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Høring - Kommunikasjonskontroll i nødssituasjoner 
 
Arkivverket viser til Justis- og beredskapsdepartementets høring 13. juni 2019 av endring i 
politiloven om kommunikasjonskontroll i nødssituasjoner.  
  
Justis- og beredskapsdepartementet sender politiloven § 7 b på høring med det formål å sikre et 
klart hjemmelsgrunnlag for å innhente kommunikasjonsopplysninger i nødssituasjoner. Videre 
foreslås det i § 7 b rettsikkerhetsgarantier og regler om sletting for å hindre misbruk. Dette anses å 
være i tråd med de minstekrav EMK art 8 oppstiller ved lovlig inngrep i privatliv og 
korrespondanse. 
  
Om sletting av den innhentede kommunikasjonen står det i høringsnotatet s. 36 at: 
  

«I motsetning til kommunikasjonskontroll under etterforskning hvor de opplysninger som 
innhentes kan utgjøre sentrale bevis i en straffesak, vil opplysninger innhentet under en 
redningsoperasjon ikke ha noe formål når personen er reddet eller eventuelt er funnet. Det 
kan derfor ikke ses noen betenkeligheter med å innføre en generell sletteplikt i forhold til 
de opplysninger som er innhentet under aksjonen, se utkastet til femte ledd». 

  
Justisdepartementet viser til EMK artikkel 8 og at forslaget til regel om sletting er i tråd med 
minstekravene etter konvensjonen.  
  
Erfaring viser at vurderingene knyttet til hvorvidt materiale skal tas vare på for ettertiden innenfor 
politiets område, er krevende med mange kryssende hensyn. Av denne grunn har arkivloven § 9 
bokstav c) en særregel om sletteadgang i medhold av politiregisterloven § 69. Oftest vil slike 
regler være regler om hvor lenge man skal ta vare på materiale som vurderes å ikke være 
bevaringsverdig for ettertiden eller som skal slettes av andre tungtveiende hensyn.  
  
Departementet anfører at «opplysninger innhentet under en redningsoperasjon ikke vil ha noe 
formål når personen er reddet eller eventuelt er funnet». Arkivverket er innforstått med at 
tungtveiende hensyn tilsier at kommunikasjonsopplysninger innhentet ved 
kommunikasjonskontroll i nødsituasjoner blir slettet så snart det er forsvarlig. På den annen side 
vil vi som arkivfaglig myndighet stille spørsmål om det kan tenkes situasjoner som er så 
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ekstraordinære at det likevel kan være grunn til å vurdere om videre behandling til arkivformål i 
allmenhetens interesse kan være berettiget. Vi tenker her for eksempel på naturkatastrofer som 
følge av ras og flom, ulykker av større omfang ol, som påvirker lokalsamfunn eller nasjonen i 
betydelig grad. I slike tilfeller vil bevaring av mest mulig informasjon, også slike opplysninger 
denne høringen gjelder, kunne vise seg å være av stor historisk verdi for ettertiden. Vi vil 
oppfordre departementet til å vurdere om det kan være grunnlag for å etablere en hjemmel for å ta 
vare på kommunikasjonen i slike tilfeller.  
 
Generelt om bevaring og kassasjon av politiets dokumentasjon 
Arkivloven § 9 bokstav c) oppstiller et generelt forbud mot å kassere dokumentasjon som må 
defineres som «arkiv». Arkivverket viser til at i normaltilfeller vil opplysninger som inngår i en 
politisak være en del av politiets kassasjonsplan for fagsaker som godkjennes av Arkivverket jf. 
arkivloven § 12, arkivforskriften § 16 og riksarkivarens forskrift § 7- 5. Noen særskilte unntak fra 
kassasjonsforbudet og (kassasjonsvurdering) fremgår av arkivloven § 9 bokstav c) tredje og femte 
punktum jf. politiregisterloven § 69 første ledd nr. 16. Det fremstår som uklart for Arkivverket om 
den foreslåtte kassasjonsbestemmelsen i politiloven § 7 b har hjemmel i politiregisterloven § 69 
første ledd nr. 16. I alle tilfeller ber vi departementet sørge for at denne slettebestemmelsen også 
fremgår av gjeldende kassasjonsregler for politiets fagsaker. 
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