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Høring - Forslag til endringer i kringkastingsloven
Politidirektoratet viser til Kultur- og kirkedepartementets brev av 27.01.2004 vedlagt
høringsnotat om endringer i kringkastingsloven – forslag til nye sanksjonsregler, forbud mot
salgsfremmende omtale og distribusjon av programmer som strider mot norsk lov.
Ekspedisjonen er oversendt Politidirektoratet ved Justisdepartementets brev av 10.02.2004.
Politidirektoratet har forelagt høringen for politimestrene i henholdsvis Oslo, Romerike,
Asker og Bærum, Hordaland, Helgeland og Troms, samt sjefen for ØKOKRIM. Det er kun
mottatt tilbakemelding fra politimesteren i Helgeland, som opplyser ikke å ha merknader til
de foreslåtte endringene i kringkastingsloven. Eventuelt senere innkomne høringsuttalelser
vil bli vedlagt/ettersendt.
Høringsnotatet foranlediger følgende uttalelse fra Politidirektoratet:
Vi har en merknad til utkastet til endring i kringkastingsloven § 10 – 1 første ledd bokstav a
om straffesanksjonering. Videre foreslår vil å innføre et forbud i kringkastningsloven mot å
videreformidle informasjon fra politiradio på internett eller radio-/TV-kanaler.

Ad 2.4.2 Vurdering av eksisterende sanksjonsformer

I høringsnotatet side 4 vises det til at straff som sanksjonsform medfører omfattende
ressursbruk gjennom påtale- og domstolsbehandling. Politidirektoratet er enige i at straff er
en lite hensiktsmessig reaksjonsform ved brudd på regler av denne art.
Forslaget innebærer likevel at straffebestemmelsen i § 10-1 bokstav a ”tilpasses” som følge
av de seneste endringer. Etter det en kan se innebærer denne tilpasningen at også
overtredelser av lovens kapitler 5 og 6 blir straffesanksjonert. Det samme gjelder
overtredelser av enkeltvedtak gitt med hjemmel i de straffesanksjonerte bestemmelser. Selv
om enhver utvidet adgang til å gi slike sanksjoner vil belaste straffesakskjeden ytterligere, er
vi av den oppfatning at å innlemme nevnte kapitler samt enkeltvedtak neppe i stor grad vil
ha betydning for saksomfanget.
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Forbud mot å overføre eller videreformidle kommunikasjon som skjer via politiets
samband

Etter at det nå ikke lenger er forbudt å eie og bruke politiskanner, er det reist en rekke
problemstillinger knyttet til bruken av politiets samband. Blant annet har det vært tilfeller
hvor informasjon fra politiets samband, i underholdningsøymed, har blitt videreformidlet
på internett og direkte på lufta gjennom åpne radiokanaler.
Vi har brakt dette inn for Datatilsynet som i brev av 06.02.2004 har uttalt at slik
videreformidling må anses å falle inn under personopplysningslovens bestemmelser om
behandling av personopplysninger, jf. personopplysningsloven § 3 første ledd bokstav a, jf.
§ 2 nr.2, jf. § 13 og personopplysningsforskriften § 2-10.
Politidirektoratet anser det likevel nødvendig med en klar og generell forbudshjemmel i
kringkastingsloven mot overføring eller annen videreformidling av kommunikasjon som
skjer via politiets samband, uavhengig av om overføringen/videreformidlingen skjer via
kabelnett eller ikke.
Vi foreslår følgende lovtekst:
”Det er forbudt å overføre eller videreformidle kommunikasjon som skjer via politiets
samband.”
Det bør også vurderes hvorvidt det er hensiktsmessig å opprettholde den tradisjonelle
sanksjonsformen, straff, ved overtredelse av denne bestemmelsen.
Det kan være på sin plass å vurdere om slikt forbud også skal gjelde for andre
samfunnsinstitusjoners samband, for eksempel brannvesenet, og helsevesenet mv.
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