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Høring - Endringer i politiregisterloven, arkivloven og straffeprosessloven 

– sletting i politiets registre mv. 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 15.12.2016 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. 

Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter 

advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater 

med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og 

ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse 

rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et 

uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for 

strafferett og straffeprosess. Lovutvalget består av Hallvard Helle (leder), Thomas Horn, René Ibsen, 

Knut Rognlien, Nicolai V. Skjerdal, Lorentz Stavrum, Frode Sulland og Inger Marie Sunde 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

2. Generelt om forslaget  

 

I høringsnotatet foreslås det en endring i politiregisterloven § 69, slik at det kan gis forskrifter om at 

politi/påtalemyndighet kan slette opplysninger i politiets registre uavhengig av arkivloven, hvis 

tungtveiende personvernhensyn gjør seg gjeldende. Tidligere kunne arkivfaglige hensyn gå foran 
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hensynet til personvernet på dette området. 

 

Advokatforeningen støtter dette forslaget, som vil gi hensynet til personvernet større vekt enn 

arkivfaglige hensyn. 

 

Videre foreslås en endring i politiregisterloven § 12, som gir hjemmel for å registrere norske statsborgere 

i DNA-registret, hvis de i utlandet er ilagt straff, som tilsvarer strl (2005) 29. Tidligere gjaldt dette bare 

personer som oppholder seg i Norge. Utvidelsen gjelder altså norske statsborgere som ikke oppholder 

seg i Norge. 

 

Det har ikke vært meningen å utelukke disse, og likhetshensyn tilsier at de omfattes. Advokatforeningen 

støtter følgelig forslaget.  

 

Til slutt foreslås opphevelse av strpl 158 annet ledd tredje punktum som gir analyseinstitusjonen 

mulighet for å oppbevare DNA analysene for å dokumentere sin virksomhet, selv om formålet med 

undersøkelsen er oppnådd. Da analysene ble foretatt av rettsmedisinsk institutt var det ikke mulig med 

deres analysemaskiner å slette det. Nå foretas analysene av folkehelseinstituttet, som ikke har disse 

problemene. 

 

Også dette styrker personvernet til personer som har avgitt DNA-prøve i etterforskingsøyemed, og 

Advokatforeningen støtter følgelig forslaget. 

 

 

 

Vennlig hilsen  

 

 

 

Jens Johan Hjort       Merete Smith 

leder         generalsekretær 
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