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HØRING - HJEMMEL TIL Å INNHENTE POLITIATTEST FOR ANSATTE
OG ANDRE MED TJENESTE FOR NORGES BANK

Vi viser til Deres brev av 22.08.2005.

Datatilsynet har forståelse for at man ønsker å opprettholde og utvide regler som er
egnet til å bevare sikkerheten ved Norges Bank. Datatilsynet har ingen preferanser i
forhold til ordlyden i de to forslagene.

Datatilsynet noterer at det ikke er gjort noen begrensning i hvilke straffbare forhold
som skal fremgå av politiattesten eller hvor langt tilbake i tid attesten skal gå. Den skal
tvert imot være uttømmende. Datatilsynet vil understreke at attesten kun bør vise
forhold knyttet til økonomisk kriminalitet og vinningskriminalitet, da det antas at det
er forhold av dette slaget det vil være aktuelt å vektlegge. Det bør også settes en nedre
grense for hvilken type saker som skal fremgå av attesten slik at kun forhold av den
alvorlighetsgrad som det er relevant å legge vekt på fremgår. Det er videre viktig med
en tidsbegrensning, slik at "ungdomssynder " som en person har sonet, ikke skal hefte
ved vedkommende unødvendig lenge. En hjemmel til å kreve fremlagt uttømmende
politiattest, slik som foreslått, vil innebære en hjemmel til å kreve fremlagt det som i
denne sammenheng vil være overskuddsinformasjon.

Bestemmelsene gir Hovedstyret kompetanse til å bestemme at politiattestattest må
fremlegges. De sier imidlertid ikke noe om hvem attesten skal fremlegges for. Det er
åpenbart at ikke enhver person involvert i personaladministrasjonen skal kunne kreve
fremleggelse. Det er nødvendig å presisere dette i loven eller i merknader til loven.

Det er viktig at opplysninger om eventuelle straffbare forhold ikke kommer på avveie.
Det er derfor essensielt at det utarbeides rutiner for makulering av attestene så snart
den nødvendige vurderingen er foretatt. Det vises i denne anledning til bestemmelsen i
forskrifter om strafferegistrering 20. desember 1974 nr. 4 § 20.
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Datatilsynet har ingen øvrige merknader.
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Kopi: Moderniseringsdepartementet
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