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Forslag til politiregisterforskriften  -  Høring

Det vises til høringsbrev av 15.06.11 med delforslag til forskrift til politiregisterloven.

Videre vises til samtale med Kathrine Ekeberg, Justisdepartmentet, om utsatt høringsfrist.

Kripos høringsuttalelse konsentreres i hovedsak om de vurderinger vi mener berører vår
rolle som behandlingsansvarlig for flere av de sentrale politiregistrene. Vi ser det videre slik
at den nærmere omtalen av behandling av opplysninger i straffesaker som vil følge i neste
høringsrunde, vil være av stor betydning også for deler av det som nå er på høring. Vi går
likevel ikke inn på nærmere avgrensningsspørsmål om dette her. Kripos har også i liten grad
fokusert på bestemmelsene om vandelskontroll som utgjør den største delen av
høringsdokumentene.

Til del 1 Generelle bestemmelser og del 2 Krav til behandlingen av opplysninger
De innledende delene er i all hovedsak en utdyping av føringer gitt i politiregisterloven.
Bestemmelsene i politiregisterlovens kapittel 1 og 2 er relativt vage og vanskelig tilgjengelig.
De korresponderende bestemmelsene i høringsforslagets del 1 og 2 vil avhjelpe dette noe,
men fortsatt forutsetter bestemmelsene skjønnsmessige vurderinger som kan være vanskelig
å skulle anvende i konkrete enkelttilfeller. Dette gjelder i særlig grad vurderingstemaene
knyttet til nødvendighetskravet og til opplysningenes kvalitet. Det er likevel slik at en
vesentlig del av politiets behandling av opplysninger foregår i tilknytning til de enkelte
politiregistrene og at disse vil være underlagt mer konkrete føringer i separate forskrifter.

Kripos legger derfor til grunn at både registreringsadgangen og senere behandling langt på
vei vil være forhåndsdefinert i disse forskriftene, og at de mer skjønnsmessige vurderingene
i utkastets del 1 og 2 dermed får mindre praktisk anvendelse.

Til  §  1-1 Formål
Rett henvisning i annet ledd skal vel være: "jf. også54-2 forste ledd'.
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Til §  1-2 Definisjoner
Under pkt 1 om personopplysninger bør i andre punktum strykes ettersom det
tidligere i bestemmelsen ikke er angitt noe som ikke skal anses som personopplysninger.
Alternativt bør det gjøres en negativ avgrensning i første punktum.

Avslutningsvis i pkt 1 skal vel  "og"  strykes.

Under pkt 2 om straffesak bør  "borgerlige rettskrall'  endre til  "sivile krad'  i samsvar med
begrepsbruken i straffeprosessloven.

Til  §  1-3 nr 1 om politisambandsmenn
Kripos legger til grunn at dette også omfatter andre offentlige tjenestemenn / administrativt
personale (typisk ved ambassaden) som i denne sammenheng får tilknytning til
virksomheten og dermed behandler opplysninger for politiet.

Til §  1-3 nr 2 om utenlandske tjenestemenn
Etter vårt skjønn kan det være hensiktsmessig å legge til formuleringen i ot.prp. nr 108 s.
293 høyre spalte: "...ogi  denne forbindelse behandler op»sningerfiff norsk politi eller
påtalernyndighet".

Til  § 2-2  Behandlingsansvarets innhold
Bestemmelsen er uproblematisk for så vidt gjelder behandling av opplysninger i registre
som virksomheten selv råder isolert over. Dette er imidlertid sjelden situasjonen i praksis.
Kripos fører flere av de sentrale registrene på vegne av politiet. For vår del er det derfor
sentralt å påpeke at dersom man tillegges et ansvar i regelverket, må det også følge
tilstrekkelig myndighet til å kunne ivareta dette ansvaret. Samtidig må det sikres en klar
rollefordeling også i forhold til Politidirektoratet som overordnet politimyndighet. Kripos er
imidlertid i noe tvil om slike avklaringer bør gjøres i regelverket eller om dette mest
hensiktsmessig bør gjøres i instrukser.

Til §  2-3 Delegering av det daglige behandlingsansvaret
I annet ledd legges det daglige behandlingsansvaret for informasjonssikkerhet til Politiets
data- og materielltjeneste (PDMT). For mange av de mest sentrale politiregistrene vil dette
være naturlig, men det blir altfor kategorisk å forskriftsfeste at ansvaret ligger til PDMT for
samtlige registre. Dels føres det i dag flere registre ved Kripos hvor PDMT ikke har noen
rolle og dels føres det registre hvor PDMT har en rolle sammen med Sikkerhetsseksjonen
ved Kripos. Tilsvarende vil gjelde for andre virksomheter i politiet. Vi foreslår derfor at
dette eventuelt omtales nærmere i tilknytning til de separate registerforskriftene slik at man
får en sondring i samsvar med den reelle situasjonen. Alternativt bør ansvarsbeskrivelsen
avgrenses til å gjelde mer overordnet IKT-infrastruktur.

Til § 4-2  Vurderingen av nødvendighetskriteriet
I første ledd annet punktum er det ikke klart hva som ligger i uttrykket  "behandlingenes onafang
av personer som får tilgangtil opplysningene". Uttrykket bør omskrives.

Til § 4-3  Særlig om strengt nødvendig
Bestemmelsen fastslår at den aktuelle behandlingen tnå være den  "eneste" muligheten til å
oppnå formålet. Etter vår oppfatning kan dette bli for absolutt og gi uheldige konsekvenser.
Det kan tenkes situasjoner der formålet med behandlingen i praksis kan oppnås på
alternative måter, men der dette vil være mer inngripende for aktuelle personer.

2



Vi foreslår derfor at bestemmelsen gis for eksempel følgende tillegg: "...kan behandling av
opplysninger bare fmne sted dersom dette er eneste mulighet til å oppnå formålet
behandlingen  eller andre muligheter må anses mer inngripende for..."

Til  §  5-2 Kravet til korrekthet og oppdatering
Slik vi forstår denne bestemmelsen i sin helhet, må opplysningenes korrekthet vurderes
fortløpende. Avhengig av de faktiske omstendigheter, kan en opplysnings korrekthet endre
seg fra dag til dag. Det er grunn til å påpeke at kravet til oppdatering vil kunne være svært
ressurskrevende. Vi vil understreke at vi er enig i at det er vikfig at opplysninger er
oppdaterte. Det blir imidlerfid et spørsmål om i hvilken grad man aktivt må søke å
etterprøve opplysningen, eller om det er tilstrekkelig med oppdatering når man (mer
passivt) kommer til kunnskap om at opplysningen ikke er korrekt. Dersom politiet aktivt
skal etterprøve korrektheten i opplysningene, bør det vurderes å gi nærmere signaler om
eventuelle krav til hyppighet av hvor ofte dette skal gjøres for å være en filfredsstillende
behandling.

Til § 5-3  Behandling av særlige kategorier opplysninger
Selv om bestemmelsens annet punktum er ment som en eksemplifisering av første
punktum, mener vi likevel at man bør fjerne henvisningen til  "alvorlig" kriminalitet i tilfeller
som beskrevet. Vurderingstemaet vil i denne bestemmelsen være hva som er "strengt
nødvendig". Det synes ikke å være gode argumenter for å antyde avskjæring av den "mindre
alvorlige" kriminaliteten, hvis behandlingen ellers er strengt nødvendig. Personlige
opplysninger av en slik karakter vil i en etterlysning kunne være strengt nødvendig for å
fmne vedkommende. Vi foreslår derfor at ordet "alvorlig" fjernes. Det vises for øvrig også
til departementets drøfting av begrepet  "alvorlig kriminaliter  under forslaget til § 30-3 i
forskriften, høringsnotatets side 37.

Til §  30-3 Unge lovbrytere
Kripos er enig i at det i liten grad bør legges opp til en skjønnsmessig vurdering ved
overholdelsen av denne bestemmelsen. Lovgiver bør i det alt vesentligste sette de rammer
som skal gjelde for "sletting" av tidligere forhold for unge lovbrytere.

Når det gjelder alvorlighetsgrad, har vi registrert Riksadvokatens synspunkter i
høringsbrevet av 16.09.11 der det anytydes at det kanskje er riktigere å la faktisk utmålt
straff og ikke strafferammene være avgjørende. Kripos slutter seg til dette.

Dersom bruk av strafferammer fastholdes, mener vi at det må være riktig med en grense på
tre års strafferamme eller mer. Det vises til at enkelte straffebud typisk vil være relevante for
mange av de filfeller som en politiattest har betydning for, eksempelvis straffelovens 229
om legemsbeskadigelse, 255 om underslag og 257 om tyveri mv., eksempler som
departementet nytter i første kulepunkt under drøftelsen på side 37 i høringsnotatet. Dette
sammenholdt med det faktum at en slik bestemmelse må være en interesseavveing mellom
den unge lovbryter og de som skal ha en politiattest fra vedkommende og hva som vil være
viktig for "mottaker" av politiattest å vite, tilsier en slik grense.

Kripos vil i tillegg anmode om at det vurderes om enkelte straffebud positivt bør tas med i
en oppregning. For noen straffebestemmelser, eksempelvis overtredelse av straffelovens
kapittel 19 om seksuallovbrudd, vil konsekvensene av ikke å bli varslet om en persons
tidligere overtredelser være "for store". Eksempelvis kan man tenke seg at en person med
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flere domfellelser for overtredelse av groomingbestemmelsen i § 201a da vedkommende var
16 og 17 år, kan få seg jobb i barnehage uten at politiattesten vil vise at vedkommende har
avtalt et møte med barn under 16 år med forsett om å begå en handling som nevnt i
straffeloven §§ 195, 196 eller § 200 annet ledd (jfr lovteksten i § 201a).

Når det gjelder gjentatt kriminalitet, synes departementets forslag etter vår oppfatning å
være fornuftig. Det skal poengteres at vi særlig støtter den sondringen som er gjort mellom
lovbrudd med strafferamme på fengsel i 1 år eller mindre og strafferamme på fengsel i mer
enn 1 år, og viser til drøftelsen som departementet gjør særlig på side 39.

Kripos støtter også departementets vurderinger i spørsmålet om karantenetid.

Til § 36-3 Krav om legitimasjon for fysiske personer
Bestemmelsen svarer i hovedsak til hvitvaskingsforskriften § 5. Kripos vil likevel peke på at
det vil være svært vanskelig å vurdere hvorvidt et organ har  "betaggende kontrodrutiner for
doleumentutstedelse ogdokumentene har et tilfredsstillende sikkerhetsnird'.  For praktisk bruk må det
derfor forhåndsdefmeres hvilken legitimasjon som oppfyller kravene.

Til §  38-3 Straffattest
Kripos legger til grunn at forenklede forelegg ikke skal anmerkes på straffeattest. Etter
ordlyden i politiregisterloven § 46 og forskriftsutkastet § 38-3 vil slike omfattes. Forenklede
forelegg ble tidligere ført i BOT, men dette gjøres ikke lenger. Vi viser her til omtalen i
NOU 2003:21 pkt 4.7 for nænnere omtale.

Til del 9 Internkontroll, informasjonssikkerhet og sporbarhet
Kripos registrerer at forslagene til bestemmelser om internkontroll og
informasjonssikkerhet er fremmet uten merknader og i påvente av en eventuell revisjon av
tilsvarende bestemmelser i personopplysningsforskriften.

Kripos er enig i at regelverkene så langt som mulig bør være i samsvar på disse punktene. Vi
vil likevel påpeke at det ligger en betydelig forskjell i at det meste av politiets behandling av
opplysninger i alle faser i stor grad er regelverksstyrt.

Dette innebærer at noen av de krav som tradisjonelt stilles til et internkontrollsystem, særlig
enkelte elementer som typisk hører inn under "styrende dokumenter", vil oppleves som
overflødige formalia uten praktisk verdi. Eksempelvis virker det oppkonstruert å måtte
utforme nærmere "målsetting for behandlingen", når dette i det alt vesentligste vil følge
direkte av regelverket.

Det bør derfor tas høyde for at nivået av internkontrollen også kan tilpasses omfanget av
øvrige styrende rammebetingelser (lov, forskrift, instrukser) for behandlingen.

Til  §  67-5 Norsk tilkoplingspunkt (VIS)
Vi registrerer at Kripos er angitt som det sentrale tilkoplingspunktet for tilgang til VIS.
Dette synes hensiktsmessig all den tid Kripos er det nasjonale kontaktpunktet for
internasjonalt politisamarbeid. På nåværende tidspunkt er det imidlertid vanskelig å
overskue de økonomiske og adminstrative konsekvensene av denne rollen.
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Kripos forutsetter derfor at dette følges opp i senere budsjettprosesser, jf også prosessen
knyttet til Kripos tilsvarende rolle som norsk kontaktpunkt i henhold til Priimaytalen, jf
forskriftsutkastets § 66-5.

tkiM
Ketil Haukaas
Ass..y.e Kripos

Kopi: Politidirektoratet

L,
Rune V. Bråthen
seniorrådgiver
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