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Høring: Politiattest ved tilsetting i statlige asylmottak 

 

Barneombudet viser til høringsbrev datert 17.12.2013 med forslag til endringer i 

utlendingsloven § 97 – politiattest ved tilsetting i statlige asylmottak.  Barneombudet takker 

for muligheten til å kommentere forslaget. 

 

 

Barneombudets mandat 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge 

med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 

forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av egen 

tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging og 

utredning på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet, med mer. Ombudets 

mandat er begrenset til barn under18 år.  

 

Kommentarer til foreslått lovendring 

Mange barn i asylmottak er i en særlig sårbar situasjon, og politiattest er et viktig virkemiddel 

for å hindre at barn blir utsatt for overgrep. Vi vil understreke at politiattest bare er ett av 

flere virkemidler, og at det er viktig at man også stadig utvikler andre tiltak for å forebygge at 

barn i mottak blir utsatt for overgrep.  

 

Barneombudet støtter departementets forslag om gjennomføring av politiregisterloven i 

utlendingsloven.  

 

Det er svært positivt at departementet foreslår at det nå skal kreves politiattest fra andre som 

utfører oppgaver for utlendingsmyndighetene og som har direkte kontakt med mindreårige 

som oppholder seg i asylmottak. Barneombudet mener det med innføringen av en slik skal-

bestemmelse blir viktig å tydeliggjøre hvilke grupper regelen omfatter. Ordlyden i loven må 

ikke blir til hinder for at mottaket skal kreve gyldig politiattest fra alle som har oppgaver eller 

driver aktiviteter som setter dem i direkte kontakt med barn og unge på mottaket. 

 

Den foreslåtte lovteksten kan være tvetydig i det man skal kreve politiattest fra andre som 

utfører oppgaver «for utlendingsmyndighetene». Barneombudet vil anbefale departementet å 

se på formuleringen på nytt, og vurdere å endre den slik at selve lovteksten helt klart omfatter 
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alle som utfører oppgaver eller aktiviteter som setter dem i direkte kontakt med barn, 

uavhengig av om det er utlendingsmyndighetene eller andre som står bak. 

 

Hvis departementet velger å beholde den foreslåtte formuleringen, er det viktig at det 

presiseres i for- eller etterarbeider hvilke personer som faktisk er omfattet av bestemmelsen. 

Vi vil særlig fremheve to grupper som vi ikke kan se er uttrykkelig nevnt i høringsnotatet 

eller i forarbeidene til gjeldende bestemmelse, men som ofte er i kontakt med barn og unge i 

mottak: Beboere som deltar i driften av barnebaser eller andre organiserte tiltak for barn og 

unge i mottak og frivillige som arrangerer aktiviteter for barn og unge i mottak. Det kan også 

være flere andre grupper som kan havne i en gråsone, og som det er viktig at mottakene får 

tydelige føringer om å innhente politiattest fra. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Anne Lindboe 

barneombud 

Anders Cameron  

seniorrådgiver 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 

 

 

   

 

 

            

 


