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HØRINGSSVAR - FORSLAG OM BRUK AV UTTØMMENDE UTVIDET 

POLITIATTEST VED TILSETTINGER I TOLLETATEN 

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 19.01.2017.  

 

Vi har forelagt høringen for Finnmark politidistrikt, som omfatter Politiets enhet for 

vandelskontroll og politiattester, og Kripos. Deres høringsuttalelser følger vedlagt.  

 

I høringen foreslås adgang til bruk av uttømmende utvidet politiattest ved tilsettinger i 

Tolletaten. I dag hjemler tolloven kun ordinær attest. Formålet er at tollmyndighetene skal 

kunne kreve uttømmende utvidet politiattest ved tilsetting i særskilte stillinger. Begrunnelsen 

er at det er nødvendig av hensyn til samfunnets tillit til Tolletaten og å unngå at kriminelle får 

innpass i etaten.  

 

Hjemmel for adgang til å innhente uttømmende utvidet politiattest 

Politidirektoratet er enig i begrunnelsen for forslaget. Tolletaten er som kontrolletat avhengig 

av tillit i befolkningen. Det er derfor viktig at samfunnet kan ha tillit til at de som jobber i 

etaten er blitt vurdert ut fra et tilstrekkelig grunnlag. Som ansatt i Tolletaten vil man 

regelmessig kunne få tilgang til taushetsbelagt informasjon. Det gjelder både generell 

kunnskap om kontrollmetoder og konkrete saker. Mange vil også få tilgang til illegale varer 

med høy omsetningsverdi på det svarte markedet. Som ansatt i Tolletaten vil man samarbeide 

med andre myndigheter både nasjonalt og internasjonalt, hvor taushetsplikt og tillit står 

sentralt. Det er derfor viktig å hindre at kriminelle elementer får innpass i etaten. En adgang til 

å innhente uttømmende utvidet politiattest vil gi en bedre mulighet for å motvirke det. 

Departementet har i vurderingen av forslaget i høringsnotatet hensyntatt forutsetningen i 

merknadene til politiregisterloven § 41 i Ot.prp. nr. 108 (2008-2009) om at man ved 

etablering av eventuell hjemmel for uttømmende attest bør vurdere om det vil være 

tilstrekkelig med uttømmende, avgrenset attest.  

 

Politidirektoratet er enig i departementets avveining av hensyn til personvern og hensynet til 

Tolletatens samfunnsoppdrag og støtter forslaget om å hjemle adgang til å innhente 

uttømmende utvidet politiattest ved tilsetting i Tolletaten.   
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Hvem det skal innhentes uttømmende utvidet attest for 

Hvilke stillinger som skal anses som å begrunne innhenting av uttømmende utvidet politiattest 

er i høringsnotatet forutsatt å reguleres nærmere i medhold av tollforskriften og interne 

retningslinjer. Det framgår av høringsnotatet at det vil kunne dreie seg om tollfaglige stillinger, 

tilsatte i Tolletatens nye etterretnings- og analysesenter og, slik vi forstår, saksbehandlere og 

dataoperatører. Politidirektoratet er enig i at dette vil være kategorier ansatte hvor 

begrunnelsen for å innhente uttømmende utvidet politiattest vil gjøre seg gjeldende.  

 

Finnmark politidistrikt framholder at "særskilte stillinger" ikke må tolkes for snevert og påpeker 

at det til sammenligning er adgang til å kreve uttømmende og utvidet politiattest for vektere i 

vaktvirksomhet (vaktvirksomhetsloven § 8) og for montører av alarmanlegg 

(politiregisterforskriften § 34-7 andre ledd). For tilsetting i politiet er det et vilkår at man har 

plettfri vandel, hvor det da også er et krav om at den som skal ansettes framlegger 

uttømmende og utvidet politiattest (politiloven § 18). Kripos framholder at adgangen til å 

innhente både ordinær og uttømmende attest må benyttes restriktivt og at 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. 

 

Politidirektoratet er enig i Kripos' generelle betraktning om at adgang til å innhente attest må 

benyttes restriktivt i den forstand at man må foreta en konkret vurdering av det reelle 

behovet. Samtidig er det slik at svært mange ansatte i ulike kategorier av stillinger i Tolletaten 

vil kunne komme i en posisjon hvor de får tilgang til taushetsbelagt informasjon som vil være 

uheldig om tilflyter kriminelle miljøer. Politidirektoratet mener at både dette hensynet og 

hensynet til tillit til Tolletaten gjør at det er viktig at man ikke praktiserer innhenting av 

uttømmende og utvidet politiattest for snevert.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristine Langkaas Geir Jonatan Sharabi  

seksjonssjef seniorrådgiver  
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