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Navn på avdøde i ulykker og kriminalsaker – offentlighet
Norsk Redaktørforening (NR) organiserer rundt 760 norske redaktører fra alle typer medier.
Ytringsfrihet, informasjonsfrihet, redaksjonell uavhengighet og gode rammevilkår for
journalistikken er blant våre hovedoppgaver.
Vi henvender oss til dere fordi vi mottar stadig flere henvendelser fra våre medlemmer med
uttrykt bekymring over hva som synes å være en ny praksis vedrørende informasjon om
identiteten til personer som er ofre i ulykker eller kriminalsaker.
Det har historisk vært praksis for at navn på forulykkede eller personer som er døde som følge
av kriminelle handlinger, ble frigitt av politiet så snart de pårørende var varslet, jfr
Justisdepartementets rundskriv fra 1981, som delvis fortsatt er gjeldende (Rundskriv G 56/81 av
19.2.1981), hvor det blant annet heter:
«Når det ellers gjelder anvendelsen av offentlighetsloven i saker som behandles av
politiet, vil man nevne at departementet har lagt til grunn at f.eks. navn på omkomne
etter ulykker m.v. i alminnelighet ikke er unntatt fra offentlighet. Forutsetningen må
imidlertid være at de pårørende først er underrettet.»
Dette systemet har fungert utmerket.
Nå opplever vi dessverre at navn på forulykkede eller drepte holdes tilbake fordi de pårørende
ikke ønsker navnene offentliggjort. I mange tilfeller hvor offentliggjøring skjer, så er det «i
samråd med de pårørende». Vi har stor respekt for at offentlig omtale kan være en belastning
for nære pårørende. Opplysninger om hvem som dør er imidlertid i utgangspunktet ikke
taushetsbelagt. Dette skal meldes inn og registreres i offentlige registre.
De hendelser vi her snakker om er dessuten av en slik karakter at de uansett vil bli omtalt.
Spørsmålet er om allmennheten skal få vite hvem som er ofre. Vi mener det er en sterk allmenn
interesse i å kunne bringe denne kunnskapen ut, også for å unngå rykter og spekulasjoner. Den
praksis som stadig flere politiembeter nå synes å legge opp til, bidrar til en tilfeldig praksis, hvor
det er uklart hvilke premisser som gjelder og på hvilket grunnlag beslutningen om frigivelse av
navn skal skje. Det skaper usikkerhet i alle ledd.
Så er vi selvsagt oppmerksom på at det kan være en viss forskjell på ulykker og kriminalsaker.
Blant annet derfor er dette brevet stilet til både Politidirektøren og Riksadvokaten.

Tilgang til opplysninger i straffesaker er regulert i ulike lover og forskrifter, men mest relevant for
vår sak er politiregisterloven. Uten å gå dypt inn i det juridiske så mener vi det foreligger saklig
grunn for nyhetsmediene til å be om opplysninger om identiteten til de som omkommer i ulykker
og også til de som blir drept i forbindelse med kriminelle handlinger. Vi har forståelse for at det i
visse (om enn sjeldne) tilfeller kan være grunnlag for å holde tilbake navn på avdøde av
etterforskningsmessige hensyn. Det er imidlertid ikke det som gjennomgående begrunner
tilbakeholdelse av navn.
Vi viser til vedlagte korrespondanse fra Oslo statsadvokatembeter, i forbindelse med en
drapssak i Lisleby i Fredrikstad, hvor det blant annet heter at
«Jeg deler politiets vurdering av at allmenheten ikke har noen interesse/behov for å vite
identiteten til avdøde, verken siktede eller avdøde er offentlige, kjente personer. Politiet
har gått ut med annen informasjon rundt saken for å trygge allmennheten og har ellers
gitt saklig og nøktern informasjon. Det er offentliggjort opplysninger i saken, som tilsier at
hendelsen har skjedd i et belastet miljø. Jeg kan heller ikke se at pressen har behov for
å vite identiteten til avdøde for å kunne ivareta sin rolle som kontrollfunksjon. Dersom
kontrollfunksjonen er et reelt hensyn i denne konkrete saken, avhjelpes dette ved at det
på anmodning gis innsyn i en eventuell tiltale hvis og når tiltale tas ut.»
Dette reagerer vi meget sterkt på. At politiet påtar seg jobben med å vurdere allmennhetens
interesse av å få opplysninger i en sak med stor offentlig oppmerksomhet, har vi knapt sett før.
Oslo statsadvokatembeter gjør seg i realiteten til sjefredaktør i Fredriksstad Blad og alle andre
norske mediehus. Det er ikke statsadvokatens rolle.
Dette er som sagt en praksis som har utviklet seg over tid i enkelte politidistrikter. Vi har
imidlertid ikke sett det prinsipielle feilsporet så tydelig trukket opp som i denne saken.
Vi ber på denne bakgrunn om et møte med direktoratet og riksadvokatembetet for å drøfte disse
spørsmålene. Det dreier seg om vital samfunnsinformasjon og om medienes muligheter for å
utføre sin samfunnsoppgave.
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