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Høringsuttalelse - Nye retningslinjer for registrering i DNA-identitetsregisteret
DNA identitetsregisteret
Det vises til Riksadvokatens høringsrev av 28. desember 2012, med utkast til nye
retningslinjer for registrering i DNA-registeret.
DNA
Datatilsynet slutter seg til Riksadvokatens vurderinger om at dee foreslåtte endringene kan
gjøres innen rammene
ne av dagens straffeprosesslov.
s
Tilsynet ser det som positivt
ositivt at
Riksadvokaten allikevel vil foreta en bred vurdering av hvor terskelen for DNA-registrering
DNA
bør ligge, og åpner for at andre hensyn enn de rent kapasitetsmessige bør tillegges vekt.
Tilsynet har ikke sterke synspunkter på hvor den nærmere grensen for registreringsadgangen
bør ligge, og nøyer seg her med å vise til tidligere høringsuttalelser vedrørende endringer i de
aktuelle bestemmelsene i straffeprosessloven.
En utvidelse som foreslått
eslått vil ha som konsekvens at stadig flere personer får sitt biologiske
materiale og sine opplysninger behandlet ved Folkehelseinstituttet, som i dag utfører
analyseoppdraget på vegne av KRIPOS.
Datatilsynet har gjennomført en kontroll ved FHI som avdekket
avdekket at instituttet oppbevarte det
biologiske materialet og personopplysningene knyttet til dette i langt større utstrekning enn
det var klart grunnlag for i avtalen med KRIPOS, jf påtaleinstruksen § 11a11a-10. Datatilsynet
påla FHI å bringe til opphør all behandling
be
som ikke var hjemlet i avtalen med KRIPOS eller
andre oppdragsgivere. Vedtaket ble påklaget, og saken
saken er oversendt til Personvernnemnda for
klagesaksbehandling.
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Datatilsynet forutsetter at en utvidelse av ordningen ikke finner sted før ansvarsforholdene for
analyseoppdraget er endelig avklart og formalisert i en avtale. Det forutsettes videre at
analyseinstitusjonen gis klare instrukser for sin behandling, herunder for sletting av biologisk
materiale og personopplysninger. Det forutsettes endelig at KRIPOS, som ansvarlig
oppdragsgiver, fører tilfredsstillende kontroll med at Folkehelseinstituttet utøver oppdraget i
henhold til denne avtalen.
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