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Høringssvar - Register over drap og vold med dødelig utgang 
 
Vi viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 21.07.17, forslag 
om lov om etablering av et nasjonalt register over drap og vold med dødelig utgang. 
Registerets hovedformål er å bidra til kontinuerlig og systematisk kunnskap om 
drap og vold med dødelig utgang, herunder bedre forståelse av forekomst, 
årsaksforhold og utviklingstrender.  
 
Riksarkivaren har ingen merknader til opprettelsen av registeret som sådan, men vil 
knytte noen kommentarer til forhold som ikke er berørt i høringsnotatet. Det 
foreslåtte registeret omfattes av arkivlovens definisjon av offentlig arkiv, og er 
således underlagt lovens kapittel II om offentlige arkiv. Kapittel 4.8 i høringsnotatet 
beskriver forholdet til personopplysningsloven, men forholdet til arkivloven er ikke 
omtalt.  
 
Behandlingsansvaret for registeret plasseres hos hhv. Folkehelseinstituttet for 
helseopplysningene og hos Kripos for opplysningene som legges inn av politiet. 
Arkivansvaret etter arkivloven § 6 må også plasseres. Som regel vil arkivansvaret 
kunne være sammenfallende med behandlingsansvaret etter 
personopplysningsloven, men det er ikke gitt at dette alltid vil være tilfellet. 
Arkivregelverket mangler per i dag bestemmelser for å håndtere delt arkivansvar. 
Siden registeret fysisk vil bli plassert hos Folkehelseinstituttet kan det være 
hensiktsmessig også å plassere arkivansvaret hos dem. Arkivverket går gjerne i 
dialog med Folkehelseinstituttet og Kripos om hvordan dette best mulig kan løses i 
praksis.  
 
Tilsynsansvaret for den permanente forskningsbaserte ordningen for drap og 
dødelig vold i Norge plasseres hos Datatilsynet. Riksarkivaren har tilsynsansvar for 
arkivarbeidet i offentlige organ, jf. arkivloven § 7. Begge behandlingsansvarlige er 
offentlige organ etter arkivloven, og er således underlagt Riksarkivarens 
tilsynsansvar. Det innebærer videre at registeret eller opplysninger i registeret ikke 
kan kasseres uten etter særskilt samtykke fra Riksarkivaren. Dersom registeret eller 
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opplysninger i registeret skal slettes med hjemmel i personopplysningsloven skal 
allikevel Riksarkivaren høres før slik sletting gjennomføres, jf. arkivloven § 9 c. 
Datatilsynet kan treffe vedtak om at retten til sletting etter personopplysningsloven 
§ 28 tredje ledd går foran reglene i arkivloven § 9 først etter at Riksarkivaren er 
hørt, jf. personopplysningsloven § 28 fjerde ledd.  
 
Vi kan ikke se at spørsmål om bevaringstid eller slettefrister for personopplysninger 
i registeret er omtalt i høringsnotatet, og legger derfor til grunn at registeret skal 
underlegges en arkivfaglig bevaringsvurdering etter arkivlovens bestemmelser.  
Dersom registeret eller opplysninger i registeret skal bevares, legger vi til grunn at 
registeret utvikles med eksportfunksjoner som sikrer at bevaringsverdig 
informasjon kan overføres til andre system eller avleveres til arkivdepot, jf. 
forskrift av 19.12.2017 nr. 2286 om utfyllende tekniske og arkivfaglige 
bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift) § 3-3 
andre ledd. Dette vil kunne påvirke investeringskostnadene for registeret, jf. 
høringsnotatet kapittel 5 om administrative og økonomiske konsekvenser. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Espen Sjøvoll e.f. 
avdelingsdirektør 
 Kjetil Reithaug 
 fagdirektør 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur. 
 
 
 
 
 


