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Horingsuttalelse — Forslag til endringer i personopplysningsforskriften

Kripos viser til horingsbrev fra Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet av
26. juni 2012 vedrørende forslag til endringer i personopplysningsforskriften.
Høringsfrist er satt til 1. oktober i år.

Innledningsvis ønsker Kripos å påpeke at del A i høringsforslaget er del av et omfattende
og krevende arbeid med implementering av datalagringsdirektivet. Flere myndigheter og
virksomheter har vært, og er. involvert i prosesser rundt utarbeidelse av regelverk og
kontroll- og tilsynsmekanismer, samt fordeling av kostnader. Kripos har deltatt aktivt i
implementeringsprosessene og er fremdeles tungt engasjert i deler av det arbeidet som
pågår.

Flere av prosessene både påvirker og er avhengig av hverandre. Kripos og andre
involverte aktører har derfor etterlyst en mer helhetlig behandling av de ulike
elementene ved implementeringen. Det er en forutsetning for god implementering at
man i tilstrekkelig grad avklarer prosessenes betydning for hverandre og undergir dem
en nødvendig felles behandling.

Merknader til de enkelte forslagene følger under.

Del A — data som faller inn under lagringsplikten i datalagringsdirektivet

Datatilsynet sendte den 29. mars i år utkast til “konsesjon til å lagre personopplysninger
i medhold av ekomloven § 2-7a” på høring. Kripos hadde en rekke innspill til utkastet av
sentral betydning for politiet, men kan ikke se at noen av disse er ihensyntatt i den
versjon av standardkonsesjon som nå foreligger.

For Kripos fremstår det som uheldig og lite hensiktsmessig at endringer i
personopplysningsforskriften § 7-1 sendes på høring i etterkant av at Datatilsynet har
fastsatt endelig konsesjonstekst på området. Etter vår oppfatning er det nødvendig at den
endelige konsesjonsteksten gjennomgås på ny, sett i lys av datalagringsforskriften, samt
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en eventuell vedtakelse av den foreslåtte § 7-1 i personopplysningsforskriften og
elementer som måtte fremkomme i denne horingsrunden.

Kripos vil påpeke særlig to sentrale punkter som det bør tas høyde for i forbindelse med
den foreslåtte endringen i personopplvsningsforskriften § 7-1. I det øvrige, og for mer
utfyllende merknader, vises det til våre høringsuttalelser avgitt i forbindelse med
datalagringsforskriften og utkast til konsesjon fra Datatilsynet. Høringssvarene følger
vedlagt dette brev.

Type opplysninger - hash ing
Etter Kripos’ vurdering bør det i framgå av forskriftsforslaget at det i konsesjon
fra Datatilsynet klargjøres hvilke verdier/opplysninger som skal hashes og som
således kan innhentes fra politiet i henhold til formålet med
datalagringsdirektivet. Hvilke verdier som er søkbare er helt avgjørende for
politiets nytteverdi av opplysningene.

Overforingsrnewde
For politiet er det avgjørende at det etableres en ensartet overføringsmetode av
data mellom lagringspliktig og politi. Det er etter vår oppfatning av stor
betydning at man får etablert et felles lagringsformat, jf. tilretteleggingsplikten i
datalagringsforskrifien § 4-3. Et felles lagringsformat er nødvendig for å ivareta
sentrale elementer i prosessen. som tilgjengelighet, ensartethet og kvalitet på
opplysningene.

Del fl — kameraovervåking

Så vidt Kripos forstår forslaget til endringer i personopplysningsforskrifiens kapittel 8,
er disse i hovedsak av kosmetisk karakter for å tilpasse forskriften til allerede
gjennomførte endringer i personopplysningslovens kapittel VII om kameraovervåking.
Kripos har ingen merknader til dette.

Når det gjelder polltiets bruk av opptak og den foreslåtte endringen av forskriftens § 8-3,
ser Kripos at det av pedagogiske hensyn kan være hensiktsmessig å samle reguleringen
av politiets bruk av billedopptak i en bestemmelse. I så måte bør det vurderes om
forskriftens § 8-4 fjerde ledd bokstav a og femte ledd bør flyttes til den foreslåtte § 8-3.
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Kripos legger videre til grunn at den foreslåtte bestemmelsen i § 8-3 annet ledd ikke er
ment å gjøre endringer i dagens rettstilstand for innsyn i billedopptak som politiet er i
besittelse av, slik at det fortsatt vil være straffeprosesslovens bestemmelser som
regulerer om den enkelte kan gis innsyn i billedmaterialet eller ikke.

Med hilsen
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