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HØRINGSBREV  - FORSLAG TIL  ENDRINGER  I  PASSLOVEN MV  -

MERKNADER  FRA  TROMS POLITIDISTRIKT

Det vises til e-post datert 10. juli 2018, der det bes om merknader til høring om forslag om
endringer i passloven mv. Vedlagt følger merknadene fra Troms politidistrikt tilknyttet de ulike
forslagene til regelverksendring.

Ny passlov  §  4  første ledd: Det er i dag ikke mulig for passutsteder å oppdage at
barnevernet har overtatt omsorgen for barnet. Dersom foreldrene kommer sammen med
barnet for å søke om pass vil det ikke være grunn for politiet å gjøre nøyere undersøkelser,
såfremt det ikke fremkommer noe under kontrollinjens behandling som tilsier at foreldrene
ikke lengre har omsorgen. Spesielt kan dette være en utfordring der barnevernet nylig har
overtatt omsorgen slik at barnet står registrert på foreldrenes faste adresse. Passregisteret er
direkte linket til folkeregisteret, og dersom det ble registrert her hvem som har omsorgen ville
dette kunnet blitt fanget opp av passutsteder. Alternativt burde omsorgsovertakelse blitt meldt

til passmyndigheten umiddelbart etter at vedtak ble fattet slik at dette kunne blitt registrert i
passregisteret. Regelverket burde derfor suppleres med en plikt for barnevernet til å melde inn
omsorgsovertakelse til folkeregisteret/passmyndigheten. Ved å gjøre dette vil
passmyndigheten straks kunne fange opp dersom en forelder/foresatt forsøker å bortføre

barnet og derfor søker om pass.

Ny passlov  §  4  tredje  ledd: Ingen merknader utover at vi stiller oss positive til at man får et
klarere regelverk som åpner for at man tydeligere kan hjelpe mindreårige i en svært vanskelig
situasjon.

Passlov  § 5  første ledd bokstav d): Troms politidistrikt er enige i at regelen gjøres til en
skal-regel slik at politiet ikke tilrettelegger for den idømte kan unndra seg sine forpliktelser
ilagt av offentlig myndighet.

Når det gjelder personer som er idømt betinget påtaleunnlatelse, samfunnstraff eller betinget
dom mener vi at de samme hensynene ikke alltid vil gjøre seg gjeldende. Det kan derfor være
strengt å lage dette til en skal-regel. Dersom det settes vilkår i disse dommene om
utreiseforbud, meldeplikte el. mener vi imidlertid at politiet ikke bør tilrettelegge for at
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personen kan unndra seg vilkårene i dommen, og i disse tilfeller mener vi at pass ikke skal 

kunne utstedes. 

 

Når det gjelder idømt tvunget psykisk helsevern vil dette i all hovedsak være som et 

fengselssurrogat og vi anser derfor at hensynene vil gjøre seg like gjeldende her som der 

personen er prøveløslatt fra forvaring eller fengsel. Vi mener derfor at pass i disse tilfellene 

ikke skal kunne utstedes.  

 

ID-kortloven § 5 første ledd bokstav d): Merknader tilsvarende de gitt under passloven § 

5 første ledd bokstav d). 

  

Ny passlov § 5 tredje ledd bokstav g): Ingen merknader. 

ID-kortloven § 4 første ledd: Ingen merknader. 

 

Ny passlov § 5 tredje ledd bokstav g): Ingen merknader utover at vi er positive til at 

regelverket klargjøres her. 

ID-kortloven § 5 tredje ledd bokstav e): Ingen merknader utover de gitt til ny passlov § 5 

tredje ledd bokstav g). 

 

Ny passlov § 7 a: Troms politidistrikt har ingen innvendinger mot at det gis en 

underretningsplikt, men dette forutsetter at man oppretter en enkel linje/direktekontakt 

mellom barnevernet og politiet. Dette for å sikre at beskjeden kommer raskt frem, at det er 

lett å melde – og ikke minst at rutinene er like for hele landet. Troms politidistrikt ser at det vil 

kunne være utfordringer med å ha tilgjengelige personer i barnevernet til enhver tid, spesielt i 

mindre kommuner med få ansatte.  

 

ID-kortloven § 8a:Ingen merknader utover det som fremkommer under forslag til ny passlov 

§ 7. 

 

Ny passforskrift § 12a: Troms politidistrikt er positive til at man begrenser vedtakets 

varighet til det nødvendige. Det forutsettes at man etter denne tid fortsatt vil kunne nekte 

pass dersom man finner at grunnlaget for nektelse/tilbakekall fortsatt er tilstede, etter å ha 

vurdert saken i lys av nye opplysninger fortsatt kunne avslå søknad om pass 

 

Ny utlendingsforskrift § 12-12 første ledd: Ingen ytterligere bemerkninger enn det som 

allerede er bemerket i forbindelse med de foreslåtte endringer i passloven § 4. 

 

Ny utlendingsforskrift § 12-9 annet ledd: Ingen merknader utover merknader allerede gitt 

i forbindelse med endring i passloven § 4. 

 

Med hilsen 

 

Ole Bredrup Sæverud  Per Øyvind Skogmo  

politimester politiinspektør/driftsenhetsleder  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk uten signatur 

 

Saksbehandler 

Lena Løvmo 

seniorrådgiver/forvaltningsjurist 

personen kan unndra seg vilkårene i dommen, og i disse tilfeller mener vi at pass ikke skal
kunne utstedes.

Når det gjelder idømt tvunget psykisk helsevern vil dette i all hovedsak være som et
fengselssurrogat og vi anser derfor at hensynene vil gjøre seg like gjeldende her som der
personen er prøveløslatt fra forvaring eller fengsel. Vi mener derfor at pass i disse tilfellene
ikke skal kunne utstedes.

ID-kortloven  § 5  første ledd bokstav d): Merknader tilsvarende de gitt under passloven §
5 første ledd bokstav d).

Ny passlov  § 5 tredje Iedd  bokstav g): Ingen merknader.
ID-kortloven  §  4 første ledd: Ingen merknader.

Ny passlov  § 5 tredje  ledd bokstav g): Ingen merknader utover at vi er positive til at
regelverket klargjøres her.
ID-kortloven  § 5 tredje  ledd bokstav e): Ingen merknader utover de gitt til ny passlov § 5
tredje ledd bokstav g).

Ny passlov  § 7 a:  Troms politidistrikt har ingen innvendinger mot at det gis en
underretningsplikt, men dette forutsetter at man oppretter en enkel linje/direktekontakt
mellom barnevernet og politiet. Dette for å sikre at beskjeden kommer raskt frem, at det er
lett å melde - og ikke minst at rutinene er like for hele landet. Troms politidistrikt ser at det vil
kunne være utfordringer med å ha tilgjengelige personer i barnevernet til enhver tid, spesielt i
mindre kommuner med få ansatte.

ID-kortloven  §  8a:Ingen merknader utover det som fremkommer under forslag til ny passlov
§7.

Ny passforskrift §  12a: Troms politidistrikt er positive til at man begrenser vedtakets
varighet til det nødvendige. Det forutsettes at man etter denne tid fortsatt vil kunne nekte
pass dersom man finner at grunnlaget for nektelse/tilbakekall fortsatt er tilstede, etter å ha
vurdert saken i lys av nye opplysninger fortsatt kunne avslå søknad om pass

Ny utlendingsforskrift  § 12-12  første ledd: Ingen ytterligere bemerkninger enn det som
allerede er bemerket i forbindelse med de foreslåtte endringer i passloven §  4.

Ny utlendingsforskrift  § 12-9 annet Iedd:  Ingen merknader utover merknader allerede gitt
i  forbindelse med endring i  passloven  § 4.

Med hilsen

Ole  Bredrup Saeverud Per Øyvind Skogmo
politimester politiinspektør/driftsenhetsleder
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