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Høringsuttalelse - forskrifter om behandling av opplysninger i henhold til 
avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og 
bekjempelse av alvorlig kriminalitet 

PST viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 1. desember 2016 om 
endringer i politiregisterforskriften kapittel 74 om behandling av opplysninger i henhold til 
internasjonale rettsakter. Det oppgis at formålet er forskriftsfeste regler for behandling av 
personopplysninger i henholdt til avtale mellom Norge og USA (PCSC-avtalen) om styrket 
samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet av 8. mai 2012. 
 
Om avtalen og forslaget  
Hjemmel til informasjonsutveksling  
Avtalen og forslaget til § 74-9 åpner for at partene uoppfordret skal kunne oversende 
informasjon om personer som det er grunn til å anta har begått eller vil begå 
terrorhandlinger eller alvorlig kriminalitet.  
 
Det fremgår av høringsbrevet at avtalen og forslaget til § 74-9 åpner for at partene 
uoppfordret skal kunne oversende informasjon om personer som det er grunn til å anta 
har begått eller vil begå terrorhandlinger eller alvorlig kriminalitet. Politiregisterloven gir 
PST anledning til den type informasjonsutveksling i dag, mens bestemmelsen her 
tydeliggjør at det er Kripos som skal forestå utlevering som ledd i avtalen som er inngått.  
 
I saker som faller inn under PSTs ansvarsområde jf. politiloven § 17b og § 17c, legger 
PST til grunn at PST som i dag, vil kunne forestå deling av informasjon uten å involvere 
Kripos. PST legger til grunn at inngått avtale og forslag til § 74-9 ikke endrer dette 
utgangspunktet.  
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Krav om samtykke til videreformidling av mottatt informasjon  
Dersom partene ønsker å overføre mottatte opplysninger til tredjeparter, krever dette 
avsenderpartens samtykke. Dette tilsvarer systemet slik det er for PSTs 
informasjonsutveksling per i dag. PST har derfor ingen merknader til forslaget.  
 
USA gis tilgang til direkte søk i referansedata i norsk fingeravtrykkregister og DNA-
register  
PST støtter at forslaget § 74-7 og § 74-8 åpner for at USAs kontaktpunkt selv skal kunne 
søke i referansedata. En slik tilgjengeliggjøring er viktig for å oppnå formålet med 
avtalen.  
 
Norges tilgang til søk i referansedata i USAs registre 
PST mener det er viktig at avtalen og forslaget til  § 74-11 og § 74-12 legger til rette for 
at Norge, via sitt kontaktpunkt, selv skal kunne søke i referansedata. PST mener det er 
naturlig at Kripos er foreslått som Norges kontaktpunkt, da avtalen favner videre enn 
PSTs mandat. PST gjør imidlertid departementet oppmerksom på at bruk av 
søkemuligheten for PSTs formål fordrer at PST har rutiner for samarbeidet med Kripos, 
hvor det blant annet tas stilling til om samarbeidet innebærer utveksling av graderte 
opplysninger. Det stilles også spørsmål ved om det kan vurderes å gi PST en egen tilgang 
for direkte søk, blant annet for å unngå utfordringene ved utveksling av graderte 
opplysninger. 
 
Definisjon av særlig alvorlig kriminalitet  
Det fremgår av forslag til § 74-16 sammenholdt med § 74-2 nr. 3 hva som anses som 
særlig alvorlig kriminalitet. Det omfatter blant annet personer som a) vil eller har begått 
terrorhandlinger eller lovbrudd forbundet med terrorisme, en terrorgruppe eller en 
terrorsammenslutning, b) gjennomgår eller har gjennomgått trening i den hensikt å begå 
lovbrudd som nevnt i bokstav a, eller c) vil begå eller har begått et alvorlig lovbrudd eller 
deltar i en organisert kriminell gruppe eller sammenslutning i strid med norsk lov. Dette 
er kriminalitet som faller inn under PSTs ansvarsområde. Det vises i den sammenheng til 
PSTs merknader til § 74-9 og PSTs forutsetning om at tjenesten til tross for avtalen må 
kunne dele informasjon uten å måtte involvere Kripos. 
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