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Den alvorlige og organiserte kriminaliteten har endret seg i løpet av få år. Kriminaliteten er
mer internasjonal og med internasjonale aktører. Vi har fått nye kriminalitetsformet som
menneskehandel. Internett og nye dataløsninger åpner for nye arenaer for kriminalitet og
kommunikasjon mellom kriminelle. De kriminelle aktørene er ofte profesjonelle og har
store ressurser i form av mannskap, teknologi og kunnskap. Dette setter store krav til
politiet.
Spørsmålet er om politiet har teknologi, metoder og kompetanse til å håndtere denne
kriminaliteten.

I følge utredningen har metodene som ble innført i 1999 oppfylt de målsettinger som ble
satt.

Vi er utgangspunktet enige med utvalget i de forslag som er foreslått om endring:
• Adgang til å bruke kommunikasjonskontroll i saker om menneskesmugling
• Adgang til å bruke teknisk sporing i saker om ulovlig våpenomsetning
• Adgang til skult fjernsynsovervåking av privat sted
• Lovforslag om advokaters taushetsplikt

Vi har kommentarer til følgende tema i utredningen:
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1. Adgang til å bruke overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll
Vi er enige med flertallet om at overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll må
brukes til å avdekke annen kriminalitet. Det er en viktig oppgave for politiet å innhente
informasjon for å avdekke kriminalitet. Dette gjør vi for å skape ttygghet for befolkningen.
Når vi får overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll må denne informasjonen
brukes til å avdekke kriminalitet. Hindrer man politiet i å bruke denne informasjonen vil
det etter vår vurdering være i strid med Politilovens kap 1 om politiets ansvar og oppgaver.

2. Adgang til å dataavlesing
Vi er enige med utvalget i at det må være en mulighet for politiet å innhente informasjon fra
data. Vi forstår utvalgets dilemma mellom personvern og rettssikkerhet på den ene siden og
kravet til effektiv kriminalitetsbekjempelse på den andre siden. Imidlertid vil Internett og
nye dataløsninger skape nye arenaer for kriminalitet og kommunikasjon mellom kriminelle.



I flere saker må politiet hente inn data for å avdekke kriminalitet. Vi ser også at det må
hentes inn data for å ivareta den siktedes rettssikkerhet og/eller ivareta offeret. Vår
bekymring er om datalagringsdirektivet ikke blir iverksatt i Norge. Det vil kunne medføre
at aktørene sletter informasjon som de selv ikke har behov for, før politiet kommer til
kunnskap om behovet.

3. Endring av siktedes/tiltaltes innsynsrett
I spørsmålet om hva som inngår som saksdokument ved kommunikasjonskontroll er vi
enige med mindretallet ved Schea. Behandling av kilder er en svært viktig for politiets
mulighet til å opplyse saker. Kildenes sikkerhet er svært viktig for kilden selv og for politiet.
Etter vår mening må det være slik at det er resultatet av iverksatt tvangsmiddel som er
saksdokument og ikke hva kilden har opplyst forut for iverksettelse av tvangsmidler. Schea
sitt forslag til lovendring ivaretar etter vår vurdering siktedes rettssikkerhet på en
tilfredsstillende måte.
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