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Høring  -  politiregisterforskriften

Det vises til Justisdepartementets brev 15. februar d.å. hvor det bes om høringsinstansenes
merknader til politiregisterforskriften. Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll har ikke
mottatt forskriften som høringsinstans, men en tillater seg likevel å avgi uttalelse om forslaget
tiltilsynsmyndighet.

Etter politiregisterloven § 58 og forslaget til politiregisterforskrift § 42-1 er Datatilsynet gitt
tilsynskompetanse for all behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten. Det
gjøres imidlertid unntak for opplysninger som behandles av Politiets sikkerhetstjeneste. Det
følger av straffeprosessloven § 216h at kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll skal føre
kontroll med politiets og påtalemyndighetens behandling av saker etter samme lov kapittel
16a. Utvalgets kontrollmyndighet er videre utdypet forskrift om kommunikasjonskontroll, jf.
§ 14 flg. Det fremgår her blant annet at utvalget skal føre kontroll med at politiets bruk av
kommunikasjonskontroll skjer innenfor rammene av lov og instrukser.

Slik politiregisterloven og utkastet til politiregisterforskriften er utformet, vil det være delvis
sammenfall i Datatilsynets og kommunikasjonskontrollutvalgets tilsynskompetanse. En kan
ikke se at det i forarbeidene gis uttrykk for at en slik tilsynsordning er tilsiktet. Det er derfor
nødvendig at forholdet og ansvarsfordelingen mellom de to tilsynsorganene avklares.

Kontrollutvalget mener det vil være mest hensiktsmessig med ett tilsynsorgan for politiets
behandling av saker etter straffeprosessloven kapittel 16a, og mener det er kontrollutvalget for
kommunikasjonskontroll som bør ha denne tilsynsfunksjonen. En foreslår derfor at det i
politiregisterloven § 58 og politiregisterforskriften § 42-1 gjøres unntak for kontroll med
saker som behandles etter straffeprosessloven § 16a (på tilsvarende måte som det er gjort for
PST-saker) ved at disse sakene behandles av kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.
Dette vil antakelig nødvendiggjøre enkelte endringer i kommunikasjonskontrollforskriften
(særlig §§ 14 og 18).
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