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HØRING - POLITIETS ADGANG TIL VALUTAREGISTERET

Vi viser til departementets brev av 16.1.2006 med forslag om å gi politiet generell adgang til
Valutaregisteret.

Finansieringsselskapenes Forening går i mot dette og er uenig i den avveining av kryssende
hensyn som departementet har foretatt.

Vi sitter med et inntrykk av at FATF i sin anbefaling til endringer umulig kan ha vært
oppmerksom på hvilket omfang og innhold det norske valutaregisteret har. Det er vårt
inntrykk at dette i sin detaljrikdom overgår alt hva som finnes ellers i Europa og at det til dels
er i strid med EU-forordning2560/2001 om betalinger på tvers av landegrensene. FATF's
anbefalinger er trolig gitt på sviktende grunnlag.

Den alt overveiende informasjon i valutaregisteret er helt alminnelige
transaksjonsopplysninger uten forbindelse til noe straffbart forhold. Detaljrikdommen er stor
og en del av opplysningene er kun motstrebende gitt fra de rapporteringspliktige. Det virker
helt utrolig at man nå i ettertid skal gjøre alt dette tilgjengelig for et stort antall offentlig
ansatte uten noe konkret formål og uten noen synlig begrensning av adgangen. Vi kan
vanskelig se at man her har tatt tilstrekkelig hensyn til den enkeltes personvern og privatliv.

En betydelig del av den foreliggende informasjon er dessuten svært sensitiv i forhold til mulig
misbruk. Informasjonen må derfor være beskyttet mot uautorisert adgang, endringer og
sabotasje. Dette har vi sterkt påpekt i vår tidligere høringsuttalelse 31.8.2004. En utvidelse
av adgangen til innsyn til nye og store grupper må derfor vurderes opp mot avkall på de mest
sensitive opplysninger.
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