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Hvorfor lovendringer? 

HVORFOR:  
• Kriminalitetsbildet har endret seg 
• Behov for utvidet adgang til skjulte tvangsmidler 

 
HVA:  
• Oppfølging av Metodekontrollutvalgets  

utredning  
 
FORMÅL:  
• Beskytte borgerne mot alvorlig kriminalitet (EMK, art. 2) 
• Effektiv kriminalitetsbekjempelse 
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• Ekstrem islamisme 

• Høyreekstreme miljøer 

• Trusler mot myndighetspersoner 

• Organisert kriminalitet 

 

Et mer komplekst 
trusselbilde 

Foto: PresentationLoad 
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– Vi vet blant annet  
at mye av 
kommunikasjonen 
skjer kryptert. 
Derfor trenger vi 
tilgang til 
dataavlesning. 
Beate Gangås, PST 
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Foto: iStockphoto/Avantor 

Grunnleggende hensyn: 
 
Hvordan skal vi som demokrati 
ivareta verdiene vi holder 
høyest samtidig som vi 
beskytter oss mot dem som 
truer disse verdiene?  
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Foto: Erik Thallaug 

Hva er skjulte 
politimetoder? 
• Lovregulerte tvangsmidler 
• Brukes uten at målet kjenner til det 
• Hemmelig eller utsatt underretning 
• Etterforskning 
• Avverging 
• Forebygging 
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Foto: Politidirektoratet 

Hva går forslaget ut på? 

• Utvidet adgang til kommunikasjonskontroll, ransaking, 
romavlytting, teknisk sporing, kameraovervåking og 
tvangsmiddelbruk på avgrensede områder.  

• Avvergende og forebyggende.  
• Nytt tvangsmiddel: Dataavlesning 
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Foto: Politidirektoratet 

Fremdeles strenge grunnvilkår 

• Kriminalitetskrav  

• Forholdsmessighetskrav 

• Indikasjons- og subsidiaritetskrav 

• Domstolskontroll  

 



Justis- og beredskapsdepartementet 
 

    

Foto: Politidirektoratet 

Utvidet adgang - styrket kontroll 

• Kontrollmekanismer og rettssikkerhetsgarantier  

• EOS-utvalget: Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, 

overvåkings- og sikkerhetstjenestene  

• Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll 
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Foto: PresentationLoad 

Kommunikasjonsavlytting 

Adgangen utvides: 

• Grov menneskesmugling 

• Menneskehandel 

• Frihetsberøvelse  

• Barnepornografi 
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Kameraovervåking 
 
Adgangen utvides: 
• Overvåking fra offentlig mot privat 

sted  
• Overvåking på privat sted som 

portrom, bakgård, bod o.l hvor en 
ikke kan forvente seg å bevege seg 
uten å bli iaktatt av andre. 

 
 

Foto: ep_jhu/Flickr 
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Foto: Jørgen Schyberg/Flickr 

Romavlytting 
 
Snever adgang i dag 
• Terrorhandlinger,  
• Drap ved org.krim. / 

motarbeiding av retten 
• Grov narko og ran ved org.krim  
 
Foreslår utvidet adgang ved 
drapsetterforskning uavhengig 
av om det er organisert 
kriminalitet  
 

 



Justis- og beredskapsdepartementet 
 

– et nytt selvstendig 
tvangsmiddel. 
  
«Avlesning av opplysninger i et 
informasjonssystem, for 
eksempel en datamaskin, ved 
hjelp av programmer eller 
annet utstyr.» 
 
Tilsvarende 
anvendelsesområde som for 
kommunikasjonskontroll 

  
Dataavlesning 

Foto: PresentationLoad 
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• Effektiv tilgang til lagret og 
kommunisert informasjon 

• Teknologisk utvikling 
(kryptering) 

• Rettslig adgang – uten 
faktisk tilgang 

• Følge med over tid  

Hvorfor er 
dataavlesning 
nødvendig?  

Foto: PresentationLoad 
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Foto: slagheap/Flickr 

Avvergende metoder 
 
Særskilte lovbrudd 
• Terrorhandlinger  
• Drap ved org.krim./motarb. av retten 
• Grov narko og ran ved org.krim.  

 
PST utvidet myndighet  
 
Etterforskningsvilkår 
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Avverging 

JDs forslag til utvidelse 
– Generell hjemmel drap 
– Opplæring terror  
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Forebyggende metoder etter gjeldende rett 

• Politiloven  
• Tidlig stadium – personvern 
• Strengt kriminalitetskrav 

– Terrorhandlinger  
– Ulovlig etterretning 
– Attentat 

• Unntak: ransake/romavlytte hjem  
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Forebyggende metoder – våre forslag 

• Forbud eller adgang ransaking/romavlytting hjem?  
• JD – en mellomløsning 
• Utvidelse   

– Masseødeleggelsesvåpen 
– Hastekompetanse: også forebygging av terror 
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Et moderne politi med effektive verktøy og metoder 

Foto: Erik Thallaug 
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