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Høringsuttalelse - forslag til endringer i veitrafikkloven knyttet til andre
rusmidler enn alkohol

Det vises til Samferdselsdepartementets høringsbrev datert 30. mars 2009. Høringsbrevet
gjelder endringer i veitrafikkloven som foreslås i rapporten  Kjøring under påvirkning av
andre rusmidler enn alkohol.  Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av
S amferdselsdepartementet.

De foreslåtte endringene innebærer blant annet at det innføres lovfastsatte grenser for når man
regnes som påvirket av ulike narkotiske stoffer, basert på et nulltoleranseprinsipp med
minstesatser. Videre foreslås det å innføre forenklede straffeutmålingsregler, samt
obligatoriske helseundersøkelser for personer som søker om å få tilbake førerretten etter den
har vært inndratt.

Bakgrunnen for de foreslåtte endringene er undersøkelser som indikerer at kjøring under
påvirkning av andre stoffer enn alkohol er et betydelig trafikksikkerhetsproblem og at
forekomsten av førere under slik påvirkning har vært økende. Det har også vært ønskelig å
forenkle straffeforfølgelsen av slike forhold for å oppnå prosessøkonomiske gevinster.

Tilsynet har tillagt hensynet til trafikksikkerhet stor vekt ved vurderingen av de foreslåtte
lovendringene. Det påpekes imidlertid at testingen og legeundersøkelsene vil kunne innebære
behandling av sensitive personopplysninger, jf. definisjonen i personopplysningslovens § 2
nr. 8. Dessuten vil utfallet av testene ha avgjørende betydning for den registrerte. Datatilsynet
vil derfor benytte anledningen til å minne om et sentralt krav etter personopplysningsloven.
Det følger av lovens § 11 første ledd bokstav e at personopplysninger som behandles skal
være korrekte og oppdaterte. Dette stiller strenge krav til kvaliteten på testmetodene og
legeundersøkelsene. Som det påpekes i rapporten tilsier også rettsikkerhetshensyn at de
metoder og rutiner som skal benyttes er tilfredsstillende.

Når det gjelder personregistrene som må opprettes i denne sammenheng legges det til grunn at
det sees hen til personopplysningslovens krav. Behandling av sensitive personopplysninger
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fordrer et fokus på de registretes personvern. Før de foreslåtte lovendringene trer i kraft må
det avklares hvem som skal ha tilgang til personopplysningene som innhentes. Videre må det
etableres rutiner som ivaretar kravene til informasjonssikkerhet og sletterutiner som oppfyller
kravene i lovens § 28. I den forbindelse understrekes det at det må være en forutsetning at
resultatene av negative prøver, som ikke gir grunnlag for noen videre forfølging, skal slettes
umiddelbart etter at testresultatet foreligger.

Under forutsetning av at registrene med de sensitive personopplysningene kun administreres
og er tilgjengelige for kommunale eller statlige organer, vil ikke behandlingen av
personopplysninger kreve konsesjon fra Datatilsynet, jf. personopplysningslovens § 33 fjerde
ledd. Registrene vil like fullt være underlagt Datatilsynets tilsynsmyndighet.
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