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Høring  -  Forslag til politiregisterforskriften

Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til brev av 15. juni 2011 hvor vi er bedt om å komme med uttalelser om
utkast til Politiregisterforskriften (7 av 12 deler).

SSB innhenter i dag opplysninger fra register som forskriften vil bli gjeldende for. Uttrekk av opplysninger
fra ulike politiregister brukes som grunnlag for å lage både de offisielle kriminalstatistikkene og SSB sin
statistikk over veitrafikkulykker med personskade.

Politiregisterlovens kapittel 3, § 9 sier at "Politiet skal føre et reaksjonsregister med opplysninger om fysiske
eller juridiske personer som har vært ilagt straff eller andre strafferettslige reaksjoner eller andre tiltak som
følge av lovbrudd. Det skal registreres personalia, reaksjoner og tiltak. Taushetsplikten i § 23 er ikke til
hinder for at opplysninger i registeret brukes til kriminalstatistikk."

SSB minner om Statistikklovens bestemmelser, og de hjemler som der finnes for SSB til å ha tilgang til
opplysninger for bruk i offisiell statistikk — samt videreforvaltning av disse til forskningsformål. Dette
gjelder også andre opplysninger fra politiets register enn de reaksjonsopplysningene som omtales i
Politiregisterlovens § 9.

SSB antar at tilgang og bruk av opplysninger fra politiets register til statistikkformål faller inn under "andre
formål enn politimessige", og dermed også omtales i blant annet forslaget til politiregisterforskriftens Del 2,
kapittel 3, § 3-2 — som sier at: "Behandling av opplysninger som er innhentet til politimessige formål kan
bare behandles til andre formål dersom det er bestemt i lov eller i medhold av lov [...]"

SSB mener at Statistikkloven klart "angir andre formål som er bestemt i lov" og oppfyller "nødvendighets-
kravet" (jf. kapittel 4) — og at forslaget til forskriftens kapittel 3, § 3-2 dermed ivaretar SSB sitt generelle
behov for tilgang til opplysninger av god kvalitet fra politiets registre.

SSB legger derfor til grunn at den nye Politiregisterloven, med den tilhørende Politiregisterforskriften, ikke
vil medføre begrensninger i SSB sin tilgang til politiets registre — eller en svekkelse av kvaliteten (jf. Del 2,
kapittel 5 i forslaget til politiregisterforskriften) på de data som registreres og utleveres til SSB —
sammenliknet med situasjonen per i dag.
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SSB har ellers ikke noen spesifikke kommentarer til forslagene som omfattes av denne høringsrunden (dvs.
Del 1, 2, 5, 6, 8, 9 og 12).

SSB ser ut til å være berørt av de delene som er annonsert i neste høringsrunde, da særlig del 3 (om tilgang
og utlevering) og 4 (om innsyn og sletting). SSB ber derfor om å inngå i listen over høringsinstanser i den
annonserte høringsrunden (i brev av 15.6. angitt til å bli sendt ut i september 2011).
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