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Høringssvar fra Politiets Fellesforbund angående forslag
til politiregisterforskriften

Politiets Fellesforbund (PF) viser til høringsbrev av 15.02.2012 om ovennevnte.

Formålet med politiregisterloven er å bidra til at politiet og påtalemyndigheten kan løse sine oppgaver
på en effektiv måte samt å ivareta personvernet. En vesentlig og nødvendig side ved moderne
politiarbeid for å oppklare eller forebygge straffbare handlinger er innsamling, vurdering,
systematisering, lagring og bruk av opplysninger.

Stortinget har tidligere besluttet å gjennomføre EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. Hensikten med
direktivet er å gi justismyndighetene et verktøy for å avdekke, etterforske og straffeforfølge alvorlig
kriminalitet. Forslaget til politiregisterforskrift legger imidlertid store begrensninger på politiets bruk
av trafikkdata som er innhentet etter de nye reglene i straffeprosessloven §§ 210b og 210c. Forslaget
i forskriften kapittel 52 synes å legge opp til at trafikkdata skal registreres i et eget register.

Trafikkdata skal bare kunne brukes i den konkrete saken der de er innhentet, og kun tjenestemenn
som arbeider med den konkrete saken skal få tilgang. Det følger også av merknadene til kapittel 52
at dataene skal slettes fra registeret når straffesaken er avsluttet, og "trafikkdataene vil da legges til
sakens dokumenter, og arkiveres sammen med disse". Det er uklart hvordan man tenker dette i
praksis, om man eksempelvis skal ta utskrift på papir eller å brenne en DVD som legges i konvolutt
sammen med papirsaken og arkiveres.

PF mener at forslaget til politiregisterforskrift svekker politiets mulighet til å drive en effektiv
kriminalitetsbekjempelse. Opplysninger fra en straffesak må kunne benyttes i etterforsking av andre
saker, og en politietterforsker i andre saker må ha mulighet for tilgang. Det kan være avgjørende for
oppklaring at man ser sammenheng mellom straffesaker, særlig viktig er dette i serie-saker,
eksempelvis mobile vinningskriminelle og serie-voldtekter/overgrepssaker. Trafikkdata sammen med
modus vil være av stor betydning for se sammenheng mellom de straffbare forholdene og om samme
gjerningsperson går igjen i flere saker.

Politiets tillitt i befolkningen vil kunne svekkes dersom vi får den situasjon at politiet sitter på data om
alvorlige forbrytelser uten å kunne benytte disse for å oppklare sakene.

Bruk av trafikkdata kan oppfattes som et inngrep i personvernet til den enkelte, men det kan ikke
begrunne de store begrensninger som foreslås i politiregisiterforskriften kapittel 52.



Personvernhensyn tilsier at tilgang til opplysninger kun gis til personer med tjenstlig behov og at de
tjenestemenn som skal ha tilgang til politiets registre har fått en grundig opplæring. Det følger også
av forskriften § 8-3 at tilgang til opplysninger kun skal gis til personer som har gjennomgått
opplæring. PF vil påpeke at for å kunne gi en tilstrekkelig god opplæring vil det være nødvendig at
tilgang til registrene også kan gis til Politihøgskolen for opplæringsformål - i alle fall til faglærer for
registrene.

I tillegg til ovennevnte vil vi påpeke at forslag til politiregisterforskriften legger begrensinger for deler
av utdannelsen ved Politihøgskolen (PHS).

Ved Politihøgskolen avholdes årlig ulike opplæringer knyttet mot politiets systemportefølje. Både
Bachelorutdanningen, studieavdelingen og flere av etter og videreutdanningene er avhengige av at
ansatte har tilgang til systemene i politiets systemportefølje.

Faget POLD ved Bachelor på Politihøgskolen er rettet mot opplæring i de grunnleggende systemene
politiet benytter. Politioperativt system(P0), Staffesakssystemet, BL, Elys2, SSP, Folkeregister,
Autosys og Indicia er systemer som er tillagt fagplaner. Uten tilgang til reelle datasystemer for
aktuelt undervisningspersonell, vil kvaliteten på opplæringen reduseres. Dette kan igjen føre til at
ferdigutdannet politipersonell ikke innehar de systemkvalifikasjoner som forventes ute i
politidistriktene, og at opplæringsansvaret tillegges deres budsjetter.

Undervisningspersonell ved flere av kursene i regi av Etter og videreutdanningen, er også avhengige
av tilgang til reelle politisystemer. Opplæring i blant annet etterforskning av organisert kriminalitet vil
bli belydelig svekket om ikke fagpersonellet har de grunnieggende systemtilgangene. Det samme kan
sies om en rekke andre utdanninger ved Etter og Videreutdanningen på PHS.

Ansatt politipersonell ved Studieavdelingen er avhengige av tilgang til systemporteføljen. Gjennom
det årlige studentopptaket sjekkes vandelen til hundrevis av søkere i opptakssammenheng. Dette
arbeidet lar seg ikke gjøre uten tilstrekkelig tilgang i politi systemene.
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