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Politihøgskolen viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15.02.2012 vedrørende
ovennevnte. Politihøgskolen har følgende kommentarer:

Til utkastet 8-1 "Hvem kan is til an rett til direkte s k
For ordens skyld bemerker Politihøgskolen at våre ansatte er ansatt i politiet og som sådan
oppfyller grunnvilkåret i bestemmelsen. Det er ikke for vår del nødvendig å skrive dette inn i
teksten siden det følger av en naturlig ordlydstolking, men det er naturlig at det er nevnt i
merknadene.

Til utkastet 8-2 "Til hvilke formål til an kan is"
Det er viktig for Politihøgskolen at noen av våre ansatte kan ha tilgang til registrene både til
vandelskontroll av søkere (jf. politiloven § 24 c) og til utdanning i politioppgaver.

Når det gjelder ansattes tilgang til registrene til vandelskontroll av søkere, vises det til
Politihøgskolens høringsuttalelse datert 20.01.2012. Politihøgskolen har som kjent hjemmel i
politiloven § 24 b til å innhente opplysninger om henlagte straffesaker eller andre forhold som
kan ha betydning for søkerens skikkethet.

I NOU 2003: 21 s. 255 uttalte politiregisterutvalget seg positivt om Politihøgskolens behov for
å foreta en skikkethetsvurdering. I Ot.prp. nr. 108 (2008-2009) s. 191 fremholdt
departementet:

"Hva gjelder reglene om skikkethetsvurdering finner departementet ikke å kunne slutte seg til utvalgets

anbefaling og det foreslås at denne formen for vandelskontroll bortfaller. I denne sammenheng må det

imidlertid presiseres at dette ikke medfører endringer i forhold til den skikkethetsvurderingen politiet selv

foretar, som for eksempel i forbindelse med våpen- og førerkortsaker."

Reglene om Politihøgskolens adgang til å foreta skikkethetskontroll ved opptak ble innført i
2004, altså etter at utvalget leverte sin utredning. Vi forutsetter at Politihøgskolens adgang til
å innhente de nødvendige opplysninger vil bestå.
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Spørsmålet er dermed hvordan Politihøgskolens stilling mest hensiktsmessig kan reguleres.

Etter forskriftsutkastet § 1-3 nr. 4 skal politiregisterloven gjelde også "når politiet og
påtalemyndigheten, herunder Statens Innkrevingssentral, behandler opplysninger i medhold
av spesiallovgivning så langt ikke annet følger av spesiallovgivningen som regulerer
behandlingsmåten".

Vi antar at forskriftsutkastet dekker også Politihøgskolens vandels- og skikkethetskontroll. For
ordens skyld foreslår vi likevel at det blir klargjort i utkastet - og eventuelt i merknadene - at
Politihøgskolens vandels- og skikkethetskontroll omfattes. - Hvis departementet mener at
reguleringen vil passe bedre i en annen bestemmelse, har vi ikke innsigelser til det, forutsatt
at dagens adgang opprettholdes.

Dersom Politihøgskolen ikke selv skulle kunne foreta vandelskontrollen, ville det medføre
betydelige administrative endringer både ved Politihøgskolen og ved eventuelle andre
politidistrikter som da måtte bistå Politihøgskolen.

For å få opptak til bachelor i politiutdanningen er ett av de formelle opptakskravene at
søkerne har plettfri vandel, jf. Politiloven § 24 og rundskriv av 23.03.2009 fra
Politidirektoratet - "Vandelskrav ved opptak til Politihøgskolen- innhenting av politiattest for
søkere."

Politihøgskolen ved Seksjon for opptak og rekruttering har to polititjenestemenn tilsatt ved
seksjonen. En av oppgavene deres er å sjekke vandel på søkere som oppfyller de øvrige
formelle kravene for opptak. Vandelssjekk blir alltid utført av politiansatte som har de
nødvendige godkjenningene for bruk av de systemer som trengs for å innhente slike
opplysninger. Dette er et omfattende arbeid som de politiansatte bruker mye tid på, og som
må gjøres innenfor en kort tidsperiode da opptak til Politihøgskolen er en omfattende prosess.
Søknadsfrist til utdanningen er 1. mars, og vandelssjekk foregår fra medio mars til 1. mai.
Vandelssjekk gjøres via politiets sentrale systemer.

Informasjonen som de politiansatte finner i de sentrale systemene blir gitt til
opptaksnemndene. Det er til slutt de som avgjør om søker skal få komme videre i
opptaksprosessen; møte til fysiske tester og intervju.

For å dokumentere plettfri vandel og få opptak til politiutdanningen må også søkerne innhente
utvidet politiattest. I forbindelse med innkalling til de fysiske testene får søkerne et brev
tilsendt hvor de blir bedt om å ta kontakt med politidistriktet på hjemstedet, legge fram
brevet fra Politihøgskolen og be om utvidet politiattest. Søkerne sender/leverer politiattesten
til oss. Denne blir lagt i søkermappen som oppbevares i et låsbart arkivskap. Etter at opptaket
er ferdigkjørt, blir alle politiattestene makulert. Attestene blir på denne måten benyttet til det
formål de er innhentet for.

Når det gjelder ansattes tilgang til registrene til utdanning til politioppgaver er viktig at
Politihøgskolens lærere og instruktører har tilgang til politiets registre. På den måten kan de
holde seg oppdaterte og dermed sikre god kvalitet i undervisningen. Det er også viktig at de
som veileder studenter under praksisåret har tilgang til dette formålet. En kan også tenke seg
at videreopplæring skjer overfor allerede utdannede tjenestemenn. Instruktørers og læreres
tilgang til registre må anses som et tjenestemessig behov, jf. politiregisterloven § 21.
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Da vil ikke den foreslåtte ordlyden være tilstrekkelig. Vi foreslår at forskriften § 8-2 første
ledd kan lyde slik:

§ 8-2 Til hvilke formål tilgang kan gis
Tilgang til opplysninger til ansatte i politiet og påtalemyndigheten kan kun gis til politimessige formål, jf.
politiregisterloven § 2 nr. 13, for å ivareta bestemmelsene om informasjonssikkerhet, jf.
politiregisterloven §  15, for  å utføre oppgaver knyttet til vandelskontroll, jf.  politiregisterloven  kapittel  7
og til utdanning i politioppgaver, jf. politiregisterloven § 21.

Spørsmål om studenters tilgang til opplysninger i registrene i opplæringsøyemed er en aktuell
problemstilling, både i grunnutdanningen og i etter- og videreutdanninger. Når det gjelder
etter- og videreutdanninger, gis tilbud om studieplass også til ansatte i
samarbeidsinstitusjoner. Dette gjelder for ekstempel ansatte i Forsvaret, Brannvesenet,
Tolletaten, Skattetaten og Fiskeridirektoratet. Politihøgskolen vil komme tilbake til disse
problemstillingene på et senere tidspunkt, eventuelt med forslag til lovendring.

Avslutningsvis vil Politihøgskolen bemerke at flere sentrale spørsmål er overlatt til forskriften
uten nærmere drøftelse i proposisjonen. Merknadene til forskriften er korte og til dels lite
presise. Dette krever detaljerte retningslinjer for de skjønnsmessige vurderingstemaene som
skal anvendes i praksis.

Med hil
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