Mandat for utvalg som skal vurdere deling av informasjon fra Statens vegvesens
rapporter om dødsulykker i vegtrafikken
Utvalget skal:
















Beskrive bakgrunn for og hensikt med Statens vegvesens arbeid med dybdeanalyser
av dødsulykker i vegtrafikken.
Kartlegge og vurdere hvordan Statens vegvesen har praktisert offentlighet av
enkeltrapporter fra Statens vegvesens Ulykkesanalysegrupper (UAG), etter
offentleglova, forvaltningsloven og prosesslovgivningen. Praksis overfor pårørende,
politi og påtalemyndighet, forsvarere, og domstoler skal vurderes særskilt.
Belyse Statens vegvesens ansvar for utveksling av informasjon til pårørende.
Kartlegge eksterne styringssignaler til Statens vegvesen om offentlighet av slike
enkeltrapporter .
Kartlegge interne styringssignaler i Statens vegvesen og etterlevelse av disse i
forbindelse med offentliggjøring av rapportene.
Kartlegge omfanget av rettssaker ansatte i SVV har vært innkalt som vitne eller
sakkyndig vitne og det foreligger en UAG-rapport om ulykken.
Beskrive rekkevidden av vitneplikten for ansatte i Statens vegvesen som har vært
innkalt enten som vitne eller sakkyndig vitne i rettsaker der det foreligger en UAGrapport om ulykken. Herunder eventuelle begrensninger som følge av taushetsplikt.
Videre om og i hvilken utstrekning slikt vitne har plikt eller rett til også å informere
om forhold utover de som tas opp av retten eller sakens parter.
Kartlegge og beskrive eventuelle føringer fra Statens vegvesen eller andre for slike
vitner.
Kartlegge og beskrive rutiner og praksis for utveksling av informasjon mellom
Statens vegvesen og politiet om dødsulykker i vegtrafikken, herunder gjennom
rapport fra ulykksundersøker (UU-rapport).
Beskrive de rettslige rammene for politiets ansvar for videreformidling av slik
informasjon til andre berørte parter, både generelt og spesielt ifm straffesaker.
Utvalget skal vurdere øvrige forhold som anses relevant for saken.
Utvalget skal involvere berørte aktører.

Avgrensing:





Det er startet et arbeid for å sikre større åpenhet om UAG-rapportene fremover.
Gjeldende ordning med landsdekkende dybdeanalyser av dødsulykker ble etablert i
2005. Utvalget må selv vurdere om ulykkesanalysegruppenes arbeid før 2005 er av
betydning for utvalgets arbeid. Videre avgrenses utvalgets arbeid til å omfatte
perioden fram, til tidspunktet for utvalgets oppnevning.
Utvalgets arbeid avgrenses mot å vurdere om det er grunnlag for gjenopptakelse av
straffesaker.
Utvalget skal ikke vurdere UAG-arbeidets formål, funksjon eller gjennomføring som
sådan.

Rapportering:




Utvalget skal fremlegge skriftlig rapport for Samferdselsdepartementet innen 1.
mai 2015
Utvalget oppnevner selv sekretariat.

Andre forhold



Eventuelle innsynsforespørsler i dokumenter forelagt utvalget skal behandles av
avsenderorganet.
Utvalget skal gis full tilgang til personsensitive opplysninger

