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Høring av forslag til endringer i passloven og 
passforskriften - Utvidet adgang for politiet til å 
benytte opplysninger fra passregisteret
Vi viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev datert 
20. februar 2013 med forslag til endring av passloven og passforskriften. 
Høringsfrist er 2. april 2013.

Forslaget åpner for at politiet kan benytte opplysninger fra passregisteret til 
flere formål enn det som ligger i dagens regelverk. Det fremgår av 
høringsnotatet at det tidligere har vært praksis at politiet har benyttet 
opplysninger fra passregisteret til andre formål enn dem som kan knyttes til 
passloven, men at denne praksisen ikke har vært fullt ut avstemt mot de 
begrensninger som følger av personopplysningsloven. 

Utlendingsdirektoratet (UDI) er vedtaksmyndighet ved søknad om 
utlendingspass og reisebevis for flyktning etter utlendingsloven § 64. Det 
følger av passloven § 8 første ledd at også utlendingspass og reisebevis for 
flyktninger kan registreres i det sentrale passregisteret.

UDI stiller seg positiv til de foreslåtte endringene, som innebærer et 
lovforankret behandlingsgrunnlag for bruk av opplysninger i passregisteret 
ved siden av samtykke. 

Hvilke opplysninger som kan registreres i passregisteret er regulert i 
passloven § 8 og passforskriften § 13. Forslaget innebærer ikke noen 
utvidelse med hensyn til hvilke opplysningen som kan registreres i 
passregisteret. Derimot foreslås det inntatt en presisering i passforskriften 
§ 13 om at registreringen ikke skal omfatte flere opplysninger enn det som er 
nødvendig for forvaltningen av pass. UDI mener det er positivt at dette 
fremgår klart av forskriften.

Hvilke formål opplysningene fra passregisteret kan benyttes til er foreslått 
regulert i ny § 8a bokstav a-e. UDI har ingen innvendinger mot at 
opplysninger fra passregisteret benyttes i disse tilfellene. Etter vårt syn gir 
forslaget uttrykk for en balansert avveining mellom hensynet til personvern 



på den ene siden og hensynet til kriminalitetsbekjempelse og andre 
politioppgaver på den andre siden.

Når det gjelder etterforskning av straffbare forhold har vi merket oss at 
departementet foreslår en nedre grense for hvilke straffbare forhold som bør 
omfattes og at denne grensen er foreslått satt ved forhold som etter loven 
kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder. Vi har også merket 
oss at departementet foreslår en høyere terskel for å benytte opplysninger 
fra passregisteret ved forebygging av straffbare forhold, nærmere bestemt 
forhold som etter loven kan medføre fengsel i tre år.  

UDI mener det er positivt at det fremgår uttrykkelig at de utleverte 
opplysningene skal slettes så snart formålet med undersøkelsen er oppfylt, jf 
forslag til ny § 8a tredje ledd.
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