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Høringsuttalelse om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket
Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Vi viser til departementets høringsbrev av 25. juni 2010 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det FOIT1sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen
har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt
lovutvalget for arbeidsrett. Lovutvalget består av Lars Holo (leder), Jan L. Backer, Jan Fougner,
Jens Johan Hjort, Margrethe Husebø og Marte Madslien.

Departementet har i høringsbrevet uttrykkelig anmodet om synspunkter fra høringsinstansene på
to forhold:

Hvorvidt tiltaksdeltakere som er utviklingshemmet skal omfattes av kravet om at
politiattest skal fremlegges i tilknytning til ansettelse i VTA-bedrifter, jf. pkt. 9.3
siste avsnitt 1 høringsnotatet.

Som det fremkommer av høringsnotatet legges det opp til at både ansatte og deltakere i
virksomhet som tilbyr Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA), skal omfattes av kravet fremleggelse av ren
politiattest for å kunne inneha posisjon eller oppgaver hvor de kan komme i en slik posisjon eller
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situasjon at overgrep eller skadelig påvirkning overfor utviklingshemmede kan finne sted.

Advokatforeningen kan ikke se tilstrekkelig tungtveiende grunner til at utviklingshemmede
deltakere ikke skulle omfattes av det samme kravet.

Hensynet til utviklingshemmede deltakere bør ivaretas i form av andre hjelpe- og/eller
aktiviseringstiltak slik departementet er inne på, f. eks i kommunal regi.

2)  Hvorvidt innføring av kravet om ren politiattest skal gis tilbakevirkende kraft på
allerede etablerte ansettelses- og deltakerforhold, jf. pkt. 11.2 i høringsnotatet.

Som det fremkommer av høringsnotat er det på mange av de andre områder hvor det er innført
krav om politiattest fastsatt at kravet ikke gjelder for etablerte ansettelsesforhold.

Advokatforeningen kan ikke se at de hensyn som taler for innføring av krav om politiattest gjør
seg sterkere gjeldende i forhold til VTA-bedrifter enn for andre virksomheter hvor det er innført
krav om politiattest, f. eks ansettelse i barnehager, og hvor bestemmelsene ikke er gitt
tilbakevirkende kraft.

I de tilfeller hvor arbeidsgiver rent faktisk blir kjent med forhold som de nye regler om
politiattester vil avdekke, antas det at behovet for å kunne bringe til opphør etablerte
ansettelsesforhold tilstrekkelig kan ivaretas innenfor saklighetskravet i aml. § 15-7, hvor de nye
bestemmelsene vil inngå som momenter i de avveininger som da skal foretas. Det at muligheten
for å få kjennskap til slike forhold tilbake i tid for etablerte ansettelsesforhold blir mindre og
kanskje mer tilfeldig dersom bestemmelsene ikke gis tilbakevirkende kraft (slik det er i dag),
oppveier ikke etter Advokatforeningens oppfatning de hensyn som i alminnelighet taler mot å gi
bestemmelser tilbakevirkende kraft samt hensyn til likhet med andre områder hvor krav om
politiattest er innført.

Utover dette har ikke Advokatforeningen noen bemerkninger til lovforslaget eller høringsnotatet.

Vennlig hilsen

Merete Smith
generalsekretær
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