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Høringsuttalelse —NOU 2009:12 Et ansvarlig politi —åpenhet, kontroll og læring

Datatilsynet viser til departementets oversendelse av 18. desember 2009, hvor det bes om
innspill til utredningen  NOU 2009:12 Et ansvarlig politi — åpenhet, kontroll og kering.

Tilsynet har ingen merknader til de av utvalgets anbefalinger, gjengitt i høringsbrevet, som
Justisdepartementet særlig ønsker høringsinstansenes synspunkter på.

I utvalgets rapport er det uttalt om videoopptak i politiarresten at det er  "behov for en viss
utvidelse av lagringstiden",  jf. pkt. 9.11.6. Utgangspunktet er at slike billedopptak skal slettes
etter 48 timer. Datatilsynet har merket seg at utvalget ikke følger opp utsagnet med konkrete
forslag om endringer i lov eller forskrift. Tilsynet vil likevel bemerke at det har vanskelig for
å se hvilke behov som eventuelt skulle ligge til grunn for en slik  generell  fristutvidelse.

For det første vil lagringsperioden i det enkelte tilfellet kunne utvides i medhold av
personopplysningsforskriften, dersom det inntreffer en hendelse i politiarresten som kan
initiere etterforskning. Perioden kan i så fall utvides til 30 dager. Dette fremgår av forskriftens
§ 8-4 annet ledd annet punktum.

For det andre må det primære siktemålet med videoovervåkning i politiarresten uansett være å
forhindre  at dødsfall inntreffer. En utvidelse av lagringsperioden vil åpenbart ikke ha noen
effekt i den sammenheng. Spørsmålet om hvor lenge opptakene kan lagres, som et middel til
etterkontroll for Spesialenheten, bør derfor komme i annen rekke. Søkelyset bør først og
fremst rettes mot preventive tiltak.

Postadresse: Kontoradresse: Telefon: Telefaks: Org.nr:
Postboks 8177 Dep Tollbugt 3 22 39 69 00 22 42 23 50 974 761 467
0034 OSLO

Hjemmeside:
www.åtatilsynet.no



I lys av det ovennevnte, fremstår det som eiendommelig når utvalget, i tilknytning til
rapportering av dødsfall i politiarrest, poengterer at  "Idlersom en hendelse først meldes etter
at 48 timer har gått, er opptaket slettet".
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