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Vedtak om bevaring av informasjon fra politioperativt system (PO)
Det vises til brev, datert 02.07.2015, der Kripos har søkt om Riksarkivarens
godkjenning av forslag til spesifiserte bevarings- og kassasjonsbestemmelser, jf.
forskrift om offentlige arkiv (arkivforskriften) § 3-21. Vi viser også til påfølgende
kontakt og dialog mellom Riksarkivet og Kripos.
Med hjemmel i arkivforskriften § 3-21, jf. arkivloven § 12, fastsetter Riksarkivaren
at informasjon fra politioperativt system (PO), skal bevares. Bakgrunn og
begrunnelse for Riksarkivarens vedtak er gitt i vedlegg.
Vedtaket viderefører gjeldende bestemmelser om bevaring av opplysninger fra PO,
jf. pkt. 2.3.2.1 i bevarings- og kassasjonsbestemmelser for politiets elektroniske og
papirbaserte arkiv, datert 29.08. 2005.
Riksarkivaren vil inngå en avtale med politiet om deponering og avlevering av
informasjon fra PO. I avtalen skal det spesifiseres bestemmelser om metode,
tidspunkt og frekvens for deponering og avlevering. Avtalen utformes i dialog
mellom Riksarkivet, Kripos og Politidirektoratet.
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Vedlegg

Bakgrunn og begrunnelse for vedtak om bevaring av opplysninger
fra politioperativt system (PO)
Bakgrunn
Riksarkivaren har tidligere fastsatt at opplysninger fra politioperativt system (PO)
skal bevares, jf. vedtak av 29.08. 2005 om bevarings- og kassasjonsbestemmelser
(BK-bestemmelser) for politiets elektroniske og papirbaserte arkivmateriale, pkt.
2.3.2.1.
Kripos har i brev, datert 02.07.2015, søkt om Riksarkivarens godkjenning av forslag
til spesifiserte bevarings- og kassasjonsbestemmelser, jf. forskrift om offentlige
arkiv (arkivforskriften) § 3-21. Søknaden er utløst av ny politiregisterforskrift som
regulerer behandling av opplysninger i politioperativt register, jf. kapittel 53 i
politiregisterforskriften. I henhold til politiregisterforskriften skal opplysninger i
politioperativt register bevares og avleveres til Arkivverket, jf. § 53-15 første ledd.
Kripos foreslår at Riksarkivaren fatter vedtak i henhold til dette.
Riksarkivet og Kripos har hatt en tett og konstruktiv dialog om søknaden. Det er
avholdt flere møter der politioperativt system er blitt presentert, og det er foretatt
drøftelser og vurderinger av bevaringsverdien av innholdet i PO.
Bevarings- og kassasjonsvurdering og begrunnelse
Informasjon i politioperativt system (PO) oppfyller flere kriterier for bevaring:
Bevaringsformål 1 – å dokumentere viktige samfunnsfunksjoner, offentlige organers
utøvelse av myndighet og deres rolle i samfunnet og samfunnsutviklingen:
PO er politiets hovedarbeidsverktøy innen det politioperative virksomhetsområdet
og dokumenterer i detalj hvordan politiet har løst noen av sine viktigste
kjerneoppgaver knyttet til opprettholdelse av offentlige ro og orden og ivaretakelse
av befolkningens sikkerhet og trygghet, herunder blant annet type oppdrag, politiets
prioriteringer, effektivitet av oppdragsavvikling, ressurstilgang og utnyttelse av
tilgjengelige ressurser, bruk av arbeidsmetoder og virkemidler, mm. En stor del av
opplysningene er av unik karakter og vil i betydelig grad utfylle andre
bevaringsverdige arkiv i politiet. Dokumentasjonen vil danne en viktig del av
grunnlaget for å belyse politiets rolle i samfunnet og samfunnsutviklingen ut fra
forskningsmessige perspektiver.
Bevaringsformål 2: å bevare viktig samfunnsinformasjon som belyser forhold i
samfunnet på et gitt tidspunkt og samfunnsutviklingen:
PO inneholder unik informasjon om vesentlige samfunnsforhold knyttet til den
offentlige ro og orden. Registeret gir muligheter til å hente ut strukturert

informasjon om hendelser, oppdrag, personer, befolkningsgrupper, geografiske
områder, kjøretøy, mm. Det er stor tematisk variasjon og betydelig
informasjonstetthet. PO inneholder informasjon om totalpopulasjoner, dvs. alle som
omfattes av registreringsordningen. Informasjonen har stor kontinuitet, som gir
mulighet til å følge prosesser og objekter over tid og fremskaffe et mer fullstendig
bilde av en utvikling. PO inneholder entydige identifikasjoner som personnavn,
adresser, kjennemerker på kjøretøy og lignende som kan gi muligheter til å knytte
informasjonen til tilsvarende forekomster i andre registre og systemer. Mulighetene
til å krysskoble informasjonen vil kunne betydelig øke informasjonsverdien i
forskningsøyemed.
Konklusjon
Med bakgrunn i ovennevnte og de opplysningene som fremkommer i søknaden, har
Riksarkivaren i dialog med Kripos og Politidirektoratet kommet frem til at
opplysninger fra politioperativt system (PO) skal bevares og avleveres til
Arkivverket.

