
 

 

 

 

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

Finans Norge ser at de foreslåtte endringer i passloven vil kunne effektivisere politiets 

kriminalitetsbekjempelse og forebyggende arbeid. Vi har videre en forståelse for at 

informasjonen i registeret kan ha en relevans for politimessige gjøremål. 

 

Det henvises i høringsdokumentet til behovet for å kunne hente ut biometrisk data fra 

passregisteret i form av foto relatert til saker som angår savnede personer. Dette anser 

Finans Norge for å være en nødvendighet og under visse omstendigheter kan 

tidsperspektivet være avgjørende for å redde liv.  

 

Finansnæringen er kjent med at benyttelsen av falsk dokumentasjon, personalia og 

falske/fiktive identiteter er et problem i dagens samfunn. Videre sees det en økning i antall 

ID-tyverier som begås. Ettersom det norske folkeregisteret ikke inneholder biometrisk data, 

så vil passregisteret være det eneste nasjonale register der biometrisk data lagres og som 

kan benyttes for å knytte slik data til personer politiet jobber med for å kunne sikre rett 

verifisering.  

 

Rett verifisering av identitet anses å være sentralt for å kunne effektivisere politiets arbeid, 

samt at vi ser at dette vil ha en forebyggende effekt i å kunne forhindre at politiet benytter 

unødvendige ressurser på øvrig verifiseringsarbeide under etterforskning/ pågripelse, eller at 

feil person blir satt i søkelyset.  
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Vi anser enhver forbedring i den nasjonale identitetsforvaltning, der det blir fastsatt 

prosedyrer som sikrer rett verifisering av identitet som en styrking av personvernet.  

Identitetsforvaltning skal også beskytte og forhindre misbruk av identitet og dermed vil en 

effektivisert verifisering være sentral for å forhindre slikt misbruk.  

 

Politiet forvalter og benytter nasjonale registre og det settes en generell tillit til at politiets 

praksis i dette arbeidet reguleres og etterprøves slik at disse registrene benyttes til oppgitt 

formål. Det er viktig at politiet innehar de verktøy som anses nødvendige for å kunne bedrive 

en effektiv og hensiktsmessig kriminalitetsbekjempelse og at benyttelsen av disse 

verktøyene endres, videreutvikles og oppdateres for å følge den reelle samfunnsutvikling og 

kriminalitetsutviklingen som finner sted.    

 
 
Med vennlig hilsen  
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