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Høring - hjemmel for krav om uttømmende og utvidet politiattest i tolletaten  

 

Det vises til høring fra Finansdepartementet om forslag til endringer i tolloven og 

tollforskriften om hjemmel for krav om uttømmende og utvidet politiattest ved 

ansettelse i særskilte stillinger i tolletaten. 

 

Justis- og beredskapsdepartementet har følgende merknader: 

Vi forstår forslaget slik at det fortsatt skal vurderes om vandelskontroll er nødvendig for 

de ulike stillingene i tolletaten, det vil si at det skal vurderes om det foretas 

vandelskontroll eller ikke. Hovedhensikten med forslaget synes derfor å være at det 

også åpnes for å innhente uttømmende og utvidet politiattest.  

 

Vi er enig i den begrunnelsen som er gitt i høringsnotatet for behovet for en mer 

omfattende kontroll. Vi foreslår likevel en endring i § 12-15 annet ledd, slik at det blir 

tydelig at valget ikke bare står mellom ordinær eller uttømmende og utvidet attest, men 

også mellom vandelskontroll og ingen vandelskontroll. I tillegg har vi tilføyd ordet «og» 

mellom utvidet og uttømmende. Det er noe uklart om hensikten med forslaget er at 

uttømmende attester alltid også skal være utvidet, eller om det i enkelte tilfeller vil 

kunne være tilstrekkelig å innhente uttømmende attest som ikke viser verserende 

saker (utvidet). Dette bør klargjøres i proposisjonen.   

 

Det er heller ikke vurdert i høringsnotatet om en avgrenset, uttømmende og utvidet 

politiattest vil være tilstrekkelig for å dekke behovet for kontroll. Vi ber derfor om at det 
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foretas en slik vurdering i det videre arbeidet med bestemmelsen. Hvilke overtredelser 

som skal vises på attesten kan fastsettes i forskrift.  

 

Etter dette kan den foreslåtte bestemmelsen utformes slik: 

 

§ 12-15 Politiattest  

(1) Tollmyndighetene kan kreve fremleggelse av ordinær politiattest i forbindelse med 

tilsettinger. Ved tilsetting i særskilte stillinger kan det kreves utvidet og uttømmende 

politiattest.  

(2) I vurderingen av om, og i tilfelle hvilken type politiattest som skal kreves, skal det blant 

annet tas hensyn til stillingens art, hvilke rettigheter og plikter som ligger til stillingen, 

hvilke oppgaver som skal utføres, samt omfanget og varigheten av stillingen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Sylvia Peters 

fagdirektør 

 

Nina Helene Norby 

rådgiver 
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