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Forslag til politiregisterforskrift  -  høring

De forslag til politiregisterforskrift som nå er på høring er omfattende og detaljert.
Vi vil begrense våre kommentarer til de deler av forslaget til forskrift som angår
Riksarkivarens oppgaver som arkivmyndighet, jf. her særlig arkivloven §§ 1, 7 og 9.

Fra vår side sett er § 16-2 den sentrale bestemmelsen i forslaget. Både definisjonen i
første ledd på begrepet sletting slik det er brukt i politiregisterforskriften og den
presiseringen av handlingsalternativer som er listet i andre ledd, bør etter vår
oppfatning være dekkende, særlig når man også leser merknadene s. 32. Men det er
da viktig at det vises til denne bestemmelsen alle steder der det er aktuelt. Særlig er
det viktig at begrepet sletting blir riktig forstått i alle sammenhenger.

I del 11 foreslås regler for konkrete registre. Vi er tilfreds med at det for hvert enkelt
register refereres til bestemmelsene i § 16-2, jf. ovenfor, men finner ikke at det er
hensiktsmessig å vise til § 16-2 andre ledd nr. 2 henholdsvis nr. 3. En slik
henvisning forutsetter at det foreligger konkrete bevarings-/kassasjonsvedtak fra
Riksarkivaren. Dette gjelder pr. i dag ikke for alle disse registrene, og slike vedtak
kan også i noen tilfeller bli endret. Vi mener derfor at disse henvisningene bør skje
generelt til § 16-2 andre ledd.

I § 15-2 andre ledd mener vi det foreligger en uklarhet med hensyn til hvordan
sperrede opplysninger skal behandles. Vi ser av merknadene s. 28 at det er tilsiktet å
gi behandlingsansvarlige et visst spillerom for skjønn, men vår oppfatning er at den
foreslåtte forskriftsteksten i for liten grad klargjør hvilke alternativer
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behandlingsansvarlige faktisk har. Vi foreslår derfor følgende tekst som § 15-2
andre ledd:
Den behandlingsansvarlige må sorge for særskilt lagring av sperrede opplysninger
og deretter behandle dem i samsvar med bestemmelsene i § 16-2 andre ledd.

Med hilsen

Tor Breivik e.f.
stabsdirektør

2


