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Angående medienes tilgang til straffesaksdokumenter 

 

Norsk Presseforbund viser til Høyesteretts dom i sak 2015/1490 (HR-2015-02536-A.) Via mediene har 

det blitt kjent at Riksadvokaten setter i gang arbeid med en ny instruks for politi og statsadvokater 

som følge av denne dommen. Etter vårt syn er dette en nødvendig og naturlig oppfølging av det som 

nå er gjeldende rett.  

 

Samtidig mener vi det er utilstrekkelig dersom man kun følger opp gjennom instrukser. Etter vårt syn 

krever dommen at det nå settes i gang arbeid med å få endret lovverket slik at dette blir i tråd med 

gjeldende rett. I dag finnes det for eksempel ingen bestemmelser som pålegger politiet og 

statsadvokater å begrunne avslag på innsyn.  

Vår erfaring med å søke tilgang til informasjon fra politiet er at det er svært varierende praksis. Ofte 

oppstår usikkerhet også innad i politiet om hva man har lov til å gi ut. Da er det viktig med tydelig 

lovbestemmelser som gir klare føringer for hvilke vurderinger som skal gjøres og hva som gir 

grunnlag for avslag.  

 

Rett før jul hadde vi et møte med Straffeprosesslovutvalget der vi nettopp påpekte behovet for 

endringer i straffeprosessloven § 28 med tilhørende forskrift om offentlighet i rettspleien. Etter 

denne høyesterettsdommen er det naturlig at dette utvalget får inn - som en del av deres mandat – 

at de også skal se på denne dommens betydning for tilgang til straffesaksdokumenter.  

I tillegg bør det settes i gang et arbeid som vurderer behov for endringer i Politiregisterloven med 

tilhørende forskrifter slik at også disse blir i tråd med gjeldende rett på dette området.   

 

På vegne av alle medieorganisasjonene vil vi også be om å bli involvert i dette arbeidet, gjerne 

gjennom et møte med Justisdepartementet der vi kan utdype våre synspunkter, og gjennom skriftlige 

innspill til arbeidet.  

Med vennlig hilsen  

 

Kjersti Løken Stavrum  

generalsekretær i Norsk Presseforbund 
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