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Høring – endringer i regelverket for beredskap i energiforsyningen
NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, med over 87 000 medlemmer. Mange av medlemmene
arbeider innenfor kraftforsyningen.
NITO ble kjent med høringen på et sent tidspunkt i høringsperioden og har derfor valgt å vie vår oppmerksomhet om § 6-7
Personkontroll. Viser også til e-post fra Henrik Johan Myhrer om utsatt høringsfrist.
Det foreslås i forslaget til forskrift § 6-7 «Personer som skal få tilgang til anlegg, system eller annet som er klassifisert etter
klasse 2 skal fremlegge kredittsjekk». Kravet til kredittsjekk vil også gjelde for personer i klasse 3.
Slik vi leser høringsnotatet er behovet for kravet til om kredittsjekk dårlig redegjort for i høringen. Det burde vært redegjort
bedre for på hvilken måte bakgrunnssjekken kan avhjelpe utfordringen med potensielle sikkerhetsforhold for personellet.
Dette gjelder både behovet for kredittsjekk og politiattest. NITO har imidlertid større forståelse for bruk av ordinær politiattest
enn kredittsjekk.
Etter NITOs mening er kredittsjekk ikke egnet til å oppnå formålet. Vi antar at NVE her ønsker «å sikre seg» at ansatte med
dårlig økonomi ikke skal bli offer for press og utgjøre sikkerhetsrisiko. Kredittsjekk er ikke et egnet middel for dette.
En kredittsjekk vil avdekke om personen har betalingsanmerkninger - dette er av liten verdi i en denne sammenheng slik vi
ser det. En person kan ha betalingsanmerkninger og likevel ha sunn økonomi. På den andre siden kan en person uten
betalingsanmerkninger være både en dårlig betaler og ha utfordringer med økonomien, og muligens utgjøre en
sikkerhetsrisiko.
En kredittsjekk vil derfor etter NITOs oppfatning være en behandling av personopplysninger om ansatte som ikke er egnet til
å oppnå formålet og dermed vil det ikke være i samsvar med prinsippene for behandling av personopplysninger som følger av
GDPR.

Med vennlig hilsen
Trond Markussen
President

Steinar Sørlie
Generalsekretær

