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Nasjonalsikkerhetsmyndighet
(NSM) visertil Deres brevav 30.08.05 der det bes om
merknader til forslagene om å skaffe hjemmel til å innhente politiattest for ansatte og andre

medtjenesteforNorgesBank.
NSM ønsker i den sammenheng å påpeke tre ulike forhold knyttet til forslagene. Dette
gjelder mangelen på retningslinjer/ relevanskrlterieri forhold til den enkeltes rettssikkerhet,
svakhetene med politiattester og til slutt forholdettil objektsikkerhetog sikkerhetsloven.
Mangelen på retningslinjer /relevanskriterier i forhold til den enkeltes rettssikkerhet
NSM savner en nærmere redegjørelse for hvordan en politiattest skal leses , hva som er
relevant å vektlegge og hvilke konsekvenser de ulike forholdene skal få for den enkelte
ansa tte/jobbsøker. Det må foreligge forutberegnelighet for de involverte på begge sider. Det
er viktigåfastse tte hva som kan vektlegges og hvilken konsekvens forholdet vil få. Det må
tas stilling til om alle opplysninger i attesten skal ha like stor betydning, om brudd på noen
straffebestemmelser skal bety mer enn andre, om alderen på opplysningene skal ha
relevansosv.
Svakheten ved en politiattest
NSM er utøvende myndighet i forhold til sikkerhetsloven. Denne har streng og detaljert
regulering knyttet til sikkerhetsklareringen . En sikkerhetsklarering skal bare gis dersom det
ikke foreligger rimelig tvil om vedkommendessikkerhetsmessigeskikkethet, jf
sikkerhetsloven § 21. I vurderingen av den sikkerhetsmessige skikketheten inngår en rekke
forhold, hvorav straffbare handlinger er ett av elementene . I tillegg er det bla fokus på forhold
som kan lede til at en person kan utsettes for trusler , som igjen kan innebære at
vedkommende vil handle i strid med sikkerhetsmessigeinteresser. Videre er det også fokus
på misbruk av alkohol eller andre rusmidler, samt økonomiske forhold som kan friste til
utroskap . Det er en rekke registre som vil være kilder i arbeidet med å avdekke den
sikkerhetsmessige skikketheten.
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NSMpåpeker dette for å synliggjørede åpenbare svakhetene det Innebærer å basere
sikkerhetsmessig tillitutelukkende på en politiattest. l en slik attest vil det bare fremkomme
forhold som er avgjort ved dom eller forelegg. Spørsmålet er om dette vil være tilstrekkelig i

forholdtil det risikobildetNorgesBankstår overfor.
En måte å avhjelpe noe av svakhetene på kan være å be om at Norges Bank også får
tilgang til opplysninger fra politiets arbeidsregistre. Her vil man kunne få opplysninger om at
vedkommende er under etterforskning, at han/hun har relasjoner til kriminelle miljøer osv. En
betingelse for dette er at man finner en måte å formidle opplysningene på, som politiet kan
leve med av hensyn til videre etterforskning.
Forholdet til objektsikkerhet og sikkerhetsloven
Sikkerhetsloven har bestemmelser om obJektsikkerhet i kapittel 5. Her fremgår det at
virksomheter har plikt til å utpeke skjermingsverdigeobjekter og treffe nødvendige
sikringstiltak for å beskytte disse. Det fremgår videre av §17,2.ledd at Kongen kan gi

nærmerebestemmelser
om plikttil å beskytte skjermingsverdige
objekter,herunder
bestemme at det kreves sikkerhetsklareringfor den som vil kunne få tilgang til objektet. Det
foreligger ikke slike konkrete bestemmelser i dag, da det ennå Ikke er gitt utfyllende
forskrifter om objektsikkerhet.
Det er imidlertid åpenbart at dersom Finansdepartementet utpeker Norges Bank som et
skjermingsverdig objekt som må beskyttes mot sikkerhetstruende virksomhet av hensyn til
rikets sikkerhet, så vil kravene til sikkerhetsklarering av personell som får tilgang, kunne
gjelde for hele eller deler av objektet. I så fall vil man få en grundig og utfyllende prosess

knyttettil å avdekkeden sikkerhetsmessige
skikketheten.
NSM minner om at det allerede i dag foreligger en plikt, ihht sikkerhetsloven, til å
sikkerhetsklarere de av personellet som får tilgang til sikkerhetsgradert Informasjon i Norges

Bank. Innhentingav politiattestfor alle ansatte Ikkevil kunne erstatte denne plikten.

Med hil n

Jon Enkerud
fungerende Direk r

