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Høring  — forslag til lovendring for gjennomføring avtale 19. desember 2003
mellom EU, Island og Norge, samt annen tilleggsprotokoll til den europeiske
konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker

Vi viser til Justisdepartementets brev av 26.03.2010 om ovennevnte. Fornyings-,
administrasjons- og kirkedepartementet har følgende kommentarer til høringsnotatet:

Gjensidig internasjonal hjelp i straffesaker, medfører utlevering eller bistand til å
innhente personopplysninger om borgere på norsk jord. Vi har særlig merket oss
høringens kapittel 11 om kommunikasjonskontroll og kapittel 12 om informasjon om
bankkonti, transaksjoner mv. Vi registrerer at Justisdepartementet er av den oppfatning
at etterlevelse av de internasjonale avtalene i all hovedsak ikke vil innebære innføring
av ordninger som er i strid med gjeldende norsk rett og praksis.

Trafikkdata og innholdsdata fra elektronisk kommunikasjon og transaksjonsdata fra
bank er informasjon som kan fortelle svært meget om de registrerte personene. Vi har
derfor streng regulering av politiets tilgang til slike data i vår nasjonale lovgivning,
særlig straffeprosessloven. Og vi har omfattende debatt når det er aktuelt å endre
reglene, som nå senest i forbindelse med spørsmålet om mulig implementering av EUs
datalagringsdirektiv. Når andre lands myndigheter skal gis tilgang til data om
elektronisk kommunikasjon og økonomiske transaksjoner, er det derfor viktig at denne
tilgangen, så langt råd er, gis på de vilkår våre egne rettshåndhevende myndigheter
ville fått tilgang til data. Vi registrerer at dette langt på vei er tilfellet for så vidt gjelder
data fra elektronisk kommunikasjon, jf. høringsnotatet kapittel 11.
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For så vidt gjelder tilgang til transaksjonsdata i bank, registrerer vi at det i pkt. 12.4
legges opp til at de registrerte ikke skal motta informasjon om at det er gitt bistand til
annen stat. Etter straffeprosessloven gjelder visse krav til informasjon til de registrerte
blant annet ved beslag, herunder regler om adgangen til å unnlate/utsette å informere
den registrerte. Det er vår vurdering at man så langt råd er, bør legge de samme regler
til grunn ved utlevering av data til andre land. Dette fordi informasjon kan være
avgjørende for at de registrerte skal kunne ivareta sine interesser i sakens anledning
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