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Svar på høring om endringer i utlendingsloven, politiattest for tolker 

 
Det vises til Justis- og beredskapsdepartementets brev 16.01.2015 om høring 
angående endringer i utlendingsloven, politiattest for tolker. Oslo bispedømmeråd 
takker for muligheten til å komme med innspill til høringen.  
 
Vi støtter i hovedsak departementets forslag til endring i lov 15. mai 2008 nr. 35 om 
utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), politiattest for 
tolker. Vi ser det slik at den personen det tolkes for, får økt rettsvern dersom 
Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) gis hjemmel til å kreve 
uttømmende og utvidet politiattest fra tolker som de benytter til oppdrag. Det er vår 
avgjørende grunn til at forslaget støttes. 
 
Ettersom lovendringen ikke innebærer hjemmel for UDI og UNE til å gå videre med de 
opplysninger man måtte få ved å be om uttømmende og utvidet politiattest, og ifølge 
lovforslaget ved funn av straffbart forhold skal vurdere om dette har betydning for 
vedkommendes oppdrag som tolk, ser vi heller ikke at det er tungtveiende grunner for 
at tolkers personvern er kompromittert ved en slik endring i loven. Oppdatering av 
tolkelister skjer uansett kontinuerlig, av ulike årsaker. Det er derfor lite som tilsier at 
oppdateringer vil kunne settes i direkte sammenheng med funn etter krav om 
uttømmende og utvidet politiattest. 
 
Konklusjon: Forslag til lovendring gis vår tilslutning. 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Elise Sandnes e.f.  

stiftsdirektør Wenche Fladen Nervold  

 rådgiver diakoni og samfunnsspørsmål  
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