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Innspill fra PST - politiets tilgang til utlendingsmyndighetenes reg¡stre

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viser til høring om politiets tilgang til
utlendingsmyndighétenes registre med høringsfrist 30. november 2OL6'

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) foreslår en ny bestemmelse i utlendingsloven

om at húshetsplikten ikke er til hinder for at det utleveres opplysninger fra

utlendingsmyndighetene til politiet når det er nødvendig for å forebygge og etterforske
lovbrudd som kan medføre høyere straff enn fengsel ¡ slks måneder. i tittegg foreslår

departementet en bestemmelse om at det kan utleveres nærmere angitte opplysninger

dersom det er nødvendig for politimessige formål og til kvalitetskontroll av politiets

registre, samt gjennomfãring av grensekontroll etter utlendingsloven $ 15 og alminnelig

utlendingskontroll etter utlendingsloven $ 21 '

pST støtter departementets forslag om endringer i utlendingsloven slik at det kan

utleveres opplysninger fra utlendiñgsmyndighetenes datasystemer til politiet til andre

formål enn forvaltningsoppgaver etter utlendingsloven'

pST har allerede en hjemmel i utlendingsforskriften $ 1 94-5 om tilgang til opplysninger i

utlendingsforvaltningens registre. Høringsbrevet drøfter ikke forholdet mellom den nye

ro.ãtlåtté bestemme-lsen i ullendingsloven og vår sæ^rhjemmel i utlendingsforskriften. Vi

legger til grunn at disse to bestemmelsene er ment å virke ved siden av hverandre, men

Aãier l¡kevel ønskelig med klargjøring av forholdet mellom disse to bestemmelsene i

forarbeidene.

Videre ser pST behovet for en klar regulering av hvorvidt asylmottak kan utlevere

opplysninger til politiet, for eksempel beboerlister. Dette er ikke berørt i høringsbrevet og

sei heilerlkke ut til å være omfattet av forslagene. I dag er dette regulert i rundskriv GI-

¡ O/2OL6 - Utlevering av opplysninger fra asylmottak til politiet, med hjemmel i

utl'endingsloven 5 20, jf. utlendingsforskriften 9 4-26. Rundskrivet og hjemmelen er

vanskelig tilgjengelig, äg når. depãrtementet nå er i prosess med å regulere utlevering av

opplysninger fra uilãnA¡ñgrrynåigh"tene til politiet, ser vi det som eñ fordel dersom også
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utlevering av oPPlYsn fra asylmottak til politiet ble omfattet av endringsforslagene
som departementet mmer,
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