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Politiregisterforskriften  -  høringsuttalelse

Det vises til høringsbrev datert 15. februar 2012 vedrørende høring av utkast til politiregisterforskrift.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har følgende kommentarer til forskriftsutkastet:

§ 28-2 Generelt om politiattest
DSB ønsker først å knytte noen kommentarer til høringen av de første syv delene og spesielt
§§ 28-2 og 28-4 sammenholdt med politiregisterloven § 36. DSB registrerer at bestemmelsene i
forskriftsutkastet er uendret. Det vises i den forbindelse til DSBs høringsuttalelse datert 15. september
2011 (vedlagt) hvor bestemmelsene ble kommentert. Det vises også til telefonsamtale 28. mars 2012
mellom Sylvia Peters og Cecilie Magnussen.

DSB har forståelse for at det foreligger grunner til at regimet er lagt opp slik det er, men ønsker å
understreke behovet for å kreve politiattest fra de som skal håndtere eksplosiv vare, uavhengig av hvilket
land de kommer fra. Da DSBs regelverk ikke har krav om botid og flertallet av søkerne ikke har
oppholdt seg i Norge tidligere, har DSB behov for at det fremlegges politiattest fra søkerens hjemland.

Av Ot.prp. nr. 108 (2008-2009) punkt 12.2.6 fremgår det som sagt at, i henhold til EØS-avtalen, skal
ikke EØS-borgere diskrimineres på noen måte, og man må godta attester utstedt i deres hjemland.
Videre at en regel om krav til minimum botid derfor vil ha sin primære funksjon overfor personer som
kommer fra land utenfor E0S-området.

I tillegg vil krav om fremleggelse av politiattest fra hjemlandet, dersom det fremgår av bestemmelser
Norge er forpliktet til å følge, ha forrang, noe som også ble nevnt i telefonsamtalen. I henhold til direktiv
2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner artikkel 7 nr. 2 bokstav e kan man av den som
ønsker å jobbe midlertidig i Norge, kreve blant annet før tjenesten ytes, dokumentasjon på at
vedkommende ikke er dømt for noe straffbart forhold, for yrker innenfor sikkerhetsbransjen, der
medlemsstaten krever dette for egne borgere. Tilsvarende for den som skal etablere seg fast jf. artikkel
50 nr. 1 første og andre ledd jf. vedlegg VII nr. 1 bokstav d. Direktivets bestemmelser er blant annet
implementert i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

På den bakgrunn vil DSB fortsette å kreve politiattest fra EØS-borgeres hjemland der det er naturlig. For
søkere fra utenfor EØS-området bør det foretas en nærmere vurdering av hvordan disse kan reguleres i
spesiallovgivningen for å ivareta forholdet til politiregisterloven med forskrift.

§ 9-6 Utlevering av opplysninger til andre offentlige organer i deres interesse
DSB ser det som hensiktsmessig å bli oppført på listen og har følgende forslag til tekst:
"Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å fremme direktoratets oppgaver etter brann- og
eksplosjonsvernloven med forskrifter, produktkontrolloven med forskrifter og el-tilsynsloven med
forskrifter".
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§ 44-12 Sperring av nærmere bestemte opplysninger
DSB er i all hovedsak enig i argumentene for å innføre regler om sperring i reaksjonsregisteret og slutter
seg til forslaget.
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Forslag tU politiregisterforskriften - anmodning om uttalelse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til høring vedr. politiregisterforskriften.

DSB har noen kommentarer til høringen. Det fremkommer av forslagets § 28-2 at det med politiattest
menes norsk politiattest. I kommentarene til denne bestemmelsen fremkommer det at alle
lovbestemmelser som hjemler utstedelse av politiattest må tolkes i samsvar med dette. Det fremkommer
videre at for utlendinger innebærer det at vandelskontrollen kun omfatter den tiden de har vært bosatt i
Norge.

DSB mener dette kan være et problem i forhold til håndtering av eksplosiv vare Enhver håndtering av
eksplosiv vare reguleres av lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig
stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), som er utdypet i forskrift
26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften). Det fremkommer i
loven og flere steder i forskriften at det kreves politiattest for å kunne håndtere eksplosiv vare.

Det pekes for øvrig på EUs handlingsplan mot terror, hvor det ligger føringer om strengere kontroll med
personer som håndterer eksplosiv vare. I henhold til "Communication from the commission to the
european parliament and the council - on enhancing the security of explosives", fremkommer det forslag
om "improving the security vetting of personnel" (pkt 7.6). Dette fremkommer også av EUs
handlingsplan som er utarbeidet på bakgrunn av ovennevnte dokument, (objects 6, pkt 2.6.1). Det
fremkommer av disse dokumentene at EU mener det er nødvendig med en sikkerhetssjekk av alt
personell som gjennom jobben håndterer eksplosiv vare, og at dette gjelder  alle  som på en eller annen
måte håndterer eksplosiv vare. Brann- og eksplosjonsvernloven ble endret i 2009 på grunn av dette. Det
ble bl.a. tatt inne en hjeml for at virksomheter kan kreve politiattest når de ansetter personer som skal
håndtere eksplosiv vare. Det vises til Ot.prp. nr. 65 (2008-2009).

Videre har EU gjennom direktiv 2005/36 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner bestemt at personer
fra andre EØS-land skal få drive tilsvarende yrke i Norge. Dette er bl.a. implementer i norsk rett
gjennom eksplosivforskriften. Det vil si at personer fra andre E0S-land kan komme til Norge for å
gjennomføre sprengningsarbeid. For å få sprengningssertifikat i Norge kreves det politiattest. Det kreves
også politiattest for å kunne erverve og oppbevare eksplosiv vare i Norge.

I forslagets § 28-4 samt av politiregisterloven § 36, fremkommer det at det kan settes krav om botid.
Krav om botid kan være en løsning for de som kommer fra andre land enn E0S-landene. Men krav om
botid vil ikke være et lovlig krav når det gjelder personer fra andre EØS-land.

Det er viktig med en streng kontroll på hvem som håndterer eksplosiv vare. Hvis det ikke blir gitt
mulighet for å kreve politiattest fra andre EØS-land, vil det medføre at evn. kriminelle fra andre EØS-
land kan komme til Norge å få en lettere tilgang til eksplosiv vare. Det vil også medføre en
forskjellsbehandling i forhold til de som har bodd og oppholdt seg i Norge for en lengre periode, enten
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de har flyttet til Norge eller opprinnelig er norske statsborgere. Politiattesten for norske statsborgere som
har oppholdt seg i utlandet for en lengre periode vil også være mer ufullstendig enn for personer som
alltid har bodd i Norge.

I kommentarene til høringen henvises det til Ot.prpr. nr 108 punkt 12.2.6, hvor ovennevnte
problemstilling er diskutert. Det konkluderes der med at attester utstedt i andre E0S-land må likestilles
med norsk politiattest. DSB ser det som helt nødvendig at dette blir løsningen, og at det er mulighet for å
kreve politiattest fra andre E0S-land.
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