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Finansdepartementet viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15.2.2010 vedlagt
utredningen NOU 2009:15 Skjult informasjon - åpen kontroll.

I utredningen foreslås diverse regelendringer vedrørende bruk av skjulte tvangsmidler
som kommunikasjonskontroll og hemmelig ransaking mv. i politietterforskning av visse
alvorlige lovbrudd, og herunder regelendringer om advokaters rolle i slike saker og om
underretning om skjult tvangsmiddelbruk i ettertid. Av konkrete endringer foreslås det
bl.a. å åpne for kommunikasjonsavlytting i saker om menneskesmugling, og for kontroll
av kommunikasjonsanlegg for å avdekke brukers identitet eller oppholdssted. Det
foreslås å åpne for å anvende teknisk sporing i etterforskning av saker om grov ulovlig
våpenomsetning. Det foreslås at innhenting av trafikkdata krever beslutning av retten.
Videre foreslås det å åpne for at skjult fjernsynsovervåking i enkelte tilfeller kan brukes
på privat sted unntatt privat bolig. I tillegg foreslår utvalget at dataavlesing innføres
som en mulig gjennomføringsmåte for kommunikasjonsavlytting og hemmelig
ransaking, og at Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll skal føre kontroll også
med bruken av dette virkemidlet. Det foreslås også at overskuddsinformasjon fra
bruken av skjulte tvangsmidler skal kunne brukes som bevis i alle typer straffesaker.

I utredningen foreslår utvalget å videreføre dagens hovedregel om at mistenkte i en
straffesak og hans forsvarer har rett til innsyn i sakens dokumenter, dvs, alle
opplysninger som er fremkommet eller innhentet under etterforskningen av saken, og
også saksdokumenter som inngår i andre straffesaker i den utstrekning de har
betydning for saken. Det foreslås at alle unntak fra denne hovedregelen skal fremgå av
loven, og de lovfestede unntak fra hovedregelen foreslås av denne grunn utvidet noe.
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Det opplyses i utredningen at det er vanskelig å beregne de økonomiske konsekvenser
av utvalgets endringsforslag, men at utvalget legger til grunn at bruken av skjulte
tvangsmidler fortsatt skal finansieres innenfor politiets driftsbudsjetter. Det opplyses at
forslagene også vil medføre noe økt ressursbruk i domstolene, og at Kontrollutvalget
for kommunikasjonskontroll bør styrkes vesentlig med økte ressurser, uten at disse
økningene er kvantifisert.

Finansdepartementet forutsetter at Justisdepartementet på vanlig måte og i tråd med
utredningsinstruksens krav utreder økonomiske og administrative konsekvenser av de
forslag som departementet eventuelt vil fremme på bakgrunn av utredningen, og at
departementet redegjør for konsekvensutredningene sammen med forslagene.
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