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Høringsinstansene
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Forslag til politiregisterforskriften - Høring 

Justisdepartementet sender med dette på høring syv av totalt tolv deler i forskriften til 
politiregisterloven. De resterende delene av forskriften vil bli sendt på høring i 
september 2011.   
 
Vedlagt følger høringsnotat, utkast til forskriften med tilhørende innholdsfortegnelse 
og liste over høringsinstansene. Justisdepartementet ber om at høringsinstansene selv 
vurderer om det er behov for å forelegge utkastet for underliggende etater som ikke er 
med på listen. Når det gjelder innholdsfortegnelsen over hovedinnholdet gjør man 
oppmerksom på at kapittelbetegnelsen i de delene av forskriften som ikke er gjenstand 
for høring nå er foreløpige, jf. også nærmere om dette i punkt 7 i høringsnotatet.  
 
 
Frist for uttalelser er 15. september 2011. 
 
Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Politiavdelingen, Postboks 8005 
Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg til vanlig papirversjon 
oversendes på e-post til adressen kathrine.ekeberg@jd.dep.no. 
 
Justisdepartementet gjør oppmerksom på at man i høringsnotatet særskilt henvender 
seg til eller omtaler enkelte av høringsinstansene. Disse er: 
 

- Finansdepartementet, se punkt 6.1.2, merknader til § 1-3 punkt 4 
- Kulturdepartementet, se punkt 6.5.11 
- Samferdselsdepartementet, se punkt 6.7.2.3 



Side 2 

- Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, se punkt 6.5.8 
- Datatilsynet, se punkt 6.6  
- Utlendingsdirektoratet, se punkt 6.5.2 siste avsnitt   
- Næringslivets hovedorganisasjon, se punkt 7.1 
- Finansnæringens Fellesorganisasjon, se punkt 7.1 

 
 
Utover dette har man i punkt 6.5.11 i merknadene til § 37-2 invitert både offentlige og 
private arbeidsgivere og andre, som har erfaring med vandelskontroll i forbindelse med 
ansettelser eller utstedelse av bevillinger, til å gi tilbakemelding om rutiner hva gjelder 
oppbevaring av politiattester og makulering av disse.  
  
Spørsmål som gjelder innholdet i forskriften kan rettes til Sylvia Peters, telefon 22 24 52 
59, e-post sylvia.peters@jd.dep.no.  
 
Andre henvendelser bes rettet til Kathrine Ekeberg, telefon 22 24 51 70. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hans Sverre Sjøvold 
ekspedisjonssjef 
 

Sylvia Peters 
fagdirektør 


