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Det vises til e-post med vedkgg av 27, januar 2014 vedrørende ovennevnte.
Troms politidistrikt er positive til at det foreslås at politiovens Ç 18 skal gi hjemmel til å
innhente uttommende og utvidet politiattest for personer som skal utføre arbeid og tjeneste
for politiet og tjenesteleverandorer for politiet.
Troms politidistrikt er ogsà enige i at det ikke bor være et obligatorisk krav om innhenung
av slik attest. Det synes videre fornuftig at det ikke stilles ubetinget krav til plettfri vandel
for personer som skal utføre arbeid for polinet. Behovet for å innhente politiattest, og
eventuelt vektiegge anmerkninger på attesten, vil vanere avhengig av hva slags txpe
oppgaver personen skal utføre og hvilke områder vedkommende vil få tilgang til.
Troms polindistri.kt stotter säledes lovendringsforslaget slik det er beskrevet
departementets horingsbrev.

i

Det skal imidlertid påpekes og understrekes at politiet vil ha et apenbart og jevnhg behov
for å foreta en “skikkethetskontroll” av utenforstående personer som må gis tilgang til
politiets systemer eller lokaler. Slik kontroll kan for eksempel skje ved direkte sok i politiets
egne registre.
Dette behovet blir ikke dekket gjennom de endringer som er foreslått. Dette skyldes dels at
der ikke alltid vil være mulig å mnhente poliriartest på forhånd, som for eksempel ved ikke
planlagt behov for rask bistand utenfra. Videre vil ikke alltid en pohuattest gi et tilstrekkelig
grunnlag for å kunne avgjøre om en person bor få tilgang til sensitive systemer e]ler lokaler.
Som eksempel kan nevnes ar det fremstar som åpenbart at en person som jevnlig pleier
omgang med organiserte kriminelle miljøer ikke bor gis tilgang til politiets lokaler.
Opplvsnmger om en persons omgang/kjennskap med kriminelle tniljoer vil ikke
nødvendigvis bli svnliggjort på en poliriartcst.
Troms poliridistrikt ser frem til at også den sistnevnte problemstilling blir endelig avklart i
nær fremtid.
Troms politidistrikt
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