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Horingssvar til forslag om endringer i politiloven § 18

Det vises ril horingsnotat av 16.01.14 vedrorende forslag om endringer i politiloven §, 18.
De foreslåtte endringene innebærer at det kan kreves fremleggelse av uttommende og
utvidet politiattest både for personer som skal ansettes i polidet, samt fra personer som skal
utfore arbeid for politiet uten å være tilsatt, samt fra personer som skal utfore arbe d for en
tjenesteleverandor for politiet.

Politiet har i dag ingen loyhjemmel til å kunne kontrollere vandel for personer som skal
utfore arbeid for politiet uten å være tilsatt, samt for personer som skal utfore arbeid for en
tjenesteleverandor for politiet. Det er viktig at personer som gis tilgang både til politiets
lokaler og/eller datasystemer innehar tillit fra andre ansatte i politiet, samt fra publikum.
Oslo politidistrikt har derfor tidligere etterlyst hjemler til å kunne kontrollere vandel for
ovennevnte grupper. Oslo politidistrikt imoteser derfor de foreslåtte endringene til

polittloven §, 18.

Oslo politidistrikt vil imidlertid peke på viktigheten av at eventuelle anmerkninger Yurderes
konkret i hver enkelt sak, da den potensielle risikoen som knytter seg til en person kan
variere ut fra hvilke arbeidsoppgaver vedkommende skal ha. Oslo poliddistrikt er derfor
enige med departementet i at fremleggelse av politiattest ikke skal være et obligatorisk krav,
men at behovet for å be om politiattest yurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Aktuelle
momenter ved vurderingen er forholdets alvorsgrad, hvor lang tid som har gatt siden
forholdet ble begått, samt hvilken potensiell risiko som tillegges personen iksempelvis i
forhold til hvilke omrader personen får tilgang til. Vi vil likevel peke på behovet fin mest
mulig ensartet praksis for adgangen til å be om politiattest, samt vurderingen av eventuelle
merknader.

Oslo poliddistrikt er enig med departementet når det gjelder at det ikke skal være
vandelskrav, tilsvarende for de som skal tilsettes i polittet. Eventuelle anmerkninger på
attesten må derfor vurderes konkret i den enkelte tilfelle
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De nve reglene kan også bidra til at det etableres en lik praksis i distriktene ti det gjelder
adgangen til a sjekke vandel for personer som ikke er ansatt i politiet, men som er tilsatt hos
politiets tjenesteleverandorer.

Nar det gjelder endringen om at det kan kreves uttommende og utvidet politiattest for
personer som skal ansettes i politiet , er dette etter vår mening en viderefonn. g og presisering
av gjeldende rett, dog slik at det nå blir krav til at sokeren skal fremlegge attesten. Oslo
polifidistrikt onsker likevel å påpeke at begrepet "plettfri vandel" kan være uhensiktsmessig,
da det gir liten veiledning og vide rammer, og kan gi inntrykk av at personer med
registreringer ikke kan ansettes i politiet. Selv om kravet til "plettfri vandel" anses oppfylt,
kan det ligge mindre alvorlige anmerkninger, som etter en helhetsvurdering ikke får
konsekvenser fi)r et ansettelsesforhold. I og med at begrepet "plettfri vandel" åpner for
skjonnsrnessige vurderinger, bor begrepet etter vår vurdering tvdeliggjores.

Oslo politidistrikt vil peke på viktigheten av at også andre organisatoriske og tekniske tiltak
gjores for å ivareta sikkerheten og konfidensialiteten ved behandling av opplysninger i
politiet ivaretas på en tilfredstillende mate. En politiattest gir ingen garanti for at en person
ikke er eller har vært delaktig i kriminelle handlinger. Ei heller gir en politiattest noen
garanner for at personen i fremtiden ikke vil bedrive kriminell aktivitet. Det er derfor viktig
at politiet ivaretar sikkerhetsarbeidet på en helhetlig måte, slik at uonskede hendelser og
sikkerhetsrisikoer i storst mulig grad elimineres.
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