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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG OM BRUK AV UTVIDET UTTØMMENDE 
POLITIATTEST VED TILSETTINGER I TOLLETATEN 

Det vises til høringsbrev fra Finansdepartementet av 19. januar 2017 med forslag til endringer 
i tolloven og tollforskriften, med tilhørende e-post fra Politidirektoratet av 8. februar 2017. 
Direktoratet har bedt om eventuelle merknader til høringen innen 3. april 2017. 

Forslaget omhandler vandelskravet ved tilsettinger i Tolletaten. Departementet foreslår at 
tollmyndighetene skal kunne kreve utvidet uttømmende politiattest ved tilsettinger i særskilte 
stillinger (loven § 12-15 (1) siste setning). Videre er det foreslått at forhold som skal 
vektlegges i vurderingen av om politiattest skal kreves tas inn i loven (loven § 12-15 (2)). 

Innledningsvis vil Kripos bemerke at det fremstår som uklart hvorvidt det er vurdert om 
uttømmende ikke utvidet attest, eller utvidet ordinær attest kan være aktuelle alternativ i 
noen tilfeller. Begge disse formene for politiattest er mulig å utstede, jf. politiregisterloven 
(prl.) § 41, og kan sies å ligge "mellom" ordinær ikke utvidet og utvidet uttømmende attest. Vi 
mener at dette bør avklares og at det må fremgå klart av den foreslåtte bestemmelsen i 
tolloven hvilke typer attester som skal kunne kreves fremlagt. 

Vilkårene for å kunne innhente politiattest fremgår av prl. § 37. Det følger av bestemmelsens 
første ledd nr. 1 at politiattest kan innhentes dersom lovbruddet gjør en person uegnet til 
stillingen og manglende utelukkelse fra denne vil kunne medføre betydelige skadevirkninger. 
Sett hen til den trussel ulovlig innførsel av varer, særlig ulovlige, utgjør og Tolletatens rolle i å 
bekjempe slik innførsel, deler Kripos' Finansdepartementets oppfatning om at det også for 
utvidet uttømmende attest er behov for at man med tilfredsstillende sikkerhet skal kunne 
legge til grunn at formålet bak kravet om politiattest er oppfylt. 

Kripos har videre ingen innvendinger mot departementets betraktninger rundt behovet for en 
utvidet uttømmende politiattest vurdert opp prl. 5 37 første ledd nr. 2 og 6. Hensynet til 
Tollvesenets tillit i samfunnet og risikoen for at en tidligere domfelt vil kunne begå nye 
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straffbare handlinger taler for at utvidet uttømmende attest skal kunne innhentes når 
stillingens innhold tilsier det. 

Vi vil understreke at adgangen til å innhente både ordinær og uttømmende attest må benyttes 
restriktivt, slik også departementet påpeker. Både personvernhensyn og hensynet til 
resosialisering fordrer at det alltid gjøres en konkret vurdering av det reelle behovet for en 
politiattest, før dette eventuelt innhentes. 

Kripos har ingen ytterligere merknader til de foreslåtte endringene. 

ass. Sjef Kripos 

Saksbehandler: 
Hågen Thomas Ljøgodt (hagen.thomas.ljogodt@politiet.no) 
seniorrådgiver 
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