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Høring - utkast til ny postlov

Vi viser til høringsbrevav 22. oktober 2014.

Politidirektoratethar forelagthøringen for samtligepolitidistrikt,samt Kripos og økokrim.
Vi har mottatt høringssvarfra Kripos, som følgervecllagti kopi. Høringssvareter
innarbeidet i Politidirektoratetsuttalelse.

Innledning
De foreslåtteendringenei postloven vilgjennomføreEUs tredjepostdirektivi norsk rett,
noe som innebæreren full liberaliseringav det norskepostmarkedet.Formålet med loven er
blant annet å sikreposttjenester til overkommeligpris og effektivbruk av samfunnets
ressurser.Politidirektoratetvil bemerke at ønsket om konkurransei markedet ikke må gå på
bekostning av kriminalitetsbekjempelseog trygghetfor borgeme.

Postsendinger kan omfatte sensitivinformasjonellerha innhold av verdi som kan stjeles
ellermisbrukesog benyttes i kriminellvirksomhet.Dette kan væreverdipost og
rekommandert post, men også ordinærepostsendingerkan inneholdeverdidokumentersom
bankkort, pin-koder og pass.

Det faste omdelingspersonaletvil nødvendigvisgjennom sitt arbeide tilegnesegmye
informasjon om den enkeltepostmottaker, herunder om midlertidigfraværfra adresseni
forbindelsemed feriem.v. I tettsteder vil omdelingspersonaletha systemnøkkeltil avlåste
inngangsdørerog til postkasseanlegg.Landpostbudet tilbyrhele postens tjenestespekter,
både verditjenester,rekommanderte sendingerog banktjenester.Tilgangentil
postsendinger, informasjon og nøkler kan misbrukestil å utføre lovbrudd, eksempelvis
underslag,bedragerierog tyverier,herunder ID-tyverierog grovt tyveri/"innbrudd". Som
det fremgårav høringsnotatetvil noen stillingerha oppgaver som kan værekritiskeut fra et
samfunnssikkerhetsperspektiv,som eksempelnevnes stillingermed direkte tilgangtil
infrastruktur og poststrømtner som gjør det muligå spre farligekjemikalierellerandre
stoffer med stort skadepotensialgjennompostnettet
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Nytt lovverk og rutiner må utformes slikat det ikkemedfører økt risiko for kriminalitet.De
filtakog krav overfor tilbydernesom foreslåsi høringsforslagetsynesikkei tilstrekkeliggrad
å ivareta hensynet til å forebyggekriminalitetog opprette sikreposttjenester.

Det fremkommer for eksempelav høringsnotatetat for å leggetil rette for konkurranse i
det norske postmarkedet skalalletilbydereav posttjenester få tilgangtil avlåsteoppganger
og postkasseanlegg.I merknader til forskriftenfremkommerat det ikke er ønskeligå gi ut
nøkkelen til inngangsdørertil uautorisertefordi det kan føre til økt risiko for innbrudd.
For å få tillatelseav myndighetenmå tilbyderderfor filfredssfillekrav oppfylt i forskrift.
Dette gjelderkrav om internkontroll,sikkeroppbevaringav nøkler og koder og det kan
settes vilkårom at tilbyderkreverpolitiattestved nyansettelseri visse type stillinger.

Politidirektoratetvil i det følgendekommenterede deleneav lovforslagetsom omhandler
krav om politiattest,hjenunel for politiet til å undersøkepostsendinger,samt bestemtnelser
som kan få betydningfor personer som levermed adressesperre.

Krav om politiattest
Krav om politiattestkan i noen grad minskerisikoenfor misbrukav stilling,men med de
unntakene som oppstillesreduseresbetydningen.Forslagetinnebæreren inndelingmellom
tilfellerder det skalkrevesordinærpolitiattestetter politiregisterloven§ 40 og tilfellerhvor
det kan krevesuttømmende og utvidet politiattestetter politiregisterloven§ 41. For de
stillingenehvor det krevespolitiattester hovedregelenat det er ordinærpolitiattest som
kreves,og attesten er avgrensettil nærmereangittestraffebud.Uttømmende og utvidet
politiattest kan bare kreves fremlagti særligansvarsfullestillingersom krever en mer
kvalifisertgrad av tilliti markedet og hos publikum.Høringsforslagetpresisererat det ikke
er krav om plettfri vandel.Selvom tilbyderfor enkeltestillingerskalkrevepolitiattest,har
tilbyderadgangtil å ansette personer med "rulleblad"dersom tilbyderønsker det.
Politidirektoratetforutsetter at arbeideter organisertslikat kun personell som har et klart
tjenstligbehov får direkte tilgangtil verdipost ellerrekommandertesendingerellerfår
tilgangtil nøkler til avlåsteinngangsdører.For sliktpersonellmener direktoratetdet bør
vurderes å stilleskrav om uttømmende politiattestog plettfrivandel.

Kripos uttaler om dette i sin høringsuttalelse:

"Kripos er av den klareoppfatning at innhentingav ordinærpolitiattestikke bør
begrenses til de forhold som er opplisteti forslagets§ 33 annet ledd. Det visesblant
annet til at personer som er dømt for overtredelseromfattet av straffelovenskapittel
20, 21 og 22 om forbrytelsermed hensyntil familieforhold,forbrytelsermot den
personligefrihet, og forbrytelsermot liv,legemeog helbred,ikke bør ha tilgangtil
utleveringspostkasser,befatningmed behandlingav ellertilgangtil postsendinger
ellerinnholdet i sikkerdigitalposttjeneste.

Videre er det på bakgrunn av opplysningenesart og potensielleskadeomfangviktig
for Kripos at det krevesuttømmende og utvidetpolitiattestfor samtligeansatte som
har befatning med kode 6- og kode 7-opplysninger."

Politidirektorateter enigmed Kripos i at kravether bør skjerpes,og at ordinærpolitiattest
ikke bør begrenses til de forhold som er foreslått,men at man blant annet ogsåmå medta
overtredelseretter straffelovenskapittel20, 21 og 22. Videreer direktoratetenigmed
Kripos i at det viktigat det krevesuttømmende og utvidet politiattestfor samtligeansatte
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som har befatning med kode 6- og kode 7-opplysninger(adressesperrefor trusselutsatte).
Direktoratet bemerker at dette ogsåbør gjeldeeierog ledelsehos tilbyder.

Hjemmel for politiets adgang til å undersøke postsendinger uten å åpne dem
Dagens postlov § 13 inneholder en bestemmelseom at taushetspliktenikkeer til hinder for
at politiet undersøker om postsendinginneholdernarkotikauten å åpne den. I forslagettil
ny postlov § 31 er ikkepolitietuttrykkelignevnt. Vi vil bemerke at man bør vurdere å
videreføre dagensbestemmelseslikat politietsadgangtil å føre kontroll med mistenkelige
pakker får en klarhjemmel.Omsetning av narkotikaskjeri økende grad på internett. Over
flere år har vi sett at narkotikabestillesfra nettsteder/-butikker i utlandet og stoffet sendes
til mottaker via post eventueltmed kurerforsendelse.Selvom det ofte er Tollvesenetsom
avdekkersaken, fremstår det som lite hensiktsmessigå fierneen hjemmelfor politietpå et
område hvor kriminalitetener økende.Trendrapport 2015 fra Kripos "Den organiserte
kriminaliteteni Norge" viser at nye psykoaktivesubstanser (NPS)søker å etterligneeffekten
av alleredekontrollertenarkotiskestoffer.Rapporten viser at i 2013rapporterte samtlige
politidistriktom sakerknyttet til NPS på Internett med forsendelseper post.

Kripos fremholder ogsåi sin uttalelseat det er viktigat taushetspliktenetter postloven ikke
er til hinder for politietsmulighettil å undersøke postsendingeruten å åpne dem. Kripos
påpeker at dagensbestemmelsei postloven gir politiet en undersøkelsesadgangsom er
uavhengigav om det foreliggernoen mistankei det enkeltetilfellet.Denne mulighetenbør
videreføres,også i ny postlov. Kripos uttalervidereat de er tillagtansvaret for å være det
nasjonalekontaktpunkt for rapporteringav mistenkeligetransaksjonermed hensyn til
bombekjemikalier,og at uten en videreføringav dagenshjemmelvil Kripos' mulighet for å
følgeopp dette særskilteansvaretbli vanskeliggjort.

Politidirektoratetstøtter Kripos her, og understrekerbetydningenav at hjemmelenogså bør
dekke kontroll med bombekjemikalier.

Adressesperre forbeskyttelse av trusselutsattepersoner
Som et resultat av regjeringenshandlingsplanmot vold i nærerelasjoner2008-2011,del A,
ble politiet ved forskrift 25. september 2012nr. 909med virkningfra 1. november 2012
tillagtbeslutningsmyndighetenfor adressesperrei folkeregisteret.Det følgernå av forskrift
om folkeregistrering§ 3-2 nr. 10 at adressesperringsom er hjemleti beskyttelsesinstruksen,
med unntak for barnevernssaker,skalregistrerespå grunnlagav meldingfra Kripos. Kripos
er også nasjonaltkontaktpunkt for adressesperre,og forvalterog utvikleradressesperresom
metode.

Adressesperreer et tiltak som kan iverksettesfor å beskyttetrusselutsattepersoner. At en
person er trusselutsattvil si at personen står i fare for å bli utsatt for alvorligkriminalitet
rettet mot liv,helse ellerfrihet.Det kan typiskvære snakkom vitner, informanter og ofre
for æresrelatertvold ellervold i nærerelasjoner.

Kripos påpeker i sin uttalelseat det gjøres oppmerksompå at begrepet «hemmeligadresse»,
som er et begrep som benyttes i utkastet til ny postlov, ikkebenyttesi politietsarbeidmed
beskyttelseav trusselutsattepersoner. Etter Kripos' oppfatningbør det derfor hellerikke
benyttes i ny postlov.

Det fmnes to typer adressesperre.Adressesperrekode 7 innebærerat den trusselutsattes
adresseikke skalutgis til private.Adresseopplysrfingerer likeveltilgjengeligfor alle
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offentligemyndighetersom har tilgangtil opplysningerfra folkeregisteret,ellerfra kopiene
hos offentligemyndigheterelleren av distributøreneav folkeregisteret.Kode 7-
adresseopplysningerer gradert FORTROLIG i henhold til beskyttelsesinstruksen.

En adressesperrekode 6 innebærerat opplysningerom adressei utgangspunktetikke skal
utgis til noen. Personer med adressesperrekode 6 vilved overføringav folkeregisterkopiene
til distributørenevære registrertmed en adressesom tilhørerKripos. Personellved Kripos
videresenderinnkommet post til rett mottaker.Den reelleadressenfmnesbare i en del av
folkeregistersystemetsom kun er tilgjengeligfor Skatteetaten.Det er kun autoriserte
personer i Skattedirektoratetsom har tilgangtil den reelleadressen.En adressesperrekode 6
skalikkevære et hjelpemiddeltil å unndra segkontakt med offentligemyndigheter.Kripos
bistår offentligemyndighetermed å oppnå kontaktmed personer med adressesperrekode
6. Kode 6-adresseopplysningerer gradert STRENGT FORTROLIG i henhold til
beskyttelsesinstruksen.

Slikdet er i dag må imidlertidtrusselutsattepersoner med adressesperremelde sin reelle
adresse til Posten Norge for å kunne motta post. Dette er fordi Posten Norge ikke
videreformidlerpost til adressersom ikke er registreti deres adresseregistre(noe den reelle
adressen ikke er, da denne bare ftnnesi en del av folkeregistersystemetsom er kun er
tilgjengeligfor Skatteetaten).Postadressenvil erfaringsmessigvære likboligadressen,eller
være en postboks i en viss nærhet av boligadressen.Slikblir den trusselutsattesidentitet
knyttet til enten en adresseellertil en postboks innenfor et litegeografiskområde.

Av hensyn til sikkerhetentil trusselutsattepersoner påpeker Kripos at det er sværtviktigat
tilgangentil og mulighetenfor distribusjonav sperredeadresseopplysningerbegrenses.
Kripos har i sin uttalelsekommentert de enkelteforslagenei lovutkastet 31, 32 og 40 opp
mot kode 6-opplysninger.Politidirektoratetvisertil Kripos' uttalelsepå side 3.

Politidirektorateter enigmed Kripos at av hensyntil sikkerhetentil trusselutsattepersoner
er det sværtviktigat tilgangentil og mulighetenfor distribusjonav sperrede
adresseopplysningerbegrenses.Kripos har i sinuttalelseforutsatt at de som nasjonalt
kontaktpunkt for adressesperre,og forvalterog utviklerav adressesperresom metode,
rådføres i det videre arbeidetmed ny lov med hensyntil hvilkekrav som må stillestil
behandlingenav kode 6--og kode 7-opplysninger.Politidirektoratetber om at Kripos blir
kontaktet ved det videre arbeidet slikde selv forespeiler.

Med hilsen

J04411-14^
Atle atthiesen te( KristineLangkaas
fung.avdelingsdirektør sekonsrjef

Saksbehandler: Kopi til: Vedlegg:
Bente Storruste Justis- og Kripos' høringsuttalelse av
Tlf: 23364223 beredskapsdepartementet 19. 01.2015
Tone Grova Oppedal
Tlf: 23 36 43 35
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