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Pressemelding fra EOS-utvalget – Særskilt melding til Stortinget om  
PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger  
 
 
EOS-utvalget er oppnevnt av Stortinget for å føre kontroll med etterretnings-, overvåkings- og 
sikkerhetstjeneste som utøves av eller på vegne av offentlige myndigheter. Utvalget arbeider 
uavhengig av Stortinget, og leverer hvert år en ugradert melding til Stortinget om sin virksomhet det 
foregående året. I tillegg avgir utvalget særskilte meldinger ved behov. 
 
 
EOS-utvalget retter skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for tjenestens innhenting 
av en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser.  
Vi mener innhentingen har vært – og er – ulovlig. Utvalget kritiserer også PST for tjenestens 
håndtering av saken. 

Om sakens faktiske og rettslige forhold 

 
 PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store 

mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og 
internasjonale ruter. En slik tilgang har PST ikke hatt hjemmelsgrunnlag for.  
 

 PST har fått åtte andre flyselskaper til rutinemessig å sende passasjerlister til tjenesten. 
Denne rutinemessige innhentingen er ulovlig. Opplysningene har også blitt oppbevart i 
flere måneder. Dette har omfattet opplysninger om anslagsvis 1 million reisende årlig – 
både norske og utenlandske statsborgere. 
 

 PST har videreført praksisen med å hente inn opplysninger om norske flypassasjerers 
utenlandsreiser, også etter at utvalget i 2014 kritiserte tjenesten i én konkret sak for ikke å 
ha lovhjemmel for slik innhenting.   
 

 PST har ikke hatt tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon av egen 
innhentingsvirksomhet. 
 

Via tilgangen hos Norwegian har PST kunnet få informasjon om navn, tidspunkt for bestillingen, 
tidspunkt for reisen, opplysning om reise til/fra, betaling, betalingsform, beløp og 
kredittkortnummer med de 6 første og 4 siste sifrene, e-postadresse, telefonnummer, 
bookingnummer og opplysninger om eventuelle andre personer på samme booking/felles 
billettbestilling. 
 
Informasjonen som PST har fått fra passasjerlistene fra de åtte andre flyselskapene, dreier seg 
om opplysninger om rute og dag for reisen, passasjerens navn, passnummer, fødselsdato, kjønn, 
nasjonalitet, tidspunktet for bestilling, bookingreferansenummer, navn på bestiller, setenummer 
og bookingklasse. Innhentingen har vært preget av å være masseinnsamling av opplysninger der 
de fleste ikke har relevans for PSTs oppgaveløsning. 
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Om PSTs håndtering 
Utvalget har stilt flere spørsmål til PST som er blitt stående ubesvart.  
PST har også gitt svar til utvalget som har vist seg å inneholde feil. 
  
PSTs håndtering av saken har skjerpet utvalgets kritikk.  
 
 
 
Den særskilte meldingen er vedlagt og kan leses på våre nettsider — www.eos-utvalget.no 
 
Svein Grønnern vil være tilgjengelig for pressen på Stortinget fra cirka klokka 13.00. Medlemmer i 
presselosjen kan møte direkte opp i Komitehuset utenfor rom K-248. 
 
Andre journalister må innen klokka 12.15 melde seg på til informasjonsrådgiver Arild Færaas.  
Meld deg på via SMS til 951 54 991 og skriv navn og hvem du jobber for. 
 
Oppmøte for journalister som ikke er medlem i presselosjen vil være i resepsjonen på Løvebakken 
senest klokka 12.45. 
 


