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HØRINGSSVAR  TIL FORSLAG OM  ENDRING  AV  ENERGILOVEN §  9-5

(INNHENTING  AV POLITIATTEST)

Det vises til høringsbrev fra Olje- og energidepartementet av 22.10.2018 med forslag om en
ny bestemmelse om innhenting av politiattest med hjemmel i energiloven  §  9-5 tredje Iedd.

Departementets forslag innebærer at beredskapsmyndigheten får hjemmel til å gi forskrift om
at enheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon kan kreve fremlagt
politiattester fra personer som skal få tilgang til klassifiserte anlegg. Utfyllende bestemmelser
om innhenting og bruk av politiattester forutsettes presisert i forskrift, og slike presiseringer
planlegges inntatt i forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen av
7. desember 2012 nr. 1157 (beredskapsforskriften).

Det er foreslått at  §  9-5 nytt tredje Iedd skal Iyde:

Beredskapsmyndigheten kan gi forskrift  om at KBO-enheter kan kreve at personer som
skal ha tilgang til anlegg eller annet som har vesentlig betydning for drift eller
gjenoppretting av eller sikkerhet i produksjon, omforming, overføring og fordeling av
elektrisk energi eller fjernvarme skal fremlegge ordinær politiattest.

Finnmark politidistrikt har gjennom Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester (PAK)
ansvaret for utstedelse av politiattester i Norge. Finnmark politidistrikt støtter begrunnelsen fra
Olje- og energidepartementet og har ikke innvendinger mot forslaget som sådan.

Vi vil imidlertid komme med en bemerkning knyttet til de foreslåtte endringene i
beredskapsforskriften slik de fremkommer i høringsdokument 6/2017 fra Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE), som er bakgrunnen for den foreslåtte endringen i energiloven  §  9-5.
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Det fremgår av høringsdokumentet side 61 at følgende tekst er foreslått i 

beredskapsforskriften § 6-7 tredje og fjerde ledd: 

 

For personer som skal få tilgang til anlegg, systemer eller annet som er klassifisert etter 

klasse 3 skal, i tillegg til kredittsjekk etter annet ledd, fremlegge politiattest. 

 

Bakgrunnssjekken etter første til tredje ledd skal brukes som grunnlag for å vurdere en 

persons egnethet til å få tilgang til klassifiserte anlegg, systemer eller annet. Det skal 

foretas ny vurdering hvert femte år.  

 

Finnmark politidistrikt foreslår at den endelige forskriftsteksten endres slik at det kommer klart 

frem at det kan kreves ordinær politiattest. Det fremgår videre av fjerde ledd at det skal 

foretas en ny vurdering hvert femte år. Ordlyden åpner imidlertid i utgangspunktet ikke for at 

det kan kreves ny politiattest i forbindelse med denne regodkjenningen.  

 

Politiet kan bare utstede politiattest når det foreligger hjemmel i lov eller i forskrift gitt i 

medhold av lov, jf. politiregisterloven § 36 første ledd nr.1. Politiattest kan bare brukes til å 

utelukke fysiske og juridiske personer fra stilling, virksomhet, aktivitet eller annen funksjon i 

visse tilfeller, jf. politiregisterloven § 37 første ledd, eller dersom folkerettslige forpliktelser 

krever dokumentasjon, jf. § 37 annet ledd. Sagt på en annen måte kan det bare utstedes 

politiattest til en person som legitimerer seg og kan dokumentere at vedkommende har fått 

tilbud om eller er innstilt til konkret stilling, virksomhet, verv og lignende, og det i lov eller i 

forskrift gitt i medhold av lov er stilt krav om fremleggelse av politiattest. Dette fremgår også 

av forarbeidene til politiregisterloven, Ot.prp. nr. 108 (2008-2009) kapittel 12.12. 

 

Etter fremvisning kan ikke oppdragsgiver rutinemessig kreve ny politiattest fra en som fortsatt 

innehar samme stilling/verv. Dette fremgår klart av forarbeidene til politiregisterloven, Ot.prp. 

nr. 108 (2008-2009) kapittel 12.10. Oppdragsgiver kan kun kreve ny politiattest hvis den 

ansatte er innstilt til eller har fått tilbud om en ny stilling/et nytt verv eller endrede 

arbeidsoppgaver som stiller krav om fremleggelse av politiattest.  

 

Selv om det ikke er hjemmel til å utstede en ny politiattest, har oppdragsgiver en annen 

mulighet for å få nye opplysninger av betydning fra politiet. Bruker av politiattesten har 

anledning til å begjære såkalt "fornyet vandelskontroll" av enkeltpersoner, jf. 

politiregisterloven § 43 og politiregisterforskriften kapittel 35. Dette vil si at de kan få utlevert 

opplysninger om eventuelle straffereaksjoner som er ilagt etter at politiattesten ble utstedt. 

Det kan ikke utleveres andre opplysninger enn de som fremgår av hjemmelsgrunnlaget for 

utstedelse av den opprinnelige attesten. Det fremgår imidlertid av forarbeidene til 

politiregisterforskriften § 35-1 annet ledd, PRE-2013-09-20-1097 kapittel 7.8.7 at fornyet 

vandelskontroll kan bare foretas overfor enkeltpersoner, for eksempel i de tilfeller hvor en 

arbeidsgiver har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye 

opplysninger av betydning hva gjelder vedkommendes vandel. Regelverket for fornyet 

vandelskontroll vurderes derfor å være mindre hensiktsmessig som hjemmelsgrunnlag for 

rutinemessig regodkjenning som det tas sikte på etter energiloven § 9-5 fjerde ledd og forslag 

til endringer i beredskapsforskriften § 6-7. 

 

Dersom departementet ønsker at ny politiattest skal kunne innhentes etter en gitt tidsperiode 

til bruk ved regodkjenning, anmoder Finnmark politidistrikt departementet om å vurdere å 

innta en ordlyd tilsvarende den som gjelder for søknad om løyve etter yrkestransportlova.  

 

Det fremgår av høringsdokumentet side 61 at følgende tekst er foreslått i
beredskapsforskriften § 6-7 tredje og fjerde ledd:

For personer som skal få tilgang til anlegg, systemer eller annet som er klassifisert etter
klasse 3 skal, i  tillegg til kredittsjekk etter annet ledd, fremlegge politiattest.

Bakgrunnssjekken etter første til tredje ledd skal brukes som grunnlag for å vurdere en
persons egnethet til å få tilgang til klassifiserte anlegg, systemer eller annet. Det skal
foretas ny vurdering hvert femte år.

Finnmark politidistrikt foreslår at den endelige forskriftsteksten endres slik at det kommer klart
frem at det kan kreves ordinær politiattest. Det fremgår videre av fjerde ledd at det skal
foretas en ny vurdering hvert femte år. Ordlyden åpner imidlertid i utgangspunktet ikke for at
det kan kreves ny politiattest i forbindelse med denne regodkjenningen.

Politiet kan bare utstede politiattest når det foreligger hjemmel i lov eller i forskrift gitt i
medhold av lov, jf. politiregisterloven § 36 første ledd nr.1. Politiattest kan bare brukes til å
utelukke fysiske og juridiske personer fra stilling, virksomhet, aktivitet eller annen funksjon i
visse tilfeller, jf. politiregisterloven § 37 første ledd, eller dersom folkerettslige forpliktelser
krever dokumentasjon, jf. § 37 annet Iedd. Sagt på en annen måte kan det bare utstedes
politiattest til en person som legitimerer seg og kan dokumentere at vedkommende har fått
tilbud om eller er innstilt til konkret stilling, virksomhet, verv og lignende, og det i lov eller i
forskrift gitt i medhold av lov er stilt krav om fremleggelse av politiattest. Dette fremgår også
av forarbeidene til politiregisterloven, Ot.prp. nr. 108 (2008-2009) kapittel 12.12.

Etter fremvisning kan ikke oppdragsgiver rutinemessig kreve ny politiattest fra en som fortsatt
innehar samme stilling/verv. Dette fremgår klart av forarbeidene til politiregisterloven, Ot.prp.
nr. 108 (2008-2009) kapittel 12.10. Oppdragsgiver kan kun kreve ny politiattest hvis den
ansatte er innstilt til eller har fått tilbud om en ny stilling/et nytt verv eller endrede
arbeidsoppgaver som stiller krav om fremleggelse av politiattest.

Selv om det ikke er hjemmel til å utstede en ny politiattest, har oppdragsgiver en annen

mulighet for å få nye opplysninger av betydning fra politiet. Bruker av politiattesten har
anledning til å begjære såkalt "fornyet vandelskontroll" av enkeltpersoner, jf.
politiregisterloven § 43 og politiregisterforskriften kapittel 35. Dette vil si at de kan få utlevert
opplysninger om eventuelle straffereaksjoner som er ilagt etter at politiattesten ble utstedt.

Det kan ikke utleveres andre opplysninger enn de som fremgår av hjemmelsgrunnlaget for
utstedelse av den opprinnelige attesten. Det fremgår imidlertid av forarbeidene til
politiregisterforskriften § 35-1 annet Iedd, PRE—2013—09—20—1097 kapittel 7.8.7 at fornyet

vandelskontroll kan bare foretas overfor enkeltpersoner, for eksempel i de tilfeller hvor en
arbeidsgiver har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye
opplysninger av betydning hva gjelder vedkommendes vandel. Regelverket for fornyet
vandelskontroll vurderes derfor å være mindre hensiktsmessig som hjemmelsgrunnlag for
rutinemessig regodkjenning som det tas sikte på etter energiloven § 9-5 fjerde Iedd og forslag
til endringer i beredskapsforskriften § 6-7.

Dersom departementet ønsker at ny politiattest skal kunne innhentes etter en gitt tidsperiode
til bruk ved regodkjenning, anmoder Finnmark politidistrikt departementet om å vurdere å
innta en ordlyd tilsvarende den som gjelder for søknad om løyve etter yrkestransportlova.
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Yrkestransportlova § 26 lyder: 

 

Det skal krevjast ordinær politiattest ved søknad om løyve etter denne lova, og etter at 

løyve er gitt etter ein tidsperiode som vert nærare fastsett av departementet. 

 

Selv om Samferdselsdepartementet ikke har fastsatt slik bestemmelse per i dag, så åpner 

bestemmelsen for at det kan bestemmes at det skal kreves ny politiattest etter et gitt tidsrom 

etter at løyve er gitt. En lignende ordlyd i lov og forskrift vil klargjøre at det er hjemmel til å 

innhente ny politiattest ved regodkjenning etter den foreslåtte beredskapsforskriften § 6-7 

fjerde ledd jf. tredje ledd.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ellen Katrine Hætta   

politimester   

 

Saksbehandler 

Christine Nilssen 

seniorrådgiver 

  

Yrkestransportlova  §  26 Iyder:

Det skal krevjast ordinær politiattest ved søknad om løyve etter denne lova, og etter at
løyve er gitt etter ein tidsperiode som vert nærare fastsett av departementet.

Selv om Samferdselsdepartementet ikke har fastsatt slik bestemmelse per i dag, så åpner

bestemmelsen for at det kan bestemmes at det skal kreves ny politiattest etter et gitt tidsrom

etter at løyve er gitt. En lignende ordlyd i lov og forskrift vil klargjøre at det er hjemmel til å
innhente ny politiattest ved regodkjenning etter den foreslåtte beredskapsforskriften § 6-7
fjerde Iedd jf. tredje Iedd.

Med hilsen

Ellen  Katrine  Hætta

politimester

Saksbehandler

Christine Nilssen
seniorrådgiver
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