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HØRINGSSVAR - FORSKRIFTER OM BEHANDLING AV OPPLYSNINGER I 

HENHOLD TIL AVTALE MELLOM NORGE OG USA OM STYRKET SAMARBEID 

OM FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV ALVORLIG KRIMINALITET AV     

8. MAI 2012 (PCSC-AVTALEN) 

Det vises til departementets høringsbrev og -notat vedrørende ovennevnte forslag til 

forskriftsfesting av behandling av opplysninger i henhold til PCSC-avtalen. Høringsfristen 

utløper 23. februar 2017.  

 

PCSC-avtalen ble signert 8. mai 2012, og Stortinget gav sitt samtykke til inngåelse av avtalen 

12. mai 2016. Formålet med avtalen er å styrke samarbeidet om forebygging av bekjempelse 

alvorlig kriminalitet ved at partene gjennom nasjonale kontaktpunkt kan forta automatiserte 

søk i referansedata fra hverandres registre på DNA og fingeravtrykk. 

 

Forslaget innebærer utfylling av kapittel 74 i politiregisterforskriften del 12 om behandling av 

opplysninger i henhold til internasjonale rettsakter. 

 

Politidirektoratet har forelagt høringen for Kripos. Vedlagt dette høringssvaret følger Kripos sitt 

høringsinnspill. 

 

Politidirektoratet støtter departementets forslag til forskriftsfesting.  

 

Når det gjelder opprettelse av nasjonalt kontaktpunkt støtter Politidirektoratet at Kripos blir 

kontaktpunkt for Norge, jf. utkastet til ny § 74-6.  

 

Politidirektoratet støtter også forslaget til ny § 74-11 som angir at det til bruk for forebygging 

og etterforsking av alvorlig kriminalitet, kan søkes i referansedata i USAs fingeravtrykkregistre.  

 

Som påpekt i høringsnotatet åpner denne bestemmelsen riktignok for søk i 

fingeravtrykkregisteret til Department of Homeland Security, hvor den store hoveddelen av 

personopplysninger vil være opplysninger (fingeravtrykk) om norske statsborgere uten kjent 

tilknytning til kriminalitet. Politidirektoratet er imidlertid enig med departementet i at det ikke 

er grunnlag for å stenge politiets adgang til dette registeret, da det er et vilkår at 
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behandlingen knytter seg til straffebud med en nedre strafferamme på mer enn ett års fengsel. 

Som angitt i bestemmelsen gis politiregisterlovens bestemmelser anvendelse ved slike søk. 

Det vises også til Kripos' merknader til bestemmelsen, hvor det fremgår at forslaget støttes. 

 

Politidirektoratet tiltrer Kripos' merknader til de øvrige bestemmelsene i forslaget, og nøyer 

seg derfor med å vise til innspillet fra Kripos hva gjelder disse. Politidirektoratet har ingen 

andre merknader til høringen. 

     

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristine Langkaas Olav Kjetil Moe  

Seksjonssjef Seniorrådgiver  

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 


