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Høring - Forslag til endring av tobakksloven - Helse - og omsorgsdepartementet

Det vises til Deres høringsbrev med forslag til endringer i tobakksskadeloven av 13.januar
2012.

Lovutkastet retter seg i hovedsak mot bevillingshavere. Dette vil være næringsdrivende, og vil
i så måte falle utenfor personopplysningslovens saklige virkeområde, se
personopplysningsloven § 3, første ledd, bokstav a) jf. § 2, første ledd nr. 1.
Personopplysningslovens virkeområde gjelder bare registreringer av fysiske personer.
Imidlertid retter lovutkastets § 30 , om krav til vandel, seg også mot enkeltpersoner (fysiske
personer). Datatilsynets merknader vil således bare omfatte utkastets § 30.

Datatilsynet har ingen merknader til at § 30 omfatter både bevillingshaver og personer med
vesentlig innflytelse på virksomheten, slik dette er deflnert i § 30 første og andre ledd.
Derimot finner Datatilsynet det unaturlig at det også kan innhentes vandelsattest på
"personens nærstående" uten at dette har relasjoner til driften av virksomheten. Mens det i
forhold til bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse på virksomheten skal
innhentes vandelsattest, skal det i forhold til nærstående være en skjønnsmessig vurdering
hvorvidt vandelsattest skal innhentes. Det er uheldig at personlige forhold uten
forretningsmessig tilknytning til virksomheten skal kunne medføre at det innhentes
politiattest.

I bestemmelsens fjerde ledd heter det: "Ved vurderingen av bevillingshavers og andre
personers vandel etter første ledd kan det ikke tas hensyn til forhold som er eldre enn 10 år".
Datati1synetflnner denne bestemmelsen noe unyansert. Slik bestemmelsen fremstår innebærer
den at ethvert forhold vil kunne bli anvendt i en vandelsattest i inntil 10 år. Dette er høyst
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urimelig i forhold til mindre lovbrudd hvor reaksjonen er forelegg. Tilsynet ber departementet
se nærmere på dette, og vil anbefale at man legger politiregisterlovens § 40 til grunn ved
vurderingen av hvilke forhold som skal med på en ordinær politiattest.
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