ikke er begrensninger i
adgangen til å formidle opplysninger internt i politi
og påtalemyndighet når det foreligger et tjenstlig
behov for dette. Spredning av taushetsbelagt infor
masjon som sladder og underholdning er fremde
les ikke rettmessig.
Femte ledd gjør det klart at den særskilte taus
hetsplikt som gjelder for opplysninger innhentet
ved kommunikasjonskontroll fortsatt gjelder, jf.
straffeprosessloven § 216i. Dette innebærer at det
vanskelige spørsmålet om når kommunikasjons
kontrollopplysninger går over til å bli vanlige saks
opplysninger, heller ikke får sin løsning gjennom
nærværende utredning, jf. Myhrer s. 160-163.

Til § 15. Tilgang til opplysningene innad i politiet
og påtalemyndigheten
Første ledd viderefører langt på vei reglene i straffe
prosessloven § 61c første ledd nr. 3 og politiloven
§ 24 fjerde ledd nr. 1. Det er likevel en vesentlig
innskrenkning, nemlig at adgangen til fri tjenes
temessig formidling av opplysninger innad bare
gjelder «til formål som omfattes av denne lov». Dette
innebærer at adgangen til fri utlevering av opplys
ninger ikke gjelder til politiets forvaltningsgjøre
mål som utlendingsforvaltning, våpen og pass med
videre, og heller ikke til politiets sivile gjøremål
som namsmannsfunksjoner. Formidling av opplys
ninger til politiets forvaltningsgjøremål er foreslått
regulert i lovens § 21 med krav om lovhjemmel
eller et strengt nødvendig behov.
Utenfor forvaltningsoppgaver og sivile gjøre
mål vil imidlertid politiet og påtalemyndigheten ha
adgang til å foreta en intern formidling av opplys
ningene, for eksempel fra straffesak til forebyggen
de virksomhet, og fra forebyggende virksomhet til
bruk i politiets hjelpe- og bistandsfunksjon. Regu
leringen er en naturlig konsekvens av at så og si
alle politimessige gjøremål anses for forenelige, jf.
drøftelsen i punkt 11.5.3.
«Tjenestemessig behov» skal forstås som tidlige
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re. Det innebærer ikke at det er absolutt nødven
dig for tjenestemannen å få tilgang til opplysninge
ne for å kunne utføre oppgaven. Det er tilstrekke
lig at den vil bli utført bedre eller enklere med
kunnskap om opplysningene, jf. punkt 11.5.3.2.
At det ikke gjelder særskilte begrensninger i
adgangen til å formidle opplysninger innad i etaten
til politimessige gjøremål, innebærer ikke at opp
lysningene skal sirkulere helt fritt. Begrensninge
ne må imidlertid tilpasses forholdene. Ved store
distrikter vil det regelmessig være slik at den ge
nerelle tilgang til visse typer opplysninger hoved
sakelig kan begrenses til tjenestemenn ved stasjo
nen, avdelingen, seksjonen, avsnittet eller grup
pen, og at andre tjenestemenn kan få tilgang til
informasjon ved konkret behov. Ved mindre tje
nestesteder vil det oftere være slik at «alle må ha
tilgang til alt».
I annet ledd er det gitt et pålegg om at opplys
ninger som er særlig sensitive etter sin art eller
kilde, eller som er usikre, bør ha en tilgangsbe
grensning. Politiet og påtalemyndigheten er en
stor etat og at etatens tjenestemenn – ut over det
som er tjenestemessig begrunnet – får kjennskap
til opplysningene innebærer en betydelig person
vernkrenking i seg selv. All erfaring tilsier også at
jo flere som har kjennskap til opplysningene, dess
større er sjansen for at opplysningen lekker ut.
Sensitiviteten kan både knytte seg til hva opplys
ningen går ut på, for eksempel opplysninger i sede
lighetssaker, eller sensitiviteten kan være knyttet
til hvem opplysningene gjelder, for eksempel sa
ker mot kollegaer (SEFO-saker) eller fordi de an
går offentlig kjente personer, og hvor det ville
være fullstendig ødeleggende om opplysningene
lekket ut. Men sensitiviteten kan også skyldes at
den som har gitt opplysningen vil komme i en
meget sårbar stilling hvis det ble kjent at opplys
ningene var gitt, typisk kilder og informanter.
Pålegg om tilgangsregulering for usikre opp
lysninger tar først og fremst – men ikke utelukken
de – sikte på informasjonen i kriminaletterret
ningsregistret.

Til § 16. Taushetsplikt hvor ingen hensyn taler for
hemmelighold
Bestemmelsene i utkastets § 16 er en videreføring
av bestemmelsene i forvaltningsloven § 13a og
straffeprosessloven § 61b. Det er bare foretatt visse redigeringsmessig endringer uten betydning
for realiteten. Om forståelsen av bestemmelsene
vises til innstillingen punkt 14.5, og blant annet til
Bjerke/Keiserud s. 253-258 og til Myhrer s. 204-250
og 379-383.
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Bestemmelsene i § 16 er særlig aktuelle for
personopplysninger. Nr. 1 om utlevering av taus
hetsbelagt informasjon når den berettigede sam
tykker, gjelder imidlertid ikke i forhold til van
delskontroll, særlig politiattester, jf. blant annet
lovutkastets § 32.
Kravet i nr. 2 om anonymisering vil, som i gjel
dende lovgivning, være oppfylt når identifisering
er upåregnelig. Det må derfor tas i betraktning
hvilken informasjon mottakeren kan ha fra andre
kilder, under blant annet hvilke opplysninger som
senere blir kjent for eksempel i tilknytning til dom
stolsbehandlingen av straffesaken. For drifts- og
forretningshemmeligheter omhandlet i utkastets
§ 14 første ledd nr. 2 vil anonymisering ofte ikke
være noen fullgod beskyttelse, fordi skadevirknin
gen vil følge av at informasjonen blir kjent for and
re, og i mindre grad hvem som «eier» hemmelig
heten.
For etterforskingsopplysninger eller metode
opplysninger, som regulert i § 14 andre ledd, er
bestemmelsen uten nevneverdig betyding. Sam
tykke og anonymisering er uaktuelle, og bestem
melsen om at taushetsplikten ikke er noe hinder
når opplysningene er alminnelig kjent med videre
er jo allerede dekket av «nødvendighetskravet» i
§ 14 annet ledd.

Til § 17. Taushetsplikt i forhold til parter eller den
opplysningene gjelder
Utkastets § 17 viderefører reguleringen som i gjel
dende lovgivning følger av straffeprosessloven
§ 61c første ledd og forvaltningsloven § 13a nr. 1
og § 13b første ledd nr. 1, samt politiloven § 24
tredje ledd, jf. de alminnelige motiver punkt 14.6.2.
Første ledd er nært knyttet til reglene om doku
mentinnsyn. Utkastet § 17 første ledd innebærer
ikke noen plikt til å gi parten innsyn med videre,
men leder til at det ikke oppstår noen pliktkollisjon
når for eksempel mistenkte utøver sin rett etter
straffeprosessloven § 242. Bestemmelsen i første
ledd gir imidlertid adgang til å gjøre parten kjent
med opplysninger også ut over det som er omfattet
av dokumentinnsynsreglene. Om forståelsen av
bestemmelsen vises for øvrig til Bjerke/Keiserud s.
259-261 og Myhrer s. 271-295.
I annet ledd gjøres det unntak fra første ledd for
opplysninger taushetsbelagt etter utkastet § 14 annet ledd. For etterforskingsopplysninger, metode
opplysninger med videre, jf. § 14 andre ledd, er det
primært i forhold til den opplysningene direkte
gjelder at det er størst behov for hemmelighold.
Det vil i mange tilfeller være ødeleggende for etter
forskingen at den eller de mistenkte på et tidlig

stadium får kunnskap om hva politiet vet. Og for
kriminaletterretningsvirksomheten som ofte har
karakter av skjult etterforsking må hemmelighol
delse endog omfatte den omstendighet at etterfor
sking pågår.
Et slikt unntak er inntatt i politiloven § 24 tredje
ledd, og må innfortolkes i opplysninger taushets
belagt etter straffeprosessloven § 61a annet ledd,
jf. Myhrer s. 384-385.

Til § 18. Taushetsplikt ved saksbehandlingen i den
enkelte straffesak
Utkastets § 18 er en direkte videreføring uten reali
tetsendringer av bestemmelsen i straffeprosesslo
ven § 61c første ledd nr. 2, jf. de alminnelige moti
ver punkt 14.6.3.
Det er likevel grunn til å peke på to forhold:
Bruken av opplysningen i den enkelte straffe
sak vil etter utkastets § 18 gjelde uavhengig av i
hvilken sammenheng opplysningen er innhentet.
Den gjeldende bestemmelse knytter unntaket til at
opplysningen brukes til det formål den er innhen
tet til. Noen nevneverdig forskjell blir det likevel
ikke. Etter gjeldende regulering kan opplysninger
formidles internt i politiet. Opplysninger kan derfor formidles fra den forebyggende tjeneste til et
terforskingsvirksomheten når det er tjenstlig behov. Når etterforskeren har mottatt opplysning er
den på hans hånd ervervet i straffesak, og kan
brukes i etterforskingen. Forskjellen vil etter ut
kastet § 18 bare være at man ikke behøver å gå den
formelle veien om intern overlevering først.
På et tidlig stadium av etterforskingen vil saken
ofte inneholde en betydelig mengde informasjon
som er usikker eller ikke-verifisert. Hele formålet
med etterforskingen – det vil si bruken av opplys
ningene – er å avklare hva som stemmer med de
faktiske forhold. Det ville derfor være meningsløst
å kreve at opplysningene primært skulle verifise
res før de ble utlevert. Kravet i § 28 gjelder derfor
ikke for den bruk som er regulert i § 18.
Om innholdet i bestemmelsen for øvrig er det
derfor tilstrekkelig å vise til Bjerke/Keiserud s. 261
263 og Myhrer s. 251-270.

Til § 19. Taushetsplikt ved forebyggende
virksomhet
Utkastet § 19 første og annet ledd er i betydelig
utstrekning en videreføring av reglene i straffepro
sessloven § 61c første ledd nr. 5 og 6, politiloven
§ 24 fjerde ledd nr. 2 og 3 og strafferegistreringslo
ven § 7 annet ledd. Tredje og fjerde ledd er langt på
vei en kodifisering av rettigheter og krav som også
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tidligere gjaldt uten uttrykkelig hjemmel. Femte
ledd stiller derimot nye krav til behandling av opp
lysninger i forebyggende øyemed. Det vises til de
alminnelige motiver i punkt 14.6.4.
Første ledd gjør unntak fra taushetsplikten når
det er nødvendig for å avverge en straffbar hand
ling. Avverge brukes her i motsetning til å forebyg
ge, jf. annet ledd. I den alminnelige taushetsplikts
regulering for politi og påtalemyndighet er en
egen bestemmelse for avverge-situasjonene en ny
skapning, men den er for øvrig kjent fra reglene
om kommunikasjonskontroll, jf. straffeprosesslo
ven § 216i første ledd bokstav d. Avverge krever
både at man sitter på forholdsvis konkret og tro
verdig informasjon om at en straffbar handling vil
bli begått, og at utførelsen kommer forholdsvis
nær i tid. Retten til å bruke taushetsbelagt informa
sjon til å avverge straffbare handlinger krever ikke
at handlingen skal være av en spesiell alvorlighet
(motsatt i straffeprosessloven § 216i første ledd
bokstav d), men dette kan selvsagt komme inn i
forholdmessighetsvurderingen etter tredje ledd, jf.
nedenfor.
Men er vilkårene oppfylt vil opplysningene
både kunne formidles til offentlige og private mot
takere, og det er heller ikke noe særskilt krav om å
vurdere andre måter å forebygge på. Dette er i og
for seg naturlig når kravet er at handlingens ut
førelse er nær forestående.
Annet ledd gjelder tilfeller som er mindre akutt
enn i første ledd. For den alminnelige adgang til å
formidle opplysninger med det formål å forebygge
straffbare handlinger, skiller utkastet – som i gjel
dende regler – mellom formidling til offentlige or
ganer og til private.
Når mottaker av opplysningene er et offentlig
organ stilles det ikke noe krav om absolutt nødven
dighet og heller ikke noe spesielt krav om at andre
midler skal være forsøkt eller vurdert, jf. nr.1. Det
alminnelige forholdsmessighetskrav i tredje ledd
og politilovens § 6 vil imidlertid gjelde.
I nr. 2 reguleres adgangen til å gjøre opplysnin
ger kjent for private i forebyggende øyemed. Det
foreslås en forholdsvis restriktiv adgang for slik
utlevering av opplysninger. Forslaget vil ikke gi
adgang til en mer rutinemessig informasjon til na
bolaget når for eksempel en pedofil løslates fra
soning og tar opphold der, jf. de alminnelige moti
ver punkt 14.6.4.6 og nedenfor i kommentaren til
tredje ledd. Det særskilte kravet om nødvendighet
i kombinasjon med at andre løsninger må antas
uttilstrekkelige vil i realiteten innebære at utleve
ring til private i forebyggende øyemed bare er til
latt når dette er den eneste realistiske mulighet for
å oppnå den forebyggende effekt. En slik situasjon
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vil for eksempel foreligge når en rusavhengig per
son ansettes i stilling hvor han eller hun har tilgang til likvide midler eller lettomsettelig gjenstan
der. Politiet vil ha liten mulighet for selv å kontrol
lere hva vedkommende foretar seg og rusavhen
gigheten vil regelmessig innebære at den ansattes
egen vurdering av risiko og konsekvenser ikke
avholder han/henne fra å begå den straffbare
handlingen. Er den kriminalitet det er risiko for
ikke helt bagatellmessig (jf. tredje ledd) kan varsel
til arbeidsgiver være det eneste forebyggende al
ternativ. Men eksemplet illustrerer også dilemmaet, fordi det som regel neppe vil være tvil om hva
utfallet av varslingen blir.
Tredje ledd innebærer at ikke enhver straffbar
handling kan forebygges med et hvilket som helst
middel og konsekvens. Viktige momenter i vurde
ringen vil være hvor sikre de opplysninger som
blir kjent er, hvor sensitive opplysningene er, hva
blir de personvernmessig konsekvenser av utleve
ringen – herunder risikoen for en videre spred
ningsfare – og faren og alvorligheten ved den
straffbare handling det er risiko for. Et klart ek
sempel kan illustrere problemstillingen: Under et
terforskingen av et «rovmord» på en avsidesboen
de gammel kvinne, tyder tekniske spor på at gjer
ningsmannens bil har kjørt inn i husveggen. Ca. en
halv kilometer fra åstedet finner politiet et opp
skrapet registreringsnummer som har sittet foran
på bilen til en deltids drosjesjåfør, og dette leder til
at han kommer i politiets søkelys, men han blir
ikke siktet og pågrepet. Selv om mistanken er for
holdsvis svakt underbygget, tas det etter avhør
straffeprosessuelt beslag i registreringsnummeret
foran på hans bil, med sikte på kriminaltekniske
undersøkelser. Å kjøre bil uten foreskrevne skilter
foran og bak straffes primært med forenklet fore
legg, men er like fullt et straffbart forhold. Det vil
likevel åpenbart ikke være adgang å gå ut med
opplysningene om drapshandlingen og mistanken
mot føreren til førerens arbeidsgiver med det for
mål å hindre at mistenkte kjører bil med bare ett
skilt. Opplysningene er usikre og svært sensitive,
og helt ødeleggende for mistenkte, samtidig som å
kjøre uten registreringsskilt er svært bagatellmes
sig.
I svært mange tilfeller vil det både være godt
personvern og god kriminalitetsforebygging å un
derrette mistenkte om at politiet vet om hans
«planer» eller tilbøyeligheter, og at man vurderer å
underrette arbeidsgiver, husvert med videre. Det
te gir vedkommende en mulighet til å hindre at
opplysninger om han blir spredd, ved for eksempel
straks å avslutte arbeidsoppdraget, eventuelt selv
fortelle om sin bakgrunn med videre og håpe på
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forståelse. Utvalget har ikke foreslått regler som
vil gi anledning til å underrette nabolaget om pedo
file som tar opphold der, men foreslår heller at
disse følges forholdsvis nøye av politiet. Blir politi
et kjent med at vedkommende har oppsøkt situa
sjoner hvor risikoen for overgrep øker, for eksem
pel at den pedofilidømte har meldt seg som trener
for pikelaget i fotball i aldersklassene 8-10 år, er
man åpenbart i en situasjon hvor idrettslagets le
delse kan orienteres. Men tredje ledd siste punktum
innbærer at vedkommende selv skal varsles om at
underretning om hans legning og fortid vil bli gitt.
Velger vedkommende selv straks å slutte som tre
ner, kan det være unødvendig med ytterligere fore
byggende tiltak.
En betydelig del av den informasjon som det er
aktuelt å bruke i avvergende eller forebyggende
øyemed er ikke-verifisert. Av tredje ledd fremgår
at dette er et moment som taler mot å utlevere
dem, og i utkastets § 28 fastsettes en plikt til å søke
opplysninger verifisert før de brukes utad (utenfor
konkrete straffesaker). I mange tilfeller er det
imidlertid bare gjennom utlevering at opplysninge
ne kan verifiseres, for eksempel ved å sjekke om
mistenkte har kjøpt eller etterspurt gjenstander
som tyder på at straffbart forhold er under planleg
ging. Slike forespørsler vil jo gjerne avsløre at poli
tiet er interessert i vedkommende, og fjerde ledd
gjør det klart at slik bruk av opplysningene vil være
rettmessig.
Avverging av straffbare handlinger etter første
ledd må regelmessig skje forholdsvis raskt. Her vil
det være uhensiktsmessig å legge beslutnings
kompetansen på et bestemt nivå eller kreve skrifte
lighet. Påleggene i femte ledd gjelder derfor bare
utlevering i ordinær forebyggende virksomhet.
Siden § 19 femte ledd er en særregulering av utle
vering i avvergende og forebyggende øyemed skal
bestemmelsen forstås slik at den går foran den
alminnelige regel i utkastet § 28, og et skriftlig
hetskrav for avvergetilfellene etter første ledd kan
derfor ikke baseres på den alminnelige regel i § 28
tredje punktum. Det følger av begrepet «avverge»,
jf. kommentaren til første ledd, at den normalt må
bygge på forholdsvis sikker informasjon. Bestem
melsene om ikke-verifiserte opplysninger både i
femte ledd og i § 28 har derfor forholdsvis liten
relevans for avverge-tilfellene.
Selv om taushetspliktsreglene er atferdsnor
mer som gjelder for den enkelte tjenestemann, er
det ikke gitt at alle kan treffe alle typer beslutnin
ger. Utlevering av informasjon i forebyggende øye
med kan ha betydelige personvernmessige konse
kvenser. Vurderingen av om dette bør skje bør
derfor være en beslutning som treffes av den be

handlingsansvarlige eller den som uttrykkelig er
gitt myndighet til å treffe slike avgjørelser på hans
eller hennes vegne. Utvalget har sett det slik at det
er særlig viktig med notoritet om hvilken informa
sjon som utleveres. Mottakerne er gjerne ikke juridisk skolert eller fortrolig med terminologien, og
er ofte i den situasjon at de også må formidle den
mottatte informasjon videre til andre. Både av hen
syn til den opplysningene gjelder, og av hensyn til
politiets og påtalemyndighetens anseelse, bør det
tilstrebes at ikke «en fjær blir til fem høns».

Til § 20. Taushetsplikt ved politiets andre
oppgaver
Utkastet §§ 18 og 19 omhandler utlevering av opp
lysninger i kriminalitetsbekjempende øyemed. And
re politimessige gjøremål vil være deler av orden
stjenesten, hjelp og bistand og redningstjenesten.
Det som reguleres i § 20 første ledd er utlevering av
opplysninger til offentlige organer eller private i
politiets interesse for å ivareta disse politimessige
formål. Når det stilles krav om «nødvendig» inne
bærer dette her som ellers, at utlevering ikke kan
skje bare fordi det fremstår som hensiktsmessig.
På den annen side er det ikke noe krav om at
ulevering er eneste mulighet for å oppnå formålet.
I de alminnelige motiver punkt 14.6.5.3 har utval
get brukt eksemplet med utlevering av opplysnin
ger til sivilforsvaret ved en truende flomkatastrofe
om rusbelastede personers tilholdssted og hvem
de er, med det formål at varsel og evakuering kan
iverksettes. Dette kunne vært oppnådd også ved at
politiet sendte en patrulje til stedet, men dette må
altså ikke velges fremfor å formidle informasjonen
til Sivilforsvaret eller for den saks skyld til private
hjelpeorganisasjoner som Røde Kors og Norsk
Folkehjelp, hvis egne ressurser ikke strekker til.
Et annet eksempel kan være at politiet varsler
sosialkontoret om at en person er varetektsfengs
let, hvis dette er nødvendig for å sikre at familien i
tide får nødvendige midler til livsopphold.
Annet ledd bestemmer at forholdsmessighets
kravet i utkastet § 19 tredje ledd gjelder også her,
og bestemmelsen må også suppleres med utkastet
§ 28 for de tilfeller hvor opplysningene som utleve
res er ikke-verifiserte.

Til § 21. Taushetsplikt ved utlevering til politiets
forvaltningsmessige gjøremål
Politiets forvaltningsgjøremål omfattes ikke av lo
ven, jf. utkastet § 3 første ledd nr. 2. Utlendingsfor
valtningen behandling av saker etter våpenlovgiv
ningen og passutstedelse er sentrale eksempler på
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politiets forvaltningsvirksomhet. Reguleringen
innebærer at utlevering av opplysninger til slike
formål rettslig sett har større likhet med utlevering
til andre offentlige organer i deres interesse (jf.
§ 22) enn intern bruk i politiet (jf. § 15).
Som det fremgår av de alminnelige motiver
punkt 14.9.4 er hovedregelen at utlevering av infor
masjon fra politimessige gjøremål til forvaltnings
messig gjøremål skal være hjemlet i lov eller ha
klar hjemmel i lov, slik tilfellet også er for utleve
ring til offentlige organer, jf. kommentaren til § 22.
I forhold til dagens regler representerer forslaget
formelt sett en vesentlig begrensning. Utvalgets
forslag er likevel ikke begrunnet i noe ønske om
eller behov for å begrense den utveksling av opp
lysninger som i dag er hjemlet i politiloven § 24
første ledd nr. 1. Begrunnelsen er først og fremst å
skape større grad av forutberegnlighet om hva po
litiets opplysninger blir brukt til, og sikre at regle
ne er bedre i harmoni med internasjonale krav.
Det anbefales derfor at det i spesiallovene som er
aktuelle for politiets forvaltningsvirksomhet – i den
grad det ikke allerede finnes – gis bestemmelser
som sikrer informasjonsflyten.
De forvaltningsgjøremål som er lagt til politiet
– eller er blitt værende hos politiet – er ikke tilfel
dig valgt, og har i mange tilfeller omfattende gren
seflater inn mot kriminalitetsbekjempelsen. I til
legg er det nok hos allmennheten en ganske ut
bredt oppfatning at det politiet vet i en forbindelse,
det vet de også i en annen. Tvert imot kan det i
noen tilfeller fremstå som underlig at politiet ikke
gjør bruk av den informasjon de har ervervet i det
politimessige virket, når de for eksempel skal treffe avgjørelse i en våpensak. For å fange opp slike
tilfeller er det derfor foreslått at det – uten hjemmel
i lov – er adgang til å formidle opplysninger til den
forvaltningsmessige del av politiets gjøremål, når
det er strengt nødvendig. I «strengt nødvendig» lig
ger at det at opplysningene er absolutt påkrevd for
at forvaltningsoppgaven kan løses, og det må være
et spørsmål av en viss betydning.
De samme hensyn som nevnt ovenfor gjør seg
også gjeldende i forhold til politiets sivile gjøremål,
eksempelvis ved tvangsfullbyrdelse.
Publikums generelle forventning om at det po
litiet vet i en sammenheng, kjenner de også til i en
annen, gjør det også forsvarlig ikke å innføre en
regel om at den opplysningen gjelder har krav på
varsel før det skjer utlevering til politiets forvalt
ningsgjøremål, jf. utkastet § 22 tredje ledd og § 43
annet ledd.
Det er grunn til å minne om at utkastets § 21
regulerer utlevering av opplysinger til forvaltnings
gjøremål i mottakervirksomhetens interesse, for
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eksempel utlendingsforvaltningen. Hvis utleverin
gen skjer for å fremme straffeforfølgende eller kri
minalitetsforebyggende øyemed reguleres adgan
gen av utkastets §§ 18 og 19.

Til § 22. Taushetsplikt ved utlevering til offentlige
organer i deres interesse
Utlevering av opplysninger til andre offentlige
myndigheter i deres interesse, innebærer regel
messig at opplysninger som er innhentet til et poli
timessig gjøremål, blir brukt til et annet formål,
som ikke er politimessig. Etter personopplysnings
loven skal slik utlevering normalt ha hjemmel i lov
(eller være basert på samtykke), og det er denne
regulering som nå også foreslås i utkastet § 22
første ledd. I forhold til gjeldende lovgivning er det
te en innskrenkning, idet straffeprosessloven § 61c
første ledd nr. 7 og forvaltningsloven § 13b første
ledd nr. 5 i dag gir fri adgang til å utlevere opplys
ninger om klientforholdet og avgjørelser, også når
dette er i mottakers interesse, jf. også påtalein
struksen kp. 5, som har flere bestemmelser om
informasjonsplikt. Første ledd innebærer også en
innskrenkning av adgangen til å låne ut avsluttede
straffesaker i mottakerorganets interesse, slik det i
gjeldende regler er adgang til etter påtaleinstruk
sen § 4-2 annet ledd. Riksadvokatens adgang til i
rundskriv å bestemme at opplysninger fra straffe
saker kan utleveres til offentlige organer, jf. § 61c
første ledd nr. 8 og påtaleinstruksen § 5-15, vil også
måtte oppheves.
Heller ikke på dette punkt er forslagene be
grunnet i et ønske om å begrense adgangen til å
utveksle informasjon, men å etterkomme interna
sjonale krav i EMK artikkel 8 og i politirekomman
dasjonen om at slik bruk av politiets opplysninger
skal være forutberegnlig og hjemlet i en klar og
tilgjengelig norm. Kravet om hjemmel i lov inne
bærer at de offentlige organer som har behov for
opplysninger fra politiet eller påtalemyndigheten,
må skaffe seg hjemmel for slik utlevering. Lovgiv
ningsprosessen vil gi lovgiveren adgang og foran
ledning til å avveie personvernhensyn mot effektiv
forvaltning.
Med «offentlige organer» må forstås norske of
fentlige organer.
Om konsekvensene for gjeldende regulering
vises for øvrig til de alminnelige motiver punkt
14.8.5.3.
I annet ledd gis reglene om forholdsmessighet,
skriftlighet, informasjon om opplysningene er veri
fiserte og beslutningskompetansen tilsvarende an
vendelse. Siden det i § 22 er snakk om offentlige
organer vil mottakeren regelmessig ha taushets
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plikt (etter forvaltningsloven) og være fortrolig
med å behandle personsensitiv informasjon. Dette
må nødvendigvis påvirke forholdmessighetsvurde
ringen. Også varslingsregelen i § 22 tredje ledd, jf.
nedenfor, vil ha betydning for forholdsmessighets
vurderingen, idet den opplysningene gjelder som
hovedregel vil få varsel om utleveringen og deri
gjennom få anledning både til å korrigere urik
tigheter og forberede seg på at informasjonen vil
bli brukt (til hans skade).
Utlevering av opplysninger i andre offentlige
organers interesser utløser etter tredje ledd som
regel krav om varsel og rett til innsyn, jf. kommen
tarene til bestemmelsene i § 43 og § 44 om omfan
get og unntakene fra kravene om varsel og innsyn.
I en rekke tilfeller vil de personer politiet har opp
lysninger om ikke ha kunnskap om at politiet behandler opplysninger om dem (kriminaletterret
ning eller skjult etterforsking) eller de har ikke
kunnskap om hva politiet har av informasjon. I
slike tilfeller kan det være ødeleggende om en
utlevering til andre offentlige organer utløser et
krav om varsel og innsyn. Hvor politi og påtale
myndighet ikke har noen plikt til å utlevere opplys
ningene kan problemet løses ved at utlevering ikke
skjer. Når det er en plikt for politiet eller påtale
myndigheten til å utlevere, er denne utvei ikke
farbar, men det følger av utkastets §§ 43 og 44 at
underretning kan unnlates og innsyn nektes hvis
dette er til skade for kriminalitetsbekjempelsen.

Til § 23 Taushetsplikt ved utlevering til private i
deres interesse
Bestemmelsen er ny i utkastet. Utenfor straffe
saksbehandlingen har gjeldende lovgivning i liten
grad bestemmelser som hjemler adgang til å utle
vere opplysninger til private. I straffesaker finnes
regler i straffeprosessloven § 28, påtaleinstruksen
§ 4-1, § 4-2 tredje ledd og § 16-5, jf. for øvrig de
alminnelig motiver i punkt 14.8.6.
Første ledd første punktum inneholder hovedre
gelen: Skal opplysninger fra den politimessige
virksomhet kunne utleveres til bruk i private par
ters interesse, skal dette ha hjemmel i lov. Bestem
melsen er i betydelig grad foranlediget av de inter
nasjonale krav.
En konsekvens av forslaget er blant annet at
gjeldende praksis hvor forsikringsselskaper får ut
levert opplysninger fra verserende straffesaker
ikke er forenelig med forslaget, og innebærer at
det må skaffes lovhjemmel for dette. Heller ikke på
dette punkt er utvalget av den oppfatning at gjel
dende praksis bør endres, men at den bør hjemles
klarere. Det anbefales derfor at slik hjemmel eta

bleres. Det samme gjelder i forhold til de som
fremmer krav i straffesaken og som ikke er parter,
og hvor utlevering derfor ikke er hjemlet i utkastet
§ 17.
I første ledd andre punktum pålegges Kongen å
gi forskrift om utlevering av opplysninger i avslut
tede straffesaker. Slik utlevering er i dag i betyde
lig utstrekning hjemlet i påtaleinstruksens regler i
kp. 4. Reglene fyller et åpenbart behov i den grad
det foreligger tungtveiende private eller offentlige
interesser, og utvalget foreslår at utleveringsad
gangen bør opprettholdes og at den her kan baseres på forskrift. På dette punkt vil utvalgets forslag
representere en viss faktisk begrensning idet
«tungtveiende private eller offentlige interesser» er et
strengere kriterium enn «saklig grunn» i påtalein
struksens § 4-2 tredje ledd. Pålegget til Kongen om
å gi forskrift er derfor langt på vei et pålegg om
revisjon av påtaleinstruksens regler.
I annet ledd gis reglene om forholdsmessighet,
skriftlighet, opplysning om opplysningene er veri
fiserte og beslutningskompetansen tilsvarende an
vendelse som i § 19, og i § 22. Siden det her dreier
seg om private parter, kan derimot vurderingen
mye lettere falle ut i disfavør av utlevering, idet en
ikke alltid kan ha de samme «positive» forventnin
ger om hvordan opplysningene blir behandlet.
Om bestemmelsen i tredje ledd vises til kom
mentaren til den tilsvarende bestemmelse i § 22.

Til § 24. Taushetsplikt ved statistisk bearbeiding,
utrednings- og planleggingsoppgaver med videre
Bestemmelsen viderefører uten realitetsendring
bestemmelsene i straffeprosessloven § 61c første
ledd nr. 4 og forvaltningsloven § 13c første ledd nr.
4. Det vises blant annet til Bjerke/Keiserud s. 264
265.

Til § 25. Taushetsplikt ved forskning
Bortsett fra visse språklige og redigeringsmessige
endringer, er bestemmelsen i utkastets § 25 en
videreføring av gjeldende regler i straffeprosesslo
ven § 61e og forvaltningsloven § 13 d, jf. politiloven
§ 24 første ledd og strafferegistreringsloven § 8 annet ledd.
Siden bestemmelsen i politiregisterloven natur
lig nok bare gjelder for politiets og påtalemyndig
hetens virksomhet, kan det i loven bestemmes
konkret hvor beslutningskompetansen ligger slik
det også er gjort i utkastets annet ledd.
Det vises for øvrig til Bjerke/Keiserud s. 274-278
med videre henvisninger.
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Til § 26. Taushetsplikt ved utlevering til
allmennheten i straffesak
Bestemmelsen i utkastets § 26 regulerer et av de
mest markante særtrekk ved taushetsplikts- og
personvernlovgivningen for politi og påtalemyn
dighet, og som består i at det gjøres unntak fra
taushetsplikten, og dermed et betydelig innhugg i
personvernet, til fordel for allmennhetens informa
sjonsbehov. Om bakgrunnen for bestemmelsen vi
ses til de alminnelige motiver punkt 14.7 og til
Myhrer s. 91-111 og 385-404.
Adgangen til å informere allmennheten i straf
fesaker er i dag regulert i straffeprosessloven § 61c
første ledd nr. 9 som henviser til riksadvokatens
rundskriv. Gjeldende rundskriv er av 12. februar
1981. Tatt i betraktning det betydelig inngrep i
personvernet adgangen representerer, er regule
ring i et rundskriv som ikke er offentliggjort neppe
forenelig med EMK artikkel 8. Dette var en del av
begrunnelsen for at Norge valgte å forlike klagen
Elsa Drissi i 1997 fremmet mot Norge i EMD, jf.
App. no 34471/87. Saken ble hevet ved avgjørelse
27. mai 1998 etter at Justisdepartementet hadde
forpliktet seg til at det «will take steps to propose
rules concerning the attitude of the police towards
media».
Både kravene etter EMK artikkel 8 og forplik
telsen etter forliket må anses oppfylt ved det forslag til regulering som følger av utkastets § 26.
Innledningen til første ledd gjør det klart at be
stemmelsen bare gjelder bruk av opplysninger
som er taushetsbelagt av hensyn til private interes
ser, og ganske særlig personopplysninger. Etter
forskingsopplysninger eller generelle metodeop
plysninger med videre som er taushetsbelagt etter
§ 14 annet ledd, kan gjøres kjent for allmennheten
basert på et faglig forstandig skjønn, jf. kriteriet
«nødvendig å holde hemmelig».
Første ledd nr. 1 angir hvilke hensyn som kan
begrunne at personopplysninger fra straffesaker
gjøres kjent for allmennheten. Det vises her til den
forholdsvis brede drøftelse i de alminnelige moti
ver punkt 14.7.4.2.
Første ledd nr. 2 fastsetter – som i gjeldende
rundskriv fra riksadvokaten pkt. IV/3 – at informa
sjonsvirksomheten primært skal skje anonymt.
For en rekke av de formål som etter første ledd nr.
1 kan begrunne informasjon til allmennheten, er
det av liten eller ingen betydning hvem opplysnin
gene angår.
Første ledd nr. 3 regulerer bruk av usikre og
ikke-verifiserte opplysninger. Det ligger i sakens
natur at straffesaker, særlig på det innledende et
terforskingsstadiet, vil innholde betydelige meng
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der usikker informasjon. Dette stadium faller også
sammen med når det gjerne er størst interesse for
saken i media og blant allmennheten. Bestemmel
sen i riksadvokatens rundskriv pkt. IV/5 om var
somhet med å offentliggjøre ikke etterprøvbar in
formasjon videreføres og innskjerpes i utkastets
§ 26 første ledd nr. 3. Hvis slik informasjon brukes
i informasjonen til allmennheten, følger det av annet punktum at det skal opplyses at informasjonen
er usikker, jf. § 28.
Første ledd gir bare de viktigste rammer og
begrensninger i adgangen til å informere allmenn
heten. I andre ledd pålegges Kongen å gi nærmere
forskrifter om hvordan adgangen skal benyttes. På
samme måte som det 6. juli 2001 ble gitt forskrift
om offentlighet i rettspleien, må det i tilknytning til
politiregisterloven § 26 gis forskrifter om «utleve
ring av opplysninger til allmennheten i straffesak».

Til § 27. Taushetsplikt ved utlevering av
opplysningene til utlandet
Utlevering av opplysninger til utlandet reiser særli
ge problemer, ikke minst fordi avgiveren har dårli
gere kontroll med hvordan opplysninger blir be
nyttet, og at regelverket for beskyttelse av sensitiv
informasjon kan være dårligere, eller i alle fall an
nerledes, enn tilfellet er i Norge. Både personopp
lysningsloven og politirekommandasjonen har
særlige bestemmelser om utlevering til utlandet,
og utvalget følger opp dette. Noen nevneverdige,
materielle endringer innebærer utkastets § 27 likevel ikke.
Første ledd første og andre punktum dels presise
rer og dels viderefører det som er gjeldende rett i
dag. Under etterforsking av straffesaker gir straffe
prosessloven § 61c første ledd nr. 2 adgang til å
formidle opplysninger til utlandet med siktemål å
fremskaffe informasjon av betydningen for saksbe
handlingen. Første punktum presiserer at dette
fremdeles gjelder. Bestemmelsen tar sikte på straf
fesaker som er under etterforsking her i riket. Ad
gangen til å bistå andre lands myndigheter med
opplysninger i deres interesse, må hjemles i andre
ledd. Andre punktum er en ren videreføring av
politiloven § 24 fjerde ledd nr. 2, dog slik at det nå
angis «politimyndigheter og sikkerhets- og etterret
ningstjenester» i mens det i dag heter «politi- og
sikkerhetsmyndigheter». Det er ikke tilsiktet noen
realitetsendring, men utvalget har valgt den formu
lering som brukes i politiloven § 17c nr. 2 da denne
best beskriver de organisatoriske enheter i utlan
det som det er aktuelt å forholde seg til i forebyg
gende øyemed. «Utenlandske politimyndigheter»
må forstås som et funksjonelt begrep, det vil si at

NOU 2003: 21

366
Kapittel 26

Kriminalitetsbekjempelse og personvern

det må omfatte myndigheter som ikke nødvendig
vis hører til utenlandsk politiorganisasjon, men
som utfører politimessige oppgaver som i Norge er
tillagt politiet. Basert på forarbeidene til gjeldende
bestemmelse i politiloven § 24 fjerde ledd må det
trolig legges til grunn at utlevering av opplysnin
ger i forebyggende øyemed også kan skje når det
er aktuelt å forebygge overtredelser i utlandet, jf.
Myhrer s. 458-459.
Tredje punktum viser til forholdsmessighetsbe
stemmelsen i § 19 tredje ledd og til beslutnings- og
formbestemmelsen i § 19 femte ledd. Det følger av
det som er sagt innledningsvis at forholdsmessig
hetsvurderingen her er av særlig stor betydning,
og ganske særlig hvordan opplysningen kan komme til å bli brukt eller behandlet i mottakerlandet.
Andre ledd slår fast det selvfølgelige at utleve
ring til utlandet kan skje uavhengig av bestemmel
sene i første ledd hvis det følger av lov eller av en
konvensjon eller avtale ratifisert eller tiltrådt av
Norge. Basert på konvensjonen og avtaler vil opp
lysninger fra politiets virksomhet i betydelig grad
bli gjenstand for utlevering til utlandet i motta
kerlandets interesse.

Til § 28. Særlige regler ved utlevering av ikke
verifiserte opplysninger utenfor straffesak
Bortsett fra bruk i den konkrets straffesak, jf. § 18,
er taushetsplikts- og utleveringsreglene i utkastets
§§ 14-29 basert på at opplysninger skal søkes verifi
sert før de uleveres. Hvis det ikke er mulig skal
mottakeren opplyses om at informasjonen er usikker/ikke-verifisert. For å skape notoritet om hva
som er formidlet, er hovedregelen også at ikke
verifisert informasjon skal utleveres skriftlig.
Det vises for øvrig til kommentarene til be
stemmelsene i §§ 19-23 og 26.

Til § 29. Pålegg av taushetsplikt
Bestemmelsen i utkastets § 29 inneholder ingen
nye bestemmelser, men samler bestemmelser
som i gjeldende lovgivning er plassert i ulike be
stemmelser.
Første ledd viderefører bestemmelsene som i
dag finnes i straffeprosessloven § 61c tredje ledd
første punktum (etter lovendring 21. mars 2003)
og forvaltningsloven § 13b annet ledd tredje punktum. Jf. nærmere om innholdet i Bjerke/Keiserud s.
270-271.
Andre ledd viderefører med visse språklige og
redaksjonelle endringer bestemmelser som ble
vedtatt ved lov av 21. mars 2003 i henholdsvis straf
feprosessloven § 61c nytt annet ledd og politiloven

§ 24 nytt femte ledd. Om bakgrunnen og bruksom
rådet for reglene vises til Ot.prp. nr. 106 (2001
2002) s. 33- 35, samt drøftelsen hos Myhrer s. 370
375.
Tredje ledd viderefører uten realitetsendringer
bestemmelsene i straffeprosessloven § 61c tredje
ledd annet punktum og forvaltningsloven § 13b annet ledd siste punktum.
Fjerde ledd viderefører reglene i straffeprosess
loven § 61d første ledd og forvaltningsloven § 13c
første ledd. Den gjelder generelt og ikke bare i
påleggstilfellene. I forhold til gjeldende ordlyd er
det presisert at informasjonsplikten også gjelder
den omstendighet at overtredelse er straffbart. Det
siste er ikke minst viktig nettopp i de tilfeller hvor
vedkommende pålegges en taushetsplikt.

Kapittel 5. Vandelskontroll og attester

Generelt
Kapittelet omhandler politiets adgang til å utlevere
opplysninger om personer og foretak som ledd i en
vandelskontroll. Lovforslagets formål er hovedsa
kelig å legge forholdene til rette for en god løsning
av politiets og påtalemyndighetens oppgaver uten
å krenke personvernet og det er derfor nødvendig
å ha regler om politiets adgang til å utlevere opp
lysninger til andre formål enn de rent politimessi
ge. Reglene tar derfor ikke sikte på å regulere
hvilke konkrete formål som skal utløse et krav om
utlevering av opplysninger, men fastsetter at opp
lysninger kan utleveres, dersom dette har hjem
mel i lov eller i medhold av lov. På denne måten
videreføres ordningen fra strafferegistreringslo
ven, hvor hovedregelen er at det er vedkommende
fagdepartement, fagmyndighet eller virksomhet
som må vurdere om det er behov for å fastsette en
hjemmel for å innhente opplysninger fra politiet til
bruk for bestemte formål, og at det er en korres
ponderende hjemmel i politiregisterloven til å utle
vere opplysningene til det gitte formålet.
Generelt markeres straffer, strafferettslige re
aksjoner og andre tiltak i anledning straffbare
handlinger. Med «straff» menes de reaksjoner som
per i dag finnes i straffeloven §§ 15 og 16. Mest
praktisk er fengsel, samfunnsstraff, bot, rettighets
tap og forvaring. Med «strafferettslige reaksjoner»
menes betinget dom med straffutmålingsutsettel
se (straffeloven § 52 nr. 1 første alternativ), på
taleunnlatelse (straffeprosessloven §§ 69 og 70),
overføring til konfliktråd etter straffeprosessloven
§ 71a, overføring til tvunget psykisk helsevern el
ler tvungen omsorg (straffeloven §§ 39 og 39a) og
inndragning. Med «andre tiltak i anledning straff
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bare handlinger» siktes det til personundersøkelse
og beslutning om judisiell observasjon. I begrepet
«i anledning straffbare handlinger» ligger at slike
tiltak kun kan markeres i de tilfeller hvor det i
rettskaflig avgjørelse konstateres straffeskyld. Blir
en person frikjent i en sak, skal ikke en judisiell
observasjon eller personundersøkelse foretatt i sakens anledning anmerkes i forbindelse med van
delskontroll.
Lovutkastet § 31 gir en generell angivelse av
type formål lovgiver ved vedtakelsen av loven støt
ter at det gis politiattest til. For mer om bestem
melsens rettskildemessige betydning, se punkt
15.7.
Opplysningene fra politiet som innhentes i for
bindelse med en vandelskontroll vil kun være en
del av grunnlaget for å vurdere om en person er
egnet eller skikket for en bestemt funksjon. Som
regel vil det være nødvendig for mottakeren av
attesten å supplere opplysningene med andre opp
lysninger om vedkommende, men det kan også
være at opplysningen om at vedkommende er ilagt
en straffereaksjon alene vil være tilstrekkelig til å
utelukke ham fra en bestemt stilling eller funksjon.
Vandelskontroll har en viss forebyggende
funksjon. For det første vil man søke å hindre at
tidligere straffede personer kommer i posisjoner
hvor de på nytt kan begå straffbare handlinger. For
det andre vil kunnskap om faren for å bli utelukket
fra visse stillinger, studier med videre hvis man
begår en straffbar handling, trolig føre til at noen
avstår fra den straffbare handlingen. En annen be
grunnelse er at det kan virke støtende på allmenn
heten om tidligere straffede personer settes i be
stemte stillinger eller posisjoner. Selv om det ikke
er noen holdepunkter for å anta at vedkommende
vil begå noe straffbart i den posisjonen han settes,
vil stillingen kunne være av en slik art at det er
absolutt påkrevd at vedkommende nyter tillit blant
allmennheten.
Det er også grunn til å understreke at det er
mottakeren/brukeren av opplysningene, som må
vurdere hvilken betydning en eventuell anmerk
ning skal få, hvis det ikke er et uttrykkelig forbud i
hjemmelsgrunnlaget mot ansettelse eller lignende
dersom vedkommende ikke kan fremvise en plett
fri vandel. Det kan godt være at mottakeren av
attesten samlet sett har dannet seg et så godt inn
trykk av vedkommende, at det straffbare forholdet,
som kanskje ligger noe tilbake i tid, derfor ikke
tillegges avgjørende vekt.

Til § 30. Vandelskontroll
Bestemmelsen fastsetter at politiet kan utlevere
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opplysninger i forbindelse med vandelskontroll,
når det er hjemmel i lov eller i medhold av lov.
Utlevering av opplysninger kan skje på fem for
skjellige måter, avhengig av hva som er formålet
med utlevering av opplysningene: Politiattest,
skikkethetsvurdering, vandelskontroll, akkredite
ring og straffattest. I utkastet § 30 gis det en nær
mere beskrivelse av formålene og vilkårene for å
utlevere opplysninger til disse formålene.
Begrepet dokument er også ment å omfatte
elektroniske dokumenter, så lenge kravene til sik
kerhet er oppfylt på en tilstrekkelig måte. Doku
mentbegrepet vil således være det samme som i lov
om arkiv 4. desember 1992 nr. 126 § 2 bokstav a.

Til § 31. Formål som berettiger hjemmel for
vandelskontroll
Bestemmelsen har en angivelse av de formål lovgi
ver ved vedtakelsen av loven støttet at det kan gis
politiattest til. For mer om bestemmelsens retts
kikkmessige betydning, se punkt 15.7. Bestem
melsen gir alene ikke hjemmel for utstedelse av
politiattest, men indikerer til hvilke formål attest
hjemler kan utstedes.
I bestemmelsens første ledd er det oppstilt 5
generelle formål som kan hjemle et krav om utste
delse av politiattest. Slik disse formålene er formu
lert, flyter de litt over i hverandre. Når politiattest
innhentes ved ansettelse i barnehage for å uteluk
ke personer som har begått seksuelle overgrep
mot mindreårige, vil formålet primært dekkes av
utkastet § 30 første ledd nr. 3, men også av nr. 2
fordi det vil virke støtende å ansette en slik person
i en barnehage og av nr. 4 fordi det kan være fare
for at han på ny vil begå overgrep mot barn.
Etter første ledd nr. 1 kan politiattest utstedes
for å utelukke personer fra stillinger med videre
hvor det av samfunnsmessige hensyn er nødven
dig at vedkommende er skikket. Som eksempel
kan nevnes politiattest i forbindelse med utstedel
se av transportløyver etter samferdselslovgivnin
gen eller sertifikater etter luftfartslovgivningen.
Dersom det fremgår at vedkommende har begått
straffbare handlinger under ruspåvirkning eller
har overtrådt narkotikalovgivningen, vil dette ha
betydning for hvorvidt han er skikket til å inneha
en tillatelse eller lignende. Dette vil gjelde selv om
forholdet ligger noe tilbake i tid og selv om det
ikke er noen holdepunkter for å tro at han vil begå
en ny straffbar handling under utøvelse av tillatel
sen, bevillingen med videre.
Også for en rekke andre stillinger og funksjo
ner er det påkrevd ut fra samfunnsmessige hensyn
at vedkommende har et plettfritt rulleblad. Det at
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vedkommende har begått én eller flere straffbare
handlinger, vil i seg selv være et tegn på at han har
hatt et uansvarlig forhold til lover og regler og de
normer som samfunnet har satt. På bakgrunn av
dette må det stilles spørsmål om han er egnet og
skikket til å inneha stillingen.
Etter nr. 2 kan politiattest utstedes for å uteluk
ke personer fra stillinger med videre hvor det vil
virke støtende eller motvirke den alminnelige tillit
at han får stillingen med videre. Dette vil blant
annet gjelde ved ansettelse i politiet, fengselsvese
net og vaktvirksomhetsbransjen. For allmennhe
ten vil det kunne være støtende og by på et tillits
problem om for eksempel lensmannen i bygda er
tidligere straffet, selv om den straffbare handling
ligger tilbake i tid og det ikke er noen fare for at
han på nytt vil begå straffbare handlinger.
Etter nr. 3 kan politiattest utstedes for å uteluk
ke personer fra stillinger eller posisjoner som i
vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsfor
hold overfor mindreårige eller andre som på grunn
av alder, sykdom eller funksjonshemning er ute av
stand til å ta vare på seg selv eller sine interesser.
Som eksempel kan nevnes utstedelse av politiat
test med hjemmel i barnehageloven, barnevernslo
ven og grunnskoleloven, hvor formålet er å uteluk
ke personer som tidligere er straffet for seksuelle
overgrep mot barn. Et eventuelt fremtidig krav om
politiattest for ansatte i helsevesenet eller kommu
nens hjemmehjelptjeneste, vil også falle inn under
dette formålet, idet bestemmelsen ikke er begren
set til kun å gjelde hensynet til mindreårige. Også
hensynet til voksne, som ikke er i stand til å ta vare
på seg selv eller sine interesser, enten på grunn av
alder, sykdom eller funksjonshemning, dekkes av
formålet i bestemmelsen.
Slik formålet er formulert, vil det ikke være noe
til hinder for at man i et hjemmelsgrunnlag fastset
ter at politiattesten skal inneholde opplysninger
om hvorvidt vedkommende for eksempel er straf
fet for seksuelle overgrep (mot barn og voksne),
naskeri, tyveri, underslag, narkotikaovertredelser
med videre. Ved ansettelse i et omsorgsyrke der
vedkommende får «fri» tilgang til pasientens/tjenestemottakerens eiendeler, bolig, medikamenter
med videre kan det være nødvendig å utelukke
også personer som er straffet for vinningskrimina
litet og overtredelse av narkotikalovgivningen,
herunder bruk og besittelse av narkotiske stoffer
(legemiddelloven).
Etter nr. 4 kan politiattest utstedes for å hindre
at personer som tidligere er straffet får stillinger og
tillatelser med videre hvor det er fare for at de på
nytt vil begå straffbare handlinger. Her tenkes det
både på utelukkelse av personer som bevisst sikter

seg inn mot et yrke eller en posisjon hvor de kan
videreføre sin kriminelle aktivitet, men også på
situasjoner hvor det er fare for at vedkommende på
grunn av tidligere straffbar virksomhet vil kunne
begå en ny straffbar handling. Som eksempel kan
nevnes en person som er straffet for tyveri, underslag eller ran, som planmessig søker stilling som
vekter for å få tilgang til bedrifter og virksomheter
hvor han kan fortsette sin vinningskriminalitet.
Man kan også tenke seg at en person, som tidlige
re er straffet for overtredelse av legemiddelloven,
bør utelukkes fra stillinger hvor han får tilgang til
medikamenter, for eksempel en stilling innen hel
sevesenet eller hjemmehjelptjenesten.
Etter nr. 5 kan hjemmel for politiattest gis når
andre lands lovgivning krever politiattest for be
stemte formål. Dette vil samsvare med vårt eget
behov for tilsvarende opplysninger fra utlandet.
Bestemmelsen innebærer en utvidelse av § 27 for
så vidt gjelder slike opplysninger. Det forutsettes
at slike opplysninger utleveres til den enkelte etter
at vedkommende har dokumentert at det kreves,
jf. lovutkastet § 37.
Andre ledd fastslår at hjemler for skikkethets
vurderinger kun bør gis når det ut fra formålet er
relevant å gi opplysninger ut over ilagte straffere
aksjoner med videre. Som eksempel kan nevnes
serveringslovens § 16 om at politiet kan bestemme
at det ved serveringsstedet skal være ordensvakter
som er godkjent av politiet. Som et ledd i denne
godkjenningen stilles det krav om at vedkommen
de er skikket for oppgaven jfr. rundskriv G-112/
2000 fra Justisdepartementet. Hvis politiet sitter
med opplysninger om at vedkommende ved en
rekke anledninger har vært involvert i bråk og
beruselse i forbindelse med utelivsaktiviteter uten
at dette har ført til noen straffereaksjon, kan opp
lysningene likevel være relevante ved vurderingen
av om han er skikket til å bli godkjent som ordens
vakt ved et serveringssted. På samme måte vil det
være relevant å opplyse at en som søker om skjen
kebevilling etter alkoholloven, har hatt gjentatte
besøk av politiet i forbindelse med husbråk og
beruselse, selv om det aldri har ført til noen straff
reaksjon. Når politiet gir opplysninger ut over ilag
te straffereaksjoner i forbindelse med en skikket
hetsvurdering, må det være et krav at opplysninge
ne kan dokumenteres og etterprøves, og at de ikke
alene baserer seg på usikre opplysninger fra politi
ets side.
Etter tredje ledd kan opplysninger også gis til
bruk for vandelsvurdering, når en person er under
lagt en lovpålagt plikt som forutsetter at han ikke
tidligere er straffet. Utlevering av opplysninger til
slik vandelsvurdering skiller seg fra utstedelse av

NOU 2003: 21
Kriminalitetsbekjempelse og personvern

politiattest ved at det skjer en direkte utlevering fra
politiet til rekvirenten. De vanlige saksbehand
lingsreglene som gjelder ved utstedelse av politiat
test, kommer ikke til anvendelse. Utlevering av
opplysninger til kommunene og domstolene til
bruk for valg og uttakelse av meddommere og
lagrettemedlemmer etter domstolloven vil falle inn
under denne kategorien. Det samme gjelder for
eksempel ved utlevering av opplysninger til mili
tære myndigheter til bruk for utskriving, rullefø
ring og innkalling til militær tjeneste. Regler om
slik utlevering er i dag fastsatt i strafferegistre
ringsforskriften § 6a og § 6b.
Utlevering av opplysninger til bruk for akkredi
tering av personer kan skje når det har hjemmel i
lov eller i medhold av lov. Dette fremgår av fjerde
ledd og det siktes i første rekke til kontroll av per
soner som skal gis adgang til bestemte områder
hvor det av sikkerhetsmessige hensyn er nødven
dig at vandelskontroll finner sted. Begrepet akkre
ditering må her forstås i snever forstand, og knyt
ter seg gjerne til situasjoner som er både geogra
fisk og tidsmessig begrenset. Som et eksempel
kan nevnes akkreditering av personer som ble gitt
tilgang til nærmere bestemte områder/soner un
der de olympiske lekene på Lillehammer i 1994.
Også som et ledd i sikkerhetstiltak i forbindelse
med statsbesøk med videre kan det være aktuelt å
akkreditere personer som vil komme i nær kontakt
med VIP-personen. Her må bestemmelsen forstås
som at det er det umiddelbare området rundt VIP
personen, der denne til enhver tid befinner seg,
som er det bestemte området. I daglig tale snakker
man gjerne også om akkreditering av personer
som gis tilgang til sikkerhetssonene på lufthav
nene. Denne gruppen faller imidlertid utenfor be
grepet i denne loven, idet ansettelse av personell til
lufthavnene baserer seg på utstedelse av utøm
mende politiattest etter de vanlige reglene.

Til § 32 Ordinær politiattest
Denne bestemmelsen angir hvilke straffereaksjo
ner som skal anmerkes på en ordinær politiattest.
Dersom ikke hjemmelsgrunnlaget har noen nær
mere angivelse av politiattestens innhold, skal det
utstedes såkalt ordinær politiattest, med de be
grensninger som følger av denne bestemmelsen. I
motsetning til gjeldende bestemmelse i strafferegi
streringsloven § 6, er det positivt angitt i nr. 2 hvil
ke ilagte reaksjoner som skal tas med på attesten.
Hvor lenge en ilagt reaksjon skal hefte ved ved
kommende med hensyn til utstedelse av politiat
test, avhenger av straffens lengde. Dette inne
bærer at de «mindre alvorlige» overtredelsene vil
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bli utelatt etter 5 år, mens de alvorligste forholdene
vil hefte i 10 år, etter de nærmere kriteriene som er
gitt i nr. 5, 6 og 7.
Betinget straff hvor fastsetting av straff utstår,
påtaleunnlatelser, bot for forseelser, forenklede
forelegg og overføring av saker til behandling i
konfliktrådet eller helse- og sosialstyret, skal ikke
anmerkes på en ordinær attest, jf. nr. 3.
Oppramsingen i bestemmelsen er ment å være
uttømmende, både for hva som skal anmerkes og
for hva som ikke skal tas med. Er det noen straffer
som er uteglemt, skal disse falle inn under nr. 3, og
ikke tas med på attesten.
Mens nr. 2, 3 og 4 henspeiler seg på hvilke
straffer som skal tas med på attesten, regulerer nr.
5, 6 og 7 hvilke tidsmessige avgrensninger som
skal gjøres, basert på at forholdene er blitt gamle.
Etter nr. 4 kan politiet angi den samlede reak
sjonen, dersom det i samme reaksjonsileggelse
ilagt reaksjoner som er omhandlet både i nr. 2 og 3
ovenfor. Typisk kan en bot anmerkes sammen
med betinget fengsel.

Til § 33. Uttømmende politiattest
Dersom det følger av hjemmelsgrunnlaget, kan
hovedregelen om utstedelse av ordinær politiattest
etter § 31 fravikes.
Med uttømmende politiattest menes at alle
straffer, strafferettslige reaksjoner og andre tiltak i
anledning en straffbare handling skal anmerkes på
politiattesten. Også overføring av saker til konflik
tråd skal anmerkes i en periode. Verserende straf
fesaker mot vedkommende og forenklede forelegg
skal imidlertid ikke anmerkes. Uttømmende politi
attest vil kunne kreves der det er påliggende, ut fra
formålet med attesten, å kjenne til vedkommendes
eventuelle kriminelle fortid, uavhengig av noen
tidsbegrensninger. Hvorvidt det skal kunne kreves
uttømmende politiattest, må basere seg på en sak
lig og grundig vurdering av et slikt behov, og det
må understrekes at utstedelse av ordinær politiat
test skal være hovedregelen.
En begrenset politiattest kan være begrenset
både i sak og i tid. Som eksempel kan nevnes
utstedelse av politiattest ved ansettelser i yrker
hvor man vil sikre seg mot personer som tidligere
er straffet for seksuelle overgrep mot barn. Her
kan det være fastslått i hjemmelsgrunnlaget at det
kun er overtredelser av nærmere gitte straffebud
som skal anmerkes på attesten, jf. for eksempel
barnehageloven § 20. Opplysninger om for eksem
pel overtredelse av narkotikalovgivningen eller
vinningskriminalitet skal ikke anmerkes på attes
ter til disse formålene. Når det gjelder utstedelse
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av begrenset attest vil det regelmessig fremgå av
hjemmelsgrunnlaget at det ikke gjelder noen tids
begrensning, og det vil også kunne fremgå at det
skal opplyses om vedkommende er siktet eller til
talt for en straffbar handling. Dersom vedkommen
de er straffet for overtredelse av de gitte straffebu
dene, skal dette anmerkes uavhengig av hvor langt
tilbake i tid de ligger. Man kan således si at de
begrensede attestene som hovedregel er begren
set i sak men ubegrenset i tid.
Med verserende saker skal forstås saker som
ikke er rettskraftig avgjort.

Til § 34. Flere eller færre opplysninger
Bestemmelsen fastslår at Kongen kan bemyndige
et organ til å beslutte at flere eller færre opplysnin
ger enn det som følger av hovedregelen skal an
merkes på politiattesten.
Etter første ledd første punktum kan den Kongen
bemyndiger i særlige tilfeller beslutte at flere opp
lysninger enn det som følger av hovedregelen skal
anmerkes på attesten, dersom det antas å være
nødvendig ut fra mottakeren bruk av attesten. Det
te gjelder straff, strafferettslige reaksjoner og and
re tiltak i anledning straffbare handlinger, og er
mest praktisk for ordinære attester. Det kan imid
lertid også være praktisk for en avgrenset uttøm
mende attest, jf. § 33 nr. 3, å markere brudd på
andre straffebestemmelser enn det hjemmels
grunnlaget åpner for, dersom dette er nødvendig
for formålet. Det er ikke adgang til å markere for
enklede forelegg i henhold til bestemmelsen.
Overføring til konfliktrådsbehandling kan kun
markeres på uttømmende attest. Dette korrespon
derer med konfliktrådsloven § 17. Verserende sa
ker anmerkes i henhold til andre ledd. For mer om
bestemmelsen, og når det anses nødvendig å mar
kere flere opplysninger, se punkt 15.9.8.3.
Adgangen til å ta med færre opplysninger regu
leres av første ledd fjerde punktum. Også når det er
spørsmål om hvorvidt færre opplysninger enn det
som fremgår av hovedregelen skal tas med i attes
ten, må samtykke innhentes. Dersom det for ek
sempel kreves av utenlandske myndigheter at en
person må fremlegge politiattest fra sitt hjemland
før inngåelse av ekteskap i vedkommende land, er
det for eksempel ikke nødvendig ut fra formålet å
opplyse at vedkommende er dømt for kjøring i
påvirket tilstand. Dersom det er fare for at denne
opplysningen i seg selv vil være et hinder for at
vedkommende kan inngå ekteskap, bør opplysnin
gen ikke tas med i attesten. Andre opplysninger,
for eksempel om voldsutøvelse eller overgrep mot
barn, kan ikke utelates i en slik attest.

Adgangen til å markere verserende saker regu
leres i andre ledd. Etter § 32 og § 33 er hovedrege
len ved utstedelse av ordinær politiattest og ut
tømmende politiattest at det kun er ilagte reaksjo
ner som skal anmerkes. Ved utstedelse av attest
kan det imidlertid være at politiet ser at vedkom
mende er under etterforsking eller at han har en
uavgjort sak (mistenkt, siktet eller tiltalt), og at
dette forholdet etter sin art kan ha betydning for
formålet med attesten. Som eksempel kan nevnes
utstedelse av attest til en som skal arbeide innenfor
sikkerhetssonen ved en lufthavn. Selv om han i
utgangspunktet har en «ren» politiattest, kan det
være at han er under etterforsking mistenkt for
alvorlige tollovertredelser. Ut fra formålet med at
testen, vil det være nødvendig at denne opplysnin
gen gjøres kjent for brukeren av attesten. Etter
dagens ordning må vedkommende politidistrikt i
dette tilfellet innhente samtykke fra Politidirekto
ratet til å anmerke denne verserende straffesaken.
Anmerking av verserende sak kan etter andre ledd
kun skje når det er nødvendig ut fra formålet med
attesten, og formålet er erkjent eller det er sann
synlig at det blir truffet en positiv påtaleavgjørelse.
Hensynet bak denne bestemmelsen er å sikre seg
mot at det anmerkes verserende saker som ligger
an til henleggelse. En anmerkning på politiattesten
kan i et slikt tilfelle få avgjørende konsekvenser for
den det gjelder, basert på uriktig grunnlag.
Ved utstedelse av begrensede politiattester vil
det imidlertid ofte fremgå av hjemmelsgrunnlaget
at det skal anmerkes om vedkommende er siktet
eller tiltalt for nærmere gitte straffebud. Adgangen
er tatt inn i § 33 nr. 4. I disse tilfellene er det ikke
nødvendig å innhente samtykke fra Politidirektora
tet før anmerkning. Hvis det derimot skal anmer
kes at vedkommende er mistenkt for en slik straff
bar handling (uten at det foreligger siktelse eller
tiltale), må Politidirektoratets samtykke innhentes.
Etter utvalgets oppfatning bør Politidirektora
tet bemyndiges til å beslutte om flere eller færre
opplysninger skal tas med i attesten.

Til § 35. Fornyet politiattest
Bestemmelsen åpner for å kreve fornyet attest et
ter 3 år, dersom vilkårene for å kreve attest fortsatt
er til stede. Slik ordningen er i dag, kreves det kun
attest ved for eksempel tiltredelse i en stilling. Et
ter dette kan vedkommende begå straffbare handlinger, som ville ha utelukket ham fra stillingen i
utgangspunktet, men som ikke kommer til ar
beidsgiverens kunnskap til tross for at de er rele
vante for den funksjonen vedkommende har i virk
somheten.
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Etter påtaleinstruksen plikter imidlertid politiet
blant annet å gi melding til offentlige myndigheter
når en offentlig tjenestemann siktes for en straff
bar handling som kan få konsekvenser for hans
stilling, og i noen tilfeller skal melding gis allerede
når det iverksettes etterforsking. På samme måte
skal det gis melding til offentlige myndigheter når
en person, som driver virksomhet med offentlig
tillatelse, siktes for en straffbar handling som kan
få betydning for tillatelsen. I alvorlige tilfeller skal
melding gis allerede ved iverksettelse av etterfor
sking.
Bestemmelsene i påtaleinstruksen fanger imid
lertid opp de færreste av tilfellene hvor det er ut
stedt politiattest, og utkastet § 35 åpner for at ar
beidsgiveren (brukeren) kan kreve fremleggelse
av ny politiattest hvert tredje år for å kunne for
sikre seg om at vedkommende fortsatt tilfredsstil
ler kravene til vandel som er satt for stillingen. En
tilsvarende bestemmelse er gitt i § 8 i forskrift om
politiattest ved opptak til høgre utdanning 23. mars
2001 nr. 282, hvor det heter at studenten skal frem
legge ny politiattest etter 3 år fra fastsatt utdan
ningsstart, forutsatt at det gjenstår obligatorisk kli
nisk undervisning eller praksisopplæring.
Hvilke konsekvenser det skal få at vedkom
mende har anmerkninger på en fornyet politiat
test, reguleres ikke av denne loven. Dersom dette
ikke er regulert direkte i lovgivningen som hjem
ler utstedelse av politiattest, må det løses etter
alminnelige arbeidsrettslige og sivilrettslige reg
ler.

Til § 36. Politiattest i særlige tilfeller
I denne bestemmelsen gis det direkte hjemmel for
utstedelse av attest til formål som ikke naturlig kan
hjemles i annen lovgivning.
Første ledd nr. 1 korresponderer med formåls
bestemmelsen i § 31 første ledd nr. 5.
I første ledd nr. 2 kan det gis politiattest til per
soner som søker tilsetting ved utenlandske ambas
sader med videre. Dette er ikke kun personer med
norsk statsborgerskap, men omfatter personer
som har eller har hatt en slik tilknytning til Norge
at det er naturlig å kontrollere hvorvidt de er ilagt
straff i Norge.
I første ledd nr. 3 er det også åpnet for at det i
enkelttilfeller kan besluttes at det skal utstedes
politiattest. Bestemmelsen har samme funksjon
som strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 5, hvor
det fremgår at Politidirektoratet kan samtykke i at
det også i andre tilfeller utferdiges politiattest. Be
stemmelsen vil være en «sikkerhetsventil» for tilfeller hvor det vil være et umiddelbart behov for å
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innhente politiattest, men hvor det ikke er etablert
en hjemmel for å kreve politiattest direkte til dette
formålet.
Andre ledd nr. 1 fanger blant annet opp en del
tilfeller som ikke fanges opp av reglene om sikker
hetsklarering, fordi vedkommende ikke skal ha
tilgang til skjermingsverdig informasjon. For øvrig
vises til punkt 15.8.5.2.
Om annet ledd nr. 2 vises til punkt 15.8.5.3.

Til § 37. Saksbehandlingsregler
Etter denne bestemmelsen må vedkommende do
kumentere at han oppfyller kravene til å få utstedt
politiattest. Det vil ikke være tilstrekkelig at ved
kommende opplyser at han har tenkt å søke en
stilling eller lignende, men han må dokumentere
at han har fått tilbud om vedkommende stilling
eller at han på annen måte kan godtgjøre at han er i
en situasjon hvor han kan kreve politiattest. Ho
vedregelen er at søknaden fremsettes for politiet
på hjemstedet og at vedkommende møter personlig. Søknaden kan imidlertid fremsettes for annet
politidistrikt dersom dette er naturlig. For perso
ner som for eksempel er bosatt i Akershus men
som arbeider i Oslo, vil det kunne være mest hen
siktsmessig å fremsette søknaden for Oslo politidi
strikt. Politiattesten kan sendes direkte til bruker
ne (arbeidsgiver med videre) dersom søkeren har
samtykke til dette. Søkeren skal da ha tilsendt kopi
av attesten.

Til § 38. Skikkethetsvurdering og § 39.
Vandelsvurdering
Etter disse bestemmelsene kan politiet kun gi opp
lysninger til bruk for skikkethetsvurdering og van
delsvurdering når dette er fastsatt i lov eller med
hjemmel i lov. Ved vandelsvurdering, for eksempel
i forbindelse med uttak av lagrettemedlemmer og
meddommere, jf. domstolloven § 66a, kan opplys
ningene utleveres uten at vedkommende har sam
tykket, men han skal i ettertid varsles om at det er
gjennomført vandelsvurdering. I praksis opplyses
nye meddommere som oftest på forhånd om at
deres vandel vil bli kontrollert. Slik vandelsvur
dering kan også skje kontinuerlig i løpet av den
fireårsperioden uttaket gjelder, for eksempel i for
bindelse med uttrekning i den enkelte sak.

Til § 40. Akkreditering
Ved utlevering av opplysninger i forbindelse med
akkreditering av personer som gis tilgang til be
stemte områder med videre, er det særlig aktuelt å
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gi opplysninger av sikkerhetsmessig betydning for
forebyggelse av terror- og sabotasjehandlinger, at
tentater og alvorlige ordensforstyrrelser. Her vil
det være aktuelt både å gi opplysninger om ilagte
straffereaksjoner og andre relevante opplysninger
som politiet sitter inne med. Ved akkreditering i
forbindelse med et statsbesøk, vil det for eksempel
kunne være relevant og nødvendig å gi opplysnin
ger om vedkommendes hyppige kontakt med be
stemte kriminelle eller ekstreme miljøer eller rei
sevirksomhet til konfliktfylte områder, selv om
han har en plettfri vandel.
Det er politiet på stedet som utleverer opplys
ningene med anbefaling om vedkommende kan
akkrediteres, og eventuelt i hvilket omfang akkre
ditering kan gis. Akkreditering kan også foretas av
politiet selv i noen tilfeller. Dersom det er aktuelt å
gi opplysninger som er sikkerhetsgraderte, kan
utleveringen bare skje i samsvar med sikkerhetslo
ven. Før politiet uttaler seg om akkrediteringen,
skal det innhentes uttalelse fra Politiets sikker
hetstjeneste.
Dersom vedkommende nektes akkreditering,
skal han informeres om dette før utlevering av
opplysningene til rekvirenten. Bakgrunnen for det
te er at vedkommende skal få anledning til å kom
mentere opplysningene som utleveres. I eksempe
let ovenfor, kan det godt være at vedkommende
har aktverdige grunner for å ha kontakt med krimi
nelle eller ekstreme miljøer med videre og at dette
ikke bør være til hinder for at han akkrediteres.
Den som nektes akkreditering, kan be om en
begrunnelse for dette. Opplysninger fra Politiets
sikkerhetstjeneste skal ikke inngå i begrunnelsen
uten at tillatelse er innhentet fra sjefen for Politiets
sikkerhetstjeneste. Bestemmelsen samsvarer med
den som gjelder for personkontroll ved sikkerhets
klarering i henhold til sikkerhetsloven med for
skrifter, jf. forskrift om personellsikkerhet § 4-5.

Til § 41. Straffattest
Til bruk i den enkelte straffesak kan det utstedes
straffattest til politiet, påtalemyndigheten, domsto
lene og kriminalomsorgen. Straffattesten brukes
blant annet i forbindelse med utmåling av straff og
andre reaksjoner, og i forbindelse med fastsettelse
av soningsforhold, permisjoner med videre. I slik
attest skal alle forhold anmerkes.

Til § 42. Taushetsplikt for mottaker av
vandelskontroll
Den som mottar opplysninger fra politiet i forbin
delse med vandelskontroll har taushetsplikt om

disse og plikter å hindre at uvedkommende får
adgang eller kjennskap til opplysningene. Bestem
melsen innebærer at mottakeren også pålegges å
oppbevare og makulere opplysningen på en slik
måte at ikke uvedkommende får tilgang til dem.
Overtredelse av denne taushetsplikten kan straffes
etter straffeloven § 121, og mottakeren må gjøres
kjent med taushetsplikten og hvilke følger et even
tuelt brudd kan få.
Taushetsplikten omfatter ikke straffattest, da
denne blir dokumenter i rettsforhandling i straffe
sak, og det er således lite forenlig at attesten blir
underlagt taushetsplikt.
Taushetsplikten går foran det som er fastsatt i
forvaltningsloven og unntakene i forvaltningsloven
§§ 13a og 13b kommer ikke til anvendelse.

Kapittel 6. Informasjonsplikt, innsyn, retting
sperring og sletting

Generelt
Kapittel 6 inneholder det som normalt er ansett
som den registrertes rettigheter i personopplys
ningsloven. Bestemmelsene er imidlertid tilpasset
politiets og påtalemyndighetens behandling av
opplysninger, og det er således flere forskjeller fra
reglene i personopplysningsloven.
De situasjoner hvor politiet har en utleverings
rett behandles i kapittel 4, mens ulike «informa
sjonsplikter», slik som i § 43 og § 44, behandles i
kapittel 6.
Reglene om innsynsrett må ses i sammenheng
med andre regler om innsynsrett, som for eksem
pel partsinnsynet i straffeprosessen. Videre kan
tilsynsorganet ha innsyn på vegne av den registrer
te, se § 52 andre ledd. Det er ingen regel om gene
relt innsyn i behandlingen, da generell informa
sjon om behandlingen må anses ivaretatt gjennom
forskrifter og meldeplikt.
Det er to bestemmelser om retting, sperring og
sletting. Begrepene retting, sperring og sletting er
nærmere gjennomgått i punkt 17.1.2. Hovedrege
len finnes i § 45, hvor det fremgår at opplysninger
som ikke lenger er nødvendige for politiet, det vil
si er blitt gamle, skal slettes. Arkivloven begrenser
politiets rett og plikt til å slette opplysninger. Er
vilkårene i arkivloven for oppbevaring av opplys
ningene oppfylt, går disse reglene foran slettereg
lene i politiregisterloven. I § 46 reguleres opplys
ninger med andre former for feil eller mangler.
Disse opplysningene skal som oftest korrigeres
ellers sperres, og overleveres sjelden til arkivver
ket.
Det er ingen egen bestemmelse om at opplys
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ninger som føles særlig belastende for den regist
rerte kan slettes eller sperres når opplysningene
verken er mangelfulle eller unødvendige, slik det
finnes i personopplysningsloven § 28 tredje ledd.
En slik begjæring må avgjøres etter den alminneli
ge nødvendighetsregelen i § 45, se nærmere punkt
17.5.
En begjæring om retting, sperring og slettes
må behandles uavhengig av om den registrerte har
innsynsrett. Dette må ses i sammenheng med
Datatilsynets kontrollkompetanse i § 52, se nær
mere punkt 17.4.4.7.

Til § 43. Informasjonsplikt
Personopplysningsloven §§ 19 og 20 fastsetter in
formasjonsplikt for den behandlingsansvarlige. Po
litiregisterloven har det motsatte utgangspunkt, og
i første ledd fastslås at det normalt ikke er noen
plikt til å informere om at opplysninger behandles.
Kravet om detaljerte forskrifter og meldeplikt for
politiets behandlinger vil gi allmennheten god
oversikt over de behandlinger som skjer, og mulig
het til å vurdere om de selv er registrert. Dersom
taushetspliktsreglene ikke er til hinder for det, kan
politiet informere om behandlingen dersom de
selv ønsker.
I noen situasjoner er politiet likevel pålagt en
informasjonsplikt til den registrerte. I andre ledd
fremgår at dersom politiet utleverer opplysninger i
mottakerorganets interesse, skal den registrerte
som utgangspunkt varsles. Bestemmelsen gjelder
for all politimessig virksomhet, også når opplysnin
gene hentes fra straffesak. Utlevering i forebyg
gende øyemed etter § 19 utløser ikke informa
sjonsplikt. Politiattester utløser heller ingen infor
masjonsplikt, da det er den registrerte selv som
iverksetter slik utlevering. Unntatt er vandelsvur
dering, hvor det også er en informasjonsplikt, se
§ 39 tredje ledd. Informasjonsplikten gjelder uav
hengig av om mottaker er et offentlig organ eller
privat. For mer om hva som skal regnes å være i
mottakerorganets interesse, se punkt 14.8.1.2. Det
varsles kun om at opplysninger er utlevert, og in
formasjonsplikten utløser i seg selv ingen innsyns
rett. Innsynsrett følger eventuelt av § 44.
Det foreslås imidlertid unntak fra informasjons
plikten der politiet er underlagt en plikt til å utleve
re opplysningene, jf. eksempelvis barnevernloven
§ 6-4. I så fall må det anses å være kjent for den
registrerte at opplysningene utleveres. Det gjøres
også unntak der informasjonsplikten er skadelig
for kriminalitetsbekjempelsen. Dette er tilfeller
hvor for eksempel informasjon vil gi den kriminel
le kunnskap som kan være til nytte i hans kriminel
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le atferd eller virksomhet, se nærmere punkt
16.2.3.1. Det gjøres også unntak av hensyn til ver
net av andre personer. Dersom en person kan bli
utsatt for represalier som følge av at en registrert
får informasjon, kan informasjon unntas. Et annet
viktig og antakeligvis omfattende unntak er der
som mottakerorganets lovpålagte kontrolloppga
ver tilsier at informasjonsplikt unntas. Med kon
trollorganer forstås organer, både offentlige og pri
vate, som har fått kontrolloppgaver pålagt i lov. De
aller fleste vil være offentlige organer, men det
finnes også private, som Det Norske Veritas. Det
er praktisk dersom opplysninger om en sak overle
veres til for eksempel Kredittilsynet eller Helsetil
synet på et stadium hvor det fortsatt er aktuelt for
tilsynene å iverksette undersøkelser før den regist
rerte vet at kontroll- eller tilsynssak er iverksatt.
Hensikten er at det skal være mulig å utlevere
opplysninger særlig til tilsynsorganer uten at politi
et eller tilsynsorganets oppgaver blir umuliggjort.
Retten til informasjon etter andre ledd gjelder
ikke for alle registrerte. Det er kun de sentrale
aktørene, herunder normalt de som er nevnt i be
stemmelsen, som skal varsles. Ellers ville informa
sjonsplikten blitt en uoverkommelig oppgave. For
mer om hvem som skal varsles, se punkt 16.2.3.2.

Til § 44. Innsyn
I første ledd fastslås hovedregelen om at den regist
rerte har rett til å få opplyst hvilke opplysninger
som er registrert om ham selv i den enkelte behandling. Hovedregelen om innsyn gjelder også
vaktjournaler. Bestemmelsen gjelder kun utenfor
straffesak, med unntak av utlevering av opplysnin
ger i mottakerorganets interesse, se nedenfor.
I andre ledd oppstilles viktige og omfattende
unntak fra innsynretten. Unntak kan gjøres der
som det er nødvendig av hensyn til kriminalitets
bekjempelsen eller når vernet av andre personer
tilsier det, og tilsvarer unntaket fra informasjons
plikten. Det vises derfor til fremstillingen over og
punkt 16.3.6.2. Det er ikke tilstrekkelig at det er
ønskelig å unnta innsynsrett, men det må være
nødvendig for kriminalitetsbekjempelsen. Det kan
også gjøres unntak dersom det er nødvendig for et
kontrollorgans lovpålagte oppgaver. For definisjon
av kontrollorgan, se kommentar til § 43.
Av andre ledd tredje punktum følger det at det i
forskrift kan gjøres unntak fra innsyn i etterret
ningsregistre. For etterretningsregistre vil det i
praksis i alle tilfeller være nødvendig å gjøre unn
tak av hensyn til kriminalitetsbekjempelsen, og det
er derfor åpnet for at generelt unntak kan gjøres i
forskrift. Etter første og andre punktum må unntak
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gjøres etter en konkret vurdering i det enkelte
tilfellet. Det er imidlertid ikke noe i veien for at
politiet gir innsyn i etterretningsregistre, dersom
taushetspliktsreglene åpner for dette og såfremt
vernet av andre personer ikke tilsier det motsatte,
jf. første punktum. For opplysninger som oppbeva
res i henhold til § 9, 4-månedersregelen, er innsyn
absolutt unntatt. Politiet kan ikke gi innsyn i slike
opplysninger. Dette samsvarer med den snevre ut
leveringsadgangen disse opplysningene er under
lagt, jf. lovutkastet § 9 andre ledd andre og tredje
punktum.
Av tredje ledd følger en ufravikelig innsynsrett.
Av nr. 1 følger at den registrerte alltid har innsyn i
opplysninger i reaksjonsregisteret. Dette er uan
sett opplysninger som er kjent for den registrerte,
og det er ikke til skade for verken kriminalitets
bekjempelsen eller andre at vedkommende får tilgang til disse opplysningene. Bestemmelsen må
ses i sammenheng med fjerde ledd, som er kom
mentert nedenfor. Av nr. 2 følger at den registrerte
har innsyn i biologiske identifikasjonsegenska
per. Hva som skal anses som biologiske identifika
sjonsegenskaper er nærmere beskrevet i punkt
13.11. Den registrerte vil være kjent med at slike
opplysninger er registrert, og bør derfor ha innsyn
i disse. Av nr. 3 følger at det er innsyn i opplysnin
ger som utleveres til private i deres interesse. Hvis
politiet eller påtalemyndigheten mener opplys
ningen er av en slik karakter at den kan utleveres
til private i deres interesse, må også den registrer
te få innsyn. Dette innebærer at den registrertes
innsynsrett i straffesak blir utvidet dersom politiet
velger å utlevere opplysningene i privates inter
esse før saken er avsluttet. For offentlige organer
antas innsynsretten ivaretatt gjennom alminnelige
innsynsregler. Er det private organet et kontroll
organ, går regelen i andre ledd tredje punktum
foran den ubetingede innsynsretten, slik at unntak
kan gjøres der det er nødvendig av hensyn til kon
trollorganet.
Ved innsyn bør den registrerte normalt få opp
lysningene skriftlig. Av fjerde ledd fremgår at opp
lysninger fra reaksjonsregisteret skal gis muntlig.
Bestemmelsen skal forhindre at den registrerte i
realiteten kan fremskaffe en politiattest, selv om
det ikke er hjemmel for det.
Det vises for øvrig til fremstillingen i kapittel
16. Saksbehandlingsregler for begjæring om inn
syn følger av § 48. Blant annet må begjæringen
angi hvilke behandlinger det ønskes innsyn i, hvil
ket henger sammen med at ett og samme organ
kan være behandlingsansvarlig for flere systemer.

Til § 45. Sletting og sperring av opplysninger som
ikke lenger er nødvendige for politiet
Første ledd første punktum oppstiller hovedregelen
om at opplysninger ikke skal oppbevares lenger
enn det som er nødvendig ut fra formålet med
behandlingen. Bestemmelsen korresponderer
med kvalitetskravene i § 7 første ledd nr. 3. Be
stemmelsens hovedregel er at opplysningene skal
slettes, men den praktiske hovedregel vil muligens
være at opplysningene overføres til arkivverket, jf.
andre punktum. For mer om arkivreglenes anven
delse på politiet, se punkt 17.2 og 5.3. Bestemmel
sen må ses i sammenheng med forslag til unntaket
i arkivloven § 9 bokstav d i.f.
Opplysninger som skal slettes etter § 45 har
ingen andre mangler enn at de er «gått ut på dato».
Opplysninger med andre mangler behandles etter
§ 46.
Begrepet nødvendig skal ikke tolkes så strengt
at det er en absolutt forutsetning for saken at opp
lysningen behandles, men det kan heller ikke være
tilstrekkelig at politiet finner det hensiktsmessig å
oppbevare opplysningen. I utgangspunktet må det
være et konkret og saklig behov for å behandle
opplysningen. Dette er nærmere drøftet i punkt
17.3.4.2.
Ofte vil det være vanskelig konkret å fastsette
når en opplysning ikke lenger er nødvendig for
formålet, og for mange behandlinger må det lages
regler i form av forskrifter med en absolutt slette
frist, hvor slettefristen er basert på når de fleste
opplysninger ikke lenger antas å være nødvendige.
Kan det påvises at opplysningene er nødvendige
etter dette, bør det være adgang til å oppbevare
dem. Likeledes må opplysningene slettes før tids
fristen dersom det kan fastslås at de ikke er nød
vendige. Det er ingen plikt til kontinuerlig ajour
føring av opplysningene, men de må kontrolleres
før de brukes, se § 7. Opplysninger som oppbeva
res etter § 9 skal slettes etter 4 måneder, jf. tredje
punktum, dersom det ikke er en annen hjemmel til
å behandle opplysningene. Dette gjelder selv om
politiet ikke har hatt kapasitet til å arbeide med
opplysningene, har forlagt dem eller av andre
grunner ikke har gjort noe med opplysningene.
Av andre ledd fremgår at politiet og påtalemyn
digheten selv kan oppbevare opplysningen til his
toriske, statistiske og vitenskaplige formål, der
som samfunnets interesser klart overstiger de
ulempene behandlingen kan medføre for den en
kelte. Er mengden ikke-verifiserte opplysninger
stor skal det svært mye til før samfunnsinteressene
overstiger ulempene behandlingen kan medføre
for den enkelte. Men det vil alltid være mulig å
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behandle opplysningene uidentifiserte. Av andre
punktum fremgår at det skal tilstrebes at det ikke
er mulig å identifisere den som er registrerte i
henhold til andre ledd lenger en nødvendig. Dette
er imidlertid et generelt prinsipp som også må
antas å gjelde ellers.

Til § 46. Retting, sletting og sperring av
opplysninger beheftet med feil eller mangler
Bestemmelsen regulerer sletting av opplysninger
som har en form for feil eller mangel. Mens første
ledd omhandler mangler som kan rettes opp, omhandler andre ledd feil som ikke lar seg reparere.
Oppdelingen er basert på hvilken videre behand
ling opplysningene skal ha. For nærmere om skil
let mellom de forskjellige feil og mangler, se punkt
17.1.3. At opplysninger med feil og mangler har
egne regler for retting, sperring og sletting er ba
sert på at de senere kan bli nødvendige som doku
mentasjon i forbindelse med feil som er begått på
bakgrunn av de uriktige opplysningene.
Av første ledd fremgår at den behandlingsan
svarlige skal rette mangelfulle opplysninger enten
av eget tiltak eller på begjæring fra den registrerte.
Det er ikke et vilkår for retting at feilen har noen
betydning for den registrerte. Opplysningene skal
rettes ved at mangelfulle opplysninger markeres
og suppleres med korrekte opplysninger, jf. første
ledd andre punktum, i motsetning til unødvendige
opplysninger, som skal slettes eller overføres til
arkivverket. Årsaken er at de mangelfulle opplys
ningene senere kan ha betydning som dokumenta
sjon, se nærmere punkt 17.4.4.1. Opplysninger
som åpenbart ikke kan ha betydning som doku
mentasjon, skal slettes, jf. første ledd tredje punktum, se punkt 17.4.4.2.
Når opplysninger som tidligere er rettet ved
overstrykning og tilføying (i henhold til § 46) går
ut på dato, slik at de ikke lenger er nødvendige,
skal de enten slettes eller overføres til arkivverket i
henhold til § 45.
Av andre ledd følger at opplysninger som ikke
lar seg reparere skal slettes eller sperres. Det samme gjelder opplysninger som er ervervet i strid
med annen lovgivning eller av andre grunner ikke
kan behandles av politiet og påtalemyndigheten, jf.
andre punktum. For at opplysningene skal slettes,
må for det første både politiet/påtalemyndigheten
og den registrerte samtykke, jf. tredje ledd, hvilket
forutsetter at opplysningene er av en slik karakter
at det kan gis innsyn i dem. Samtykket må være
skriftlig, og skal ellers forstås i henhold til politire
gisterlovens definisjon av begrepet, jf. § 2 nr. 7.
Den behandlingsansvarlige må forklare den regist
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rerte betydningen av at opplysningene slettes, noe
som i praksis vil bety at det i ettertid ikke er mulig
å dokumentere skade den registrerte har vært ut
satt for på grunn av feil registrering. For mer om
dette, se punkt 17.4.4.5. Hvis ikke begge parter
samtykker, skal opplysningene sperres. Bruken av
sperrede opplysninger er nærmere regulert i § 47.
For mer om opplysninger med feil som ikke lar seg
reparere, se punkt 17.4.4.3.
For det andre må det før opplysningene skal
slettes også tas stilling til om opplysningene faller
innenfor arkivlovgivningen. Hvis opplysningene er
arkivverdige, følger det av fjerde ledd at Riksarki
varen skal høres før endelig vedtak treffes. Vedtak
kan treffes både av Datatilsynet og den behand
lingsansvarlige. Bestemmelsen må ses i sammen
heng med det foreslåtte unntaket i arkivloven § 9
og §18.

Til § 47. Bruk av opplysninger som er sperret
Det er kun opplysninger med feil eller mangler
som blir sperret, se § 46, og dette må være bestem
mende for bruk av de sperrede opplysningene. Av
første ledd første punktum fremgår at sperrede opp
lysninger kun kan brukes dersom det er nødven
dig for den registrerte, politiet eller påtalemyndig
heten for å dokumentere hva som ble behandlet av
opplysninger. Det er med andre ord notoritetshen
syn som ivaretas gjennom en slik regel. Et typisk
eksempel vil være til et erstatningskrav, jf. § 57.
For øvrig skal det fastsettes sletteregler for opplys
ningene før de sperres basert på når opplysninge
ne ikke lenger kan antas å være nødvendige. Sper
rede opplysninger oppbevares hos Riksarkivaren.
Bestemmelsen refererer seg til sletting eller
sperring av opplysninger, og ikke dokumenter,
som i helseregisterloven og personopplysningslo
ven. Bakgrunnen er at opplysninger også kan fin
nes i registre som nødvendigvis ikke faller innen
for dokumentbegrepet.
Andre ledd regulerer situasjoner der det er øns
ke om å benytte sperrede opplysninger i straffesak
eller forebyggende øyemed. Det er en meget be
grenset adgang til å benytte opplysninger i straffe
sak eller i forebyggende virksomhet som her fo
reslås, nemlig dersom strafferammen er over 10 år
og opplysninger kan identifiseres av politiet. For
nærmere om vilkårene, se punkt 17.6.1. Straffepro
sesslovens regler om utleveringspålegg i §§ 210
flg. foreslås å komme til anvendelse så langt de
passer.
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Til § 48. Saksbehandlingsregler for innsyn, retting
sperring og sletting
Det foreslås felles saksbehandlingsregler for inn
syn, retting, sperring og sletting, og reglene er
nærmere omtalt i punkt 16.3.8 og punkt 17.7.
Av første ledd fremgår at begjæringen må rettes
til politi eller påtalemyndighet og at den må være
skriftlig. Det er den behandlingsansvarlige som
skal ta stilling til begjæringen, da det må antas at
vedkommende har best kunnskap om behandlin
gen. Personvernombudet bør ha en sentral rolle
ved behandlingen av slike begjæringer. Det er
imidlertid ikke krav om at den behandlingsansvar
lige selv svarer. Noen ganger kan det være nød
vendig at andre svarer, jf. tredje ledd. Henvendel
sen må angi spesifikt hvilke behandlinger den gjel
der. Politiet må behandle begjæringen selv om den
omfatter en rekke behandlinger, med mindre det
må antas å være ren sjikane eller et forsøk på å
lamme systemet. På samme måte som for politiat
tester må den som retter en begjæring identifisere
seg på en tilstrekkelig måte, og i enkelte tilfeller
kan personlig fremmøte være nødvendig, se nær
mere punkt 15.11.1.3.
I henhold til andre ledd skal opplysninger gis
skriftlig, med mindre annet fremgår av forskrift.
Opplysninger fra reaksjonsregisteret skal alltid gis
muntlig for å unngå omgåelse av politiattestbe
stemmelsene, jf. tredje punktum. Regelen stiller
særlige krav til etablering av rutiner for å sikre
tilstrekkelig identifisering av den som ber om inn
syn.
Av tredje ledd fremgår at politiet skal gi en be
grunnelse som ikke tilkjennegir at det foreligger
en registrering, dersom en begjæring ikke tas til
følge. Skal et unntak fra informasjonsrett og inn
synsrett av hensyn til kriminalitetsbekjempelsen
og vernet av andre fungere effektivt, er politiet
avhengig av å kunne behandle og besvare begjæ
ringer på en slik måte at det ikke røper om den
som begjærer innsyn er registrert hos politiet. Det
samme gjelder begjæringer om retting, sperring
og sletting. At politiet pålegges en plikt, er begrun
net i at unntak gjøres av hensyn til kriminalitetsbe
kjempelsen eller vernet av andre, og i slike tilfeller
må det også gis en alternativ begrunnelse. Av samme grunn er det ikke oppstilt detaljerte regler om
hvor henvendelser må rettes, se nærmere punkt
16.3.8.5.

Kapittel 7. Meldeplikt, klage, tilsyn og
sanksjoner

Generelt
Kapittelet har egne bestemmelser om klage og
erstatning. Begge regelsett kommer i tillegg til de
alminnelige regler om klage og erstatning.
Reglene om tilsyn er viktige bestemmelser for
å oppfylle de kravene som følger av EMK artikkel
8. Datatilsynets tilsynskompetanse vil etter forslaget bli begrenset av politiregisterlovens anvendel
sesområde, og Datatilsynet har således ikke til
synsfunksjoner i den enkelte straffesak, kun i straf
fesakssystemer, se nærmere nedenfor.

Til § 49. Meldeplikt
Meldeplikten er nærmere omtalt i kapittel 19. Det
er en behandling som skal meldes, og hva som skal
anses som en behandling, og således utløser mel
deplikt, er nærmere beskrevet i punkt 19.6.1.
I henhold til første ledd første punktum skal den
behandlingsansvarlige melde alle behandlinger til
Datatilsynet 30 dager før behandlingen starter. Det
er mulig å sende melding elektronisk, dersom sik
kerhetstiltakene er gode nok. Det er også adgang
til å pålegge politiet å melde til andre organer i
tillegg til Datatilsynet, se punkt 19.8.2.
Hensikten med meldeplikten er å utfylle de ge
nerelle reglene i forskrift med konkrete opplysnin
ger om hvordan behandlingen gjennomføres, og at
disse blir tilgjengelig for offentligheten. For sentra
le systemer skal det sendes både hovedmelding og
tilslutningsmelding. Tilslutningsmeldingen skal
vise hvem som er tilknyttet det sentrale systemet
og hvilke sikkerhetsrutiner som finnes, se punkt
19.6.2.
Behandling som skjer i tilknytning til en enkelt
straffesak er unntatt meldeplikt, jf. første ledd tredje
punktum. Årsaken er at det i svært mange straffe
saker opprettes egne behandlinger. Egne registre
og oversikter som utarbeides i straffesak er såle
des ikke meldepliktig. Behandlingen er imidlertid
underlagt lovens andre regler, herunder informa
sjonssikkerhetsbestemmelsene.
Opplysninger som behandles etter § 9 kan enten meldes separat, eller det kan fremgå av andre
meldinger hvilke regler som gjelder for disse opp
lysningene, se nærmere punkt 19.6.4.
I andre ledd er det visse saksbehandlingsregler
for meldingen. Blant annet må det utarbeides skje
ma som meldingen skal sendes på. Meldeplikten
skal ikke være for omfattende, og det er de mest
sentrale forholdene som skal tas med, slik det
fremgår av andre punktum. Hensikten med mel
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dingen er blant annet å gjøre det mulig for den
enkelte å utøve sine rettigheter, og for tilsynsorga
net å gjøre sitt arbeid. Nærmere om meldingens
innhold i punkt 19.7.
Datatilsynet skal føre en offentlig fortegnelse
over alle behandlinger politi og påtalemyndighet
har meldt, jf. tredje ledd, slik at allmennheten kan
gjøre seg kjent med behandlingene. Fortegnelsen
skal inneholde alle opplysninger i meldingen, med
unntak av de deler av meldingen som det er nød
vendig å gjøre unntak fra av hensyn til kriminali
tetsbekjempelsen, jf. tredje ledd andre punktum.
Vurderingen er en noe annen enn ved unntak etter
informasjons- og innsynsbestemmelsene, fordi det
her er snakk om generell informasjon om behand
lingen, og ikke om den enkelte person. Det skal
således mer til for å gjøre unntak. Det kan for
eksempel være nødvendig å gjøre unntak for meto
debeskrivelser og opplysninger om sikkerhet.
Unntak kan også gjøres dersom det kunne skade
rikets sikkerhet, landets forsvar eller forholdet til
fremmede makter dersom opplysningene ble
kjent.
Skal den behandlingsansvarlige gjøre endringer i noe som fremgår av meldingen, må det først
sendes ny melding, jf. fjerde ledd første punktum. Ut
over dette må det sendes ny melding 3 år etter
forrige melding ble sendt, jf. fjerde ledd andre punktum. Er det ingen endringer når tidspunktet for
fornyet melding er kommet, sendes det kun be
skjed om dette. Fristen løper fra forrige fullstendi
ge melding ble sendt, og mindre endringer tas
ikke i betraktning i forhold til 3-årsfristen.

Til § 50. Klageadgang
Bestemmelsen om klageadgang i politiregisterlo
ven kommer i tillegg til den alminnelige klagead
gangen etter forvaltningsloven og straffeprosesslo
ven, og bestemmelsen i § 50 er således ikke ut
tømmende.
Første ledd gjelder utenfor den enkelte straffe
sak. Politidirektoratet er som hovedregel internt
klageorgan, men i den grad det klages på Politi
direktoratets avgjørelse må femte ledd komme til
anvendelse, slik at klagen går til overordnet organ.
Det er ikke et vilkår at klager vet at han er regist
rert. Også den som antar seg registrert har klage
adgang, for eksempel på avslag på innsyn.
Etter nr. 1 kan avgjørelser om vandelskontroll
påklages. Det kan for eksempel være dersom det
er markert flere saker etter § 34. For det tilfellet at
det er Politidirektoratet som har besluttet at flere
opplysninger skal anmerkes på en politiattest i
henhold til § 34, må § 50 femte ledd komme til
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anvendelse, slik at det er mulig å påklage avgjørel
sen til overordnet forvaltningsorgan.
Etter nr. 2 kan den registrerte påklage brudd
på taushetspliktsreglene utenfor den enkelte straf
fesak. «Den registrerte» må her forstås slik at det er
den personopplysningene gjelder som er klage
berettiget. En klage på taushetsplikten har til hen
sikt å få fastslått hvorvidt det foreligger brudd på
taushetspliktsregelen, som igjen kan få rettslige
konsekvenser, se punkt 20.5.2.4. Klage på brudd
på reglene om utlevering av opplysninger i motta
kerorganets interesse, vil være en klage på brudd
på taushetspliktsreglene, og kan gis oppsettende
virkning etter fjerde ledd.
Etter nr. 3 kan den registrerte påklage innsyn,
retting, sperring og sletting, og det er da særlig
avslag på en begjæring som er aktuelt. Bestemmel
sen omfatter i praksis alle brudd på loven, hvor den
registrertes anførsel er at hans personopplysnin
ger må slettes. Av nr. 4 fremgår at den registrerte
kan påklage avgjørelser om erstatning. Regelen
må forstås slik at det både er den som har fått og
den som ikke har fått erstatning som er klage
berettiget, og det må blant annet være mulig å
klage både på et avslag og beløpets størrelse.
Andre ledd gjelder adgangen til å påklage
brudd på taushetsplikten i en enkelt straffesak.
Adgangen er den samme som utenfor straffesak,
men det er overordnet påtalemyndighet som er
klageorgan. Også før politiregisterloven har på
talemyndigheten vært klageorgan for klager på be
handlingen av den enkelte straffesak. Politidirek
toratet vil derimot være klageorgan for brudd på
reglene for straffesakssystemene, se punkt 20.4 og
8.7.
Av tredje ledd følger at klagebehandling på av
gjørelse om innsyn, retting, sperring og sletting
skal forelegges Datatilsynet før klagen avgjøres,
da dette faller innenfor Datatilsynets kjernekompe
tanse.
I de tilfeller hvor den behandlingsansvarlige
har informasjonsplikt etter § 43 andre ledd, kommer forvaltningsloven § 42 til anvendelse, slik at
det kan besluttes at vedtak ikke skal iverksettes før
klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf. fjerde
ledd. Videre er det gitt fullmakt til Kongen til å gi
nærmere regler om slik utsatt iverksettelse.
Av femte ledd følger at forvaltningslovens kp. VI
om klage og omgjøring gjelder så langt de passer.
Videre er det i § 63 gitt hjemmel for at det kan
gjøres unntak fra forvaltningslovens regler i for
skrift.
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Til § 51. Politiets handleplikt ved feil eller mangler

Til § 53. Datatilsynets oppgaver. Pålegg

Bestemmelsen korresponderer med personopp
lysningsloven § 27, og er nærmere omhandlet i
punkt 17.4.5. Bestemmelsen må ses i sammen
heng med retten til å kreve erstatning i § 57.
Bestemmelsen pålegger den behandlingsan
svarlige en plikt til så langt som mulig å sørge for
at feilen ikke får betydning for den registrerte.
Hvilke tiltak som er nødvendige, må vurderes kon
kret i den enkelte sak, og politiet må ta opp til
vurdering de ønsker den som er utsatt for feilen
har. Det kan for eksempel være av stor betydning
for ham å få en skriftlig bekreftelse på feilen, og i
så fall bør dette om mulig imøtekommes. Andre
ganger kan det være nødvendig å gå ut med infor
masjon i pressen.
Er opplysningene utlevert til personer utenfor
politi og påtalemyndighet skal disse varsles, jf.
andre punktum. Dette nødvendiggjør at politiet har
oversikt over opplysninger som er utlevert. Feil
kan skje uten at den som rammes umiddelbart er
kjent med det. Er opplysningene utlevert, skal poli
tiet også varsle den registrerte, forutsatt at ved
kommende har innsyn i opplysningene, jf. tredje
punktum. Er opplysningene ikke utlevert, kan poli
tiet selv korrigere uten varsel.

I første ledd gis Datatilsynet kompetanse til å på
legge den behandlingsansvarlige at en behandling
av opplysninger i strid med loven skal opphøre
eller stille vilkår som må oppfylles for at behandlin
gen skal være i samsvar med loven. Påleggskom
petansen omfatter i utgangspunktet hele lovens
virkeområde, med de unntak som fremgår av første
ledd andre punktum. Se også nærmere punkt
21.5.3.2. For det første kan Datatilsynet ikke gi
pålegg om innsyn i opplysninger som er unntatt
innsynsrett etter § 44. Unntaket fra innsynsrett er i
disse tilfellene basert på en politifaglig vurdering
og således bør ikke Datatilsynet ha påleggskompe
tanse. I praksis innebærer dette at politiet og på
talemyndigheten selv har kontroll over innsyn i
registrene. Datatilsynet kan imidlertid pålegge ret
ting, sperring eller sletting, dersom vilkårene for
dette er oppfylt. For det andre kan Datatilsynet
ikke gi pålegg om taushetsplikt. Dette er et om
råde hvor Datatilsynet heller ikke har påleggskom
petanse etter personopplysningsloven. Det vil i
praksis innebære at Datatilsynet er avskåret fra å
stanse utlevering av opplysninger, for eksempel i
mottakerorganets interesse. For det tredje kan
Datatilsynet etter forslaget heller ikke gi pålegg
om overholdelse av vandelskontrollreglene.
Etter andre ledd kan Datatilsynets vedtak på
klages til Personvernnemnda. Dette er i samsvar
med regelen i SIS-loven § 23 andre ledd, og hoved
regelen i personopplysningsloven § 42 fjerde ledd.
Siden det kun er vedtak som kan påklages, vil det
for alle praktiske formål være den behandlingsan
svarlige, det vil si politimesteren eller sjef for sæ
rorgan, som har klagerett.

Til § 52. Datatilsynets oppgaver. Tilsyn
Etter første ledd er Datatilsynet gitt full tilsynskom
petanse overfor det alminnelige politi og påtale
myndighet. EOS-utvalget er i henhold til EOS-loven tilsynsorgan for PST, slik det også fremgår av
lovutkastet § 62. For mer om dette, se punkt 21.5.2.
Av andre ledd fremgår at Datatilsynet etter be
gjæring fra en fysisk eller juridisk person kan kon
trollere om opplysninger om vedkommende er be
handlet i samsvar med loven. Som tilsynsorgan har
Datatilsynet ingen plikt til å behandle en henven
delse, på samme måte som klageorgan har, se
nærmere punkt 21.5.2.2. Det er ikke krav om at
den registrerte påklager vedtaket før han henven
der seg til Datatilsynet, og den registrerte kan velge mellom å påklage eller henvende seg til til
synsorganet. Påklages vedtaket, skal Datatilsynet
uttale seg før det fattes ny avgjørelse, jf. § 50 tredje
ledd. Det er ikke særskilt fastsatt at klageorganet
skal høres dersom Datatilsynet mottar en henven
delse, men skal Datatilsynet utføre sine tilsynsopp
gaver på en hensiktsmessig måte, må de uansett
ha god kontakt med behandlingsansvarlig.

Til § 54. Tilgang til opplysninger
Etter første ledd kan både Datatilsynet og Person
vernnemnda kreve opplysninger som er nødvendi
ge for at de skal kunne gjennomføre sine oppga
ver. Regelen er en absolutt forutsetning for en ef
fektiv tilsynsordning. I andre ledd er det utdypet at
tilsynsorganene også kan kreve tilgang til steder
og hjelpemidler, og gjennomføre kontroller. Politi
et og påtalemyndigheten må bistå i den grad det er
nødvendig.

Til § 55. Taushetsplikt for og politiattest fra
ansatte i tilsynsmyndighetene
Personer hos Datatilsynet og Personvernnemnda
som får tilgang til opplysninger underlagt taushets
plikt etter kp. 4, er underlagt samme taushetsplikt.
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Brudd på taushetsplikten er straffbart etter straffe
loven § 121. Personer som gjennom tilsyn får tilgang til opplysninger skal ha plettfri vandel og det
kan kreves uttømmende politiattest i henhold til
§ 33.

Til § 56. Personvernombud
I henhold til første ledd må den behandlingsansvar
lige ha et personvernombud. Et personvernombud
kan selvfølgelig være ansvarlig for flere behandlin
ger. Det er imidlertid viktig med nærhet til be
handlingsansvarlig, den med det daglige ansvaret
og brukerne av systemet.
Personvernombudets rolle er fleksibel, men
den skal, i henhold til andre ledd, være både rådgi
vende og kontrollerende i forhold til den behand
lingsansvarlige og den enkelte som behandler opp
lysningene, og ansettelsesforholdet må innrettes
slik at det er mulig å gjennomføre disse oppgave
ne. Det vises for øvrig til punkt 21.8.

Til § 57. Erstatning
Etter første ledd er den behandlingsansvarlige
objektivt ansvarlig for det økonomiske tapet som
den skadelidte påføres som følge av at opplysnin
ger er behandlet i strid med bestemmelser i eller i
medhold av loven. I vurderingen av det økonomis
ke tapet må det ses hen til de alminnelige reglene i
skadeserstatningsloven § 3-1. Det er skadelidte
som må dokumentere årsakssammenheng etter
de alminnelige reglene, og føre bevis for tapets
størrelse. Beregningen av tapet skal skje i samsvar
med prinsippene i § 3-1.
Av første ledd andre punktum følger at brudd på
taushetsplikten følger de alminnelige erstatnings
reglene. Årsaken er at brudd på taushetspliktsreg
lene ligger dårlig til rette for objektivt ansvar, da
reglene i betydelig grad åpner for skjønn.
Etter andre ledd kan skadelidte få erstattet ikke
økonomisk tap (oppreisning), med mindre politiet
eller påtalemyndigheten kan bevise at det ikke
skyldes feil eller forsømmelse på den behandlings
ansvarliges side. Det er ikke enhver feil som skal
lede til oppreisning, men det må være mer spesiel
le omstendigheter, se nærmere punkt 22.2.5.2.
I henhold til tredje ledd første punktum settes
krav om erstatning frem for den behandlingsan
svarlige. Den behandlingsansvarliges vedtak kan
klages inn for Politidirektoratet, jf. § 50. Det fo
reslås en særskilt foreldelsesregel for erstatnings
kravet, jf. tredje ledd første punktum, slik at kravet
må settes frem ett år etter at den skadelidte fikk
kunnskap om de forhold som begrunner kravet.

379
Kapittel 26

Har skadelidte også vært siktet i en straffesak,
kan han ha mulighet til å kreve erstatning etter
både straffeprosessloven og politiregisterloven.
Det forutsetter imidlertid at den skadevoldende
handling er av en slik art at den omfattes av poli
tiregisterlovens anvendelsesområde, se nærmere
punkt 22.2.4.2. Kan en tidligere siktet kreve erstat
ning etter politiregisterlovens regler, kommer
straffeprosesslovens saksbehandlingsregler til an
vendelse, jf. tredje ledd andre og tredje punktum.
Selv om det ikke fremgår direkte av lovteksten,
kommer de alminnelige reglene om bortfall eller
nedsettelse av erstatning på bakgrunn av siktedes
eget forhold til anvendelse.

Kapittel 8. Politiets sikkerhetstjeneste

Generelt
I dette kapittelet gis særbestemmelser for PST.
Det følger av lovforslaget § 3 andre ledd at lovens
system er at dens generelle bestemmelser gjelder
for PST, med de avvik og særregler som følger av
dette kapittelet.

Til § 58. Nødvendighetskravet for Politiets
sikkerhetstjeneste
Bestemmelsen gir særregler for PST om når det er
nødvendig å behandle opplysninger. Den erstatter
således § 5 på PSTs område, hvilket er grunnen til
at første og andre ledd er tilnærmet identiske med
§ 5 nr. 1 og nr. 2.
Tredje ledd gir den materielle særregel på samme måte som § 5 nr. 3 angir når nødvendighetskra
vet er oppfylt utenfor de enkelte straffesaker. Be
hovet for særregel på PSTs område, og den nær
mere begrunnelse for innholdet i bestemmelsen,
er gitt fyldig omtale i kapittel 23, nærmere bestemt
punkt 22.3.1 og 22.3.2.
Tredje ledd nr. 1 bokstav a angir først at nødven
dighetskravet er oppfylt når kriteriene for oppret
telse av såkalt «forebyggende sak» er oppfylt, jf.
Justisdepartementets rundskriv G- 80/99, det vil si
at det er rimelig grunn til å undersøke om noen
forbereder et straffbart forhold som PST har til
oppgave å forebygge. Det dreier seg underforstått
om den straffrie forberedelse til straffbare forhold.
Er det rimelig grunn til å undersøke om noen ut
fører en forberedelseshandling som er gjort straff
bar, vil vilkårene etter straffeprosessloven § 224
for å innlede etterforsking være oppfylt. «Rimelig
grunn» må forstås på samme måte som i straffepro
sessloven § 224, i den forstand at det er et krav om
objektive holdepunkter, sannsynlighet og for
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holdsmessighet, samt et krav om at behandlingen
er saklig begrunnet. Men bestemmelsen omfatter
også det som skjer forut for opprettelse av forebyg
gende sak, jf. henvisningen til at det er nødvendig i
forebyggende øyemed å behandle opplysninger av
betydning for arbeidsoppgavene i politiloven
§ 17b, hvilket er PSTs hovedoppgaver.
I tredje ledd nr. 1 bokstav b er det omtalt utlen
dinger som det av sikkerhetsmessige grunner er
nødvendig å behandle opplysninger om. Bestem
melsen innebærer ingen utvidet hjemmel for PST
til å registrere utlendinger, sett i forhold til dagens
regelverk og praksis. Det vises her blant annet til
overvåkingsinstruksen 19. august 1994 § 4 første
ledd siste punktum, hvoretter tjenesten i samar
beid med utlendingsmyndighetene skal foreta
nødvendig kontroll med tilreisende og fastboende
utlendinger. Som påpekt under punkt 23.3.2.3 fin
ner imidlertid utvalget at det vil være i godt sam
svar med EMKs krav til forutberegnelighet at det
inntas en egen regel om adgangen til å behandle
opplysninger om utlendinger. Hva angår begrepet
«utlending», vises til definisjonen i utlendingsloven
av 24. juni 1988 nr. 64 § 48, hvoretter utlending er
enhver som ikke er norsk statsborger. Det følger
av utlendingsloven kapittel 8 at adgangen til å nek
te utlending opphold av sikkerhetsmessige grun
ner også gjelder for utlendinger som omfattes av
EØS-avtalen, jf. utlendingsloven § 51 siste ledd.
Med referansepersoner i Norge for utlendinger
menes herboende personer som utlendingen opp
gir i sin søknad om visum, oppholds- eller arbeids
tillatelse med videre eller om politisk asyl.
Tredje ledd nr. 2-4 viser til PSTs oppgaver etter
politiloven § 17c. Det bemerkes at også oppgaven
om samarbeid med utenlandske myndigheter, jf.
politiloven § 17c nr. 2, kan gi en viss selvstendig
hjemmel for innhenting av opplysninger, eksem
pelvis i forhold til opplysninger om utlendinger i
utlandet som tilflyter tjenesten. Videre er utveks
ling av opplysninger en form for behandling, og
det synes under enhver omstendighet naturlig å ta
med denne samarbeidsoppgaven. Videre er akkre
ditering føyd til personkontroll i tredje ledd nr. 4,
fordi utvalget foreslår at denne oppgaven gis sær
skilt lovhjemmel.
Tredje ledd nr. 5 er en videreføring av over
våkingsinstruksen 19. august 1994 § 5 andre ledd,
der det heter at opplysninger som ikke er av inter
esse for overvåkingstjenesten, men som antas å
kunne ha interesse for det øvrige politi, skal regist
reres før de oversendes vedkommende. Dette er
en registrering av hensyn til notoritet, idet det er
ønskelig i kontrolløyemed å kunne etterspore hva
PST har gitt av opplysninger til andre deler av

politiet. Det vises for øvrig til punkt 23.5.5 i utred
ningen. Det kan for eksempel dreie seg om opplys
ninger om ulovlig narkotikahandel som PST har
mottatt i forbindelse med sitt arbeid etter politilo
ven §§ 17b og 17c. Dersom det på et senere tids
punkt skulle vise seg at slike opplysninger likevel
er av sikkerhetsmessig interesse – for eksempel
fordi narkotikahandelen senere kan knyttes til fi
nansiering av en terrorhandling – og slik sett faller
innenfor primærformålet med innhentingen av
dem, må PST ha anledning å bruke dem igjen.
Man kan eventuelt gjennom forskrift regulere ad
gangen til slik gjenbruk i forhold til tilfeller hvor
opplysningene er slettet hos den del av politiet som
opprinnelig mottok dem, fordi de er blitt ansett å
ikke lenger være nødvendige å behandle, eller av
samme grunn ville vært slettet hos PST. Person
vernmessig skiller imidlertid en slik gjenbruk seg
klart fra de tilfellene av sekundærbruk hvor opp
lysningene enten ikke er innhentet til politimessi
ge formål, eller er sperret fordi de i utgangspunk
tet led av irreparable mangler. Etter tredje ledd nr.
5 er det opplysninger som i utgangspunktet ble
innhentet primært for utførelsen av PSTs oppga
ver, men som på innhentingstidspunktet fremsto
som unødvendige for PST.
Politiets sikkerhetstjeneste kan i tilfeller som
nevnt i tredje ledd behandle opplysninger om per
soner, grupper, organisasjoner og annen virksom
het som har saklig sammenheng med undersøkel
sens formål.

Til § 59. Tidsbestemt unntak fra kravene til
formålsbestemthet, nødvendighet og relevans
Bestemmelsen tilsvarer den alminnelige 4-månedersregelen som foreslås innført i § 9. Om forståel
sen av regelen på PSTs område, vises særlig til
punkt 23.4.3 i utredningen. For øvrig gjelder de
samme reglene som for det alminnelige politiet, jf.
andre ledd.

Til § 60. Informasjonsplikt og innsynsrett
Bestemmelsen gjør unntak fra de alminnelige be
stemmelser om informasjonsplikt og innsynsrett
for så vidt gjelder PST. Hva angår begrunnelsen,
vises særlig til punkt 23.6.2. Bestemmelsen gir
ingen begrensning i den adgangen kontrollutval
get i henhold til lov om kontroll med etterret
nings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten har til
å gi uttalelse til enkeltpersoner og organisasjoner
som klager over forhold vedrørende PST.
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Til § 61. Personkontroll
Utgangspunktet ved PSTs personkontroll er at
man sjekker vedkommende som skal klareres mot
allerede innhentede opplysninger som befinner
seg i PSTs systemer. Bestemmelsen gjenspeiler at
bruk av opplysninger til personkontroll i vesentlig
grad innebærer en sekundærbruk av opplysninger
som tidligere er innhentet til PSTs øvrige formål,
som oftest etterforsking eller forebyggende virk
somhet. Bare unntaksvis er det aktuelt å behandle
opplysninger som har personkontroll som sitt pri
mære formål. Bestemmelsen, som er en oppføl
ging av forslaget fra Danielsen-utvalget, jf. NOU
1998: 4, er ment å regulere i hvilke situasjoner det
kan tillates at personkontroll er primærformålet,
og når det ikke kan. Av bestemmelsens andre ledd
følger at PST kan gå utenfor sine egne registre og
innhente nye opplysninger i forbindelse med en
aktuell sak om personkontroll. Av første ledd føl
ger derimot at PST ikke har anledning å forhånds
registrere opplysninger til bruk for en mulig frem
tidig personkontroll, når opplysningen ellers ikke
er nødvendig for PSTs formål. Forhåndsregistre
ring av opplysninger i personkontrolløyemed har
man som kjent heller ikke foretatt i PST siden
slutten av 1970-tallet. Mottar PST opplysninger
som synes å ha betydning i personkontrollsam
menheng, uten at det av hensyn til andre formål
ville vært nødvendig å behandle dem, eksempelvis
om misbruk av alkohol eller andre rusmidler, jf.
sikkerhetsloven § 21 første ledd bokstav e, må tje
nesten imidlertid kunne sjekke om de gjelder en
person som allerede er sikkerhetsklarert. I så fall
må opplysningene kunne behandles på vanlig
måte, jf. § 61 andre ledd andre punktum.
Unntatt fra slik sekundærbruk til personkon
troll er opplysninger som stammer fra kommuni
kasjonskontroll, jf. straffeprosessloven § 216i.

Til § 62. Klage og tilsyn
Det følger av lovforslaget § 2 andre ledd at loven
foreslås å gjelde for PST med de unntak og særbes
temmelser som fremgår av §§ 58-63. Som det frem
går av punkt 23.12 går utvalget inn for at det ikke
etableres nye klage- og tilsynsordninger for PST.

Kapittel 9. Forskrifter

Til § 63 Forskrifter
I denne bestemmelse angis forskrifter både av ma
teriell og administrativ karakter. Det vises til kapit
tel 24.
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Kapittel 10. Overgangsregler

Til § 64. Overgangsregler
Av første ledd følger det at Kongen kan gjøre unn
tak fra krav til sporbarhet. Dette er tenkt som en
overgangsregel, for eksempel dersom et gammelt
system er bestemt å skulle byttes ut, kan det gjøres
unntak for kravene til sporbarhet i det gamle syste
met, frem til det nye er utviklet.
Av andre ledd følger det at Kongen kan gi over
gangsregler for vandelskontroll.

26.2 Politiloven
Til § 24. Taushetsplikt
Det følger av utvalgets forslag at alle taushetsplikt
bestemmelser innenfor politiregisterlovens anven
delsesområde innarbeides i utkast til ny politire
gisterlov. Dette innebærer at politiloven § 24, slik
den lyder i dag, oppheves. Som følge av at politiets
forvaltningsvirksomhet og sivile gjøremål faller
utenfor politiregisterlovens anvendelsesområde,
har utvalget ansett det nødvendig å vurdere særre
gulering utenfor politiregisterloven av opplys
ningsflyten fra politiets forvaltningsoppgaver og sivile gjøremål til de politimessige formål. Om drøf
telsen av dette spørsmål vises til punkt 14.9.3 i
utredningen, jf. punkt 11.5.2.2. Som der nevnt, har
utvalget kommet til at de beste grunner taler for å
videreføre den regel som i dag fremgår av politilo
ven § 24 fjerde ledd nr. 1, og som bevisst ble inn
ført med politiloven, idet man i kriminalitetsbe
kjempelsesøyemed anså forvaltningsloven § 13b
nr. 3 som utilstrekkelig med tanke på å forhindre
at intern sektorisering skal avskjære tilgang til re
levant informasjon som allerede finnes innenfor
egne rekker. Forslaget vil således videreføre politi
loven § 24 fjerde ledd nr. 1 for så vidt gjelder intern
bruk av opplysninger fra politiets forvaltningsvirk
somhet og sivile gjøremål.

26.3 SIS-loven
Til § 19. Klageadgangen
Bestemmelsen endres slik at Politidirektoratet blir
klageorgan. Det må antas at det var en forglemmel
se at dette ikke ble endret ved opprettelsen av
Politidirektoratet.
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26.4 Arkivloven
Til § 9 første ledd bokstav d
Endringen innebærer at opplysninger som behandles med hjemmel i politiregisterloven § 9
(pool-opplysninger) skal slettes, og det samme
gjelder opplysninger med feil og mangler som ved
tas slettet etter politiregisterloven § 46 fjerde ledd.
Videre fremgår det at opplysninger i etterretnings
registrene skal slettes.

26.5 Straffeprosessloven
Til § 28.
Forslaget fra utvalget innebærer dels reelle og dels
formelle endringer i forhold til gjeldende regule
ring.
De formelle endringer er foranlediget av at ut
valgets forslag forener den regulering som i dag
finnes i straffeprosessloven § 28 og i påtaleinstruk
sen § 4-1. Dette innebærer at bestemmelsen både
gjelder for saker som har fått sin endelige avgjørel
se i retten, og saker som er avgjort av påtalemyn
digheten, enten i form av henleggelse eller ved
utferdigelse av forelegg, påtaleunnlatelse eller be
slutning om overføring til konfliktråd. I lovteksten
vises dette at teksten er endret fra «rettsbøker og
andre dokumenter i en straffesak som retten har av
sluttet behandlingen av» til «rettsbøker og andre do
kumenter i en avsluttet straffesak».
I gjeldende § 28 er allmennhetens rett til inn
syn i dommer som ikke er eldre enn fem år, regu
lert i andre ledd. I påtaleinstruksen § 4-1 tredje
ledd gjentas denne bestemmelse, og i tillegg gis
tilsvarende rett også for visse kjennelser. Utvalget
foreslår at påtaleinstruksens bestemmelse flyttes
over til straffeprosessloven som bestemmelsens
tredje ledd. Som annet ledd inntas påtaleinstruk
sen § 4-1 annet ledd som regulerer unntak fra inn
synsretten i første ledd. I og med at denne bestem
melse tas direkte inn i loven, blir fullmaktsbestem-

melsen i gjeldende fjerde ledd overflødig og fo
reslås følgelig opphevet.
De materielle endringer består i at siktede etter
første ledd får den samme «absolutte» rett til innsyn
i dokumenter i avsluttet straffesak som fornærme
de har etter gjeldende bestemmelse, jf. punkt
16.3.5.1. I samsvar med utvalgets generelle oppfatning om at utlevering av opplysninger til private i
mottakers interesse bør være hjemlet i lov eller
med klar hjemmel i lov, er fullmakten for Kongen
til å gi utfyllende bestemmelser snevret inn. Etter
utkastets siste ledd i § 28 skal en slik utleveringsad
gang være forankret i forskrift, og Kongen kan
bare gi slik forskrift til ivaretakelse av tungtveien
de private eller offentlige interesser, jf. punkt
14.8.6.3.

Til § 242 femte ledd
Bestemmelsen skal sikre at andre enn fornærme
de som fremmer borgelig rettskrav har samme rett
til innsyn som fornærmede. For mer om bestem
melsen, se punkt 14.8.6.3.

26.6 Konfliktrådsloven
Til § 17 første ledd
Bestemmelsen fastslår at det er adgang til å an
merke overføring til konfliktråd på uttømmende
politiattest. Dette kan skje i to tilfeller. For det
første på en uttømmende attest etter politiregister
loven § 33 nr. 1 bokstav a, det vil si inntil 2 år etter
at endelig avtale er inngått. For det andre kan over
føring til konfliktråd anmerkes i henhold til poli
tiregisterloven § 34 etter at 2-årsfristen i § 33 nr. 1
bokstav a er utløpt, dersom det viser seg nødven
dig ut fra mottakerens bruk av attesten fortsatt å
markere opplysningene. Det bør være sterke grun
ner dersom overføring til konfliktråd skal marke
res i henhold til politiregisterloven § 34, da 2 år er
tenkt som absolutt frist i de aller fleste tilfellene.
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Kapittel 27

Lovforslag
27.1 Lov om behandling av
opplysninger i politiet og
påtalemyndigheten
(politiregisterloven)
Kapittel 1. Lovens formål, definisjoner og
virkeområde

§ 1. Lovens formål
Formålet med denne loven er å bidra til god behandling av opplysninger i politiet og påtalemyn
digheten, effektiv løsning av politiets og påtale
myndighetens oppgaver, beskyttelse av personver
net og forutberegnlighet for den enkelte ved be
handlingen av opplysninger.

§ 2. Definisjoner
I denne lov forstås med
1. personopplysning: opplysning og vurdering
som kan knyttes til fysisk person,
2. behandling av opplysninger: enhver elektro
nisk eller manuell bruk av opplysninger, som
f.eks. innsamling, registrering, systematise
ring, oppbevaring, tilpasning, endring, gjenfin
ning, søking, videreformidling ved overføring,
spredning eller andre former for tilgjengelig
gjøring, sammenstilling eller samkjøring, sper
ring, sletting eller tilintetgjøring eller en kom
binasjon av slike bruksmåter,
3. register: opplysninger som er lagret slik at de
kan gjenfinnes uten uforholdsmessig bruk av
ressurser,
4. behandlingsansvarlig: den som i lov eller for
skrift er angitt som behandlingsansvarlig, eller
den som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av per
sonopplysninger innenfor lovens ramme og
hvilke hjelpemidler som skal brukes,
5. databehandler: den som behandler opplysnin
ger på vegne av den behandlingsansvarlige,
6. registrert: fysisk eller juridisk person opplys
ninger kan knyttes til,
7. samtykke: en frivillig, uttrykkelig og informert
erklæring fra den registrerte om at denne godtar behandlingen av opplysninger,

8. ikke-verifisert opplysning: opplysning hvis kor
rekthet ikke er avklart,
9. straffesak: sak som behandles etter straffepro
sessloven,
10. vandelskontroll: bruk av opplysninger for å vur
dere om en fysisk eller juridisk person er egnet
til en bestemt stilling, funksjon, tillatelse, opp
gave eller lignende.

§ 3. Lovens virkeområde
Loven gjelder for politiets og påtalemyndighetens
behandling av opplysninger, med unntak av behandling av opplysninger
1. i den enkelte straffesak, men likevel slik at
a) reglene om taushetsplikt i §§ 14 til 29 gjel
der, og
b) den behandlingsansvarlige er underlagt ge
nerelle plikter som formålsbestemthet i § 4,
nødvendighetskravet i § 5 nr. 2, forskrifts
kravet i § 6 tredje ledd, krav til opplysninge
nes kvalitet i §§ 7 og 8, kravene til informa
sjonssikkerhet og internkontroll i kapittel 3,
informasjonsplikten i § 43, meldeplikt i
§ 49, klageadgang i § 50 og handleplikt i
§ 51,
2. som er del av politiets forvaltningsvirksomhet
eller sivile gjøremål,
3. som reguleres av lov om Schengen informa
sjonssystem 16. juli 1999 nr. 66.
For Politiets sikkerhetstjeneste gjelder loven
når den utfører sine oppgaver etter politiloven
§§ 17b og 17c, med de særbestemmelser som føl
ger av kapittel 8. Forvaltningsvirksomhet i Politi
ets sikkerhetstjeneste er omfattet av loven.
Loven gjelder både elektronisk og manuell behandling. For opplysninger som behandles munt
lig gjelder kun kravene til internkontroll i § 11 og
taushetsplikt §§ 14 til 29.
For opplysning om gjenstand gjelder §§ 1, 10 til
13 og reglene om taushetsplikt i den grad opplys
ninger omfattes av § 14. For øvrig gjelder loven så
langt den passer.
Loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen.
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Kapittel 2. Krav til behandlingen av
opplysninger

§ 4. Formålsbestemthet
Politiet og påtalemyndigheten kan behandle opp
lysninger til det formålet de er innhentet for og til
andre politimessige formål, med mindre behand
lingen er begrenset i andre regler. Opplysningene
kan bare benyttes til politimessige formål, med
mindre annet er bestemt i lov eller i medhold av
lov.
Skal opplysninger innhentet til politimessige
formål brukes til politiets forvaltningsvirksomhet,
må vilkårene i § 21 være oppfylt. Likeledes må
vilkårene i § 22 være oppfylt for bruk av opplysnin
gene til sivile gjøremål.

§ 5. Nødvendighetskravet
1. Opplysninger kan bare behandles når det er
nødvendig for formål som nevnt i § 4. I tillegg
må vilkårene i nr. 2, 3 eller 4 være oppfylt.
2. I den enkelte straffesak kan det behandles opp
lysninger i samsvar med reglene i straffepro
sessloven §§ 224 og 226.
3. Til kriminalitetsbekjempelsen utenfor den en
kelte straffesak kan det, dersom det er nødven
dig i det enkelte tilfellet, behandles opplysnin
ger om
a) en person som det er holdepunkter for at
kommer til å begå en eller flere straffbare
handlinger. Dette gjelder selv om personen
er under den kriminelle lavalder eller de
subjektive vilkårene for straff ikke er opp
fylt,
b) en person som har særlig tilknytning til slik
person som nevnt i bokstav a,
c) en person som er blitt, eller det er sannsyn
lig at vil bli, utsatt for en straffbar handling,
d) en person som er informant.
4. Til andre politimessige formål enn kriminali
tetsbekjempelse kan det behandles opplysnin
ger om personer når det er nødvendig ut fra
formålet med behandlingen. Herunder kan det,
for å ivareta den enkeltes sikkerhet, behandles
opplysninger om personer som representerer
en særlig sikkerhetsrisiko.

§ 6. Politiets registre og andre systemer
Politiet skal føre et reaksjonsregister med opplys
ninger om personer som har vært gjenstand for
straff, strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak i
anledning straffbare handlinger. Det skal registre
res personalia, reaksjoner og tiltak. Taushetsplik

ten i § 14 er ikke til hinder for at registeret brukes
til kriminalstatistikk. Kongen skal gi forskrifter om
registrering av utenlandske reaksjoner og tiltak.
Politiet kan føre
1. kriminaletterretningsregistre, dersom vilkåre
ne i § 5 nr. 3 og lovens øvrige vilkår er oppfylt,
2. registre som gir en fortløpende og døgnkonti
nuerlig oversikt over alle vesentlige forhold og
opplysninger vedrørende ordning og utførelse
av polititjenesten på vedkommende sted (vak
tjournaler). Registeret kan brukes til politimes
sige, forvaltningsmessige og administrative
formål.
Før en behandling iverksettes, skal Kongen gi
forskrift om
1. hvilket rettslig grunnlag som hjemler behand
lingen,
2. formålet med behandlingen,
3. hvem som er behandlingsansvarlig,
4. hvilke opplysningskategorier som kan registre
res,
5. hvem i politiet og påtalemyndigheten som har
tilgang til opplysningene,
6. adgangen til å utlevere opplysningene,
7. de nærmere regler for retting, sperring og slet
ting av opplysninger,
8. regler for informasjonssikkerhet og internkon
troll.

§ 7. Krav til opplysningenes kvalitet
Opplysninger som behandles skal
1. være tilstrekkelige og relevante for formålet
med behandlingen,
2. være korrekte og oppdaterte, og
3. ikke lagres lenger enn det som er nødvendig ut
fra formålet med behandlingen.
Opplysninger som er ikke-verifiserte kan behandles dersom det er nødvendig ut fra formålet
med behandlingen.
Opplysninger som behandles i henhold til § 5
nr. 3 skal markeres med kildens pålitelighet og
opplysningenes holdbarhet, og det skal fremgå
dersom det ikke er holdepunkter for at en regist
rert kommer til å begå en eller flere straffbare
handlinger, jf. § 5 nr. 3 bokstav a.

§ 8. Personopplysninger som ikke kan behandles
Opplysninger om en person kan ikke behandles
kun på bakgrunn av hva som er kjent om perso
nens rasemessige eller etniske bakgrunn, politisk,
religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforen
ingstilhørighet eller opplysninger om helsemessi
ge eller seksuelle forhold.
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Opplysninger som behandles om en person på
et annet rettmessig grunnlag kan utfylles med opp
lysninger som nevnt i første ledd.

§ 9. Tidsbestemt unntak fra kravene til
formålsbestemthet, nødvendighet og relevans
I en periode på inntil fire måneder kan det behand
les opplysninger uten at kravene om formålsbe
stemthet i § 4, nødvendighet i § 5 nr. 1, nr. 3 og nr.
4 og relevans i § 7 første ledd nr. 1 er oppfylt,
dersom det er nødvendig for å avklare om kravene
er oppfylt.
Opplysninger skal snarest mulig vurderes med
sikte på slik avklaring som nevnt i første ledd, slik
at de enten slettes eller behandles i henhold til
annet rettslig grunnlag enn § 9. For å foreta vurde
ringen kan opplysningene gjøres kjent for andre
tjenestemenn i politiet og påtalemyndigheten.
Opplysningene kan også utleveres til andre, der
som det er strengt nødvendig for å foreta vurderin
gen.

Kapittel 3. Informasjonssikkerhet og
internkontroll

§ 10. Informasjonssikkerhet
Den behandlingsansvarlige og databehandleren
skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sør
ge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med
hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjenge
lighet ved behandling av opplysninger.
For å oppnå tilfredsstillende informasjonssik
kerhet skal den behandlingsansvarlige og databe
handleren dokumentere informasjonssystemet og
sikkerhetstiltakene. Dokumentasjonen skal være
tilgjengelig for medarbeiderne hos den behand
lingsansvarlige og hos databehandleren. Doku
mentasjonen skal også være tilgjengelig for til
synsmyndighetene.
En behandlingsansvarlig som lar andre få tilgang til opplysninger, skal påse at disse oppfyller
kravene i første og andre ledd.
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og hos databehandleren. Dokumentasjonen skal
også være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene.

§ 12. Kravet til sporbarhet
Det skal være tilstrekkelig sporbarhet i behandlin
gen, slik at bruk av systemet kan kartlegges.
Formålet er å forebygge og kontrollere brudd
på loven. Opplysninger om bruk av systemet kan
benyttes til å
1. administrere systemet,
2. avdekke og oppklare brudd på sikkerheten i
edb-systemet,
3. kontrollere og sanksjonere urettmessig behandling av opplysninger.
Opplysninger som nevnt i andre ledd skal re
gistreres og lagres i minst 3 måneder.

§ 13. Databehandlerens rådighet over
opplysningene
En databehandler kan ikke behandle opplysninger
på annen måte enn det som følger av skriftlig avta
le eller instruks. Opplysningene kan heller ikke
uten slik avtale overlates til noen andre for lagring
eller bearbeidelse.
I instruksen for eller avtalen med den behand
lingsansvarlige skal det fremgå at databehandle
ren plikter å gjennomføre slike sikringstiltak som
følger av § 10.
Enhver som er ansatt hos eller utfører tjeneste
eller arbeid for databehandleren, og som får tilgang
til opplysninger som er underlagt taushetsplikt i
henhold til denne lov, skal pålegges taushetsplikt i
henhold til § 29. En slik plikt skal fremgå av in
struksen for eller avtalen med den behandlingsan
svarlige. Det kan kreves uttømmende politiattest av
enhver som er ansatt hos eller utfører tjeneste eller
arbeid for databehandleren, og disse må ha plettfri
vandel. Databehandleren plikter å oppgi hvem som
får tilgang til de taushetsbelagte opplysningene.

§ 11. Internkontroll

Kapittel 4. Taushetsplikt, politiets og
påtalemyndighetens tilgang til opplysninger
og utlevering

Den behandlingsansvarlige skal etablere og holde
vedlike planlagte og systematiske tiltak som er
nødvendige for å oppfylle kravene i eller i medhold
av denne loven, herunder sikre opplysningenes
kvalitet.
Den behandlingsansvarlige skal dokumentere
tiltakene. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig
for medarbeiderne hos den behandlingsansvarlige

Enhver som er ansatt i eller utfører tjeneste eller
arbeid for politiet eller påtalemyndigheten, plikter
å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det
han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får
vite om
1. noens personopplysninger, eller
2. tekniske innretninger og fremgangsmåter

§ 14. Omfanget av taushetsplikten
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samt drifts- eller forretningsforhold som det vil
være av konkurransemessig betydning å hem
meligholde av hensyn til den opplysningen an
går.
Taushetsplikten gjelder også for opplysninger
som det ut fra hensynet til etterforskingen i den
enkelte sak, hensynet til spanings- og etterret
ningsvirksomheten eller hensynet til politiets ope
rative virksomhet og organiseringen av denne er
nødvendig å holde hemmelig. Unntakene i §§ 16 til
27 kommer til anvendelse så langt de passer.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkom
mende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Opp
lysninger som nevnt i første og andre ledd kan
heller ikke utnyttes i egen virksomhet eller i tje
neste eller arbeid for andre.
Taushetsplikten gjelder også overfor andre i
politiet og påtalemyndigheten, med mindre § 15
kommer til anvendelse.
For taushetsplikt i tilknytning til kommunika
sjonskontroll gjelder straffeprosessloven kp. 16a.

§ 15. Tilgang til opplysninger innad i politiet og
påtalemyndigheten
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysnin
gene gjøres tilgjengelige for andre tjenestemenn i
politiet og påtalemyndigheten, i den utstrekning
de har tjenestemessig behov for dem, og det er til
formål som omfattes av denne loven (politimessige
formål).
Opplysninger som etter sin art er sensitive,
som er gitt av noen med særskilt beskyttelsesbe
hov eller som er ikke-verifiserte, bør underlegges
særskilt tilgangsbegrensning.

§ 16. Taushetsplikt hvor ingen hensyn taler for
hemmelighold
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysnin
gene
1. gjøres kjent for andre, i den utstrekning den
som har krav på taushet samtykker,
2. brukes når behovet for beskyttelse må anses
varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved
at individualiserende kjennetegn utelates på
annen måte,
3. brukes når ingen berettiget interesse tilsier at
de holdes hemmelig, for eksempel når de er
alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig
andre steder.

§ 17. Taushetsplikt i forhold til parter eller den
opplysningen gjelder
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysnin
gene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller
deres representanter, og ellers for dem som opp
lysningene direkte gjelder.
Dette gjelder ikke for opplysninger som kan
skade politiets arbeid med å forebygge eller avdek
ke lovbrudd eller opprettholde ro og orden dersom
de blir kjent, med mindre annet følger av straffe
prosesslovens regler om dokumentinnsyn.

§ 18. Taushetsplikt ved saksbehandlingen i den
enkelte straffesak
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysnin
gene brukes i den enkelte straffesak, herunder til
etterforsking, saksforberedelse, avgjørelse, gjen
nomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll.

§ 19. Taushetsplikt ved forebyggende virksomhet
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysnin
ger utleveres dersom det er nødvendig for å avver
ge en straffbar handling.
Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at
opplysninger utleveres til
1. offentlige organer, for å forebygge en straffbar
handling, eller
2. private, dersom det er nødvendig for å forebyg
ge en straffbar handling og andre løsninger må
antas utilstrekkelige.
Utleveringen må uansett være forholdsmessig i
den konkrete situasjonen, og det skal særlig leg
ges vekt på om opplysningene formidles til en mottaker som er underlagt taushetsplikt, hvordan det
kan forventes at mottakeren benytter opplysninge
ne og om opplysningene etter sin art eller kilde er
beheftet med usikkerhet. Dersom det er mulig og
hensiktsmessig å varsle den registrerte, bør dette
gjøres før utlevering skjer.
Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at
opplysningene utleveres, dersom det er nødvendig
for å verifisere opplysningene.
Utlevering av opplysninger etter andre ledd
skal besluttes av den behandlingsansvarlige. Opp
lysningene skal fortrinnsvis utleveres i skriftlig
form. Den behandlingsansvarlige skal nedtegne
hvilke opplysninger som utleveres, hvem de utle
veres til og hvorfor de utleveres. Dersom opplys
ningene er ikke-verifisert, skal dette fremgå sær
skilt.
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§ 20. Taushetsplikt ved politiets andre oppgaver

§ 25. Taushetsplikt ved forskning

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysnin
ger utleveres til andre politimessige formål enn de
kriminalitetsbekjempende, dersom det er nødven
dig for å utføre oppgaven.
Bestemmelsen i § 19 tredje ledd kommer til
anvendelse.

Når det finnes rimelig og ikke medfører uforhold
messig ulempe for andre interesser, kan det be
stemmes at opplysninger i det enkelte tilfellet utle
veres til bruk for forskning, uten hinder av taus
hetsplikten i § 14.
Beslutning etter første ledd treffes av riksadvo
katen i straffesaker, og for øvrig av Politidirektora
tet.
Bestemmelsene i forvaltningsloven § 13d and
re og tredje ledd og § 13e kommer til anvendelse
så langt de passer.

§ 21. Taushetsplikt ved utlevering til politiets
forvaltningsvirksomhet
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysnin
ger utleveres til politiets forvaltningsvirksomhet
og sivile gjøremål, dersom dette klart følger av lov
eller med hjemmel i lov eller er strengt nødvendig
for utførelsen av virksomheten.

§ 22. Taushetsplikt ved utlevering til offentlige
organer i deres interesse
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysnin
ger utleveres til andre offentlige organer i deres
interesse, dersom dette klart følger av lov eller
med hjemmel i lov.
Bestemmelsene i § 19 tredje og femte ledd
kommer til anvendelse.
Ved utlevering har den behandlingsansvarlige
informasjonsplikt i henhold til § 43 andre ledd og
den registrerte innsynsrett etter § 44 første ledd.

§ 23. Taushetsplikt ved utlevering til private i
deres interesse
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysnin
ger utleveres til private i deres interesse, dersom
dette klart følger av lov. Kongen skal for øvrig gi
forskrift om utlevering av opplysninger fra avslutt
ede straffesaker av hensyn til tungtveiende private
eller offentlige interesser.
Bestemmelsene i § 19 tredje og femte ledd
kommer til anvendelse.
Ved utlevering har den behandlingsansvarlige
informasjonsplikt i henhold til § 43 andre ledd og
den registrerte innsynsrett etter § 44 første ledd.

§ 24. Taushetsplikt ved statistisk bearbeiding,
utrednings- og planleggingsoppgaver med videre
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysnin
ger utleveres til statistisk bearbeiding, utrednings
og planleggingsoppgaver eller i forbindelse med
revisjon eller annen form for kontroll.

§ 26. Taushetsplikt ved utlevering til allmennheten
i straffesak
Taushetsplikten som nevnt i § 14 første ledd er
ikke til hinder for at allmennheten gis opplysnin
ger fra straffesak på følgende vilkår:
1. Når dette er nødvendig for å ivareta straffefor
følgningens allmennpreventive virkning, of
fentlig kontroll med myndighetsutøvelsen eller
for å gi saklig og nøktern informasjon om hen
delser av allmenn interesse. Det kan også gis
opplysninger med det siktemål å bidra til opp
klaring av straffbare handlinger, jf. § 18.
2. Opplysninger skal gis uten bruk av navn og
andre identifiserende opplysninger, med mindre dette er nødvendig ut fra formålet, eller nød
vendig for å forhindre forveksling, eller når
opplysningene allerede er alminnelig kjent.
3. Opplysninger som ikke er etterprøvd og kon
trollert av politiet, skal normalt ikke offentlig
gjøres. Bestemmelsen i § 28 første og andre
punktum gjelder tilsvarende.
Kongen skal gi nærmere regler om utlevering
av opplysninger til allmennheten.

§ 27. Taushetsplikt ved utlevering av opplysninger
til utlandet
Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysnin
ger utleveres til utenlandske myndigheter etter
§ 18. Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at
opplysninger utleveres til utenlandske samarbei
dende politimyndigheter og sikkerhets- og etter
retningstjenester for å avverge eller forebygge
straffbare handlinger eller dersom det er nødven
dig for å verifisere opplysningene. Bestemmelsen i
§ 19 tredje og femte ledd kommer til anvendelse.
Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at
opplysningene utleveres til utenlandske myndig
heter ut over første ledd, dersom utleveringen føl
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ger av lov, eller av en konvensjon eller avtale som
er ratifisert eller tiltrådt av Norge.

§ 28. Særlig regler ved utlevering av ikke
verifiserte opplysninger utenfor straffesak
Opplysninger som utleveres utenfor straffesak
skal forsøkes verifisert før de utleveres. Dersom
ikke-verifiserte opplysninger utlevers, bør det gjø
res oppmerksom på at deres korrekthet ikke er
avklart. Opplysninger bør utleveres i skriftlig form,
og når ikke-verifiserte opplysninger utleveres
skriftlig, skal det fremgå at deres korrekthet ikke
er avklart.

§ 29. Pålegg om taushetsplikt med videre
Politiet eller påtalemyndigheten kan pålegge taus
hetsplikt når mottaker får opplysninger undergitt
taushetsplikt som nevnt i § 14 første ledd i forbin
delse med at vedkommende uttaler seg til eller på
annen måte bistår politiet eller påtalemyndigheten.
Politiet eller påtalemyndigheten kan pålegge
enhver som utfører tjeneste eller arbeid for statlig
eller kommunalt organ, taushetsplikt om opplys
ninger som nevnt i § 14 andre ledd når organet
mottar opplysninger som er taushetsbelagt i henhold til denne loven.
Overtredelse av taushetsplikt etter første og
andre ledd kan straffes etter straffeloven § 121,
dersom vedkommende er gjort oppmerksom på at
overtredelse kan få slik følge.
Vedkommende myndighet skal sørge for at
taushetsplikten og straffetrusselen blir kjent for
dem den gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring
om at de kjenner og vil respektere reglene.

Kapittel 5. Vandelskontroll og attester

§ 30. Vandelskontroll
Vandelskontroll kan bare foretas når det har hjem
mel i lov eller i medhold av lov. Opplysninger fra
kontrollen gis på følgende måter:
1. Som politiattest ved utstedelse av attest til bruk
i mottakers interesse med opplysninger om
hvorvidt en fysisk eller juridisk person har vært
gjenstand for straff, strafferettslige reaksjoner
eller andre tiltak i anledning straffbare handlin
ger, eller er gjenstand for straffeforfølgning.
2. Som skikkethetsvurdering ved utstedelse av do
kument til bruk i mottakers interesse med opp
lysninger om hvorvidt en person anses skikket
til å inneha en stilling, funksjon, tillatelse, opp
gave eller lignende.

3. Som vandelsvurdering ved utstedelse av doku
ment til mottaker, som på grunn av en lovpålagt
plikt personen er underlagt, har rett til å inn
hente opplysninger om personen er ilagt straff,
strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak i
anledning straffbare handlinger.
4. Som akkreditering ved utstedelse av dokument
til bruk i mottakers interesse når viktige sik
kerhetsmessige hensyn tilsier at det føres kon
troll med person som blir gitt adgang til be
stemte områder.
5. Som straffattest ved utstedelse av dokument til
bruk i straffesak med opplysninger om en fy
sisk eller juridisk person er ilagt straff, straffe
rettslige reaksjoner eller andre tiltak i anled
ning av straffbare handlinger.

§ 31. Formål som berettiger hjemmel for
politiattest
Politiattest bør bare hjemles til følgende formål:
1. For å utelukke fysiske og juridiske personer fra
stillinger, funksjoner, tillatelser, oppgaver eller
lignende hvor det kan medføre store samfunns
messige skader eller være samfunnsødeleg
gende dersom disse innehas av personer som
på grunn av ilagt straff, strafferettslige reaksjo
ner eller andre tiltak i anledning av straffbare
handlinger er uegnet.
2. For å utelukke fysiske og juridiske personer fra
stillinger, funksjoner, tillatelser, oppgaver eller
lignende hvor det vil virke støtende eller mot
virke den alminnelige tillit dersom disse inne
has av personer som har vært ilagt straff, straf
ferettslige reaksjoner eller andre tiltak i anled
ning straffbare handlinger.
3. For å utelukke fysiske og juridiske personer
som har vært ilagt straff, strafferettslige reak
sjoner eller andre tiltak i anledning straffbare
handlinger som gjør dem uegnet for stillinger,
funksjoner, tillatelser, oppgaver eller lignende
som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller
ansvarsforhold overfor mindreårige eller overfor andre som på grunn av alder, sykdom eller
funksjonshemming har reduserte muligheter
til å ta vare på seg selv eller sine interesser.
4. For å hindre at fysiske og juridiske personer
som er ilagt straff, strafferettslig reaksjoner el
ler andre tiltak i anledning av straffbare handlinger, besitter stillinger, funksjoner, tillatelser,
oppgaver eller lignende hvor det er fare for at
de på ny vil begå straffbare handlinger.
5. Når lovgivningen i andre land krever at det
dokumenteres om en fysisk eller juridisk per
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son har vært gjenstand for straff, strafferetts
lige reaksjoner eller andre tiltak i anledning
straffbare handlinger.
Skikkethetsvurdering bør bare hjemles til for
mål som angitt i første ledd, der det er nødvendig
med flere opplysninger enn straff, strafferettslige
reaksjoner eller andre tiltak i anledning straffbare
handlinger.
Vandelsvurdering bør bare hjemles til formål
hvor en person er underlagt en lovpålagt plikt som
forutsetter at han ikke tidligere er ilagt straff, straf
ferettslige reaksjoner eller andre tiltak i anledning
straffbare handlinger.
Akkreditering bør bare hjemles til formål hvor
viktige sikkerhetsmessige hensyn tilsier at det fo
retas kontroll med personer som blir gitt adgang til
bestemte områder.

6.

7.

§ 32. Ordinær politiattest
1. Politiattest kan bare utstedes når det i lov eller i
medhold av lov er bestemt at en fysisk eller
juridisk person må godtgjøre at han har ført en
hederlig vandel eller er ustraffet, eller når det
ellers klart fremgår at det kan kreves politiat
test. Med mindre annet er særskilt angitt i poli
tiattestens hjemmelsgrunnlag, skal det utste
des ordinær politiattest.
2. Med mindre annet fremgår av nr. 5, 6 eller 7,
skal det i ordinær politiattest oppgis
a) dom på betinget og ubetinget fengsel,
b) dom på forvaring,
c) dom på samfunnsstraff og samfunnstjenes
te,
d) dom på rettighetstap,
e) bot for forbrytelser,
f) dom på sikring, overføring til tvunget psy
kisk helsevern eller tvungen omsorg.
3. Med unntak av tilfellene omhandlet i nr. 4, skal
det i ordinær politiattest ikke oppgis
a) betinget dom hvor fastsetting av straff ut
står,
b) påtaleunnlatelse etter straffeprosessloven
§§ 69 og 70,
c) bot for forseelse,
d) forenklet forelegg,
e) overføring til behandling i konfliktråd, jf.
straffeprosessloven § 71a,
f) overføring til helse og sosialstyret (barne
vernet).
4. Er det i samme reaksjonsileggelse ilagt reak
sjoner som er omhandlet både i nr. 2 og nr. 3,
kan den samlede reaksjonen angis i attesten.
5. Med mindre annet følger av nr. 6 eller nr. 7 skal
det i ordinær politiattest ikke oppgis reaksjoner

8.

9.
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som er ilagt ved dom som er avsagt, eller fore
legg som er vedtatt, mer enn 5 år før attesten
utstedes. Varig rettighetstap oppgis alltid.
Betinget fengsel eller bot oppgis ikke på ordi
nær politiattest når personen var under 18 år da
den straffbare handlingen ble begått, og politi
attesten utstedes mer enn 2 år etter dette.
På ordinær politiattest skal likevel oppgis dom
på
a) ubetinget fengsel over 6 måneder, dersom
den dømte er løslatt mindre enn 10 år før
politiattesten utstedes,
b) forvaring, dersom den dømte er løslatt
mindre enn 10 år før politiattesten utstedes,
c) samfunnsstraff eller samfunnsfunnstjenes
te, der den subsidiære fengselsstraff er over
6 måneder og samfunnsstraffen er gjen
nomført mindre enn 10 år før politiattesten
utstedes,
d) rettighetstap, som er opphørt mindre enn
10 år før politiattesten utstedes,
e) sikring, overføring til tvunget psykisk helsevern eller tvungen omsorg, dersom reak
sjonen opphørte mindre enn 10 år før politi
attesten utstedes.
Har en person flere dommer på ubetinget feng
sel i 6 måneder eller mer, sikring, forvaring,
overføring til tvunget psykisk helsevern eller
tvungen omsorg, tas alle disse dommene med i
politiattesten, selv om bare en av dem skal opp
gis etter tidsfristen i nr. 7.
Kongen skal gi forskrift om anmerkning av
utenlandske reaksjoner og tiltak på politiattest.

§ 33. Uttømmende politiattest
1. Politiattest som oppgir flere straffer, straffe
rettslige reaksjoner eller andre tiltak i anled
ning straffbare handlinger enn det som følger
av § 32, kan bare utstedes når det følger av
hjemmelsgrunnlaget.
2. På uttømmende politiattest skal det anmerkes
alle straffer, strafferettslige reaksjoner og and
re tiltak som en person har vært gjenstand for i
anledning straffbare handlinger, med unntak
av
a) overføring til konfliktråd etter straffepro
sessloven § 71a, når vedkommende ikke
har begått nye straffbare handlinger to år
etter at konfliktrådsbehandlingen er avslut
tet med godkjent avtale, og
b) forenklet forelegg.
3. På en avgrenset uttømmende politiattest an
merkes straffer, strafferettslige reaksjoner og
andre tiltak i anledning straffbare handlinger
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knyttet til de særskilt angitte straffbare forhol
dene eller straffebestemmelser som fremgår av
hjemmelsgrunnlaget.
4. På en uttømmende politiattest kan verserende
saker anmerkes dersom det følger av hjem
melsgrunnlaget. Anmerkes verserende saker,
skal politiattesten gi en kort forklaring på hva
det verserende forholdet gjelder, hva slags
straffebud saken gjelder og hvor langt saken
har kommet i den påtalemessige behandlin
gen.

2.
3.

1.

§ 34. Flere eller færre opplysninger
Den Kongen bemyndiger, kan i særlige tilfeller
beslutte at flere opplysninger enn det som følger
av §§ 32 og 33 skal anmerkes på politiattesten, der
som det antas å være nødvendig ut fra mottake
rens bruk av politiattesten. Unntatt fra dette er
forenklet forelegg. Overføring til konfliktråd etter
straffeprosessloven § 71a kan kun anmerkes på ut
tømmende politiattest. Den Kongen bemyndiger,
kan også beslutte at færre opplysninger skal an
merkes på politiattesten, dersom dette ikke strider
mot formålet med politiattesten og anmerkningen
kan få uforholdsmessige konsekvenser for den po
litiattesten gjelder.
Den Kongen bemyndiger, kan beslutte at ver
serende saker skal anmerkes på en ordinær eller
uttømmende politiattest dersom det er nødvendig
ut fra formålet med politiattesten. Forholdet må
enten være erkjent, eller det må være sannsynlig at
det blir truffet en positiv påtaleavgjørelse. Anmer
kes verserende saker, skal det i politiattesten gis
en kort forklaring på hva det verserende forholdet
gjelder, hva slags straffebud saken gjelder og hvor
langt saken har kommet i den påtalemessige be
handlingen.

§ 35. Fornyet politiattest
Dersom vilkårene for utstedelse av politiattest fort
satt er til stede og politiattest tidligere er utstedt,
kan fornyet politiattest kreves etter 3 år, eller tidli
gere, dersom det foreligger en aktverdig grunn
som berettiger utstedelse før 3 år er gått. For øvrig
gjelder de alminnelige reglene for politiattest.

§ 36. Politiattest i særlige tilfeller
Det kan utstedes ordinær politiattest til
1. person som trenger politiattest for innreise, vi
sum, arbeidstillatelse eller bosetting i et annet
land, eller til andre formål der lovgivningen i

2.

andre land krever at det dokumenteres at ved
kommende ikke har vært gjenstand for straff,
strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak i
anledning straffbare handlinger,
person som søker om tilsetting ved utenlandsk
ambassade eller lignende i Norge,
en person som etter vedtak fra Politidirektora
tet er pålagt å dokumentere vandel. Personen
må på forhånd være varslet om at politiattest vil
bli avkrevd.
Det kan utstedes uttømmende politiattest
ved ansettelse av person i nærmere angitt bedrift som har et særlig behov for sikkerhet på
grunn av sin virksomhet,
ved tildeling av ordener og andre utmerkelser
fra H.M. Kongen. Kongen kan fastsette at det
ikke kreves samtykke fra den politiattesten
gjelder, og at det ikke skal sendes kopi til ved
kommende.

§ 37. Saksbehandlingsregler
Søkeren må dokumentere at han oppfyller vilkåre
ne for å få utstedt politiattest.
Begjæring om politiattest skal normalt frem
settes til politiet på søkerens hjemsted. Begjærin
gen må fremsettes av den personen politiattesten
skal gjelde, og personen må identifisere seg på en
tilstrekkelig måte.
Politiattesten skal utstedes snarest mulig, og
sendes til søkeren. Politiet kan sende politiattesten
direkte til brukeren av politiattesten med kopi til
søkeren, dersom søkeren har samtykket til dette.
I politiattesten skal det opplyses hva politiattes
ten skal brukes til, hvilke straffebud som er kon
trollert og hvilket tidsrom kontrollen omfatter.

§ 38. Skikkethetsvurdering
Skikkethetsvurdering kan bare utstedes når det i
lov eller i medhold av lov er fastsatt at skikkethets
vurdering fra politiet kan kreves.
I skikkethetsvurderingen kan det bare legges
vekt på opplysninger som er relevante i forhold til
den stilling, funksjon, tillatelse, oppgave eller lig
nende som er utgangspunktet for skikkethetsvur
deringen. Opplysningene skal normalt være sann
synliggjorte. Hvis opplysningene ikke er sannsyn
liggjorte, skal det gjøres oppmerksom på dette.
For øvrig kommer § 37 til anvendelse så langt
den passer.
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§ 39. Vandelsvurdering

§ 41. Straffattest

Vandelsvurdering kan bare foretas når en person
er underlagt en lovpålagt plikt, og hvor det i lov
eller i medhold av lov fremgår at personen må ha
ført en hederlig vandel eller være ustraffet.
På vandelsvurderingen skal det anmerkes
straff, strafferettslige reaksjoner og andre tiltak i
anledning straffbare handlinger, med unntak av
a) overføring til konfliktråd etter straffeprosesslo
ven § 71a, når vedkommende ikke har begått
nye straffbare handlinger to år etter at kon
fliktrådsbehandlingen er avsluttet med god
kjent avtale, og
b) forenklet forelegg.
Mottakerorganet kan kreve vandelsvurdering
uten at den vandelsvurderingen gjelder har sam
tykket. Vedkommende skal varsles om vandelsvur
deringen.
Kongen skal gi nærmere regler om vandelsvur
dering.

Til bruk i den enkelte straffesak kan politiet, på
talemyndigheten, kriminalomsorgen og domstole
ne fremsette begjæring om straffattest om navngitt
person.
I straffattesten skal alle straffer, strafferettslige
reaksjoner og andre tiltak i anledning straffbare
handlinger anmerkes. Opplysninger som gjelder
foretak kan bare brukes i attest som gjelder foreta
ket.

§ 40. Akkreditering
Ved statsbesøk eller andre arrangementer der vik
tige sikkerhetsmessige interesser gjør seg gjel
dende kan den som er ansvarlig for arrangemen
tets sikkerhet innhente opplysninger om person
som skal gis adgang til bestemte områder.
I akkrediteringen kan det bare legges vekt på
opplysninger som er relevante i forhold til statsbe
søket eller arrangementet. Opplysningene omfat
ter særlig forhold av betydning for forebyggelsen
av terror- og sabotasjehandlinger, attentater og al
vorlige ordensmessige forstyrrelser. Opplysninge
ne skal normalt være sannsynliggjorte. Hvis opp
lysningene ikke er sannsynliggjorte, skal det gjø
res oppmerksom på dette. Det skal innhentes utta
lelse fra Politiets sikkerhetstjeneste.
Opplysninger utleveres til den som er ansvarlig
for arrangementets sikkerhet med anbefaling om
vedkommende kan akkrediteres.
Den som nektes akkreditering skal informeres
om dette før utlevering av opplysninger til arbeids
eller oppdragsgiver finner sted.
Den som nektes akkreditering kan på anmod
ning gis begrunnelse av det respektive politidi
strikt. I begrunnelsen skal opplysninger fra Politi
ets sikkerhetstjeneste ikke inngå uten at det er
innhentet tillatelse fra sjefen for Politiets sikker
hetstjeneste.
Kongen skal gi nærmere forskrifter om akkre
ditering.

§ 42. Taushetsplikt for mottaker av
vandelskontroll
Enhver som mottar vandelskontroll som nevnt i
§§ 32 til 40 plikter å hindre at uvedkommende får
adgang eller kjennskap til opplysninger i vandels
kontrollen.
Overtredelse av taushetsplikt etter første ledd
kan straffes etter straffeloven § 121, dersom ved
kommende er gjort oppmerksom på at overtredel
sen kan få slike følger.

Kapittel 6. Informasjonsplikt, innsyn, retting,
sperring og sletting

§ 43. Informasjonsplikt
Den behandlingsansvarlige har ikke plikt til å in
formere om at opplysninger behandles.
Den behandlingsansvarlige har likevel plikt til
å informere de mest sentrale personer som er
registert, herunder mistenkte, siktede, tiltalte,
domfelte eller fornærmede, om at personopplys
ninger vil bli utlevert til andre offentlige organer
eller private i deres interesse i henhold til §§ 22
eller 23. Informasjonsplikten gjelder likevel ikke
der det følger en opplysningsplikt av lov eller i
medhold av lov, eller der det er nødvendig å gjøre
unntak av hensyn til kriminalitetsbekjempelsen, el
ler dersom vernet av andre personer eller dersom
mottakerorganets lovpålagte kontrolloppgaver til
sier det.

§ 44. Innsyn
Den registrerte har rett til å få opplyst hvilke opp
lysninger som er registrert om ham selv i den
enkelte behandling.
Innsyn kan nektes dersom det er nødvendig av
hensyn til kriminalitetsbekjempelsen, eller der
som vernet av andre personer tilsier det. Ved utle
vering av opplysninger til kontrollorganer, kan den
registrerte nektes innsyn dersom det er nødvendig
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av hensyn til organets lovpålagte kontrolloppga
ver. Kongen kan av samme grunner som nevnt i
første og andre punktum gjøre unntak fra innsyns
retten i behandlinger som nevnt i § 6 andre ledd
nr. 1. Innsyn skal nektes i opplysninger som behandles etter § 9.
Det kan likevel ikke gjøres unntak fra innsyns
rett i følgende opplysninger:
1. Opplysninger registrert i henhold til § 6 første
ledd (reaksjonsregisteret).
2. Biologiske identifikasjonsegenskaper.
3. Opplysninger som utleveres til private i deres
interesse.
Innsyn i opplysning nevnt i tredje ledd nr. 1, jf.
§ 6 første ledd, skal gis muntlig.

§ 45. Sletting og avlevering av opplysninger som
ikke lenger er nødvendige for formålet
Opplysninger skal ikke oppbevares lenger enn det
som er nødvendig for formålet med behandlingen.
Opplysningene skal slettes, med mindre de skal
oppbevares i henhold til arkivloven eller annen
lovgivning. Opplysninger som behandles i henhold til § 9 og § 59 skal uansett slettes etter 4
måneder.
Den behandlingsansvarlige kan uten hinder av
første ledd behandle opplysninger for historiske,
statistiske eller vitenskapelige formål, dersom
samfunnets interesse i at opplysninger behandles
klart overstiger de ulempene den kan medføre for
den enkelte. Opplysningene skal ikke oppbevares
på måter som gjør det mulig å identifisere den
registrerte lenger enn nødvendig.

§ 46. Retting, sperring og sletting av opplysninger
beheftet med feil eller mangler
Opplysninger som er mangelfulle, skal rettes. Opp
lysningene skal rettes ved at mangelfulle opplys
ninger markeres og suppleres med korrekte opp
lysninger. Mangelfulle opplysninger som åpenbart
ikke kan ha betydning som dokumentasjon, skal
slettes.
Opplysninger som er beheftet med en feil som
ikke lar seg reparere, skal sperres eller slettes. Det
samme gjelder opplysninger som er ervervet i
strid med annen lovgivning eller av andre grunner
ikke kan behandles av politiet og påtalemyndig
heten.
Hvis ikke den registrerte og den behandlings
ansvarlige samtykker til at opplysningene slettes,
skal de sperres. Behandlingsansvarlig skal infor
mere den registrerte om eventuelle konsekvenser
av at opplysningene slettes.

Hvis opplysningene ikke kan kasseres i medhold av arkivloven, skal Riksarkivaren høres før
det treffes vedtak om sletting. Vedtaket går foran
reglene i arkivloven 4. desember 1992 nr. 126 §§ 9
og 18.

§ 47. Bruk av opplysninger som er sperret
Opplysninger som er sperret skal bare brukes der
som det er nødvendig for den registrerte, politiet
eller påtalemyndigheten å dokumentere hva som
ble behandlet av opplysninger. Før opplysningene
sperres, skal det fastsettes sletteregler for opplys
ningene. Opplysninger som er sperret skal oppbe
vares hos Riksarkivaren.
I straffesak med en strafferamme på 10 år eller
mer, eller i tilsvarende sak i forebyggende øye
med, kan politiet likevel innhente beslutning fra
retten om å få tilgang til opplysningene, dersom
politiet kjenner til opplysninger som er av betyd
ning for saken. For øvrig gjelder reglene i straffe
prosessloven §§ 210 og 210a-c så langt de passer.

§ 48. Saksbehandlingsregler for innsyn, retting,
sperring og sletting
Begjæring om innsyn, retting, sperring eller slet
ting av opplysninger skal fremsettes skriftlig til
politiet eller påtalemyndigheten. Den behandlings
ansvarlige avgjør om det skal gis innsyn, eller om
opplysningene skal rettes, sperres eller slettes. Be
gjæringen må angi hvilke behandlinger begjærin
gen gjelder. Vedkommende må identifisere seg på
en tilstrekkelig måte, og den behandlingsansvarlige
skal påse at det kun er vedkommendes opplysnin
ger som rettes, sperres, slettes eller gis innsyn i.
Begjæringen skal besvares snarest mulig og
senest innen 30 dager. Dersom begjæringen tas til
følge, skal opplysningene gis skriftlig, med mindre
Kongen bestemmer annet for den enkelte behand
ling. Innsyn i opplysninger registrert i henhold til
§ 6 første ledd skal gis muntlig.
Tas en begjæring ikke til følge, kan det gis en
begrunnelse som ikke tilkjennegir om det forelig
ger en registrering.

Kapittel 7. Meldeplikt, klage, tilsyn og
sanksjoner

§ 49. Meldeplikt
Den behandlingsansvarlige skal melde alle be
handlinger til Datatilsynet 30 dager før behandlin
gen starter. For sentrale systemer sendes hoved
melding og tilslutningsmelding. Unntatt fra mel
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deplikten er en behandling som skjer i tilknytning
til en enkelt straffesak.
Melding skal sendes på fastsatt skjema. Mel
dingen skal inneholde sentrale forhold ved be
handlingen, herunder behandlingsansvarlig, for
målet med behandlingen, opplysningskategorier
som kan registreres, hvem som har tjenestemes
sig behov for opplysningene, hvem opplysningene
utleveres til og hvordan reglene om informasjons
sikkerhet og internkontroll er oppfylt.
Datatilsynet skal føre en systematisk og offent
lig fortegnelse over alle behandlinger som er
meldt i henhold til første ledd. Fortegnelsen skal
inneholde alle opplysninger i meldingen, med unn
tak av opplysninger som er nødvendig å unnta av
hensyn til kriminalitetsbekjempelsen, eller som
kunne skade rikets sikkerhet, landets forsvar eller
forholdet til fremmede makter dersom de ble
kjent.
Den behandlingsansvarlige må sende ny mel
ding før det gjøres endringer i det som tidligere er
meldt. Uavhengig av om det har skjedd endringer,
skal ny melding sendes tre år etter at forrige mel
ding ble sendt.

§ 50. Klageadgang
Følgende kan påklages til Politidirektoratet av den
registrerte eller den som antar seg registrert:
1. Avgjørelser som gjelder vandelskontroll.
2. Brudd på taushetsplikten utenfor den enkelte
straffesak.
3. Avgjørelser om innsyn, retting, sperring og
sletting.
4. Avgjørelser om erstatning.
Brudd på taushetsplikten i den enkelte straffe
sak kan påklages til nærmeste overordnede ledd i
påtalemyndigheten.
Ved klagebehandling etter første ledd nr. 3,
skal saken forelegges Datatilsynet til uttalelse før
klagen avgjøres.
Der den behandlingsansvarlige har informa
sjonsplikt etter § 43 andre ledd, kommer forvalt
ningsloven § 42 til anvendelse. Kongen kan gi nær
mere regler om at vedtak ikke skal iverksettes før
klagefristen er ute eller klagen er avgjort.
For øvrig kommer forvaltningsloven kp. VI til
anvendelse så langt den passer.

§ 51. Politiets handleplikt ved feil eller mangler
Dersom det er behandlet opplysninger som er
mangelfulle eller beheftet med feil som ikke lar
seg reparere, eller det er skjedd andre brudd på
loven, skal den behandlingsansvarlige så langt
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som mulig sørge for at feilen ikke får betydning for
den registrerte. Er opplysningene utlevert, skal
mottaker av opplysningene varsles om feilen. Det
samme gjelder den registrerte, dersom han har
innsyn i de utleverte opplysningene.

§ 52. Datatilsynets oppgaver. Tilsyn
Datatilsynet skal kontrollere at bestemmelser gitt i
eller i medhold av denne loven blir fulgt, og at feil
eller mangler blir rettet. Unntatt fra dette er opp
lysninger som behandles av Politiets sikkerhetstje
neste, hvor EOS-utvalget utøver tilsyn i medhold
av lov om kontroll med hemmelige tjenester 3.
februar 1995 nr. 7.
Datatilsynet kan etter begjæring fra en fysisk
eller juridisk person kontrollere at opplysningene
om vedkommende er behandlet i samsvar med
bestemmelser gitt i heller i medhold av denne lo
ven.

§ 53. Datatilsynets oppgaver. Pålegg
Datatilsynet kan gi den behandlingsansvarlige på
legg om at behandling av opplysninger i strid med
bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven
skal opphøre, eller stille vilkår som må oppfylles
for at behandlingen skal være i samsvar med lo
ven. Datatilsynet kan ikke gi pålegg om innsyn i
opplysninger som er unntatt fra innsynsrett etter
§ 44, eller gi pålegg om overholdelse av reglene
om taushetsplikt i kp. 4 eller vandelskontroll i kp.
5.
Datatilsynets vedtak etter første ledd kan på
klages til Personvernnemnda.

§ 54. Tilgang til opplysninger
Datatilsynet og Personvernnemnda kan kreve opp
lysninger som er nødvendige for at de skal kunne
gjennomføre sine oppgaver.
Datatilsynet og Personvernnemnda kan som
ledd i sine oppgaver etter loven kreve adgang til de
steder der opplysninger behandles og der det fin
nes hjelpemidler for behandlingen. Tilsynsorgane
ne kan gjennomføre prøver og kontroller som de
mener er nødvendige, og kreve bistand fra perso
nalet på stedet i den grad dette må til for å få utført
prøvene eller kontrollene.
Rett til å kreve opplysninger eller tilgang til
lokaler og hjelpemidler i henhold til første og and
re ledd er ikke begrenset av bestemmelser om
taushetsplikt.
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§ 55. Taushetsplikt og politiattest for ansatte i
tilsynsmyndigheten
Personer som i henhold til §§ 52 til 54 får tilgang til
opplysninger underlagt taushetsplikt etter kp. 4, er
underlagt samme taushetsplikt. Personer som ut
fører tilsyn må ha plettfri vandel. Det kan kreves
uttømmende politiattest.

§ 56. Personvernombudet
Den behandlingsansvarlige skal ha et personvern
ombud.
Personvernombudet skal ha en rådgivende og
kontrollerende rolle i forhold til den behandlings
ansvarlige og den som behandler opplysningene.

§ 57. Erstatning
Den behandlingsansvarlige skal erstatte skade
som er oppstått som følge av at opplysninger er
behandlet i strid med bestemmelser i eller i medhold av loven. Unntatt fra dette er brudd på taus
hetsplikten i § 14 til 29. Erstatningen skal svare til
det økonomiske tapet som den skadelidte påføres
som følge av den ulovlige behandlingen av opplys
ningene.
Den behandlingsansvarlige kan også pålegges
å betale den fornærmede en slik engangssum som
retten finner rimelig til erstatning (oppreisning)
for den voldte tort og smerte og for annen kren
king eller skade av ikke-økonomisk art, med mindre det godtgjøres at skaden ikke skyldes feil eller
forsømmelse på den behandlingsansvarliges side.
Krav om erstatning fremsettes for den behand
lingsansvarlige senest ett år etter at den skadelidte
fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Når krav fremsettes etter at en person har vært
siktet i en straffesak, gjelder likevel behandlings
reglene i straffeprosessloven kp. 31. Straffepro
sessloven § 444, § 445 og § 446 gjelder ikke for
krav om erstatning etter bestemmelsen her.

Kapittel 8. Politiets sikkerhetstjeneste

§ 58. Nødvendighetskravet for Politiets
sikkerhetstjeneste
Opplysninger kan bare behandles av Politiets sik
kerhetstjeneste når det er nødvendig for politimes
sige formål og forvaltningsvirksomhet i Politiets
sikkerhetstjeneste. I tillegg skal vilkårene i andre
eller tredje ledd være oppfylt.
I den enkelte straffesak følger adgangen til å

behandle opplysninger av straffeprosessloven
§§ 224 og 226.
Utenfor den enkelte straffesak kan Politiets sik
kerhetstjeneste behandle opplysninger når det
1.
a) ved opprettelse av forebyggende sak er ri
melig grunn til å undersøke om noen forbe
reder et straffbart forhold som Politiets sik
kerhetstjeneste har til oppgave å forebygge,
eller det for øvrig anses nødvendig i fore
byggende øyemed å behandle opplysninger
av betydning for utførelsen av arbeidsopp
gavene i politiloven § 17b, eller
b) i henhold til nr. 1 bokstav a etter en konkret
sikkerhetsmessig vurdering anses nødven
dig å behandle opplysninger om utlending.
Ved nødvendighetsvurderingen må tas i be
traktning om behandlingen er forholdsmes
sig ut fra om utlendingen kommer fra land
eller områder som det i henhold til aktuell
trusselvurdering utarbeidet av Politiets sik
kerhetstjeneste knytter seg en risiko til i
forhold til oppgavene etter politiloven § 17b
og § 17c, eller hans bakgrunn for øvrig. Po
litiets sikkerhetstjeneste kan også behand
le opplysninger om referansepersoner i
Norge for slike utlendinger,
2. er nødvendig for tjenestens utarbeidelse av
trusselvurderinger,
3. er nødvendig for samarbeidet med andre lands
politimyndigheter og sikkerhets- og etterret
ningstjenester,
4. er nødvendig for personkontroll eller akkredi
tering med de begrensninger som følger av
§ 61,
5. er nødvendig av hensyn til notoritet å behandle
overskuddsinformasjon uten selvstendig inter
esse for Politiets sikkerhetstjeneste, men som
kan være av betydning for andre deler av politi
et, og som derfor gjøres tilgjengelige for disse.

§ 59. Tidsbestemt unntak fra kravene til
formålsbestemthet, nødvendighet og relevans
I en periode på inntil 4 måneder kan Politiets sik
kerhetstjeneste behandle personopplysninger
uten at kravene til formålsbestemthet i § 4, nødven
dighet i § 58 og relevans i § 7 nr. 1 er oppfylt.
For øvrig kommer § 9 andre ledd til anven
delse.

§ 60. Informasjonsplikt og innsynsrett
Reglene om informasjonsplikt i § 43 og innsynsrett
i § 44 gjelder ikke for Politiets sikkerhetstjeneste.
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For innsyn i opplysninger som behandles i forbin
delse med sikkerhetsklarering gjelder bestemmel
ser i eller i medhold av sikkerhetsloven 20. mars
1998 nr. 10.

§ 61. Personkontroll
Politiets sikkerhetstjeneste skal ikke innhente el
ler behandle opplysninger utelukkende fordi opp
lysningene kan være av betydning for en fremtidig
personkontroll.
Til bruk i en aktuell sak om personkontroll kan
Politiets sikkerhetstjeneste behandle opplysninger
som er av betydning for spørsmålet om klarering.
Mottar Politiets sikkerhetstjeneste opplysninger
som reiser tvil om en allerede sikkerhetsklarert
person er sikkerhetsmessig skikket, kan opplys
ningene behandles og videreformidles til klare
ringsmyndigheten.
Begrensningene i § 28 kommer til anvendelse
på utlevering av personkontrollopplysninger.

§ 62 Klage og tilsyn
Klage på behandling av opplysninger i Politiets
sikkerhetstjeneste fremmes for EOS-utvalget i
henhold til lov om kontroll med hemmelige tjenes
ter 3. februar 1995 nr. 7.
Opplysninger som behandles av Politiets sik
kerhetstjeneste er unntatt Datatilsynets tilsyn etter
§ 52. EOS-utvalget utøver tilsyn i medhold av lov
om kontroll med hemmelige tjenester 3. februar
1995 nr. 7.

Kapittel 9. Forskrifter

§ 63. Forskrifter
Kongen kan gi nærmere regler til gjennomføring
av denne lov, herunder om
1. nærmere avgrensning av lovens virkeområde,
jf. § 3,
2. reaksjonsregisteret, herunder hvilke opplys
ninger som kan behandles, jf. § 6,
3. informasjonssikkerhet ved behandling av opp
lysninger etter denne lov, jf. § 10, herunder
nærmere regler om organisatoriske og teknis
ke sikkerhetstiltak,
4. internkontroll, jf. § 11,
5. hvem som har tjenestemessig behov for opp
lysninger, jf. § 15,
6. utlevering av ikke-verifiserte opplysning i fore
byggende øyemed, jf. § 19,
7. unntak fra adgangen til å kreve fornyet attest,
jf. § 35,

Kapittel 27

8. at politiattest kan utstedes før vilkårene for å få
politiattest er oppfylt, jf. § 37 første ledd, og
hvordan søkere skal identifiseres seg, jf. § 37
andre ledd,
9. straffattest, jf. § 41,
10. hvem som har rett til informasjon og hvordan
informasjon skal gis, jf. § 43,
11. hvordan innsyn skal gjennomføres, jf. § 44,
12. når og hvordan retting, sperring og sletting
skal gjennomføres, jf. §§ 45, 46 og 47,
13. når skriftlig utlevering kan unntas, dersom det
te antas å kunne misbrukes, jf. § 48,
14. hva meldingen skal inneholde, jf. § 49,
15. at Datatilsynet eller Politidirektoratet må vide
resende meldingene til annet offentlig organ, jf.
§ 49,
16. at andre organer enn Datatilsynet skal føre en
systematisk og offentlig fortegnelse over alle
behandlinger, jf. § 49,
17. at andre enn Politidirektoratet skal være klage
organ, jf. § 50,
18. unntak fra forvaltningslovens kp. VI, jf. § 50,
19. organisering av og arbeidsoppgaver for person
vernombudet, jf. § 56,
20. Politiets sikkerhetstjenestes plikt til å ajourføre
opplysningene, jf. § 7.

Kapittel 10. Overgangsregler

§ 64. Overgangsregler
Kongen kan gjøre unntak fra kravet til sporbarhet i
en bestemt tidsperiode.
Kongen kan gi overgangsregler for vandel
skontroll, herunder adgangen til å kreve fornyet
attest etter § 35 for personer som har fått utstedt
politiattest med hjemmel i lov om strafferegistre
ring 11. juni 1971 nr. 52.

27.2 Endringer i andre lover
27.2.1

Strafferegistreringsloven

Strafferegistreringsloven 11. juni 1971 nr. 52 opp
heves i sin helhet.

27.2.2

Endringer i politiloven

I lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet gjøres følgen
de endringer:
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§ 24 skal lyde:

§ 24. Taushetsplikt
Taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 er ikke til
hinder for at opplysninger fra politiets forvaltnings
virksomhet og sivile gjøremål gjøres kjent for andre
tjenestemenn i politiet og påtalemyndigheten i den
utstrekning tjenestemessige behov tilsier det.
For øvrig gjelder lov om behandling av opplysnin
ger i politiet og påtalemyndigheten for taushetsplik
ten i politiet.

27.2.3

Endringer i SIS-loven

I lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informa
sjonssystem (SIS) gjøres følgende endringer:
§ 19 første ledd skal lyde:
Den registrerte kan påklage avgjørelse om innsyn,
retting eller sletting og erstatning til Politidirek
toratet.

27.2.4

Endringer i arkivloven

I lov 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv gjøres
følgende endringer:
§ 9 første ledd bokstav d skal lyde:
rettast på ein slik måte at tidlegare urette eller
ufullstendige opplysningar vert sletta, dersom desse har hatt noko å seia for saksførebuinga, vedtak
eller anna som etter føremålet med denne lova bør
kunna dokumenterast. Føresegner om sletting
gjevne i medhald av § 27 tredje og femte leden og
§ 28 fjerde leden i personopplysningslova, §§ 7, 8
og 26 tredje leden og § 28 andre leden i helseregis
terlova og §§ 45 første leden tredje punktum og 46
fjerde leden i politiregisterlova gjeld likevel uinn
skrenka. Opplysningar behandla i medhald av poli
tiregisterlova § 6 andre leden nr. 1 skal slettast.
§ 18 skal lyde:
Arkiv som er registrert som særskilt vernever
dig, jf. § 13 andre leden, kan ikkje delast opp, førast
ut or landet, skadast eller øydeleggjast utan sam
tykke frå Riksarkivaren. Reglane i personopplys
ningslova, helseregisterlova og politiregisterlova
om retting og sletting av opplysningar vil likevel
gjelda fullt ut.

27.2.5

Endringer i straffeprosessloven

I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettegangsmåten i
straffesaker gjøres følgende endringer:

§ 28 skal lyde:
Siktede og fornærmede kan kreve utskrift av retts
bøker og andre dokumenter i en avsluttet straffe
sak. Slikt krav kan også fremsettes av enhver an
nen som det har rettslig interesse for.
Bestemmelsen i første ledd gjelder ikke persona
liarapporten og andre dokumenter som [kongen har
bestemt skal arkiveres særskilt] etter forskrift om ord
ningen av påtalemyndigheten av 28.juni 1985 nr.
1679 (Påtaleinstruksen) § 2-2 første ledd annet og
tredje punktum skal arkiveres særskilt. Bestemmel
sen gjelder heller ikke for dokumenter som innehol
der taushetsbelagte personopplysninger fra annet of
fentlig organ som organet ikke har innhentet for bruk
i straffesaken. Siktede, fornærmede og andre kan
ikke uten rettslig interesse kreve utskrift av andre
dokumenter med personopplysninger som ikke går
frem av dom i saken.
Enhver kan kreve utskrift av en dom i en be
stemt straffesak så langt som det ikke gjelder forbud mot offentlig gjengivelse av dommen, eller,
dersom det gjelder slikt forbud eller utskrift nek
tes etter fjerde ledd, innsyn i domslutningen. Til
svarende gjelder også for kjennelser som avgjør anker
og kjennelser om inhabilitet, avvisning, gjenoppta
kelse, erstatning i anledning forfølning og heving.
Kravet kan alltid avslås hvis avgjørelsen er eldre
enn fem år eller den som krever utskrift bare iden
tifiserer avgjørelsen ved siktedes navn. Utskrift av
dom eller kjennelse kan gis selv om de inneholder
gjengivelser fra psykiatriske erklæringer, personun
dersøkelser eller andre personopplysninger. Utskrift
av kjennelser i saker som nevnt i straffeprosessloven
§ 100a skal ikke gis.
Utskrift skal nektes når det av hensyn til rikets
sikkerhet eller forhold til fremmed stat ville være
betenkelig å gi utskrift, eller når det er grunn til å
frykte at utskriften vil bli nyttet på urettmessig vis.
Overfor andre enn partene gjelder det samme når
retten har gitt pålegg om hemmelighold. Utskrift
kan nektes av dokumenter som retten tidligere har
nektet innsyn i etter reglene i straffeprosessloven § 28
tredje ledd, §242a, § 264 sjette ledd, eller § 267 førs
te ledd tredje punktum, jf. § 264 sjette ledd eller for
øvrig dersom vilkårene i straffeprosessloven § 242 a
første, jf. annet ledd er oppfylt. Utskrift kan også
nektes av dokumenter som inneholder opplysnin
ger som påtalemyndigheten tidligere har begjært
unntatt fra innsyn etter disse bestemmelsene, der
som påtalemyndigheten har innstilt forfølgningen
etter § 72 første ledd annet punktum annet alterna
tiv fordi den ikke fikk medhold i begjæringen.
Det kan ikke gis utskrift av den delen av retts
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boken som er nevnt i §§ 21 a, 40 sjette ledd eller 52
tredje ledd.
Spørsmålet om retten til utskrift bedømmes i
forhold til hvert enkelt dokument.
Avslås en begjæring om utskrift etter paragra
fen her, kan spørsmålet begjæres forelagt retten til
avgjørelse.
Til ivaretakelse av tungtveiende private eller of
fentlige interesser kan Kongen gi forskrifter om adgang til utlevering av opplysninger, herunder kopi,
utlån og gjennomsyn av dokumentene fra en avslut
tet straffesak, i tilfeller som ikke omfattes av første
eller tredje ledd. Reglene i fjerde og femte ledd
gjelder tilsvarende for slike forskrifter. Forskriften
kan på samme vilkår regulere gjennomføringen av
allmennhetens innsynsrett ved bruk av informa
sjonsteknologi.
§§ 61a til 61e oppheves.

Kapittel 27

Nytt § 242 femte ledd skal lyde:
Den som har fremmet et borgerlig krav i saken
skal på begjæring gis adgang til å gjøre seg kjent med
sakens dokumenter i den utstrekning det er nødven
dig for at han skal kunne ivareta sine interesser i
saken, og så fremt det kan skje uten skade eller fare
for etterforskingens øyemed eller for tredjemann.
Nåværende § 242 femte ledd blir til sjette ledd.

27.2.6

Endringer i konfliktrådsloven

I lov 15. mars 1991 nr. 3 om megling i konfliktråd
gjøres følgende endringer:
§ 17 første ledd skal lyde:
Avgjørelse om overføring av en straffesak til megling i konfliktrådet skal ikke anmerkes på en ordi
nær politiattest. Avgjørelsen kan anmerkes på en
uttømmende politiattest.
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Vedlegg 1

Council Of Europe - Committee Of Ministers 
Recommendation No. R (87) 15 of the Committee of Ministers
to Member States regulating the use of personal data
in the police sector1
(Adopted by the Committee of Ministers on 17 September 1987 at the 410th meeting of the
Ministers’ Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of
Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Eu
rope is to achieve a greater unity between its mem
bers;
Aware of the increasing use of automatically
processed personal data in the police sector and of
the possible benefits obtained through the use of
computers and other technical means in this field;
Taking account also of concern about possible
threat to the privacy of the individual arising
through the misuse of automated processing
methods;
Recognising the need to balance the interests
of society in the prevention and suppression of
criminal offences and the maintenance of public
order on the one hand and the interests of the
individual and his right to privacy on the other;
Bearing in mind the provisions of the Conven
tion for the Protection of Individuals with regard to
Automatic Processing of Personal Data of 28 Janu
ary 1981 and in particular the derogations permit
ted under Article 9;
Aware also of the provisions of Article 8 of the
Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms,

1

When this recommendation was adopted:
– in accordance with Article 10.2.c of the Rules of Procedure
for the meetings of the Ministers’ Deputies, the Repre
sentative of Ireland reserved the right of his Government to
comply with it or not, the Representative of the United
Kingdom reserved the right of her Government to comply
or not with Principles 2.2 and 2.4 of the Recommendation,
and the Representative of the Federal Republic of Germany
reserved the right of his Government to comply or not with
Principle 2.1 of the Recommendation;
– in accordance with Article 10.2.d of the said Rules of Proce
dure, the Representative of Switzerland abstained, stating
that he reserved the right of his Government to comply
with it or not and underlining that his abstention should not
be interpreted as expressing disapproval of the Recom
mendation as a whole.

Recommends the governments of member
states to:
– be guided in their domestic law and practice by
the principles appended to this Recommenda
tion, and
– ensure publicity for the provisions appended to
this Recommendation and in particular for the
rights which its application confers on individu
als.

Appendix to Recommendation No. R (87) 15
Scope and definitions
The principles contained in this Recommendation
apply to the collection, storage, use and communi
cation of personal data for police purposes which
are the subject of automatic processing.
For the purposes of this Recommendation, the
expression «personal data» covers any information
relating to an identified or identifiable individual.
An individual shall not be regarded as «identifia
ble» if identification requires an unreasonable
amount of time, cost and manpower.
The expression «for police purposes» covers all
the tasks which the police authorities must per
form for the prevention and suppression of crimi
nal offences and the maintenance of public order.
The expression «responsible body» (controller
of the file) denotes the authority, service or any
other public body which is competent according to
national law to decide on the purpose of an auto
mated file, the categories of personal data which
must be stored and the operations which are to be
applied to them.
A member state may extend the principles con
tained in this Recommendation to personal data
not undergoing automatic processing.
Manual processing of data should not take
place if the aim is to avoid the provisions of this
Recommendation.
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A member state may extend the principles con
tained in this Recommendation to data relating to
groups of persons, associations, foundations, com
panies, corporations or any other body consisting
directly or indirectly of individuals, whether or not
such bodies possess legal personality.
The provisions of this Recommendation should
not be interpreted as limiting or otherwise affect
ing the possibility for a member state to extend,
where appropriate, certain of these principles to
the collection, storage and use of personal data for
purposes of state security.

Basis principles
Principle 1 – Control and notification
1.1. Each member state should have an independent supervisory authority outside the police sector
which should be responsible for ensuring respect
for the principles contained in this Recommenda
tion.
1.2. New technical means for data processing may
only be introduced if all reasonable measures have
been taken to ensure that their use complies with
the spirit of existing data protection legislation.
1.3. The responsible body should consult the supervisory authority in advance in any case where
the introduction of automatic processing methods
raises questions about the application of this Rec
ommendation.
1.4. Permanent automated files should be notified
to the supervisory authority. The notification
should specify the nature of each file declared, the
body responsible for its processing, its purposes,
the type of data contained in the file and the per
sons to whom the data are communicated.
Ad hoc files which have been set up at the time
of particular inquiries should also be notified to the
supervisory authority either in accordance with
the conditions settled with the latter, taking ac
count of the specific nature of these files, or in
accordance with national legislation.

Principle 2 – Collection of data
2.1. The collection of personal data for police purposes should be limited to such as is necessary for
the prevention of a real danger or the suppression
of a specific criminal offence. Any exception to this
provision should be the subject of specific national
legislation.
2.2. Where data concerning an individual have
been collected and stored without his knowledge,
and unless the data are deleted, he should be in
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formed, where practicable, that information is held
about him as soon as the object of the police activ
ities is no longer likely to be prejudiced.
2.3. The collection of data by technical surveillance
or other automated means should be provided for
in specific provisions.
2.4. The collection of data on individuals solely on
the basis that they have a particular racial origin,
particular religious convictions, sexual behaviour
or political opinions or belong to particular move
ments or organisations which are not proscribed
by law should be prohibited. The collection of data
concerning these factors may only be carried out if
absolutely necessary for the purposes of a partic
ular inquiry.

Principle 3 – Storage of data
3.1. As far as possible, the storage of personal data
for police purposes should be limited to accurate
data and to such data as are necessary to allow
police bodies to perform their lawful tasks within
the framework of national law and their obligations
arising from international law.
3.2. As far as possible, the different categories of
data stored should be distinguished in accordance
with their degree of accuracy or reliability and, in
particular, data based on facts should be distin
guished from data based on opinions or personal
assessments.
3.3. Where data which have been collected for administrative purposes are to be stored permanent
ly, they should be stored in a separate file. In any
case, measures should be taken so that adminis
trative data are not subject to rules applicable to
police data.

Principle 4 – Use of data by the police
4. Subject to Principle 5, personal data collected
and stored by the police for police purposes should
be used exclusively for those purposes.

Principle 5 – Communication of data
5.1. Communication within the police sector
The communication of data between police
bodies to be used for police purposes should only
be permissible if there exists a legitimate interest
for such communication within the framework of
the legal powers of these bodies.
5.2.i Communication to other public bodies
Communication of data to other public bodies
should only be permissible if, in a particular case:
a. there exists a clear legal obligation or author
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isation, or with the authorisation of the supervisory
authority, or if
b. these data are indispensable to the recipient
to enable him to fulfil his own lawful task and
provided that the aim of the collection or proc
essing to be carried out by the recipient is not
incompatible with the original processing, and the
legal obligations of the communicating body are
not contrary to this.
5.2.ii. Furthermore, communication to other public
bodies is exceptionally permissible if, in a partic
ular case:
a.the communication is undoubtedly in the in
terest of the data subject and either the data sub
ject has consented or circumstances are such as to
allow a clear presumption of such consent, or if
b. the communication is necessary so as to pre
vent a serious and imminent danger.
5.3.i. Communication to private parties
The communication of data to private parties
should only be permissible if, in a particular case,
there exists a clear legal obligation or authorisa
tion, or with the authorisation of the supervisory
authority.
5.3.ii. Communication to private parties is exceptionally permissible if, in a particular case:
a. the communication is undoubtedly in the
interest of the data subject and either the data
subject has consented or circumstances are such
as to allow a clear presumption of such consent, or
if
b. the communication is necessary so as to pre
vent a serious and imminent danger.
5.4. International communication
Communication of data to foreign authorities
should be restricted to police bodies. It should
only be permissible:
a. if there exists a clear legal provision under
national or international law.
b. in the absence of such a provision, if the
communication is necessary for the prevention of a
serious and imminent danger or is necessary for
the suppression of a serious criminal offence un
der ordinary law, and provided that domestic regu
lations for the protection of the person are not
prejudiced.
5.5.i. Requests for communication
Subject to specific provisions contained in na
tional legislation or in international agreements,
requests for communication of data should provide
indications as to the body or person requesting
them as well as the reason for the request and its
objective.
5.5.ii. Conditions for communication
As far as possible, the quality of data should be

verified at the latest at the time of their communi
cation. As far as possible, in all communications of
data, judicial decisions, as well as decisions not to
prosecute, should be indicated and data based on
opinions or personal assessments checked at
source before being communicated and their de
gree of accuracy or reliability indicated.
If it is discovered that the data are no longer
accurate and out to date, they should not be com
municated. If data which are no longer accurate or
up to date have been communicated, the communi
cating body should inform as far as possible all the
recipients of the data of their non-conformity.
5.5.iii. Safeguards for communication
The data communicated to other public bodies,
private parties and foreign authorities should not
be used for purposes other than those specified in
the request for communication.
Use of the data for other purposes should, with
out prejudice to paragraph 5.2 to 5.4 of this princi
ple, be made subject to the agreement of the com
municating body.
5.6. Interconnection of files and on-line access to files
The interconnection of files with files held for
different purposes is subject to either of the follow
ing conditions.
a. the grant of an authorisation by the super
visory body for the purposes of an inquiry into a
particular offence, or
b. in compliance with a clear legal provision.
Direct access/on-line access to a file should
only be allowed if it is in accordance with domestic
legislation which should take account of Principles
3 to 6 of this Recommendation.

Principle 6 – Publicity, right of access to police
files, right of rectification and right of appeal
6.1. The supervisory authority should take measures so as to satisfy itself that the public is in
formed of the existence of files which are the sub
ject of notification as well as of its rights in regard
to these files. Implementation of this principle
should take account of the specific nature of ad hoc
files, in particular the need to avoid serious preju
dice to the performance of a legal task of the police
bodies.
6.2. The data subject should be able to obtain access to a police file at reasonable intervals and
without excessive delay in accordance with the
arrangements provided for by domestic law.
6.3. The data subject should be able to obtain,
where appropriate, rectification of his data which
are contained in a file.
Personal data which the exercise of the right of
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access reveals to be inaccurate or which are found
to be excessive, inaccurate or irrelevant in applica
tion of any if the other principles contained in this
Recommendation should be erased or corrected or
else be the subject of a corrective statement added
to the file.
Such erasure or corrective measures should
extend as far as possible to all documents accom
panying the police file and, if not done immediate
ly, should be carried out, at the latest, at the time of
subsequent processing of the data or of their next
communication.
6.4. Exercise of the right of access, rectification
and erasure should only be restricted insofar as a
restriction is indispensable for the performance of
a legal task of the police or is necessary for the
protection of the data subject or the rights and
freedom of others.
In the interests of the data subject, a written
statement can be excluded by law for specific
cases.
6.5. A refusal or a restriction of those rights should
be reasoned in writing. It should only be possible
to refuse to communicate the reasons insofar as
this is indispensable for the performance of a legal
task of the police or is necessary for the protection
of the rights and freedoms of others.
6.6. Where access is refused, the data subject
should be able to appeal to the supervisory author
ity or to another independent body which shall
satisfy itself that the refusal is well founded.
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Principle 7 – Length of storage and updating of
data
7.1. Measures should be taken so that personal
data kept for police purposes are deleted if they are
no longer necessary for the purposes for which
they were stored.
For this purpose, consideration shall in partic
ular be given to the following criteria: the need to
retain data in the light of the conclusion of an
inquiry into a particular case; a final judicial deci
sion, in particular an acquittal; rehabilitation; spent
convictions; amnesties; the age of the data subject;
particular categories of data.
7.2. Rules aimed at fixing storage periods for the
different categories of personal data as well as reg
ular checks on their quality should be established
in agreement with the supervisory authority or in
accordance with domestic law.

Principle 8 – Data security
8. The responsible body should take all the necessary measures to ensure the appropriate physical
and logical security of the data and prevent unau
thorised access, communication or alteration.
The different characteristics and contents of
files should, for this purpose, be taken into ac
count.

