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Vi viser til møte med statssekretær Terje Moland Pedersen og fagdirektør Sylvia Peters
mandag 14. juni angående forskrifter til politiregisterloven.

Som bebudet under møtet ville vi sende to brev til Justisdepartementet — ett med innspill til
hva vi mener bør være det overordnede mål for offentlighet i rettspleien, og som ble sendt til
departementet i juni, og ett med innspill til det materielle innhold i forskriftene til
politiregisterloven, som dette brev handler om.

Vi beklager at det har tatt noe mer tid enn ventet med å  få  ferdigstilt vår henvendelse på dette
punkt.

Det er vår mening at i alle fall følgende punkter bør medtas i forskrift til politiregisterloven,

når denne skal erstatte Riksadvokatens rundskriv om informasjon i straffesaker  (Rundskriv R.

2291/80, nr. 1/1981 av 12.2.1981)  og Justisdepartementets rundskriv til politiet  (Rundskriv G

56/81 av 19.2.1981):

•  Innsynsretten
Innsynsrett innebærer også rett til kopi/elektronisk kopi, slik Stortingets justiskomite satte

som sin forutsetning i merknadene til behandling av innsynsrett etter tvisteloven (Innst 0

nr 110 (2004-2005), side 46-47). Dette samsvarer også med forslaget om å oppheve det

kunstige skille mellom innsyn og utskrift i innstillingen i pkt 8.2 i "Delrevisjon av reglene
om offentlighet i rettspleien" (Domstoladministrasjonen oktober 2010).



Departementet kan gi forskrift om at enkelte opplysninger skal gjøres allment tilgjengelig
på nett.

2.  Politillogg  — vaktjournal.
Det gis rett til innsyn i og kopi av det offentlige (ikke taushetsbelagte) innhold i
politilogg/vaktjournal.

3. Navn på omkomne m.v.
Navn på omkomne etter ulykker m.v. er som hovedregel ikke unntatt fra offentlighet,
såfremt de nærmeste pårørende først er underrettet. Det samme gjelder dødsårsaken.

4. Politiets avsperringer
I forbindelse med ordens- og vakttjeneste ved aktuelle hendelser på offentlig sted bør
journalister og fotografer fra massemediene gis anledning til å følge begivenheten så nært
som mulig. Politiets bør i slike situasjoner søke å lette massemedias arbeidsvilkår, såfremt
dette ikke er til hinder for tjenestelige hensyn (hensynet til rednings- og sikkerhetsarbeid,
etterforskning og lignende). Forutsetningen for dette er imidlertid at massernedias
representanter på sin side kan vise legitimasjon fra sin oppdragsgiver og følger politiets
anvisninger.

5. Likebehandling/ begrensninger i medienes representasjon
Politiet skal behandle representantene fra de ulike typer massemedia likt. Eventuelle
begrensninger i omfanget av massemedias representasjon bør når det er mulig tas opp med
pressens organisasjoner på forhånd.

6. Begjæring om overproving
Begjæring om overprøving av beslutninger om avsperring m. v. som har betydning for
massemedias arbeidsvilkår, skal så snart som mulig bringes videre til politimesteren eller
den som på hans vegne kan treffe avgjørelse.

7. Forbud mot beslagleggelse i journalistisk utstyr
Det er ikke adgang til å ta beslag i journalistisk utstyr. Unntak gjelder i tråd med
bestemmelsene i straffeprosesslovens regler kap 16.

8. Anmeldelse
Mottatte anmeldelser skal som hovedregel bekreftes/avkreftes.

9. Siktelse
Det gis rett til innsyn i siktelse når innholdet er gjort kjent for siktede, unntatt i saker eller
på tidspunkt der sterke hensyn taler i mot dette. Det skal alltid gis innsyn i siktelser som
ikke er vedtatt og som sendes domstolen til pådømmelse.



10. Hen1eggelser/pata1eunn1ate1ser
Beslutninger om henleggelser og/eller påtaleunnlatelser av saker skal som hovedregel
bekreftes/avkreftes (jf. punkt 15 om sannhetsplikt ).

11. Forelegg
Det gis rett til innsyn i forelegg når forelegget er gjort kjent for siktete. Det gis tilsvarende
rett til bekreftelse på hvorvidt forelegget er vedtatt eller nektet vedtatt. (jf punkt 15 om
sannhetsplikt

12. Tiltalebeslutning
Det gis rett til innsyn i tiltalebeslutning når innholdet er gjort kjent for tiltalte. Dersom det
er sannsynlig at saken vil bli ført for lukkede dører på grunnlag av tiltalens innhold, kan
påtalemyndigheten holde gjerningsbeskrivelsen i tiltalebeslutningen tilbake.

13. Tidsplan  — bevisoppgaver
Det gis innsyn i den tidsplan og bevisoppgave som påtalemyndigheten har satt opp for
gjennomføring av en straffesak.

14. Forbud mot forskjellsbehandling
Ingen medier skal gis fortrinnsrett til informasjoner og opplysninger. Meddelelser som
ikke gis på forespørsel, bør tilbys samtlige alminnelig leste medier på stedet eller
formidles gjennom NTB og tilsvarende kanaler.

15. Sannhetsplikt
Politi og påtalernyndighet har samhetsplikt i sitt forhold til massemedier og allmennhet.
Alternativ til taushetsplikt er aldri løgn, jfr "Statsadvokatene og mediene, Rapport til
Riksadvokaten 2000", side 57.

16. Utlevering av opplysningar om straffesaker
Innenfor rammen for taushetsplikt og hensynet til etterforskningen, kan det gis meldinger
og opplysninger til mediene for å:

a) medvirke til en saklig og nøktern reportasje og omtale i massemedia om straff-forfølgning
og behandling av straffesaker.

b) korrigere uriktigheter eller usanne rykter og opplysninger som er egnet til å skade
omdømmet til noen person, organisasjon, institusjon, virksomhet m.v, eller for å skape
nødvendig balanse i en omtale.

c) advare mot fare og for å oppklare lovbrudd.

d) fremme alminnelig lovlydighet.



17. Klagerett

Klager over avslag på innsyn kan påklages. Klagen sendes til den som har avslått innsyn, som
har ansvaret for å sende den videre til klageinstans som er nærmeste overordnede instans.
Innsynskrav som blir avvist kan rettes direkte til nærmeste overordnede instans.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål, vi setter stor pris på å bli inkludert i dette arbeidet.
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