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Dokument 8 : 160 S ( 2021-2022 ) - Representantforslag om strakstiltak for å 
redusere passkøene i Norge       

Jeg viser til brev fra Stortingets justiskomité av 5. april 2022, der det bes om min 
vurdering av representantforslag 8:160 S (2021-2022) om strakstiltak for å redusere 
passkøene i Norge. Representantene Thorsvik, Melby, Skjelstad og Raja fremmer forslag 
om følgende vedtak:  

Stortinget ber regjeringen gjennomføre strakstiltak med sikte på å redusere ventetid 
for å få nytt pass, eksempelvis gjennom å utvide åpningstider på kveldstid og i 
helgene, samt å øke bemanningen på passkontor med stor pågang 

Jeg setter pris på representantenes engasjement i denne saken. Lang ventetid for å 
bestille nytt pass eller nasjonalt ID-kort var årsaken til at Justis- og 
beredskapsdepartementet 4. mars sendte et oppdrag til Politidirektoratet (POD) om å 
iverksette konkrete tiltak som raskt bidrar til å ta ned ventetiden for tilgang til pass i 
områder med særlig høy etterspørsel.  

Basert på dette oppdraget iverksatte POD flere tiltak for å bedre kapasiteten. Tiltakene 
dreier seg blant annet om utvidede åpningstider, herunder på kveldstid og i helger, 
bedre samordning av når nye timer tilgjengeliggjøres, hvor langt frem det er mulig å 
bestille time, bestilling av nytt utstyr og ulike informasjonstiltak. De konkrete tiltakene 
som foreslås i representantforslaget er således allerede gjennomført. 

Samtidig som det nå er iverksatt en rekke tiltak for å øke politiets kapasitet og antallet 
tilgjengelige timer hos politiet for bestilling av pass og nasjonalt ID-kort, har det dukket 
opp en ny utfordring relatert til utstedelse av pass og nasjonalt ID-kort. De norske 
passene og nasjonale ID-kortene produseres av Thales AS i Norge i henhold til kontrakt 
med Politidirektoratet. Thales AS har kunder over store deler av verden og mange av 
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disse landene har økt etterspørsel etter pass. Thales AS har orientert Politidirektoratet 
om leveranseutfordringer på pass og ID-dokumenter, blant annet på grunn av 
manglende tilgang på komponenter i dokumentene. Så vidt jeg forstår skyldes dette 
etterslep i flere land på utstedelse av pass under pandemien og ikke minst krigen i 
Ukraina. Situasjonen kan dessverre få konsekvenser for alle som har behov for nytt pass 
eller nasjonalt ID-kort uavhengig av politiets kapasitet på passtimer.  
 
Jeg avholdt 1. april et møte med Thales og Politidirektoratet, hvor jeg understreket 
alvoret i situasjonen. Det er viktig at alle som har behov for pass eller nasjonalt ID-kort 
får dette tidsnok til å kunne gjennomføre f.eks. planlagte reiser. Gitt denne nye 
utfordringen må det vurderes andre og ekstraordinære tiltak. Politidirektoratet 
oppfordrer nå søkere til å nøye seg med ett dokument, og ber de som ikke har behov for 
nytt pass eller nasjonalt ID-kort før sommeren om å vente. Politidirektoratet vil 
fortløpende vurdere ytterligere tiltak ved behov.  
 
Jeg vil benytte anledningen til å forsikre at Justis- og beredskapsdepartementet følger 
situasjonen tett, og at departementet har løpende dialog med Politidirektoratet om 
situasjonen. Dette blant annet for å avklare om det er tiltak vi kan iverksette for å 
avhjelpe den situasjonen vi nå står i. Politidirektoratet jobber, i samarbeid med 
leverandøren, fortløpende for å utvikle tiltak som bidrar til at flest mulig får dekket sitt 
behov for identifikasjonsdokumenter raskest mulig.  
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