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Svar fra UDI på høring - endringer i passloven med 
videre - Nektelse av pass 
 
Vi viser til høring om endringer i passloven m.v. som innebærer en 
adgang til å nekte å utstede pass eller å kreve pass innlevert dersom det 
er grunn til å tro at formålet med reisen er å begå terrorhandlinger eller 
terrorrelaterte handlinger, eller på rettsstridig måte å delta i militære 
virksomhet i en væpnet konflikt i utlandet. Forslaget gjelder også 
reisebevis for flyktninger og utlendingspass. 

UDI har ikke innvendinger til forslaget, men vi vil understreke at UDI selv 
sjelden har informasjon som gir grunnlag for slike vedtak. Vi vil derfor 
være helt avhengig av å få tilstrekkelig informasjon fra PST/politiet for å 
kunne fatte vedtak. Det må derfor etableres rutiner for 
informasjonsutveksling i slike tilfeller. 

I høringsnotatet er det forutsatt at passet skal ugyldiggjøres umiddelbart 
og meldes inn i SIS og Interpols database for tapte og stjålne dokumenter 
(ASF/SLTD). For UDIs del, har vi ikke automatiske løsninger for 
innmelding i disse databasene. UDI må melde fra manuelt til Sirene-
kontoret om inndragelsen av passet, som igjen melder inn til SIS. Det vil 
derfor kunne ta noe tid før dette blir registrert i de internasjonale 
databasene. Dette vil igjen kunne svekke effekten av vedtaket. 

Vi antar at slike vedtak kan være relativt arbeidskrevende å vurdere, 
særlig med tanke på de ulike problemstillingene knyttet til 
forvaltningsloven. Vi antar likevel at det vil være et svært begrenset antall 
slike saker og legger derfor til grunn at forslaget ikke får vesentlige 
økonomiske eller administrative konsekvenser for UDIs del. 

 

 
 



Side 2 / 2 

 
Med hilsen  
 
 
Aleksander Åsheim  
fungerende avdelingsdirektør  
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