
 

POLITIHØGSKOLEN 

Pb. 2109 Vika, 0125 Oslo 

Slemdalsveien 5 

Tlf: 23 19 99 00 

Org. nr: 974 761 017 

www.politihogskolen.no  

postmottak@phs.no 

Politihøgskolen Campus Bodø 

Pb. 1407, 8002 Bodø 

Universitetsalléen 1 

Tlf: 23 19 99 00 

Politihøgskolen Campus Stavern 

Pb. 204, 3291 Stavern 

Fredriksvern Verft 

Helgeroveien 9 

Tlf: 23 19 99 00 

Politihøgskolen Campus Kongsvinger 

Pb. 100, 2201 Kongsvinger 

Motjernsvegen 21 

Tlf: 23 19 99 00 

 

  

 
 

 

 

 

 
      
   

Deres referanse: Vår referanse: Dato: 
20/160724-3 20/03521-3 01.02.2021 

 

 

HØRINGSVAR - POLITIREGISTERLOVEN OG POLITIREGISTERFORSKRIFTEN - 
MILITÆRPOLITIETS BEHANDLING AV OPPLYSNINGER 

Politihøgskolen viser til høringsbrev av 18. desember 2020 fra Justis- og 

beredskapsdepartementet (JD) med høringsfrist 12. februar og 19. mars 2021, og brev fra 

Politidirektoratet (POD) av 8. januar 2021 med frist 26. januar og 1. mars. Denne 

høringsuttalelsen sendes både JD og POD. Nummereringen her følger nummereringen i 

høringsnotatet. Vi har funnet det mest hensiktsmessig å besvare hele høringssaken i samme 

brev, innen den første fristen. 

 
2 - FORSLAG TIL ENDRINGER I POLITIREGISTERLOVEN §§ 3 OG 69 

Politihøgskolen er enig i forslagene til endring i politiregisterloven, og har ingen ytterligere 

innspill. 

 
3 - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER 

Generelt 

I en rekke paragrafer foreslås det at «kapittel … gjelder så langt det passer». Dette er en 

formulering som kan gi opphav til misforståelser. Slik vi forstår høringsnotatet, er det 

meningen at tilpasningene er konkretisert og er uttømmende gjengitt forskriftsutkastet. Da er 

formuleringen «så langt det passer» misvisende, og kan gi opphav til en feiloppfatning om at 

rettsanvenderen kan tilpasse tolkingen etter et skjønn om hva som passer. Vi foreslår at denne 

passusen ikke tas med i forskriften. 

 

Til utkastet til politiregisterforskriften § 69-1 Militærpolitiets reaksjons- og 

straffesaksregister 

Etter de ordinære reglene reguleres innholdet i politiets reaksjonsregister av politiregisterloven 

§ 9 og politiregisterforskriften § 44-4. Av reaksjoner i militære straffesaker er det kun dom og 

forelegg på militær arrest som skal registreres i politiets reaksjonsregister (§ 44-4 nr. 7). 
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Disse reglene får også betydning for hva som skal tas med på en politiattest. Etter 

politiregisterloven § 41 skal som hovedregel «alle straffer, andre strafferettslige reaksjoner og 

andre tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret som følge av lovbrudd» anmerkes på en 

uttømmende politiattest.  

 

Slik vi forstår utkastet til politiregisterforskriften § 69-1, er det meningen at militærpolitiets 

reaksjonsregister skal være mer omfattende enn politiets. Det må fortsatt være slik at det er 

politiregisterloven § 9 og politiregisterforskriften § 44-4 som danner rammen for hvilke 

reaksjoner som skal tas med på en uttømmende politiattest. Det vil nok følge av en naturlig 

tolking av loven, men kan være naturlig å nevne i proposisjonen for å unngå misforståelser. 

 

Regelen kan med fordel omformuleres. Hva som er formålet med bestemmelsen, er prinsipielt 

noe annet enn hva registeret skal omfatte.  

 

Det er ikke helt klart hvilke «avgjørelser eller tiltak som følge av lovbrudd i forbindelse med 

forebygging og straffeforfølgning» som skal omfattes. Vi antar at det menes refselser etter 

disiplinærloven kapittel 2, men det bør sies klart i forskriften. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Nina Skarpenes  Bodil Haug 

Rektor seniorrådgiver 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 

 

 

 

 

Saksbehandler: 

Morten Holmboe 
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