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Høringsuttalelse - militærpolitiets behandling av opplysninger   
 

 

 

Det vises til høringsnotat fra Justis- og beredskapsdepartementet av 18. desember 2020 om 

endringer i politiregisterloven og -forskriften knyttet til militærpolitiets behandling av 

opplysninger, samt brev fra Politidirektoratet av 8. januar 2021 med svarfrist for 

høringsnotatets punkt 2 til direktoratet innen 26. januar 2021. Kripos har fått utsatt 

høringsfrist til 29. januar 2021. 

 

Kripos er enig med departementet i at en bedre regulering av militærpolitiets behandling av 

opplysninger vil styrke personvernet og skape bedre forutsigbarhet for de registrerte.  

 

I sin nåværende utforming innebærer forslaget til nytt tredje ledd i politiregisterloven § 3 at 

militærpolitiet får hjemmel til direkte søk i politiets opplysninger ved tjenestemessig behov, jf. 

politiregisterloven § 21. Denne konsekvensen av forslaget er ikke nærmere omtalt i 

høringsnotatet, og er etter Kripos' syn en mangel ved notatet. Behovet for 

informasjonsutveksling mellom politiet og militærpolitiet og hvordan en slik 

informasjonsutveksling kan gjennomføres, bør utredes nærmere før militærpolitiet gis tilgang 

til direkte søk i opplysninger som behandles av politiet for politimessige formål. 

 

Etter Kripos' vurdering vil vilkåret om tjenestemessig behov for tilgang til opplysninger politiet 

behandler for politimessige formål kun unntaksvis være oppfylt for ansatte i militærpolitiet.  

Dersom militærpolitiet har behov for opplysninger som politiet behandler for politimessige 

formål, kan militærpolitiets behov etter Kripos' syn dekkes ved at politiet utleverer 

opplysninger i medhold av bestemmelsene i politiregisterloven kapittel 5. I denne 

sammenhengen har vi også merket oss at politiets tilgang til opplysninger som behandles av 

militærpolitiet for politimessige formål begrenses i forslaget til ny § 68-3 i 

politiregisterforskriften, jf. høringsnotatets punkt 3. En tilsvarende begrensning bør etter 

Kripos' oppfatning lov- eller forskriftsfestes for militærpolitiets tilgang til opplysninger politiet 

behandler for politimessige formål. 

 



Side 2 av 2 

Kripos bemerker at høringsnotatet ikke omtaler enkelte prinsipielle spørsmål om oppstår når 

behandlingsansvaret for militærpolitiets opplysninger tillegges forsvarssjefen. Vi vil komme 

nærmere tilbake til dette i uttalelsen til høringsnotatets punkt 3.  
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Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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