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Høringsuttalelse  -  Utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner
for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnskadelig kriminalitet

Det vises til departementets høringsbrev av 22. oktober 2010, med forslag om å utvide
virkeområdet for strafferettslige sætTeaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og
samfunnskadelig kriminalitet,

Selv om den utvidelsen som er foreslått i denne omgang er nokså begrenset, vil Datatilsynet
allikevel peke på faren for en gradvis uthuling av den ubestridte hovedregelen om at den som
begår en straffbar handling, og som er utilregnelig i gjerningsøyeblikket, ikke skal møtes med
en straffereaksjon1.

Datatilsynet har i tillegg konkrete merknader knyttet til den behandling av personopplysninger
som vil finne sted i forbindelse med utredning og videre oppfølgning av den dømte, jf
høringsnotatets kapittel 4.4.

Datatilsynet er av den oppfatning at forslag til ny § 39k tilfredsstillende reflekterer sentrale
personvernrettigheter ved  innsamling  av opplysningene, for eksempel autonomi,
nødvendighet og opplysningskvalitet. Tilsynet savner imidlertid en avklaring av hvilke
behandlingsregler som  videre  gjelder for opplysninger i planen, blant annet med tanke på
utlevering, rettigheter for den registrerte (herunder rett til å kreve innsyn, retting og sletting),
og bestemmelser for når opplysningene skal slettes.

Dersom det ikke foreligger eller etableres en relevant særregulering, vil den videre
behandlingen av opplysningene i planen reguleres av personopplysningslovens
bestemmelser2. Datatilsynet vil anbefale at planen i sin helhet inngår som en del av pasientens
journal  ved helseinstitusjonen, slik at den videre behandlingen underlegges
helsepersonellovens og pasientrettighetslovens bestemmelser. Tilsynet er imidlertid usikker
på om det blir gjeldende rettstilstand, dersom endringene vedtas som foreslått.

Straffelovens § 44, jf høringsnotatets s 4, nest siste avsnitt
2 Personopplysningslovens § 3 jf § 5
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En slik løsning bør etter tilsynet mening tydeliggjøres, gjerne gjennom en henvisning fra
forslagets § 39k til helsepersonellovens §§ 39 flg.
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