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Høringssvar - endringer i politiregisterforskriften - nytt kapittel 59 om NTAES  

 

 

Vi viser til brev 24. mai 2017 hvor forslag til nytt kapittel 59 i politiregisterforskriften om 

behandling av opplysninger ved Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter 

(NTAES)ble sendt på høring. 

 

NTAES er etablert ved ØKOKRIM, med medarbeidere fra politiet, Skatteetaten, NAV, 

Arbeidstilsynet og Tolletaten. Finansdepartementet bemerker at forankringen av 

behandlingsgrunnlaget for opplysninger i senteret til politiregisterforskriften knytter 

NTAES enda tettere opp til justissektoren. Det gjør at det er viktig å sikre at alle 

deltagende etaters interesser blir ivaretatt på en balansert måte. Vi forutsetter derfor at 

også fremtidige forslag til endringer i forskriften og instruksen først blir forelagt Det 

sentrale samarbeidsforum (DSSF). 

 

Under pkt. 2 i høringsnotatet er det uttalt at senteret ikke skal ta opp enkeltsaker eller 

bidra direkte inn i politiets eller kontrolletatens arbeid i konkrete saker. Dette er slik 

Finansdepartementet forstår det et grunnleggende premiss for opprettelsen av senteret 

og kunne med fordel kommet tydelig frem i forskriften. 

 

I høringsnotatet er det i forslag til § 59-6 uttalt at det i utgangspunktet kun er aktuelt å 

gi tilgang til analyse- og etterretningsregisteret til medarbeidere i NTAES, men at 

forslaget ikke stenger for at andre ansatte i politiet kan gis tilgang. Vi forutsetter at det 

ikke skal være mulig å innhente opplysninger fra registeret utover det som er tillatt 



 

Side 2 

etter de tilknyttede etatenes regelverk. Etter vår vurdering bør det derfor bare være 

aktuelt å gi tilgang til medarbeidere i NTAES. 

 

Forslag til § 59-7 bestemmer at opplysninger fra registeret kan utleveres etter 

politiregisterloven kapittel 5 og 6, samt forskriften del 3. Finansdepartementet mener 

bestemmelsen bør regulere utlevering av de ferdige rapporter og analyser mv. som skal 

utarbeides i senteret. Ordlyden som er foreslått vil kunne åpne for at registeret blir 

brukt til spørringer i enkeltsaker. Etter vår oppfatning bør ordlyden snevres inn slik at 

utleveringsadgangen kun gjelder «Rapporter, analyser mv. utarbeidet på bakgrunn av 

opplysninger fra analyse og etterretningsregisteret». 

 

Vi viser også til høringssvar fra Skattedirektoratet. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Helle Harbou-Hals  e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Bernhard Eggesbø 

seniorskattejurist 
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