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1. Innledning
Post- og teletilsynet (PT)viser til høringsbrev av 15.2.2012. Departementet ber om
høringsinstansenes syn på forslaget til forskrift om behandling av opplysninger i politiet og
påtalemyndigheten (politiregisterforskriften). PT har i brev datert 2.9.2011 gitt høringssvar på de
delene av politiregisterforskriften som var på høring høsten 2011.

2. Politiregisterforskriftens side mot behandling av data med informasjon
om bruk av elektronisk kommunikasjon

Behandling av utleverte data som lagres etter lov av 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk
kommunikasjon § 2-7a omfattes av lov av 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i
politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) med tilhørende forskrift.

I forbindelse med vedtakelsen av endringer i ekomloven og lov av 22.mai 1981 nr. 25 om
rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) jf. Prop. 49 L (2010-2011) om gjennomføring
av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett, ble det forutsatt at disse endringene skal tre i kraft samtidig
med politiregisterloven. Ikrafttredelse er satt til den 1. juli 2012. PT har fått i oppdrag å utarbeide
forskrift om datalagring (DLF) og på denne bakgrunn mener PT det er hensiktsmessig å vurdere
forslaget til politiregisterforskriften opp mot datalagringsdirektivet (DLD) og forslaget til
datalagringsforskrift.

Ut over de delene av forslaget til politiregisterforskriften som har en side mot DLD eller DLF har PT
kun kommentarer til forslaget om å fjerne kravet om underretning til vedkommende offentlige
myndighet om etterforskning mot en offentlig tjenestemann m.m.

3. Begrepsbruk i kapittel 52
Kapittel 52 og §§ 52-4 og 52-9 avgrenses til å regulere trafikkdata. Imidlertid fremgår det av
sammenhengen at kapittelet er ment å regulere behandling av alle data som lagres i medhold av
ekomloven § 2-7a og som utleveres i medhold av straffeprosessloven §§ 210b og 210c. Dette vil
være mer enn bare trafikkdata. PT mener at departementet bør endre begrepsbruken i kapittel 52
slik at alle data som omfattes av lagringsplikten etter ekomloven § 2-7a omfattes av reguleringen i
kapittel 52.
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4. Angivelse av opplysninger som kan behandles i medhold av § 52-4
I merknaden til § 52-4 fremgår det at oppregningen av de data som skal lagres i medhold av
ekomloven 2-7a må harmoniseres med datalagringsforskriften. Datalagringsforskriften er på
høring, og PTs forslag til hvilke data som skal lagres fremgår av forskriftsutkastets §§ 2-2 til 2-6.
PT deler synet om at den nåværende opplistingen i § 52-4 må harmoniseres med
datalagringsforskriften.

PT mener departementet bør revurdere om det er hensiktsmessig å innta en fullstendig opplisting
av hvilke data som kan behandles i medhold av § 52-4. PT mener det vil være tilstrekkelig og mer
dynamisk om det heller ble vist til ekomloven § 2-7a med tilhørende forskrift.

5. Avgrensningen til data utlevert i medhold av strpl. §§ 210b og 210c
I forslagets § 52-1 avgrenses formålet til kun å gjelde data som er begjært utlevert i medhold av
strpl. §§ 210b og 210c. PT bemerker at de samme data kan bli utlevert i medhold av strpl. §§ 216b
annet ledd bokstav d, 222d og politiloven § 17d. Videre kan disponent samtykke til at en
lagringspliktig utleverer data lagret i medhold av ekomloven § 2-7a til politi og påtalemyndighet. PT
mener departementet bør underlegge data utlevert i medhold av de sistnevnte bestemmelsene
eller samtykke den samme regulering som data utlevert i medhold av strpl. §§ 210b og 210c. Det
avgjørende bør være hvilke data som behandles, ikke hvilket grunnlag som gjør at politi og
påtalemyndigheten kan behandle dataene.

6. Fjerning av plikten om å underrette vedkommende offentlige myndighet
om etterforskning mot en offentlig tjenestemann

PT mener at det er viktig at politiet og påtalemyndigheten kan varsle vedkommende offentlige
myndighet om at det pågår en etterforskning mot en offentlig tjenestemann i dennes tjeneste. Slikt
varsel kan være av stor betydning for utførelsen av den offentlige virksomhet. PT har ingen
innvendinger mot at § 10-6 i politiregisterforskriften strykes, ettersom varsel kan gis i medhold av
politiregisterloven § 30. Dersom bestemmelsen blir strøket bør det vurderes om det skal klargjøres
hvordan politiet og påtalemyndigheten skal vurdere om adgangen til å varsle vedkommende
offentlige myndighet i medhold av politiregisterloven § 30 skal praktiseres.

Med hilsen Brevet er godkjent elektronisk og
ekspedert på papir uten underskrift

Bjøm Erik Eskedal (e.f.) Runar Langnes
fung. avdelingsdirektør fung. seksjonssjef
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Forslag til politiregisterforskriften  -  høringssvar

Til 10-15 Underretnin til folkere isterm di etene

Vår referanse: Deres referanse:

2011/096840-011 11/1060

MOTTATt

73 t4AR 7012

Vi viser til Justisdepartementets høringsforslag til politiregisterforskriften og
Samferdselsdepartementets anmodning om merknader til denne i brev av 24. februar 2012.

Vegdirektoratet har følgende kommentarer til høringsforslaget:

Til 8-1 Hvem som kan is til an rett til direkte søk

Statens vegvesen har behov for å få oppgitt stjålet status ved oppslag på et kjøretøy.
Fra politiets sentrale etterlysingsregister for etterlysing av personer, motorvogner og båter,
ELYS,  blir det daglig i elektronisk rutine overført opplysninger til Det sentrale
motorvognregister om motorvogner som er stjålet, eller som er kommet til rette igjen.
Dette innbefatter status om et kjøretøy er etterlyst i form av en dato samt dato hvis
etterlysningen er avlyst.

I den nye løsningen som planlegges i nytt Autosys skal Statens vegvesen gjennom
etterlysningsregisteret også få oppslag i SIS (Schengen information system). Statens
vegvesens tilgang til oppslag i SIS er hjemlet i Forskrift til lov om Schengen
informasjonssystem (SIS-forskriften) § 1-6 som igjen er gitt med hjemmel i Lov om
Schengen informasjonssystem (SIS) [SIS-loven].

I politiregisterforskriften § 8-1 annet ledd kan tilgang til direkte søk gis dersom det er hjemlet
i lov eller i forskrift gitt i medhold av lov. Statens vegvesens mulighet til å gjøre direktesøk i
etterlysningsregisteret anses dermed ivaretatt ved at det i politiregisterforskriften § 51-6 vises
til forskriften kapittel 8.

Det følger av utkastet til politiregisterforskrift § 10-15 at folkeregistermyndighetene skal
underrettes om saker om identitetsmisbnik når politiet avslører dette.

Det er behov for at informasjon om avsløring av falsk identitet også tilflyter Statens vegvesen
i tilfeller hvor personer har fått utstedt norsk førerkort på bakgrunn av falsk identitet. Statens
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vegvesen opplever i dag at politiet og påtalemyndighetene ikke alltid undersøker om personer
som blir avslørt for bruk av falsk identitet har fått utstedt norsk førerkort. Når Statens
vegvesen ikke blir varslet om dette og kan anmode politiet om å inndra førerkortet, vil en
falsk identitet fortsatt kunne eksistere med det norske førerkortet som identitetsbevis. Norske
førerkort er også gyldig for innbytte i førerkort i andre EØS-land.

Selv om førerkortregisteret har kobling mot folkeregisteret, vil ikke en slik oppdatering i
folkeregisteret generere varsel til Statens vegvesen om at førerkort er utstedt til noen med
falsk identitet. Statens vegvesen har behov for denne informasjonen, slik at også
førerkortregisteret blir oppdatert.

Fra 19. januar 2013 vil førerkortene være uten personnummer og dermed ikke gyldige som
legitimasjon. Førerkort som allerede er utstedt vil kunne være gyldige fram til 19. januar
2033.

Når det gjelder implementering av Vegpakken og ERRU og tilhørende spørsmål rundt
politiregisterforskriften viser vi til Samferdselsdepartementets direkte kontakt med Alf Inge
Heggeseth, Vegdirektoratet.

Utover det ovennevnte har ikke Vegdirektoratet noen kommentarer til høringsforslaget.

Trafikant- og kjøretøyavdelingen
Med hilsen

Bodil Rønning Dreyer
Direktør Kari Aamot
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