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Høring — av forslag til endringer i passloven og passforskriften — utvidet 
adgang for politiet til å benytte opplysninger fra passregisteret 
 

1.  Innledning 

 

Vi viser til departementets høringsbrev av 20.2.2013 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom 

høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I 

våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert 

lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. 

Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom 

disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen 

har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt 

lovutvalget for IKT og personvern og Forsvarergruppens høringsutvalg. Lovutvalget for IKT og 

personvern består av Eva Ingrid Jarbekk (leder), Mette Borchgrevink, Kjersti Jensen, Kirill 

Miazine, Thomas Olsen og Kjell Steffner. Forsvarergruppens høringsutvalg består av Arild 

Dyngeland (leder) John Christian Elden, Inger Marie Sunde, Mette-Julie Sundbu, Rene Ibsen og 

Knut Rognlien. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

2. Advokatforeningens merknader 

 

Advokatforeningen ønsker å påpeke en trend hvor stadig flere registre brukes til stadig nye 

formål. Slik utvikling har negativ påvirkning for borgernes personvern spesielt, og frihet som  
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individer generelt. 

  

Advokatforeningen har videre en kommentar til den foreslåtte § 8a i passloven: bestemmelsen 

bør inneholde en viss begrensning for så vidt gjelder antall objekter som utleveres fra 

passregisteret samt tidsmessig avgrensning av formålet. Advokatforeningens bekymring er at 

formålet formuleres såpass vidt, at Politiet får sitt eget passregister, som vil kunne brukes til 

andre formål enn det opprinnelige. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


