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SVAR PÅ HØRING FRA KITT 

Høring - utkast til forskrift om behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen 
 
Her er noen kommentarer til utkastet fra Kriminalomsorgens IT-tjeneste ut fra et IKT-perspektiv 
med antydninger om hvilke konsekvenser forskriften eventuelt vil ha for behandling av 
personopplysninger i dagens fagsystem Kompis. 
Til § 3 Opplysningskategorier 
Forslagets punkt f: Politiopplysninger av betydning for straffegjennomføringen, punkt g: 
Helseopplysninger og punkt i: Opplysninger mottatt fra forvaltningspartnere.  
Hvis tanken er at denne type opplysninger skal registreres i dagens fagsystem, finnes det i dag 
ingen strukturert løsning for å registrere slike data, og saksbehandler må eventuelt benytte 
fritektsfelter (åpne tekstfelter for prosatekst ). Dermed blir det – om slike data er registrert i 
systemet vanskelig å finne igjen i systemene, jf. sporbarhet. Slike registrerte tekster blir også 
vanskelig å skille fra eventuelle opplysninger det kan unntas innsyn i – om innsynsbegjæring 
framstilles. 
Når det gjelder registrering av signalement med bilde av domfelte og innsatte er det i dag ikke 
godkjente, - lokale løsninger som benyttes på grunn av manglende funksjonalitet i fagsystemet 
Kompis. Dermed er spørsmålet – hvor kan bilder av domfelte eller innsatte  behandles etter 
personopplysningsloven. 
Det antas videre at registrering av helseopplysninger må konkretiseres i senere retningslinjer til 
forskriften.  
Til § 4 Kvalitet 
Personopplysninger som behandles skal være korrekte og oppdaterte. Dette innebærer krav til 
noe bedre rutiner ved registrering enn kanskje tilfellet er i dag, jf. bl.a. rundskriv bl.a. G-
111/2000. Det vil være rimelig å tenke seg at domfelte og innsattes signalement skal oppdateres 
mens de soner. Disse rutinene må nedfelles. 
Til § 5 Behandling av opplysninger som ikke er verifiserte 
Kravene til behandling av ikke-verifiserte opplysninger må beskrives nærmere i kommende 
retningslinjer, da saksbehandler og leder skal forholde seg til en frist på fire måneder for sletting 
om ikke opplysningene kan verifiseres og dermed oppnå en annen status. 
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Til § 9 Retting, sletting og sperring av opplysninger 
Det finnes i dag ingen funksjonalitet, enn si rutiner for sperring og sletting av opplysninger / data 
i fagsystemet Kompis. Når det gjelder behandling av ikke-verifiserte opplysninger og eventuell 
sletting av disse etter fire måneder kreves det rutiner for dette når det gjelder oppfølging i 
fagsystemet.  
Et spørsmål som trer fram er i hvilken grad utkastets § 9 har som intensjon å ”slette” personer i 
våre systemer som er avgått ved døden. 
Det er uklart i hvilken grad tredje ledds, ”Personopplysninger skal slettes senest ti år etter at 
straffe……” harmoniserer med Bevarings- og kassasjonsregler for kriminalomsorgens 
papirarkiver og fagsystemer av 23.06.2011. 
Til § 11 Informasjonssikkerhet og internkontroll 
Utkast til forskrift sier at tilsatte skal ha nødvendig kunnskap for å bruke informasjonssystemene. 
Det fordrer planmessig opplæring i fagsystemet og deler av organisasjonen kriminalomsorgen 
må bruke ressurser for å imøtekomme kravene i forskriften, ettersom ”planlagte tiltak” for å gi 
de tilsatte opplæring i fagsystemene har manglet siden regionaliseringen av etaten i 2001. 
 
I høringsbrevets siste del fra Justis-og beredskapsdepartementet antas at forskriften ikke vil ha 
økonomiske og administrative konsekvenser. Dette vil være riktig om man forutsetter at dagens 
praksis og rutiner og funksjonalitet i fagsystemene ikke endres. Ulike deler av utkast til forskrift 
– som ovenfor er kommentert, initierer åpenbart endringer i fagsystemet Kompis etter vår 
oppfatning.  
 
 


