
Vår saksbehandler

Anne-Wenche Eketuft Gilberg, tlf. 33412500

Justis- og politidepartementet

Postboks 8005 Dep
0030 Oslo

2 6 SEP2012

Direktoratet for 1  av 2
samfunnssikkerhet og beredskap Dokument dato

15.09.2011

Deres dato

15.06.2011

Vår referanse

2011/9126/EKAN

Deres referanse

201000188-

Forslag til politiregisterforskriften - anmodning om uttalelse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til høring vedr. politiregisterforskriften.

DSB har noen kommentarer til høringen. Det fremkommer av forslagets § 28-2 at det med politiattest
menes norsk politiattest. I kommentarene til denne bestemmelsen fremkommer det at alle
lovbestemmelser som hjemler utstedelse av politiattest må tolkes i samsvar med dette. Det fremkommer
videre at for utlendinger innebærer det at vandelskontrollen kun omfatter den tiden de har vært bosatt i
Norge.

DSB mener dette kan være et problem i forhold til håndtering av eksplosiv vare. Enhver håndtering av
eksplosiv vare reguleres av lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig
stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), som er utdypet i forskrift
26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften). Det fremkommer i
loven og flere steder i forskriften at det kreves politiattest for å kunne håndtere eksplosiv vare.

Det pekes for øvrig på EUs handlingsplan mot terror, hvor det ligger føringer om strengere kontroll med
personer som håndterer eksplosiv vare. I henhold til "Communication from the commission to the
european parliament and the council - on enhancing the security of explosives", fremkommer det forslag
om "improving the security vetting of personnel" (pkt 7.6). Dette fremkommer også av EUs
handlingsplan som er utarbeidet på bakgrunn av ovennevnte dokument, (objects 6, pkt 2.6.1). Det
fremkommer av disse dokumentene at EU mener det er nødvendig med en sikkerhetssjekk av alt
personell som gjennom jobben håndterer eksplosiv vare, og at dette gjelder alle som på en eller annen
måte håndterer eksplosiv vare. Brann- og eksplosjonsvernloven ble endret i 2009 på grunn av dette. Det
ble bl.a. tatt inne en hjeml for at virksomheter kan kreve politiattest når de ansetter personer som skal
håndtere eksplosiv vare. Det vises til Ot.prp. nr. 65 (2008-2009).

Videre har EU gjennom direktiv 2005/36 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner bestemt at personer
fra andre E0S-land skal få drive tilsvarende yrke i Norge. Dette er bl.a. implementer i norsk rett
gjennom eksplosivforskriften. Det vil si at personer fra andre EØS-land kan komme til Norge for å
gjennomføre sprengningsarbeid. For å få sprengningssertifikat i Norge kreves det politiattest. Det kreves
også politiattest for å kunne erverve og oppbevare eksplosiv vare i Norge.

I forslagets § 28-4 samt av politiregisterloven § 36, fremkommer det at det kan settes krav om botid.
Krav om botid kan være en løsning for de som kommer fra andre land enn E0S-landene. Men krav om
botid vil ikke være et lovlig krav når det gjelder personer fra andre EØS-land.

Det er viktig med en streng kontroll på hvem som håndterer eksplosiv vare. Hvis det ikke blir gitt
mulighet for å kreve politiattest fra andre E0S-land, vil det medføre at evn. kriminelle fra andre EØS-
land kan komme til Norge å få en lettere tilgang til eksplosiv vare. Det vil også medføre en
forskjellsbehandling i forhold til de som har bodd og oppholdt seg i Norge for en lengre periode, enten
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de har flyttet til Norge eller opprinnelig er norske statsborgere. Politiattesten for norske statsborgere som
har oppholdt seg i utlandet for en lengre periode vil også være mer ufullstendig enn for personer som
alltid har bodd i Norge.

I kommentarene til høringen henvises det til Ot.prpr. nr 108 punkt 12.2.6, hvor ovennevnte
problemstilling er diskutert. Det konkluderes der med at attester utstedt i andre E0S-land må likestilles
med norsk politiattest. DSB ser det som helt nødvendig at dette blir løsningen, og at det er mulighet for å
kreve politiattest fra andre EØS-land.
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