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Statnetts høringssvar på forslag til endring av energiloven § 9-5 

(innhenting av politiattest)  

Viser til departementets høringsforslag på endring i energilovens § 9-5 

(innhenting av politiattest). 



Statnett mener generelt at det er riktig at det skal gjennomføres 

bakgrunnssjekk av personell som arbeider i kritiske anlegg og systemer. 

Samtidig mener Statnett at det å kreve at KBO-enhetene selv skal vurdere 

ansattes og innleides skikkethet basert på politiattest (og kredittvurdering) gir 

unødig stor administrativ byrde for KBO-enheten sett opp mot gevinsten det 

potensielt gir. Videre at dette kan gi ulik praksis med hensyn til vurdering av 

skikkethet mellom ulike selskaper. Det reises i den sammenheng spørsmål om 

likebehandling, og ivaretakelse av den enkeltes rettssikkerhet. Statnett ser at: 

1. Politiets sikkerhetstjeneste og Etterretningstjenesten er tydelige på at 

det er den fremmedstatlige etterretningstrusselen rettet mot kritisk 

infrastruktur som er den alvorligste. Forslaget om politiattest er ikke et 

egnet virkemiddel for å redusere eller avverge denne risikoen. 

  

2. Det reises spørsmål ved om KBO-enhetene har kompetanse til å 

vurdere hvilke straffbare forhold og forseelser som skal hindre adgang 

til klassifiserte anlegg. Hver person og sak vil være unik, og merknader i 

politiattesten/kredittvurderingen vil føre til krevende vurderinger. Dersom 

et selskap velger å gå til det skritt å flytte en ansatt, endre 

arbeidsoppgaver, eller i ytterste konsekvens bringe arbeidsforholdet til 

opphør på bakgrunn av funn i politiattest vil det bli krevende å bevise 

avgjørelsens legitimitet overfor arbeidstaker og fagforening, og i en 

eventuell rettsak. 

Statnett ser det derfor som mer hensiktsmessig at kraftforsyningen i større 

grad enn i dag får hjemmel til å sikkerhetsklarere personell i stedet for å kreve 

politiattest i energiloven med forskrift. Dette vil gi en høyere grad av sikkerhet 

mot innsidetrusselen. I tillegg vil vurdering av skikkethet flyttes fra den enkelte 

KBO-enhet til en kompetent myndighet som arbeider etter omforente og like 

kriterier på tvers av de ulike KBO-enhetene. 

Med vennlig hilsen 

   



Kjetil Sørli 

Beredskapskoordinator / Seksjonsleder 

- 

  
 

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 

www.regjeringen.no. 
 

 


