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Bevarings- og kassasjonsregler for forvaltningsområdet pass og IDkort
Vi viser til Deres brev av 30.06.2020 vedrørende utvidelse av vedtak datert 27.06.2014 (ref.
2014/6628) om bevarings- og kassasjonsbestemmelser for forvaltningsområdet pass. Direktoratet
oppgir at politiet planlegger å innføre nasjonale ID-kort, og at reglene er sammenfallende med
passreglene. Direktoratet ber derfor om at gjeldende regler utvides til også å gjelde nasjonale IDkort.
Beslutning
Riksarkivaren godkjenner oversendte bevarings- og kassasjonsregler. Vedtaket er gjort med
hjemmel i arkivloven § 12, jf. arkivforskriften § 16, 2. ledd.
Følgende arkivmateriale kan kasseres:




Opplysninger i det sentrale elektroniske passregisteret og ID-kort registeret
Manuelle passregistre etter 1950
Passøknader og ID-kort søknader med vedlegg

Følgende arkivmateriale skal bevares:





Manuelle passregistre elde enn 1950
Saker om nektelse av pass og ID-kort
Saker om inndragning av pass og ID-kort
Klagesaker

Fastsettelse av kassasjonsfrister
For arkivmateriale som kan kasseres skal Politidirektoratet i henhold til riksarkivarens forskrift § 73 fastsette kassasjonsfrister slik at arkivmateriale ikke kasseres før eventuelle
dokumentasjonsbehov bortfaller. En kassasjonsfrist angir når saken som er gjenstand for
kassasjon tidligst kan kasseres.
Politidirektoratet må selv avgjøre hvor lenge arkiv som er tillatt kassert må oppbevares for å
ivareta administrative, forvaltningsmessige og juridiske hensyn.
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Fornyet vurdering
Bevarings- og kassasjonsreglene gjelder til de eventuelt blir erstattet av nye. I forbindelse med
vesentlige endringer i virksomheten kan det oppstå behov for revisjon av gjeldende bevarings- og
kassasjonsregler. Av forskjellige grunner kan det vise seg at bestemmelsene er vanskelige å
praktisere, arbeidsprosesser kan endre seg og nye saksområder og enheter kan bli innlemmet i
virksomheten. Bevarings- og kassasjonsreglene må oppdateres i takt med denne utviklingen.
Med hilsen
Espen Sjøvoll

Anne Aune

avdelingsdirektør
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