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FORSLAG TIL ENDRING AV ENERGILOVEN § 9-5 — INNHENTING AV 
POLITIATTEST — HØRINGSSVAR FRA KRIPOS 

Det vises til e-post fra Politidirektoratet av 30. oktober 2018 med vedlagt høringsnotat fra 
Olje- og energidepartementet av 22. oktober 2018. Direktoratet ber om høringsinnspill innen 
5. desember 2018. 

Høringen gjelder forslag til endring av energiloven' § 9-5 tredje ledd. Forslaget gir 
beredskapsmyndigheten hjemmel til å gi forskrift om innhenting av politiattest for personer 
som skal ha tilgang til klassifiserte anlegg ved enheter som inngår i Kraftforsyningens 
beredskapsorganisasjon (KB0). 

Klassifiserte anlegg er etter beredskapsforskriften2  kapittel 5 ansett å være av vesentlig 
betydning for energiforsyningen. Innhenting av politiattest er et viktig forebyggende tiltak for å 
hindre kriminalitet mot klassifiserte anlegg. Det er i dag adgang til å innhente politiattest for 
tilsatte ved andre samfunnskritiske virksomheter for eksempel ved tilgang til rød sone på 
lufthavner3  og for personer som får tilgang til fortrolig informasjon om havner og havneanleggs 
sårbarheter.4  Kripos finner det således velbegrunnet å innhente politiattest for å vurdere om 
personell med tilgang til klassifiserte anlegg kan ha forhold på sin politiattest som er uforenlig 
med slik tilgang. 

Forslaget til endring av energiloven § 9-5 hjemler fremleggelse av ordinær politiattest. Kripos 
påpeker at tidsbegrensningen i politiregisterloven § 40 nr. 5 medfører at mange forhold kun 
påføres dersom de er ilagt ved dom avsagt eller forelegg vedtatt mindre enn tre år før 
utstedelsen av politiattesten. Da klassifiserte anlegg anses å være av vesentlig betydning for 
kraftforsyningen stiller Kripos spørsmål ved om det bør vurderes å hjemle innhenting av 
uttømmende og utvidet politiattest. Dette gjelder særlig for de anlegg som er klassifisert i 
klasse 3 der behovet for tilgangskontroll i henhold til høringsnotatet er viktigst, sett hen til det 
potensielle skadeomfanget kriminalitet mot slike anlegg kan medføre. I motsetning til en 

1  Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m., LOV-1990-06-29-50. 
2  Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (securityforskriften), FOR-2012-12-07-1157. 
3  Jf. forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., FOR-2011-03-01-214, § 40. 
4  Kripos' høringssvar til NOU 2018:4 Sjøveien videre - forslag til ny havne- og farvannslov, Kripos' referanse 
201801093. 
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ordinær politiattest, har uttømmende politiattest ingen tidsbegrensninger med hensyn til hva 
som skal tas med av opplysninger på politiattesten. 

Høringsnotatet viser til at adgangen til å kreve innhenting og fremleggelse av politiattest vil 
være begrenset til å gjelde personer som får tilbud om eller innstilles til en ny stilling. Det 
vises videre til at den nærmere presiseringen av krav til innhenting av politiattest skal gjøres i 
forskrift, og at presiseringer er planlagt i beredskapsforskriften. Det er samtidig i 
høringsnotatet vist til at for personer med fysisk tilgang til driftssentraler i beredskapsklasse 3 
skal kravet om politiattest gjelde "for enhver" som har slik tilgang. I høringsdokument 
vedrørende endring av beredskapsforskriftens  er det drøftet om forskriftshjemmelen for å 
innhente politiattest også skal gjelde for allerede ansatt personell. Kripos understreker at det 
må følge klart av lov og tilhørende forskrift hvorvidt kravet om politiattest skal gjelde kun 
nyansatte eller også allerede tilsatte. 

Kripos påpeker samtidig at høringsnotatet mangler en omtale av personvernkonsekvensene 
ved forslaget. Når forslaget følges opp i en lovproposisjon må det drøftes og synliggjøres hvilke 
konsekvenser den foreslåtte bestemmelsen vil kunne få for personvernet, slik det kreves etter 
utredningsinstruksen. 

Kripos er enig med høringsnotatets spørsmål og drøfting av utenlandske arbeidstakeres og 
oppdragstakeres mulighet til å innhente politiattest. En norsk politiattest vil ha begrenset verdi 
for utlendinger med kort botid i Norge. 

Høringsnotatet viser til kravene til oppbevaring av politiattesten i politiregisterforskriften 
§ 37-2. Avslutningsvis påpeker Kripos viktigheten av at kravene i bestemmelsen overholdes, 
herunder må det sikres rutiner for å slette politiattester det ikke er nødvendig å oppbevare 
lenger, senest på "det tidspunkt vedkommende slutter i den stillingen som ga grunnlaget for 
vandelskontroll", jf. politiregisterforskriften § 37-2 annet punktum. 
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5  NVE, høringsdokument nr. 6-2017: Forslag til endringer i beredskapsforskriften, 
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201709983/2262758,  side 60. 
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