
Lovvedtak 79
(2017–2018)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 341 L (2017–2018), jf. Prop. 70 L (2017–2018)
I Stortingets møte 6. juni 2018 ble det gjort følgende

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter – punktbevæpning)

I
I lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet skal § 29 første
ledd lyde:

Kongen fastsetter en alminnelig tjenesteinstruks for
politiet. Departementet gir tjenestereglementer og sær-
instrukser. Dette kan omfatte instruks om bevæpning
av polititjenestemenn i daglig tjeneste for et begrenset
tidsrom når det anses nødvendig for å håndtere en al-
vorlig trusselsituasjon, samt for et ubegrenset tidsrom
når det ut fra trusselbildet anses nødvendig for å gi til-
strekkelig beskyttelse av sårbare objekter. Politimesteren
kan utstede utfyllende tjenesteregler når lokale forhold
gjør dette påkrevd.

II
I lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger
i politiet og påtalemyndigheten, som endret ved lov
21. juni 2017 nr. 94, gjøres følgende endringer:

§ 2 nr. 14 til 16 skal lyde:
14. brudd på personopplysningssikkerheten: et brudd på

sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilin-
tetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller
tilgang til personopplysninger som er overført,
lagret eller på annen måte behandlet, 

15. genetisk opplysning: opplysning om en fysisk per-
sons nedarvede eller ervervede genetiske egenska-
per som gir unik informasjon om den aktuelle
fysiske personens fysiologi eller helse, og som særlig
er framkommet etter analysering av en biologisk
prøve fra den aktuelle fysiske personen, 

16. biometrisk opplysning: opplysning som stammer
fra en særskilt teknisk behandling knyttet til en
fysisk persons fysiske, fysiologiske eller atferdsmes-
sige egenskaper, og som muliggjør eller bekrefter en
entydig identifikasjon av nevnte fysiske person, for
eksempel ansiktsbilder eller fingeravtrykksopplys-
ninger,

§ 14 nytt annet ledd skal lyde:
Krav om forskriftsregulering gjelder ikke for sam-

menstilling av opplysninger fra registre som er regulert i
politiregisterforskriften dersom behandlingen følger reg-
lene som gjelder for kilderegisteret.

§ 60 fjerde ledd skal lyde:
Ved pålegg som nevnt i første ledd kan Datatilsynet

fastsette en tvangsmulkt som løper for hver dag som går
etter utløpet av den fristen som er satt for oppfylling av
pålegget, inntil pålegget er oppfylt. 
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III
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Tone Wilhelmsen Trøen
president


