
UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I 

KRIMINALOMSORGEN  

- Med hjemmel i straffegjennomføringsloven § 4e 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

§ 1 Forskriftens formål   

Formålet med forskriften er at kriminalomsorgen gjennom behandling av 

personopplysninger etter straffegjennomføringsloven kapittel 1a, kan utføre sine 

oppgaver som nevnt i straffegjennomføringsloven § 4c på en måte som ivaretar 

personvernet for de registrerte.  

 

§ 2 Behandlingsansvar 

Behandlingsansvaret for behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen 

ligger hos Kriminalomsorgens sentrale forvaltning.  

Den behandlingsansvarlige har ansvaret for at behandling av 

personopplysninger skjer i samsvar med lov, forskrift og retningslinjer, og at det 

utarbeides nærmere rutiner for å sikre at behandlingen skjer i samsvar med gjeldende 

regelverk.  

Den behandlingsansvarlige kan delegere det daglige behandlingsansvaret. 

 

§ 3 Opplysningskategorier 

Kriminalomsorgen kan, når det er nødvendig for å ivareta formål nevnt i 

straffegjennomføringsloven § 4c, behandle følgende opplysningskategorier: 

a. Personalia, herunder alias 

b. Signalement og personlige kjennetegn, herunder bilde av domfelte og 

innsatte 

c. Kontaktopplysninger 

d. Pårørende, barn og forsørgeransvar  

e. Straffesaks- og soningsdata 

f. Politiopplysninger av betydning for straffegjennomføringen 

g. Helseopplysninger 

h. Arbeids- og utdanningsopplysninger 

i. Opplysninger mottatt fra forvaltningssamarbeidspartnere 

j. Øvrige opplysninger til bruk for ivaretakelse av sikkerhet for tilsatte, 

domfelte, innsatte og samfunnet for øvrig. 

Kriminalomsorgen kan videre behandle opplysninger om siktede, domfelte og 

innsattes personlige forhold, livsforhold og fremtidsmuligheter i forbindelse med 

arbeid med personundersøkelse etter straffeprosessloven § 161.  

 

§ 4 Kvalitet 

 Personopplysninger som behandles, skal 

1. være tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen, 

2. være korrekte og oppdaterte, og 



3. ikke lagres lenger enn nødvendig ut fra formålet med behandlingen, jf. 

straffegjennomføringsloven § 4 c. 

 

§ 5 Behandling av opplysninger som ikke er verifiserte 

Kriminalomsorgen kan, i særlige tilfeller, behandle personopplysninger som 

ikke er verifiserte. Ved vurderingen av om opplysningene kan behandles, skal 

opplysningenes kvalitet vurderes opp mot behandlingens formål. Opplysningene skal 

søkes verifisert. 

Ved behandling av personopplysninger som ikke er verifiserte, skal dette 

nedtegnes. Der opplysninger ikke er verifiserte, skal kilden så langt mulig oppgis. 

 

§ 6 Plikt til å informere den registrerte om innsamling og utlevering av 

personopplysninger 

 Kriminalomsorgen har plikt til å informere den registrerte om at det samles inn 

personopplysninger fra den registrerte selv eller andre, og om opplysningene vil bli 

utlevert til offentlige organer eller private aktører, i samsvar med 

personopplysningsloven § 20.  

 Informasjonsplikten gjelder ikke 

1. når personopplysninger er samlet inn fra andre enn den registrerte selv, og 

innsamlingen eller formidlingen av opplysningene er uttrykkelig fastsatt i lov, 

2. når det er utilrådelig av hensyn til sikkerhet i straffegjennomføringen, når 

opplysningene er underlagt taushetsplikt og andre i tilfeller som nevnt i 

straffegjennomføringsloven § 7 første ledd bokstav c og h,  

3. i tilfeller som nevnt i personopplysningsloven § 23, 

4. når varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, jf. 

personopplysningsloven § 20, 

5. når den registrerte allerede kjenner til informasjonen et varsel vil inneholde, 

jf. personopplysningsloven §§ 19 og 20.   

Når varsling unnlates med hjemmel i nr. 4, skal informasjonen likevel gis senest 

når det gjøres en henvendelse til den registrerte på grunnlag av opplysningene.  

 

§ 7 Rett til innsyn  

 Den registrerte har rett til innsyn i hvilke personopplysninger kriminalomsorgen 

har registrert om vedkommende, om personopplysninger vil bli utlevert og eventuelt 

hvem personopplysningene vil bli utlevert til, samt ellers etter personopplysningsloven 

§ 18.  

 Innsynsretten gjelder ikke  

1. i tilfeller som nevnt i personopplysningsloven § 23, herunder når 

opplysningene omfattes av taushetsplikten om sikkerhetsmessige forhold av 

betydning for straffegjennomføring, jf. straffegjennomføringsloven § 7 

bokstav h,  

2. når personopplysningene behandles utelukkende for historiske, statistiske 

eller vitenskapelige formål, og behandlingen ikke har noen direkte betydning 

for den registrerte, jf. personopplysningsloven § 18 siste ledd.  

 



 

§ 8 Utlevering av taushetsbelagte opplysninger 

Kriminalomsorgen kan utlevere taushetsbelagte opplysninger til offentlige 

organer og private aktører, når den registrerte samtykker til utleveringen. 

Taushetsbelagte opplysninger kan også utleveres når det er i samsvar med 

forvaltningsloven § 13 flg., samt ellers når dette følger av andre bestemmelser gitt i lov 

eller med hjemmel i lov.  

 Opplysningene skal som hovedregel utleveres i skriftlig form. Kravet til 

skriftlighet kan fravikes dersom tidsmessige grunner gjør det hensiktsmessig.  

Kriminalomsorgen skal nedtegne hvilke opplysninger som utleveres, formålet 

med utleveringen og hvem som er mottaker av opplysningene.  

 Ved utlevering av opplysninger som ikke er verifiserte, skal det fremgå at 

opplysningene mangler verifisering.   

 

§ 9 Retting, sletting og sperring av opplysninger 

Opplysninger skal ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å ivareta 

formålet med behandlingen. Opplysningene skal slettes eller sperres, med mindre de 

skal oppbevares i henhold til arkivloven for bevaring av hensyn til historiske, statistiske 

eller vitenskapelige formål. Personopplysningsloven § 28 gjelder tilsvarende. 

Kriminalomsorgen skal av eget tiltak, eller på begjæring fra den registrerte, rette 

opplysninger som er mangelfulle. Dersom det er nødvendig, skal kriminalomsorgen 

supplere eller oppdatere opplysningene.  

Personopplysninger skal slettes senest ti år etter at straffegjennomføringen er 

avsluttet, med mindre de skal arkiveres etter arkivloven.  

Dersom opplysningene kan få betydning som dokumentasjon og en sletting vil 

kunne påvirke den registrertes legitime interesser, skal de sperres. Sperrede 

opplysninger kan bare brukes til de formål som gjorde at de ikke ble slettet. 

Opplysninger som ikke er verifiserte, kan behandles i fire måneder mens 

kriminalomsorgen sørger for undersøkelse av om opplysningene fyller kravet til 

formålsbestemthet, nødvendighet og relevans.  Dersom opplysningene ikke oppfyller 

kravene som nevnt i foregående punktum, skal de umiddelbart slettes. 

   

§ 10 Tilgang til opplysninger innad i kriminalomsorgen 

Tilgang til personopplysninger skal kun gis til tilsatte i kriminalomsorgen og 

andre som utfører arbeid for kriminalomsorgen som har et tjenestemessig behov for å 

ivareta formål nevnt i straffegjennomføringsloven § 4c, og som har fått nødvendig 

opplæring og autorisasjon til behandling av opplysningene.  

 

§ 11  Informasjonssikkerhet og internkontroll 

 Den behandlingsansvarlige skal sørge for at det er etablert systematiske og 

planlagte tiltak for å sikre at de tilsatte har nødvendig kunnskap for å bruke 

informasjonssystemene, herunder at de brukes i samsvar med de rutinene som er gitt. 

 Den behandlingsansvarlige skal sikre at all bruk av informasjonssystemene blir 

registrert. 



 Den behandlingsansvarlige og databehandleren skal sørge for at 

informasjonssystemene og sikkerhetstiltakene er etterprøvbare.  

 Personopplysningsloven §§ 13 og 14 gjelder tilsvarende. 

 

§ 12 Saksbehandling i saker om innsyn, retting, sperring og sletting 

   Begjæring om innsyn, retting, sperring og sletting skal behandles av lokalt nivå i 

kriminalomsorgen. 

Gjelder begjæringen opplysninger som er mottatt fra politiet, skal den 

oversendes politiet for uttalelse, før kriminalomsorgen fatter vedtak. 

 

§ 13 Klage 

Den registrerte kan påklage vedtak om innsyn, retting, sperring og sletting i 

samsvar med forvaltningsloven § 21 flg. og straffegjennomføringsloven § 7. Klagefristen 

er tre uker, jf. forvaltningsloven § 29. 

Datatilsynet og Personvernnemda har kompetanse etter personopplysningsloven 

§§ 42 flg.  

  


