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Forslag til politiregisterforskriften  -  Høring

Vi viser til brev av 15. juni 2011 med vedlegg angående ovennevnte.

Saken har vært forelagt Samferdselsdepartementets underliggende etater —
Jernbaneverket, Luftfartsverket, Statens jernbanetilsyn, Statens havarikommisjon for
transport, Post- og teletilsynet og Statens vegvesen Vegdirektoratet.

Vedlagt oversendes kopier av uttalelser fra Statens jernbanetilsyn, Luftfartstilsynet,
Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet.

Samferdselsdepartementet har følgende kommentarer:

Til høringsnotat punkt 6.5.11
Vi viser til uttalelsene fra  Statens jernbanetilsyn  og  Luftfartstilsynet  som innenfor sine
respektive regelverk har krav til god vandel. For å dokumentere at kravene til vandel er
oppfylt, må det fremlegges politiattest. Politiattesten inngår dermed i saksdokumentene
innenfor de to tilsynenes fagområder.

Samferdselsdepartementet  ber Justisdepartementet vurdere hvordan lovbestemte krav til
vandel, og de to tilsynenes behov for dokumentasjon på at kravet er oppfylt, kan
reguleres uten å komme i konflikt med politiregisterforskriften.

Når det gjelder forholdet til yrkestransportloven og vandelskontroll i samband med
forvaltning av de ulike løyveordningene etter denne loven, viser vi til vår uttalelse av 24.
juni 2010 i forbindelse med høringen av forslag til endringer i reglene om politiattest og
utlevering av opplysninger fra politiet som følge av ny politiregisterlov.
Samferdselsdepartementet legger til grunn at ordningen med at innehavere av løyve
selv skal fremlegge ny politiattest hvert 5. år, jfr. yrkestransportlovens § 26 jfr.
yrkestransportforskriftens § 6 ikke faller inn under politiregisterlovens § 43 og forslaget
til forskrift kap. 35. Det er i høringsutkastet varslet en senere høring av andre deler av
forslaget til ny politiregisterforskrift. Det vises i denne sammenheng bl.a. til kap. 9 om
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utlevering av opplysninger. Gjeldende regler i påtaleinstruksen kap. 5 er et verktøy for
den vandelsvurdering som løyvemyndigheten skal gjøre etter yrkestransportloven og
som også følger av forpliktelser etter EØS-avtalen. Vi har i denne sammenheng merket
oss at Justisdepartementet har varslet en videreføring av regelverket på dette punkt.

I lys av forannevnte har vi ikke merknader til forslag til politiregisterforskrift.

Samferdselsdepartementet minner for øvrig om at nye forordninger vedtatt i EU på
vegtransportsektoren medfører krav til utveksling av opplysninger om lovbrudd mellom
medlemslandene med krav til etablering av nasjonale registre. Vi viser i denne
sammenheng til vårt brev til Justisdepartementet 15. april 2010 (se vedlagte kopi) og
senere møte med Justisdepartementet og Politidirektoratet om dette. Forordningene er
ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, og vi vil derfor måtte komme tilbake til hvilke
regelverksendringer som vil være nødvendige ved implementering i norsk rett.

Til høringsnotatet pkt. 6.7.2.3
Det er gjort særskilt oppmerksom på at adgangen til å søke i motorvognregistre, jf.
section 3, Art. 12 i rådsbeslutningen, ikke er tatt inn i forskriften § 66-3, idet
gjennomføring av denne bestemmelsen sorterer under Samferdselsdepartementet. Vi
deler denne vurderingen og viser til at  Vegdirektoratet i sin høringsuttalelse opplyser at
Eucaris-systemet vil bli brukt til utveksling av kjøretøysopplysninger mv. Norsk
tiltredelse til Eucaris-konvensjonen er pt ikke avklart. Før slik avklaring har funnet sted,
inkludert hvordan regelverket skal gjennomføres i norsk rett, er det ikke naturlig at
slikt søk eventuelt reguleres i ny politiregisterforskrift. Vi viser for øvrig til
Vegdirektoratets uttalelse.

Til høringsnotatet pkt. 6.2.2, merknaden til forskriften  §  3-1
Vi viser til  Post og -teletilsynets uttalelse og slutter oss i det vesentlige til denne.

Med hilsen

Karl Halvorsen e.f.
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