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Høring - Personvernkommisjon - Innspill til mandat

politiets sikkerhetsstjeneste (PST) viser til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet

uu ii.:rli 2OIB, der ãet bes om innspill til utforming av mandat til en

p"rionu"rnkommisjon som skal vurdere personvernets stilling i Norge'

personvernkommisjonen skal blant annet se på personvernet i justissektoren'

pST ser det som positivt at personvernet i justissektoren vurderes. Den teknologiske

Lir'ruijö;ã': "iù rekordfãrt. Det foreligger stadig nye muligheter i det disitale rom for

den godl helsikt, men også for den kriminelle eller skadelig,e. Det er av avgjØrende

;l;ili"g'"î'Ãä," ã"t seçes tys pä personvernets stilling også skjer en vurdering av denne

iuti opp
-mot

andre verdier av avgjørende betydning for samfunnet, som vern mot

kriminalitet og trusler, både mot den enkelte og mot samfunnet generelt'

pST har ansvar for å forebygge og etterforske straffbare handllinger mot rikets sikkerhet

og selvstendighet, tnnsamiiñg og analyse av informasjon er en grunnleggende

io'rutsetning fór dette arbeidei. Èor å ivareta borgernes rettsikkerhet og personvern er

behandlingen av personopplysninger i tjenesten strengt regulert' All behandling av

ãppivrninõer skat ;;; iJ;'"'åtsbeãtemt, nØdvendig og relevant. Dette innebærer i praksis

at behandlingen rlu-r" rettet mot bestemte personer som PST har sett det nødvendig å

behandle oPPlYsninger om'

Gjennom ulike innspill til lov- og forskriftsendringer til Justisdeparetmentet har PST vist at

Jåé¿;, lovverk ¡trË noloer rdgé med den teknologiske utviklingen. I sin ytterste

konsekvens gir dette økte muligheter for den kriminelle uten at dette balanseres med

tilsvarende verktØy for psT, ellõr øvrige aktører innen justissektoren. Et misforhold her vil

gjørejustissektoren stadig dårligere i stad til ã løse sine oppgaver'
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pST vil derfor understreke at personvern aldri kan vurderes isolert. Det må alltid

balanseres mot den verdi som utfordres, som her; mulighet til å forebygge og etterforske

alvorlig kriminalitet.
psT finner etter dette derfor at det bør inntas i mandat for Personvernkommisjonen å

vurdere personvernets stilling i justissektoren sett opp mot andre grunnleggende

rettigheter og verdier.
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