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Høring - politiets tilgang til valutaregisteret

Det vises til høringsbrev av 16. januar2006. Politidirektoratetvar ikke gjort til

høringsinstansfra Finansdepartementets
side, men harettersamtalemed lovrådgiverEllen
Gjemdal fått frist til i dag med å inngi kommentarer.

I høringsbrevetforeslårdepartementetat valutaregisterloven
§ 6 endresslikat politietskal
kunneforetasøk i valutaregisteret
også før det er iverksattetterforskning.Slik
bestemmelsenlyder i dag, må det væreiverksattetterforskningfor at politietskalkunne
foretasøk Endringsforslaget
harsin bakgrunni anbefalingeri en rapportfraFinancial
Action Task Force (FATF), og hartidligereværtforelagtblantannetPolitidirektoratet.
I brev av 5. september 2005 til Finansdepartementet uttaler Politidirektoratetat

Etterretningom finansielleforhold har fått en mer sentralrollei
kriminalitetsbekjempelsen
, særligi forholdtil den organisertekriminaliteten
og i
forholdtil å ta "bakmenn
". Finansiellespor på et tidligstadiumi mistankenkan
væreviktigi forholdtil å vurdereom en bør starteetterforskning
. Videre vil
finansiellespor i et tidligstadiumogså bidra til å oppsporeog inndrautbytteav den
straffbarehandlingen."
Politidirektoratet støtteraltsåen endringsom innebærerat det kan foretas søk i registeret
uten at det er iverksatt formelletterforskning.
Politidirektoratet er også av den klare oppfatningat politiets tilgangtil registeretikke bør
begrensestil ansattei Økokrim Effektivitetshensyntilsierat det i hvert politidistriktbør
finnes personer som kan søke i registeret. Politiet har pr. i dag 100 registrerte brukere av

valutaregisteret
, inkludert ansatte i Økokrim Det er snakk om medarbeidere som har
tjenesteligebehov for tilgangog som harfått opplæring i bruken. Det er med andre ord ikke
slik at enhver polititjenestemann
har adgang til å søke i valutaregisteret
. Når det gjelder
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hvem som skalha søkeadganger det for øvriguhensiktsmessigog upraktiskå innføreet
skillemellom søk forut for iverksattetterforskningog søk etterat etterforskninger
iverksatt.
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