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20/6312 Høringsbrev militærpolitiets behandling av opplysninger

Det vises til departementets høringsnotat av 18. desember 2020. Det er angitt forskjellige 
høringsfrister for forskjellige deler i høringsnotatet. Oslo statsadvokatembeter avgir bare én 
høringsuttalelse i anledning notatet.

Forholdet til det sivile reaksjonsregisteret

Oslo statsadvokatembeter mener det er riktig å regulere militærpolitiets behandling av 
opplysninger i politiregisterlovgivningen. I lovproposisjonen bør det imidlertid presiseres at 
reguleringen av militærpolitiets reaksjons- og straffesaksregister ikke innebærer noen 
begrensning eller endring i nåværende praksis når det gjelder hva som skal føres i det sivile 
reaksjonsregisteret i henhold til politiregisterforskriften § 44-4.

Om utlevering av opplysninger

Forslaget til § 68-4 regulerer utlevering av opplysninger. Vi legger til grunn at bestemmelsen 
ikke bare gjelder utlevering fra militærpolitiet til øvrige deler av Forsvaret, men for all 
utlevering av opplysninger som militærpolitiet har i sine registre. Avgjørelser av spørsmål om 
utlevering av opplysninger fra straffesaker i politiet behandles av påtalemyndigheten i politiet. 
Avgjørelsene kan ofte være vanskelige, og det er en åpenbar fordel med juridisk kompetanse 
for å behandle den type spørsmål. Påtalemyndigheten er ikke en integrert del i militærpolitiet, 
og det bør derfor fastsettes at avgjørelser om utlevering av opplysninger fra saker som 
militærpolitiet etterforsker eller har etterforsket og som ikke er overtatt av politiet, skal tas av 
krigsadvokatene.

Klageinstans

I utkastets forslag til § 18-4, som angir klageinstanser for vedtak fattet i medhold av 
politiregisterlovgivningen, er det foreslått i nr. 5 at Forsvarsdepartementet skal være 
klageinstans for militærpolitiets avgjørelser.
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Forskriftens § 18-4 nr. 2 vil fortsatt gjelde. Der fremgår det at for avgjørelser fattet av 
påtalemyndigheten, er det overordnet påtalemyndighet som er klageinstans. For avgjørelser i 
straffesakssporet, som vi mener skal tas av påtalemyndigheten, bør det angis hvilket organ 
som er klageinstans. Under henvisning til straffeprosessloven § 473 første ledd første punktum 
synes det naturlig å fastsette at statsadvokatene er klageinstans. Vi vil påpeke at det vil være 
et brudd på prinsippet om påtalemyndighetens uavhengighet i forhold til politiske myndigheter 
om Forsvarsdepartementet skal være klageinstans i disse sakene.

For avgjørelser i forvaltningssporet må vi konstatere at det eneste mellomliggende organ 
mellom militærpolitiet og Forsvarsdepartementet er Forsvarsstaben. Om Forsvarsstaben 
besitter kompetanse som gjør at organet egner seg som klageinstans, er tvilsomt. Det er 
imidlertid neppe noen heldig løsning å la departementet være klageinstans. Departementet bør 
derfor vurdere om ikke krigsadvokatene skal få rollen som klageinstans også for denne type 
avgjørelser.

Kommentar til § 69-5

Utkastes § 69-5 nr. 1 er en ufullstendig setning. Vi antar at det er ordet "kriminalitet" som skal 
stå mellom "eller" og "som".

  Lars Erik Alfheim

              embetsleder

Stein Vale

         statsadvokat
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