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Det vises til departementets høringsbrev av 9. mars 2012, med forslag til endringer i ny
våpenlovgivning.

Datatilsynet har sett nærmere på bestemmelsene om meldeplikt for helsepersonell og andre,
og om regulering av våpenregisteret, og har følgende kommentarer:

Meldeplikt for helsepersonell
Datatilsynet er tilfreds med at meldeplikten for helsepersonellet foreslås gjennomført på en
slik måte at det kun gis melding til politiet ompersoner  som med sikkerhet er registrert  i
våpenregisteret.

Det forhold at helsepersonellet får tilgang til registeret er selvsagt ikke uproblematisk, men
medfører en langt heldigere løsning enn om den alminnelige meldeplikten fra helsepersonell
til politiet skulle utvides i forhold til gjeldende rett.

Det tas selvsagt forbehold om at helsepersonellet kun gis tilgang til de opplysninger i
registeret som er  nødvendig  for å avgjøre om det foreligger meldeplikt eller ikke. Tilsynet kan
vanskelig se at det er nødvendig at helsepersoneller gis tilgang til opplysninger utover
hvorvidt pasienten  er registrert  i våpenregisteret eller ikke.

Tilsynet er også fornøyd med at meldeplikten først inntrer når det er  klarlagt  at pasienten ikke
lenger tilfredsstiller vilkårene for å inneha våpentillatelse.

Meldeplikt for andre
Datatilsynet beklager at dette spørsmålet ikke er ferdig utredet, og vil advare mot at det vedas
bestemmelser om meldeplikt uten at en rekke spørsmål belyses ytterligere.

Det er etter tilsynets vurdering særlig problematisk dersom det pålegges meldeplikt for
personer som ikke selv har tilgang til opplysninger om hvem som er registrert i
våpenregisteret. En slik løsning vil, slik utvalget også uttaler, medføre at store mengder
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sensitive personopplysninger tilflyter politiet — uten at opplysningene er direkte relevante for
formålet. En ordning hvoretter "alle" har tilgang til våpenregisteret, på lik linje med
helsepersonell, må eventuelt utredes nærmere.

Tilsynet har imidlertid ingen merknader til at skytter- og våpensamlerorganisasjoner pålegges
meldeplikt.

Det sentrale våpenregisteret
Datatilsynet deler utvalgets bekymring for at de mangler ved  etterlevelsen  av
personopplysningsregelverket som tilsynet nåviste allerede i 2008 ikke er tilfredsstillende
reparert. Dersom kretsen som gis tilgang til registeret utvides betydelig, til for eksempel å
gjelde helsepersonell, forsterkes tilsynets bekymring. En slik løsning krever god sikkerhet,
både hva gjelder i den dirkete kommunikasjonen og for mulig etterkontroll av faktisk bruk
(herunder logging av oppslag).

Datatilsynet støtter utvalget i at det bør etableres enforskrift som gir nærmere bestemmelser
for den konkrete behandlingen, og hvor behandlingsansvaret plasseres tydelig.

Endelig støtter Datatilsynet flertallet i utvalget i spørsmålet om hvor  offentlig tilgjengelige
opplysningene i våpenregisteret bør være. Det er særlig misbrukspotensialet, knyttet til
kriminelles jakt på våpen, som etter tilsynets vurdering må tas på alvor. Slikt misbruk
undergraver formålet med våpenlovgivningen og våpenregisteret.
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