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Høring - Endring av våpenforskriften  — implementering av EU
sitt reviderte våpendirektiv

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) viser til høring fra Justis— og beredskapsdepartementet
av 13.8.2018 vedrørende forslag til endring av våpenforskriften, der formålet er å

gjennomføre hoveddelen av EUs endringsdirektiv (EU)2017/853 om kontroll med erverv
og innehav av skytevåpen.

I  forhold til den type kriminalitet som PST er satt til å bekjempe, er en restirktiv
våpenlovgivning sentral. PST anser forslaget til ny forskrift for å være relevant og riktig
for å ivareta strengere kontroll med erverv og innehav av skytevåpen.

PST vil imidlertid påpeke to forhold som anses vesentlige for en god praksis i forvaltning
og forståelse av lov og forskrift, nemlig klare og tydelige retningslinjer og at digitalisering
av løsninger og oppgradering av dagens våpenregister prioriteres.

Både overgangsregler og nytt regelverk skal forstås godt av både forvaltningsapparatet
og i andre enden skyttere og skyttermiljøer. Det kan være forskjellig praksis fra
våpenkontor til våpenkontor med hensyn til forståelse og praktisering av våpenloven og
tilhørende forskrift. Lov og forskrift er i tillegg utdypet i rundskriv fra Politidirektoratet
(POD) om forvaltning av våpen. Det er viktig at det legges til rette for god forvaltning ved
å ha klare og tydelige retningslinjer. Det bør vurderes å oppdatere rundskrivene fra POD
slik at disse kan fremstå harmonisert med lov og forskrift.

Slik vi ser det vil også innføring av digitale løsninger for ivaretagelse av eksempelvis
søknader om erverv, våpenforhandlers rapportering til våpenkontor og andre
kontrollmuligheter bedre forvaltningen av våpen i Norge. Dette innebærer at nye digitale
løsninger bør prioriteres.  I  dag kan det være en treghet på flere måneder fra en søknad er
innvilget og til våpenregisteret faktisk er oppdatert og våpenkort er utstedt til eier. Person
med innvilget søknad kan derfor faktisk inneha et våpen, uten at dette kommer til syne i

for eksempel politiets etterretningsregister Indicia. Det kan skape utfordringer for
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operative mannskaper, idet personer de kan måtte håndtere i sin oppdragsløsning, kan
inneha våpen som det er kritisk at politiet har kjennskap til på oppdragstidspunktet.
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