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Horing — forslag til politiregisterforskriften — del I

Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere og frilansere
som har journalistikk som hovedyrke. Medlemmer i NJ forplikter seg til å utøve sitt
yrke på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet. Vi
arbeider for å verne om ytringsfriheten, den redaksjonelle uavhengighet og
medlemmenes journalistfaglige intere s ser.

Politiets og påtalemyndighetens meddelelser til allmennheten om straffesaker, og deres
forhold til journalister, er av stor betydning for journalistikkens arbeidsvilkår.

NJ viser til departementets første del av høringsrunden om politiregisterforskriften. Vi
vil innledningsvis presisere at på bakgrunn av at det er i andre del at forslagene om
informasjonsplikt og innsyn vil behandles, er det på det nåværende tidspunkt noc
vanskelig som høringsinstans å ha den fullstendige oversikten over regelverket på
området. NJ vil derfor ta forbehold om at det kan være sider av foreliggende
høringsnotat, som vi også vil måtte komme tilbake til i neste høringsrunde.

Selv om det ikke er nevnt i nåværende høringsnotat, er NJ kjent med at neste del av
utkastet til forskrift vil inneholde forslag til revisjon av Riksadvokatens rundskriv om
Meddelelser til offentligheten om straffesaker, rundskriv  R.  2291 / 80, nr.  1 /1981  og Justis-
departementets rundskriv  Politiets forhold til massemediene, rundskriv G-56 / 81-565 / 81. Våre
kommentarer tar derfor utgangspunkt i dette.



Hovedpoengene i vår høringsuttalelse er at:

o  I tillegg til klageadgangen som foreslås i utkastets  §  18-3, må det
foreligge bestemmelser på området om massemedienes klageadgang.
Norsk Journalistlag og de andre presseorganisasjoner må i den sammen-
heng anses å ha rettslig klageinteresse.

o  Politiregisterloven  §  66 sier kun  at offentlighetsloven ikke gjelder for
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i saker som behandles i medhold av
"denne loven". Det må  tydeliggjøres at offentlighetslovgivningen  om-
fatter andre saker som PST arbeider med.

klagead,,;;Ing

Foreliggende høringsnotat omhandler forslag til bestemmelser om klage. Når det
gjelder regelverk om politiet og påtalemyndighetens meddelelser til allmennheten om
straffesaker, og deres forhold til journalister, må det også her foreligger tydelige regler
om journalisters klageadgang på området. Vi forutsetter derfor at foreliggende forslag
til klageregler ikke er uttømmende, og at bestemmelser om massemedienes klageadgang
vil komme i neste høringsrunde.

På samme måte som praksisen har vært i henhold til Riksadvokaten og Justis-
departements rundskriv fra 1981, må også fremtidig regelverk legge til grunn at Norsk
Journalistlag og de andre presseorganisasjonene her har rettslig klageinteresse på vegne
av journalistene.

Høringsnotatet omtaler PSTs forhold til offentlighetslovgivningen. Notatet kan etter
vår oppfatning gi inntrykk av at politiregisterloven § 66 sier at offentleglova overhode
ikke gjelder for PST. Det rettslig korrekte er at begrensningen, ved siden av
offentlegforskrifta 6 om tilgjengeliggjøring av journaler på nett, kun gjelder saker som
behandles i medhold av politiregisterloven. Andre saker som PST holder på med, er
imidlertid omfattet av offentleglova. For å skape større klarhet på dette området, bør
denne viktige grensedragningen etter vår oppfatning presiseres tydeligere av
departementet.
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