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Høring  -  forslag om endringer i passforskriften

Justisdepartementet sender med dette forslag om endringer i passforskriften på høring.
Endringer i passforskriften foreslås som en følge av endringer i passloven (elektronisk
lagring av fingeravtrykk). Endringene i passloven er nå vedtatt i Stortinget, og
endringene tar sikte på å slutfføre implementeringen av EU-forordningen av 13.
desember 2004 om bruk av biometri i EU/Schengen-borgernes pass ved å gi bruk av
elektronisk lagret biometri i form av fingeravtrykk en rettslig forankring.

I tillegg til de nødvendige endringer som foreslås som følge av endringene i passloven,
foreslås også enkelte andre endringer som det ses behov for. Vi ber høringsinstansene
spesielt gi tilbakemelding på punkt 3.12 om fellespass, samt om regulering av formål i
forskriftsteksten i punkt 3.14.

Det omtales ikke i høringsnotatet administrative og økonomiske konsekvenser.
Begrunnelsen for dette er at departementet ikke kan se at forslaget vil medføre slike
konsekvenser.

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber om at adressatene vurderer om
det er behov for å legge høringsnotatet frem for underliggende etater og organer som
ikke står oppført på høringslisten. Eventuelt bes høringsinstansene om å konferere med
underliggende etater og inkludere deres synspunkter i høringsuttalelsen. For ordens
skyld nevnes at høringen er åpen også for andre enn de som står oppført direkte på
høringslisten.

Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Politiavdelingen, Postboks 8005

Postadresse Kontoradresse Telefon - sentralbord Politiavdelingen Saksbehandler
Postboks 8005 Dep Akersg. 42 22 24 90 90 Telefaks Silje Lien Nilsen
0030 Oslo Org. nr.: 972 417 831 22 24 95 30 22 24 52 48



Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg til vanlig papirversjon
oversendes på e-post til adressen ostmottak@.d.de .no.

Vi ber om høringsinstansenes uttalelse innen  18. september 2009.

Høringsbrevet og høringsnotatet med vedlegg er også tilgjengelig på
Justisdepartementets internettsider.

Endringene vil bli satt i kraft i løpet av høsten 2009 og senest innen utgangen av året.
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