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Forslag om endringer i straffegjennomføringsloven mv.  -  høring

Det vises til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen,
av 16. januar 2012 vedrørende ovennevnte.

Vi har følgende kommentarer til straffegjennomføringsloven § 7 annet ledd ny bokstav
d:

Samferdselsdepartementet stiller spørsmål ved om kriminalomsorgen har behov for
tilsvarende unntak fra taushetsplikten ved bruk av elektronisk kommunikasjon som
politiet. Formålet med bestemmelsen oppgis å være effektivisering av
soningsinnkallinger. Da håndhevningsmiddelet ikke bør gå lenger enn behovet for
hjemmel tilsier, stilles det spesielt spørsmål ved om det foreligger et behov for at
kriminalomsorgen gis tilgang til "elektronisk kommunikasjonsadresser". Det vises også
til drøftingene i Prop. 49 L (2010-2011) kapittel 14.5. vedrørende andre myndigheters
tilgang til slik taushetsbelagt informasjon. Samferdselsdepartementet mener at
"elektronisk kommunikasjonsadresse" ikke bør tas med i bestemmelsen, da begrepet
favner for vidt og således vil være for inngripende i forhold til formålet med hjemmelen.

Mer generelt savnes i større grad av synliggjøring av vurderingene som er foretatt mot
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) artikkel 8 som er en naturlig
skranke for vurderingen av taushetsplikten etter ekomloven § 2-9 og unntaket i
bestemmelsens tredje ledd. Avveiningen mellom hensynet til privatlivet og hensynet til
samfunnets behov for effektiv avvikling av soningskøer bør etter vårt syn i større grad
synliggjøres. Retten til fri kommunikasjon gir en sentral garanti for den enkeltes
integritet og retten til å ha hemmelig telefonnummer med videre, er også en del av den
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beskyttelsen personer har om sin integritet. Nå er det også akseptert at retten til fri
kommunikasjon ikke er absolutt og vi ser at det kan foreligge gode grunner for at
kriminalomsorgen skal kunne gis tilgang til avtalebasert hemmelig telefonnummer eller
andre abonnementsopplysninger. Begrunnelsen for hemmelig telefonnummer er
hovedsaklig at personer skal kunne ha kontroll over hvem som får tilgang til deres
privatliv, ikke at personen skal kunne unndra seg offentlige myndigheters kontroll eller
lignende. Samferdselsdepartementet ser at dette kan innebærer at hensynet til å verne
om den enkeltes integritet kan få mindre vekt i denne sammenheng, men mener at det i
større grad bør synliggjøres at denne vurderingen er foretatt.

Ut over ovennevnte har ikke Samferdselsdepartementet merknader til forslagene om
endringer i straffeprosessloven og straffegjennomføringsloven.

Kurt Atrne Sandvik


