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DET KONGELIGE FORNYINGS-,
ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Høring av forslag til politiregisterforskrift

Vår ref. Dato

11/2009- AKH 29.03.2012

Vi viser til Justisdepartementets brev av 15.02.2012 om høring av del 3, 4, 7, 10 og 11 i
forskrift til politiregisterloven. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
(FAD) konstaterer at saken er svært omfattende. Likevel har Justisdepartementet valgt
å sende saken ut med bare seks ukers høringsfrist.

FAD støtter Justisdepartementets ønske om å skape klarere regler for politiets
behandling av personopplysninger. Utkastet til politiregisterforskrift er meget detaljrikt,
og det kan derfor være vanskelig både for brukere i politiet og for de registrerte å finne
frem og forstå det. Det bør derfor vurderes om deler av forskriften kan gis som
retninglinjer eller forklarende merknader til regelverket.

FAD mener at behandlingsansvaret for registre bør ligge hos den som har det daglige
ansvaret for behandling av personopplysningene, og legger til grunn at dette er årsaken
til at behandlingsansvaret for svært mange registre er lagt til Kripos. Når det gjelder
bestemmelser om tilgangsstyring legger vi til grunn at dette er nærmere presisert og
kontrollerbart i instruksverk, og at det er tilgjengelig for tilsyn fra Datatilsynet.

FAD viser for øvrig til at enkelte bestemmelser som angir rettigheter for de registrerte,
vil kunne være vanskelige å forholde seg til. I kapittel 17 er det f.eks. gitt regler om
innsynsrett for de registrerte. § 17-2 forutsetter at man må angi hvilket register eller
hvilken sak det søkes innsyn i, samt at man vet hvem som er behandlingsansvarlig eller
hvem som har besluttet registrering. Etter vår vurdering forutsetter dette en kjennskap
til hvordan politiet arbeider som man ikke kan forvente at den enkelte besitter. Vi
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anbefaler derfor at disse bestemmelsene justeres slik at bruk av innsynsretten ikke
forutsetter kjennskap til politiets arbeid og organisering.
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