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Forslag om ændring af reglerne om tvovervågning
Justitsministeriet har den 19. januar 2018 sendt udkast til forslag til ændring af lov
om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af
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personoplysninger i høring.
16. februar 2018

Finans Danmark takker for muligheden for at komme med bemærkninger til lovudkastet. Vi er positive over for, at der åbnes mulighed for, at erhvervsdrivende i
øget omfang har mulighed for at dele tv-overvågningsbilleder med henblik på at
forebygge kriminalitet. Vi har nogle forslag til præciseringer af forslaget, som vi
mener, vil bidrage til det overordnede formål om at forbedre kriminalitetsforebyggelsen og efterforskningen.
Pengeinstitutters indbyrdes deling af overvågningsbilleder
Vi tolker intentionen bag lovforslaget sådan, at pengeinstitutter er omfattet på
linje med andre erhvervsdrivende. Det skyldes, at lovforslaget omtaler erhvervsdrivende, som har været udsat for berigelseskriminalitet af en vis grovhed, såsom
svindel med betalingskort og røveri.
Vi har bemærket, at lovforslagets bemærkninger omtaler § 117, stk. 1, i lov om
finansiel virksomhed om pengeinstitutternes særligt strenge regler om videregivelse af oplysninger. I bemærkningerne står der, at det ikke vil være uberettiget for
pengeinstitutter at videregive oplysninger til politiet. En tilsvarende bemærkning
fremgår ikke i relation til videregivelse mellem erhvervsdrivende.
I bemærkningerne står der klart, at ved videregivelse af billeder til andre erhvervsdrivende, bør der ske sløring af andre identificerbare personer (end gerningsmanden). Vi går ikke ud fra, at de særlige fortrolighedsregler for banker er til
hinder for, at pengeinstitutter indbyrdes må videregive billeder af en formodet
gerningsmand.
Konkret vil vi foreslå, at det indføjes i bemærkningerne, at § 117, stk. 1, ikke er til
hinder for videregivelse til andre erhvervsdrivende i de situationer, der klart defineres i lovudkastet.
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Erhvervsdrivende bør både kunne dele billede og lyd
Vi vil foreslå, at lovforslaget justeres, så erhvervsdrivende kan dele både billedeog lydoptagelser i stedet for alene at dele billeder.
I dag optages der ofte både billeder og lyd. Lyd kan være et vigtigt element til
at be- eller afkræfte en mistanke. Hvis lydoptagelser også omfattes af lovforslaget, vil man kunne dokumentere tonefald, dialekt eller accent hos en mistænkt
person, hvilket igen vil styrke den kriminalitetsforbyggede værdi af det delte materiale.
Krav til skiltning ved tv-overvågning
Lov om tv-overvågning fastlægger de nærmere vilkår for overvågningen, men
samtidig gælder de generelle regler i databeskyttelsesforordningen også enhver
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form for tv-overvågning. Vi ser gerne, at lovforslaget skaber større klarhed om
forholdet mellem reglerne. Herunder om den informationspligt (skiltning), som
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følger af tv-overvågningsloven, fortsat er tilstrækkelig, eller om databeskyttelses-
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forordningen medfører en ny og udvidet informationspligt. Eller hvorvidt de nye
rettigheder i dataforordningen - fx dataportabilitet eller ret til begrænsning af
behandlingen - også finder anvendelse på tv-overvågning.
Udveksling af billede- og lydoptagelser med politiet
Vi ser gerne, at der fremover bliver bedre mulighed for digitalt at udveksle billede- og lydmateriale med politiet med henblik på at opklare kriminalitet. Det vil
effektivisere politiets arbejdsprocesser og dermed give politiet bedre mulighed
for at sikre det video- og lydmateriale, som virksomheder har optaget, inden lovens 30 dages frist.
Hvis høringssvaret giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, står vi naturligvis til rådighed.
Med venlig hilsen
Dorte Lomholt
Direkte: +45 3370 1255
Mail: dl@fida.dk
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