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Høring - Nye retningslinjer om Infoflyt-systemet   
 

Det vises til oversendelsesbrev med høringsnotat fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) av 

15. januar 2020 om nye retningslinjer for Infoflyt-systemet, jf. straffegjennomføringsloven 

kapittel 1 B. Høringsfrist til KDI er satt til 17. april 2020. Videre vises det til Politidirektoratets 

(POD) oversendelse hit av 3. februar 2020 med svarfrist 13. mars 2020. 

 

Generelle merknader 

På generelt grunnlag mener Kripos at det bør prioriteres å få utarbeidet en forskrift som 

regulerer behandling av personopplysninger i Infoflyt-systemet, jf. straffegjennomføringsloven 

§ 4 k, slik det også pekes på i oversendelsesbrevet fra KDI.  

 

Etter § 4f kan kriminalomsorgen behandle personopplysninger om den registrerte innsattes 

eller domfeltes besøkende, telefon- eller brevkontakter, familiemedlemmer, venner og 

bekjente, eller andre personer som har eller søker kontakt med den innsatte, eller som det 

søkes kontakt med fra innsattes eller domfeltes side. Etter Kripos syn kan det være 

hensiktsmessig å gjennomgå utleveringsreglene for både politiet og kriminalomsorgen med 

hensyn til vurderingen av behovet for vandelskontroll etter politiregisterloven § 36. Når det 

gjelder den registrertes rett til innsyn, jf. § 4h bemerkes det at det kan være nødvendig å 

unnta fra innsyn opplysninger som politiet har delt med KDI. Det følger av punkt 9 at 

"Begjæringer om innsyn skal fremsettes overfor lokalt nivå, som selv vurderer og tar stilling til 

hvorvidt innsyn skal gis." Kripos understreker at det må foreligge gode rutiner for å sikre at 

det ikke utleveres opplysninger fra politiet til den registrerte. Kripos stiller spørsmål ved om 

dette også bør gjenspeiles i instruks/forskrift. Se ellers merknad til punkt 9 under. 

 

Problemstillingen berøres delvis under punkt 9, men er da knyttet til problemstillingen om 

innsyn etter politiregisterloven § 49. Kripos bruker i hovedsak offentlighetsloven § 13 jf. 

politiregisterloven § 23 som rettslig grunnlag for å unnta denne type informasjonsdeling fra 

offentlighet. 
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Kommentarer og konkrete forslag til endringer 

 

Pkt. 3 Registrering og avregistrering i Infoflyt:  

I første avsnitt bør det synligjøres at Infoflyt-systemet brukes på grunn av kommunikasjon 

med, blant annet, politiet. 

 

I fjerde avsnitt bør det tilføyes "pågående saker". Setningen vil da lyde "Også Kripos skal føre 

oversikt over pågående saker som omfattes av Infoflyt-systemet." 

 

Pkt. 5.2. Nærmere om informasjonsutveksling: 

I andre avsnitt bør endres til: "Informasjonsutvekslingen mellom politiet og kriminalomsorgen 

skal foregå mellom KDI og Kripos, […]", da informasjonsutvekslingen her skal gå mellom KDI 

og Kripos, ikke mellom KDI og det enkelte politidistrikt eller særorgan - PST unntatt. 
 

Pkt. 6 Tilgang: 

I siste avsnitt bør det vurderes om det blir korrekt å nevne BEGRENSET etter sikkerhetsloven i 

denne konteksten, eventuelt bør betydningen av at BEGRENSET nevnes, komme klarere frem. 

 

Pkt. 8 Forsendelse og mottak av informasjon: 

Det bør komme tydeligere fram om forsendelsen gjelder mellom politiet og KDI, eller er 

begrenset til bare å gjelde internt i KDI. Med hensyn til informasjonsutvekslingen med politiet 

bør dette som hovedregel skje via e-post til Kripos sitt kontaktpunkt, dersom graderingen ikke 

er høyere enn FORTROLIG. 

 

Pkt. 9 Særlig om innsynsretten:  

Dette punktet fremstår etter vår vurdering som noe vanskelig tilgjengelig. Etter Kripos' syn bør 

det fremgå klarere om det vil være politiet selv, eller KDI, som vil foreta vurderingen av om 

det skal gis innsyn i informasjon som politiet har delt med KDI i Infoflyt-systemet, jf. over.  

 

I tiende avsnitt, siste setning, foreslår vi at "dedikerte kontaktpersoner" endres til "dedikert 

kontaktpunkt". Begrunnelsen for dette er at alle slike henvendelser kun bør gå til felles 

postmottak, ikke enkeltpersoner, for å redusere sårbarheten ved mottak av slike saker. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Vigleik Antun  

ass. sjef Kripos 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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