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Horingssvat - utkast til forskrift om behandling av personopplysninget i
ktiminalomsorgen

Det vises til utkast til forskrift om behandling av personopplysninger i kriminalomsoraen

Oslo polindistrikt mener det er positivt at behandlingen av personopplysninger i
strafferettspleien etter forskriftens ikrafttredelse vil fa et klarere hjemmelsgrunnlag enn hva
som eksisterer i dag. Forskriften vil medfore bedre kvalitet pa opplysningene, samt at
opplvsningene blir behandlet på en mate hvor taushetsplikten og personvernet tll de
registrerte blir ivaretatt.

Polinet ma ha tillit til at kriminalornsorgen behandler opplvsninger de mottar fta polinet på
en betryggende måte. Det er derfor positivt at forskriften vil styrke informasjonssikkerheten
ved å innfore krav om at alle som gis autorisasjon for tilgang til opplysnMgene skal ha
nodvendig opplæring i bruken av informasjonssystemene. Det er viktig at
behandlingsansvaret svnliggjores og ar forskriften inneholder klare regler for ivaretakelse av
informasjonssikkerhet og internkontroll.

Informasjon fra politiet er i mange tilfeller nodvendig for å kunne avdekke kriminalitet
under straffegjennomforingen, samt for a forhindre kriminelle handlinger frem i tid.
Politiets opplvsninger kan dessuten være av stor betydning mir knminalomsorgen foretar
risikovurderinger av enkeltindivider eller grupperinger.

Forskriften som na er pa horing defmerer en del opplysningskategorier som registreres av
kriminalomsorgen i forbindelse med straffegjennomforing. For Oslo politidistrikt sitt
vedkommende er det særlig "straffesaks- og soningsdata", "politiopplysninger av
betychun. ger for straffegjennomforingen", samt "ovrige opplysmn. ger til bruk for ivaretakelse
av sikkerhet for tilsatte, domfelte, innsatte og samfunnet for ovrig", som er av særlig
interesse, jf. forskriften 3.

Ifolge straffegjennomforingsloven § 27, 5. ledd "kan" kriminalomsorgen på forhånd
innhente vandelsopplysntger om personer som skal besoke innsatte i fengselet. Det folger
av retningslinjene til straffegjennomforingsloven pkt. 3.30 at det ved behov skal innhentes
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opplvsninger fra det sentrale strafferegisteret fro det gis tillatelse til besok,
strafferegistreringsforskriften s6, 2. ledd. I tallegg kan fengslene be om en faglig vurdering
av den aktuelle personen, for eksempel om vedkommende er kjent i bestemtc miljoer eller
lignende.

Oslo politidistrikt onsker å reise sporsmal angaende hvilke opplvsninger som politiet kan
utlevere kriminalomsorgen. Det fremgår klart av strafferegistreringsforskriften at dette
omfatter opplyninger fra strafferegisteret. Oslo politidistrikt er imidlertid usikre på hvilke
andre typer informasjon politiet plikter å utlevere. I praksis ser det ut til at informasjonen
innhentes relativt bredt, og som ledd i faste prosedyrer. Etter var memMg ville det være
hensiktsmessig å konkretisere dette nærmere i retningslinjer eller rundskriv. Det ville videre
være hensiktsmessig å fastslå gjennom retningslinjer hvordan informasjonen skal behandles,
om og til hvem informasjonen utleveres, samt hvor lenge opplymingene skal lagres.

Når det gjelder utvekslingen av opplvsninger mellom polin og kritninalomsorgen, er det
etter vår memMg viktig med gode rutiner, og det må derfor settes krav til formalisering og
strukturering når det gjelder informasjonsutvekslingen. Oslo politidistrikt onsker å peke på
viktigheten av skriftlighet både i selve begjæringen om ä Mnhente informasjon, men også
ved nedtegnelsen av opplysningene. Dette vil etter vår mening skape likhet og
forutsigbarhet når det gjelder innhenting av informasjon, samt hvilke opplysingskategorier
som ettersporres. Hvilke kategorier opplvsninger som ettersporres, bor derfor etter vår
mening konkretiseres nærmere i retningslinjer

For Oslo politidistrikt sitt vedkommende er det ved innhenting av trusselvurderingen fra
politiet til kriminalomsorgen, særskilt viktig at det klart fremkom.mer hvem som anmoder
om opplvsningene, samt hvem som er kontaktperson i kriminalomsorgen. Det må også
fremkomme 61 hvilke formål trusselvurderingen skal benyttes til. Videre er det
hensiktsmessig at det fremkommer hvilke beslutninger trusselvurderingen skal stotte og
eventuelt hvordan trusselvurderingen vil bli eksponert. Oslo politidistrikt onsker ved
utlevering av opplysninger, tilbakemelding om hvordan gradert informasjon vil bli
oppbevart, samt informasjon om eventuelt hvem til og på hvilken måte innholdet vil bli
gjort kjent, jf. Beskyrtelsesinstruksen. Etter vår mening vil det være hensiktsmessig å
nedtegne slike krav i instruks eller rutine.

ForsknIten ‘5, 12, 2. ledd inneholder en bestemmelse om at politiet skal avgi uttalelse for
kriminalomsorgen fatter vedtak angående begjæring om innsyn, retting, sperring og sletting
av opplysninger som kriminalomsorgen har mottatt fra politiet. Av hensynet til
kriminalitetsbekjempdse og kildebeskyttelse må innsynsretten, jf. s7, være begrenset. Oslo
politidistrikt ønsker å presisere at det er viktig at det er den på forhånd avgivende instans i
politiet, som får anledning til å uttalc seg. Slik vi ser det, er det avgivende instans i politiet
som er nærmest til å vurdere eventuelle skadevirkninger, dersom informasjonen skulle bli
gjort tilgjengelig for andre. Vi ser det som hensiktsmessig at dette enten presiseres i
forskriften, eventuelt at det konkretiseres nærmere i de rutiner som skal etableres.

Det mii ikke gis innsvn i beskyttelsesverdige opplysninger og dokumenter som er
"graderte", jf. beskyttelsesinstruksen og sikkerhetsloven. I forhold til beskyttelsesinstruksen
er det slik vi ser det ingen tilfredstillende sanksjonsmuligheter dersom gradert informasjon
skulle gjores kjent.



)gsa nar det gjelder de faghge vurdenngene som knmmalomsorgen kan be om fra p  iinet,
er det viktig at renen nl a be orn mns  -n i oppl)smngene er ben e ne i crlit knnske folger
kan dette fa i saker vedrorende kilde\ ern.

IR)r a sikre ar riktig instans i politiet far anledning til i avgi utralelse nar det er bedr om
innsym er der vikrig at slike rutiner konkrenseres i ei rundsknviinstruks som nærmere
fast,dar fremgangsmaten slike
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