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Horing  -  Forslag til politiregisterforskriften

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til brev av 15.2.2012, hvor vi er bedt om å komme med uttalelser om
utkast til politiregisterforskriften (5 av 12 deler).

Vennligst se bort fra høringssvar sendt tidligere i dag om samme.

SSB har hjemmel i statistikkloven § 2-2 til å få tilgang til opplysninger for bruk ved utarbeidelse av offisiell
statistikk, så fremt lovpålagt taushetsplikt ikke er til hinder for dette. Opplysningene i politiregistrene er
underlagt særskilt taushetsplikt etter politiregisterloven § 23. I politiregisterloven § 9 gis SSB unntak for
taushetsplikten for bruk ved utarbeidelse av kriminalstatistikk. SSB kan derved få tilgang til opplysninger
fra Reaksjonsregisteret i medhold av statistikkloven § 2-2 jf politiregisterloven § 9. For de øvrige politi-
registre og systemer ser det imidlertid ikke ut til å være gitt unntak fra taushetsplikten, jf politiregisterloven
§ 23, for SSB. Vi mener derfor det er nødvendig at SSB som det sentrale organ for utarbeidelse av offisiell
statistikk tas med i opplistingen av organer i politiregisterforskriften § 9-6 som kan motta opplysninger fra
politiregistrene.

Statistikk er nevnt som et av formålene i politiregisterforskriften § 48-1, men formålsbestemmelsen fritar
ikke fra taushetsplikten, og § 48-6 omtales bare Justisdepartementet og Politidirektoratet som mottakere av
opplysninger fra elektronisk straffesaksjournal for bruk til statistikk og analyse. SSB mener det også bør
vises til SSB i § 48-6, siden elektronisk straffesaksjournal er en av de viktigste kilder til SSBs
kriminalstatistikk.

Dette anses av sentral betydning for at SSB fortsatt skal kunne utarbeide offisiell kriminalstatistikk.

Med vennlig hilsen

Olav Ljone
fungerende adm. direktør
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