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Høringssvar - militærpolitiets behandling av opplysninger  

Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 18. desember 2020 om forslag 
til endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften. Høringsfristen er 12. februar 2021 
for innspill til forslaget om lovendring, og 19. mars 2021 for innspill til forslaget om 
forskriftsendring. 

Departementet foreslår i høringsnotatet å regulere militærpolitiets behandling av opplysninger 
i politiregisterloven og politiregisterforskriften. Det vises til at Forsvarets militærpolitiavdeling 
har som oppgave å etterforske handlinger som kan medføre straff for brudd på militær 
straffelov eller straffeloven, og at opplysningene dermed behandles til politimessige formål. For 
å ivareta sin funksjon som militærpoliti drifter og fører de flere registre, hvilket gjøres med 
hjemmel i lov 20. mai 2988 nr. 33 om politimyndighet i forsvaret. Departementet viser til at 
det er behov for at behandlingen synliggjøres og reguleres på en bedre måte enn hva som er 
tilfellet i dag, samt at hensikten med endringsforslagene er å styrke personvernet og skape 
bedre forutsigbarhet.

I høringsnotatet punkt 2 foreslås endringer i politiregisterloven § 3 om lovens virkeområde. 
Videre foreslås en tilføyelse i § 69 for å hjemle nærmere regulering av militærpolitiets 
behandling av opplysninger. I høringsnotatet punkt 3 foreslås endringer i 
politiregisterforskriften. 

Politidirektoratet har forelagt høringen for underliggende organer. Vi har mottatt høringssvar 
fra Trøndelag politidistrikt, Møre og Romsdal politidistrikt, Oslo politidistrikt, Politihøgskolen 
(PHS) og Kripos, som følger vedlagt i kopi.

Politidirektoratets merknader
Politidirektoratets merknader knytter seg til høringsnotatet punkt 2 om endringer i 
politiregisterloven.

Departementet foreslår følgende ordlyd i politiregisterloven § 3 nytt tredje ledd:

Loven gjelder for militærpolitiets behandling av opplysninger til politimessige formål.
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Videre foreslås følgende ordlyd i politiregisterloven § 69 første ledd nytt nr. 26:

[Kongen kan i forskrift gi nærmere regler til gjennomføring av denne lov, herunder om] 
26. særregler for militærpolitiets behandling av opplysninger.

Politidirektoratet, er i likhet med Kripos og Oslo politidistrikt, enig med departementet i at en 
bedre regulering av militærpolitiets behandling av opplysninger vil styrke personvernet og 
skape bedre forutsigbarhet for de registrerte. Direktoratet ser imidlertid grunn til å fremholde 
flere betenkeligheter ved endringsforslaget, som påpekes av både Kripos og Oslo politidistrikt.

Oslo politidistrikt har i sitt høringssvar pekt på militærpolitiavdelingens behandling av 
personopplysninger og forholdet til EU-retten. Distriktet mener det må foretas grundige 
vurderinger før Forsvarets militærpoliti inkluderes i politiregisterlovens saklige virkeområde, 
herunder vurdering av hvilke behandlinger (formål) som er omfattet av politiregisterlovens 
virkeområde, og hvilke som omfattes av personopplysningsloven/GDPR. Hva gjelder politiets 
utleveringsadgang av opplysninger til Forsvarets militærpoliti, uttaler politidistriktet følgende:

Når det kommer til vurdering av utleveringsadgang av opplysninger fra politiet til 
Forsvarets militærpoliti er det viktig at det gjøres grundige vurderinger av de krav som 
følger av EU-retten (GDPR/LED) […] det kan skape nye utfordringer og uklarheter å 
inkludere en ny behandlingsansvarlig inn i en lov som er tilpasset politiet og politiets 
interne informasjonsutveksling. Oslo politidistrikt peker særlig på lovlighets-, 
nødvendighets- og proporsjonalitetskrav. EDPS har utarbeidet veiledere om både 
nødvendighets- og proporsjonalitetskrav, som er nyttig i denne forbindelse. Krav til 
nødvendighet og proporsjonalitet er sentrale krav etter både EU-retten og EMK artikkel 
8. 

Videre fremholder distriktet at det vil bli mer utfordrende å praktisere lovlig bruk av politiets 
sentrale registre dersom politiregisterlovens virkeområde utvides til å omfatte Forsvarets 
militærpoliti. Distriktet viser til at en utvidelse vil kunne innebære en adgang til å gi tilgang til 
politiets registre etter politiregisterloven § 21, uten at det i høringsnotatet er "synliggjort en 
vurdering knyttet til kravene til lovlighet, nødvendighet og proporsjonalitet når det gjelder 
samhandling av opplysninger mellom politiet og Forsvaret og særlige problemstillinger knyttet 
til politiregisterloven § 21." 

Også Kripos bemerker at forslaget til nytt tredje ledd i politiregisterloven § 3 vil innebære at 
militærpolitiet får hjemmel til direkte søk i politiets opplysninger ved tjenestebehov etter 
politiregisterloven § 21. Kripos uttaler i følgende om dette:

Denne konsekvensen av forslaget er ikke nærmere omtalt høringsnotatet, og er etter 
Kripos' syn en mangel ved notatet. Behovet for informasjonsutveksling mellom politiet 
og militærpolitiet og hvordan en slik informasjonsutveksling kan gjennomføres, bør 
utredes nærmere før militærpolitiet gis tilgang til direkte søk i opplysninger som 
behandles av politiet for politimessige formål.

Både Kripos og Oslo politidistrikt fremholder i sine uttalelser at vilkåret om tjenestemessig 
behov for tilgang til opplysninger politiet behandler for politimessige formål kun unntaksvis vil 
være oppfylt for ansatte i militærpolitiet. Videre fremholder både særorganet og politidistriktet 
at militærpolitiets behov for opplysninger som politiet behandler for politimessige formål, vil 
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kunne imøtekommes ved at politiet utleverer opplysninger i medhold av bestemmelsene i 
politiregisterloven kapittel 5. Oslo politidistrikt uttaler i den forbindelse følgende:

Dette har en side mot personvernet til borgerne som ikke er belyst i høringsnotatet.     
Etter vår vurdering er høringsnotatet mangelfullt utredet og det bør på flere punkter tas 
en ny gjennomgang og foretas vurderinger opp mot viktige prinsipper i LED art. 4, 8 og 
10 […] Som det fremgår over vil Oslo politidistrikt sterkt fraråde den foreslåtte 
endringen i politiregisterloven før det er foretatt bedre og mer omfattende vurderinger.

Etter Politidirektoratets syn fremstår det som uklart hvorvidt departementets forslag til 
lovendring er ment å åpne for at militærpolitiet får hjemmel til direkte søk i politiets 
opplysninger ved tjenestebehov etter politiregisterloven § 21. For det tilfellet at militærpolitiet 
skal gis tilgang til politiets registre etter politiregisterloven § 21, er direktoratet enig med 
Kripos og Oslo politidistrikt i behovet for nærmere utredning av ovenstående. 

Hva gjelder forslag til forskriftsendringer, vil Politidirektoratet komme nærmere tilbake til dette 
i senere uttalelse. Vi viser imidlertid til Kripos' og Oslo politidistrikts uttalelser, der det er 
inntatt enkelte merknader til forskriftsendringene, herunder behov for en tilsvarende 
begrensning som foreslått i § 68-3 hva gjelder militærpolitiets tilgang til opplysninger politiet 
behandler for politimessige formål.

Med hilsen

Olav Kjetil Moe June Kristin Bellika
Fung. seksjonssjef Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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Høringssvar - militærpolitiets behandling av opplysninger  

Det vises til mottatt høring om endringer i politiregisterloven med tilhørende forskrift 
vedrørende militærpolitiets behandling av personopplysninger. 

Møre og Romsdal politidistrikt har ingen vesentlige innspill til de foreslåtte endringene til 
politiregisterloven med tilhørende forskrift. Slik vi leser høringsnotatet vil de de foreslåtte 
endringene ikke berøre behandlingsansvaret til politidistriktet, men er avgrenset til å gjelde 
behandlinger utført av militærpolitiet. 

Det er positivt at personvernet blir styrket ved at også militærpolitiets behandlinger av 
personopplysninger til politimessige formål underlegges politiregisterloven. Videre fremstår det 
hensiktsmessig at militærpolitiet underlegges det samme regelverket som den militære 
påtalemyndigheten allerede er underlagt. 

Vi har ingen øvrige kommentarer. 

Med hilsen

Marianne Nordås Frøland Mari Fylling Christiansen
Avdelingsdirektør Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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Høringsuttalelse - militærpolitiets behandling av opplysninger  

Det vises til høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet av 18. desember 2020 om 
endringer i politiregisterloven og -forskriften knyttet til militærpolitiets behandling av 
opplysninger, samt brev fra Politidirektoratet av 8. januar 2021 med svarfrist for 
høringsnotatets punkt 2 til direktoratet innen 26. januar 2021. Kripos har fått utsatt 
høringsfrist til 29. januar 2021.

Kripos er enig med departementet i at en bedre regulering av militærpolitiets behandling av 
opplysninger vil styrke personvernet og skape bedre forutsigbarhet for de registrerte. 

I sin nåværende utforming innebærer forslaget til nytt tredje ledd i politiregisterloven § 3 at 
militærpolitiet får hjemmel til direkte søk i politiets opplysninger ved tjenestemessig behov, jf. 
politiregisterloven § 21. Denne konsekvensen av forslaget er ikke nærmere omtalt i 
høringsnotatet, og er etter Kripos' syn en mangel ved notatet. Behovet for 
informasjonsutveksling mellom politiet og militærpolitiet og hvordan en slik 
informasjonsutveksling kan gjennomføres, bør utredes nærmere før militærpolitiet gis tilgang 
til direkte søk i opplysninger som behandles av politiet for politimessige formål.

Etter Kripos' vurdering vil vilkåret om tjenestemessig behov for tilgang til opplysninger politiet 
behandler for politimessige formål kun unntaksvis være oppfylt for ansatte i militærpolitiet. 
Dersom militærpolitiet har behov for opplysninger som politiet behandler for politimessige 
formål, kan militærpolitiets behov etter Kripos' syn dekkes ved at politiet utleverer 
opplysninger i medhold av bestemmelsene i politiregisterloven kapittel 5. I denne 
sammenhengen har vi også merket oss at politiets tilgang til opplysninger som behandles av 
militærpolitiet for politimessige formål begrenses i forslaget til ny § 68-3 i 
politiregisterforskriften, jf. høringsnotatets punkt 3. En tilsvarende begrensning bør etter 
Kripos' oppfatning lov- eller forskriftsfestes for militærpolitiets tilgang til opplysninger politiet 
behandler for politimessige formål.
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Kripos bemerker at høringsnotatet ikke omtaler enkelte prinsipielle spørsmål om oppstår når 
behandlingsansvaret for militærpolitiets opplysninger tillegges forsvarssjefen. Vi vil komme 
nærmere tilbake til dette i uttalelsen til høringsnotatets punkt 3. 

Med hilsen

Ketil Haukaas
Ass. sjef Kripos

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.

Kopi: Det nasjonale statsadvokatembetet
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Høring - militærpolitiets behandling av opplysninger  

Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 18. desember 2020 med 
forslag til endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften slik at militærpolitiets 
behandling av opplysninger omfattes av dette regelverket. Høringsfristen til Politidirektoratet 
er den 26. januar 2021 for innspill til forslaget om lovendring og 1. mars 2021 for innspill til 
forslaget om forskriftsendring. Oslo politidistrikt har fått utsatt frist til 29. januar 2021 for å gi 
innspill på lovendringsforslaget.

Forholdet til EU-retten 
Det er ikke belyst i høringsnotatet, men slik Oslo politidistrikt vurderer det er det naturlig at 
Forsvarets militærpolitiavdelings behandling av personopplysninger i forbindelse med 
etterforskning av handlinger som kan medføre straff for brudd på militær straffelov og 
straffeloven omfattes av sektordirektiv 2016/680 (heretter LED) og ikke forordning 2016/670 
(heretter GDPR). Selv om det i utgangspunktet er etablert en rimelig klar avgrensning mellom 
GDPR og LED, kan det være vanskelig å skille GDPR og LED sitt virkeområde1.  

LED gjelder for “kompetente myndigheters” behandling av personopplysninger for formålene 
som følger av artikkel 1 nr. 1, se artikkel 2 nr. 1. Det følger av LED art. 1 nr. 1 at direktivet 
fastsetter regler om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med kompetente 
myndigheters behandling av personopplysninger for å forebygge, etterforske, avsløre eller 
rettsforfølge straffbare handlinger eller fullbyrde strafferettslige sanksjoner, herunder beskytte 
mot eller forebygge trusler mot den offentlige sikkerhet. Begrepet kompetente myndigheter 
defineres i LED artikkel 3 nr. 7. Selv om politiet er det sentrale eksempelet på en slik 
myndighet, kan også andre myndigheter være omfattet av definisjonen siden mer og mer 
rettshåndheving i samfunnet blir lagt ut til offentlig forvaltning. Oppgaver som tradisjonelt har 
vært hos politi, påtalemyndighet og domstoler hører nå inn under ulike forvaltningsorgan. LED 
har altså et potensielt videre virkeområde enn det har fått i norsk rett. 

Selv om militærpolitiets behandling av opplysninger for politimessige formål vurderes å falle 
inn under LED, så kan direktivet implementeres på flere måter som eksempelvis i Danmark og 

1 Om grenser mellom GDPR og LED se også Artikkel 29 gruppens uttalelse side 27 til 28 i uttalelse 01/2012 om forslag 
til reform av databeskyttelsesreglene
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Sverige hvor man har en felles lov som implementerer LED og så ulike sektorlover under 
denne. I dette høringsnotatet foreslås det å utvide politiregisterlovens saklige virkeområde, 
slik at militærpolitiets behandling av opplysninger omfattes av politiregisterloven og 
politiregisterforskriften. Etter vårt syn må det foretas grundige vurdering før Forsvarets 
militærpoliti inkluderes i politiregisterlovens saklige virkeområde. Det må vurderes hvilke 
behandlinger (formål) som er omfattet av politiregisterlovens virkeområde, og hvilke som 
omfattes av personopplysningsloven/GDPR. 

Når det kommer til vurdering av utleveringsadgang av opplysninger fra politiet til Forsvarets 
militærpolitiet er det viktig at det gjøres grundige vurderinger av de krav som følger av EU-
retten (GDPR/LED). Det er positivt med bedre regulering av militærpolitiets behandling av 
opplysninger for derved å styrke personvernet som skape bedre forutsigbarhet, men dette kan 
gjøres på flere måter og det kan skape nye utfordringer og uklarheter å inkludere en ny 
behandlingsansvarlig inn i en lov som er tilpasset politiet og politiets interne 
informasjonsutveksling. Oslo politidistrikt peker særlig på lovlighets-, nødvendighets- og 
proporsjonalitetskrav2.  EDPS3 har utarbeidet veiledere om både nødvendighets- og 
proporsjonalitetskrav, som er nyttig i denne forbindelse. Krav til nødvendighet og 
proporsjonalitet er sentrale krav etter både EU-retten og EMK artikkel 84.  

Forslaget til endringer i politiregisterloven § 3 og § 69
Politiregisterloven gjelder per i dag kun for politiets og påtalemyndighetens behandling av 
personopplysninger, jf. politiregisterloven § 3. Loven har særlig tatt hensyn til behovet for 
informasjonsutveksling innad i politiet og at det skal være vid adgang til tilgang (ved direkte 
søk) i politiets sentrale registre internt basert på tjenestemessig behov. Videre har politiet 
samme overordnede myndighet som har iverksatt tekniske og organisatoriske tiltak for å 
ivareta personvern og informasjonssikkerhet for informasjonsbehandling i politiet. 

Opplysninger i politiets registre kan per i dag kun utleveres i de situasjonene Forsvaret har 
hjemmel for å behandle opplysninger. Det er videre i politiregisterforskriften §§ 10-9 og 10-10 
uttrykkelig regulert i hvilke situasjoner politiet har underretningsplikt til militære myndigheter 
om strafferettslige forføyninger mot militærpersoner og om forhold av betydning for utdeling 
av militært våpen. En ordning knyttet til Forsvarets narkotikagruppe har nylig blitt avviklet 
grunnet at det ble urettmessig utlevert opplysninger til Forsvaret uten at dette var i henhold til 
de hjemlene Forsvaret besitter for vandelskontroll.  Slik Oslo politidistrikt vurderte det, var 
opphavet til den uhjemlede vandelskontrollen at det på overordnet nivå ble avtalt og 
utarbeidet instruks for en ordning uten at de juridiske hjemlene var tilstrekkelig vurdert på 
forhånd. Dette utviklet en praksis som ikke var i henhold til de hjemlene Forsvaret har.

Det vil bli enda mer utfordrende å praktisere lovlig bruk av politiets sentrale registre dersom 
politiregisterlovens virkeområde utvides til å omfatte Forsvarets militærpoliti. Dette kan 
innebære en adgang til å gi tilgang til politiets registre etter politiregisterloven § 21. Det er 
ikke synliggjort noen vurdering i høringsnotatet knyttet til kravene til lovlighet, nødvendighet 
og proposjonalitet når det gjelder samhandling av opplysninger mellom politiet og Forsvaret og 
særlige problemstillinger knyttet til politiregisterloven § 21.

2 Det vises særlig til lovlighetsprinsippet i LED artikkel 4 nr. 1 bokstav a jf. artikkel 8 og 10 og fortalepunkt 33.
3 European Data Protection Supervisor, som er EUs datatilsynsombudsmann.
4 For mer om kravene se også Artikkel 29 gruppens uttalelse 01/2014 om nødvendighet og proporsjonalitetsbegrepet 
og personopplysningsvern i rettshåndhevelsessektoren. Der beskrives blant annet at på europeisk nivå har 
nødvendighets- og proporsjonalitetsbegrepene utviklet seg fra Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolens praksis 
fra på menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8 om retten til privatliv.
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Etter vår vurdering vil vilkåret om tjenestemessig behov for tilgang til opplysninger politiet 
behandler for politimessige formål kun unntaksvis være oppfylt for ansatte i militærpolitiet. 
Dersom militærpolitiet har behov for opplysninger som politiet behandler for politimessige 
formål, kan militærpolitiets behov dekkes ved at politiet utleverer opplysninger i medhold av 
bestemmelsene i politiregisterloven kapittel 5

Dette har en side mot personvernet til borgerne som ikke er belyst i høringsnotatet. Etter vår 
vurdering er høringsnotatet mangelfullt utredet og det bør på flere punkter tas en ny 
gjennomgang og foretas vurderinger opp mot viktige prinsipper i LED art. 4, 8 og 10. 

Når det gjelder forslaget til endringer i politiregisterforskriften så kommer det en mer 
utfyllende uttalelse på disse forskriftsforslagene, men vi vil allerede nå påpeke at tilgang til 
disiplinære formål ikke ligger innenfor LEDs saklige virkeområde og politiregisterloven med 
forskrift sitt saklige virkeområde. Behandling av personopplysninger om ansatte til HR formål 
omfattes av GDPR og personopplysningslovens virkeområde.

Det fremgår av endringsforslagene at politiets tilgang til opplysninger som behandles av 
militærpolitiet for politimessige formål begrenses i forslaget til ny § 68-3 i 
politiregisterforskriften, jf. høringsnotatets punkt 3. En tilsvarende begrensning bør etter vårt 
syn også lov- eller forskriftsfestes for militærpolitiets tilgang til opplysninger politiet behandler 
for politimessige formål. 

Som det har fremgått over vil Oslo politidistrikt sterkt fraråde den foreslåtte endringen i 
politiregisterloven før det er foretatt bedre og mer omfattende vurderinger.

Med hilsen

Beate Gangås
Politimester

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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Høring - militærpolitiets behandling av opplysninger  

Viser til oversendelse av høring – militærpolitiets behandling av opplysninger – 8. januar 2021 
med frist til innspill om forslaget i høringsnotatet pkt. 2 den 26. januar 2021.

Trøndelag politidistrikt har ingen kommentarer til forslaget i høringsnotatet pkt. 2. 

Med hilsen

Sonja Finne
Juridisk rådgiver/personvernrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur.
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HØRINGSVAR - POLITIREGISTERLOVEN OG POLITIREGISTERFORSKRIFTEN - 
MILITÆRPOLITIETS BEHANDLING AV OPPLYSNINGER 

Politihøgskolen viser til høringsbrev av 18. desember 2020 fra Justis- og 

beredskapsdepartementet (JD) med høringsfrist 12. februar og 19. mars 2021, og brev fra 

Politidirektoratet (POD) av 8. januar 2021 med frist 26. januar og 1. mars. Denne 

høringsuttalelsen sendes både JD og POD. Nummereringen her følger nummereringen i 

høringsnotatet. Vi har funnet det mest hensiktsmessig å besvare hele høringssaken i samme 

brev, innen den første fristen. 

 
2 - FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERLOVEN §§ 3 OG 69 

Politihøgskolen er enig i forslagene til endring i politiregisterloven, og har ingen ytterligere 

innspill. 

 
3 - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER 

Generelt 

I en rekke paragrafer foreslås det at «kapittel … gjelder så langt det passer». Dette er en 

formulering som kan gi opphav til misforståelser. Slik vi forstår høringsnotatet, er det 

meningen at tilpasningene er konkretisert og er uttømmende gjengitt forskriftsutkastet. Da er 

formuleringen «så langt det passer» misvisende, og kan gi opphav til en feiloppfatning om at 

rettsanvenderen kan tilpasse tolkingen etter et skjønn om hva som passer. Vi foreslår at denne 

passusen ikke tas med i forskriften. 

 

Til utkastet til politiregisterforskriften § 69-1 Militærpolitiets reaksjons- og 

straffesaksregister 

Etter de ordinære reglene reguleres innholdet i politiets reaksjonsregister av politiregisterloven 

§ 9 og politiregisterforskriften § 44-4. Av reaksjoner i militære straffesaker er det kun dom og 

forelegg på militær arrest som skal registreres i politiets reaksjonsregister (§ 44-4 nr. 7). 
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Disse reglene får også betydning for hva som skal tas med på en politiattest. Etter 

politiregisterloven § 41 skal som hovedregel «alle straffer, andre strafferettslige reaksjoner og 

andre tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd» anmerkes på en 

uttømmende politiattest.  

 

Slik vi forstår utkastet til politiregisterforskriften § 69-1, er det meningen at militærpolitiets 

reaksjonsregister skal være mer omfattende enn politiets. Det må fortsatt være slik at det er 

politiregisterloven § 9 og politiregisterforskriften § 44-4 som danner rammen for hvilke 

reaksjoner som skal tas med på en uttømmende politiattest. Det vil nok følge av en naturlig 

tolking av loven, men kan være naturlig å nevne i proposisjonen for å unngå misforståelser. 

 

Regelen kan med fordel omformuleres. Hva som er formålet med bestemmelsen, er prinsipielt 

noe annet enn hva registeret skal omfatte.  

 

Det er ikke helt klart hvilke «avgjørelser eller tiltak som følge av lovbrudd i forbindelse med 

forebygging og straffeforfølgning» som skal omfattes. Vi antar at det menes refselser etter 

disiplinærloven kapittel 2, men det bør sies klart i forskriften. 

 
 
Med hilsen 

 
 
 
Nina Skarpenes  Bodil Haug 
Rektor seniorrådgiver 
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