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Høringssvar til forslag om endringer i SIS-loven - gjennomføring av nye rettsakter 
 
Vi viser til høringsnotat om gjennomføring av EUs forordninger om Schengen  
informasjonssystem (SIS) med tilhørende forslag til endringer i SIS-loven, oversendt fra 
Justis- og beredskapsdepartementet 26. mars 2021.  
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er utpekt som sentralmyndighet for 
Haagkonvensjonen 1980 om barnebortføring og Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av 
barn. Sentralmyndigheten håndterer blant annet enkeltsaker under konvensjonene, 
herunder saker om retur av barn bortført til eller fra Norge og saker som gjelder barnevern 
over landegrenser. Vi bistår også barneverntjenester i barnevernssaker over landegrenser 
utenfor konvensjonssamarbeidet.  
 
Bufdir har også en nasjonal veiledningsfunksjon for saker om mindreårige ofre for 
menneskehandel. Veiledningsfunksjonen retter seg mot tjenester som kommer i kontakt 
med mindreårige som er eller kan være offer for menneskehandel, og skal blant annet gi råd 
og veiledning i enkeltsaker og bidra med kompetanseheving på området. Videre koordinerer 
Bufdir Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll, 
som er et nasjonalt tverretatlig fagteam som veileder hjelpeapparatet og utsatte i konkrete 
saker.  
 
På bakgrunn av erfaringer i de ovennevnte rollene er direktoratet positive til den 
underliggende materielle endringen i EU-rettsakten som vil gjennomføres gjennom forslaget 
til ny SIS-lov § 8 nr. 1, og som er knyttet til den underliggende artikkel 32 i forordningen (EU) 
2018/1862. 
 
Når det gjelder den nærmere reguleringen av utlevering av slike opplysninger etter forslag til 
ny SIS-lov § 13 første ledd nr. 8, som omtales i høringsnotatet punkt 5.4, bemerkes det at det 
er tale om en vid formulering i den foreslåtte ordlyden. Det fremgår av høringsnotatet at 
departementet vil vurdere nærmere retningslinjer i forskrift for hvilke myndigheter som kan 
være aktuelle mottakere av opplysninger etter bestemmelsen. På bakgrunn av den vide 
ordlyden i den foreslåtte lovbestemmelsen bør dette etter direktoratets syn reguleres 
nærmere i forskrift for å tydeliggjøre hvilke myndigheter som skal kunne få tilgang til slike 
opplysninger og for å begrense adgangen til utlevering. Bufdir vil i tilfelle senere komme med 
innspill til aktuelle myndigheter på direktoratets ansvarsområder som håndterer disse 
sakstypene. 
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Med hilsen 
 
 
Anders Henriksen  
divisjonsdirektør Kristin Ugstad Steinrem 
 avdelingsdirektør 
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