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Høring - forslag til endringer i passloven og passforskriften 
 
Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for alle norsk medier i etiske og 
redaksjonelt faglige spørsmål. Norsk Redaktørforening (NR) organiserer rundt 750 
norske redaktører fra alle typer medier. Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for 
redaksjonelle medarbeidere og frilansere som har journalistikk som hovedyrke. Alle 
foreningene har blant annet som formål å verne om ytrings- og informasjonsfriheten. 
 
Vi vil i vår korte høringsuttalelse påpeke at når departementet i høringsnotatets punkt 
3.2 skal redegjøre for dagens regler om bruk av opplysninger fra passregisteret, skaper 
det et mangelfullt bilde av rettssituasjonen ikke å trekke frem allmennhetens innsyns-
rett på området. 
 
Vi minner i så måte om at opplysningene i registeret som hovedregel vil være offentlig i 
medhold av offentleglova, jf. blant annet Lovavdelingens uttalelse av 8. august 1988 
(jnr 2016/88 E), NOU 1994:13 punkt 6.11.6, Sivilombudsmannens uttalelse i sak 
98/91 (inntatt i årsmeldingen for 1992 side 99 flg.) og Ot.prp. nr. 61 (1996-97) punkt 
5.8 som alle omtaler den gamle offentlighetslovgivningen. Rettstilstanden er naturligvis 
den samme i henhold til ny offentlighetslov.  
 
Selv om personbildet inntatt i passregisteret eventuelt kan unntas etter en konkret mer-
innsynsvurdering iht. offentleglova § 11, har pressen som hovedregel rett til innsyn i 
registerkortets tekst, jf. offentleglova § 26 tredje ledd første punktum og omtalen av 
denne unntaksbestemmelsen i Justis- og politidepartementets «Rettleiar til offentleg-
lova» punkt 8.18.  
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Innsyn i passregisteret kan gi viktig informasjon til bruk i journalistikken, og det er 
derfor viktig etter vår oppfatning at lovgivere har forståelse for allmennhetens 
innsynsrett på området.  
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