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HØRINGSSVAR - FORSKRIFTSENDRING KONTROLLUTVALGET FOR 

KOMMUNIKASJONSKONTROLL 

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 15. mars 2018 om 
ovennevnte. 
 
Høringen har vært forelagt Oslo politidistrikt og Kripos. Høringssvarene vedlegges. 
 
Ved lovendringer i straffeprosessloven i 2016 ble politiet gitt utvidet adgang til å benytte 
skjulte tvangsmidler ved etterforskning, avverging og forebygging av alvorlige lovbrudd og 
kontrollområdet til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll ble utvidet. Justis- og 
beredskapsdepartementet mener det som følge av dette må etableres et fast sekretariat for 
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Det at sekretariatet bør være fast har sin 
bakgrunn i et behov for egnede lokaler som tilfredsstiller krav til behandling av informasjon 
omfattet av Beskyttelsesinstruksen, samt at nødvendige tekniske løsninger og sikre linjer er 
nødvendig for kontrollfunksjonen til utvalget.    
 
Departementet foreslår ved endringer i kommunikasjonskontrollforskriften § 18 å 
forskriftsfeste at sekretariatsfunksjonen legges til Statens sivilrettsforvaltning. Det fremgår av 
høringsnotatet at Statens sivilrettsforvaltning har utøvd denne oppgaven på oppdrag fra 
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll siden 1. juli 2017.  
 
Politidirektoratet har ingen merknader til at det opprettes et fast sekretariat og at 
sekretariatsfunksjonen legges til Statens sivilrettsforvaltning. Vi legger til grunn at 
sekretariatet vil ha egnede, sikre lokaler og sikre kommunikasjonsløsninger. Det fremkommer i 
høringsnotatet at sekretariatet kan dra nytte av eksisterende kompetanse og ressurser i 
Statens sivilrettsforvaltning i den daglige driften og ved sykdom, ferier og permisjoner. Vi viser 
til høringssvaret fra Kripos som påpeker at det er viktig at det i den forbindelse tas høyde for 
at det behandles sensitiv informasjon. Kripos uttaler følgende: 

Sekretariatet for kontrollutvalget er underlagt særskilt taushetsplikt etter straffeprosessloven  
§ 216 i og skal gjennom utvalgtes kontrollvirksomhet behandle sensitiv informasjon som er gradert 
"strengt fortrolig" i medhold av beskyttelsesinstruksen. Kontrollutvalget og sekretariatet vil i tillegg 
til informasjon knyttet til enkeltsaker få innsikt i arbeidsmetodikk, systemer, hvilket utstyr som 
benyttes og politiets kapasiteter ved skjult etterforskning. Det bør vurderes om det skal 
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gjennomføres en verdivurdering for å se om informasjonens konfidensialitet, integritet og 
tilgjengelighet tilsier at kravene til sikker behandling skjerpes. 

 
Politidirektoratet, i likhet med Kripos, vil påpeke at særlig hensynet til informasjonens 
konfidensialitet kan tilsi at antallet personer som har tilgang til informasjonen bør begrenses 
og at behandlingen bør utføres av definerte personer eller funksjoner. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kristin Kvigne Harald Bøhler  
avdelingsdirektør seksjonssjef  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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