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ARBEIDSDEPARTEMENTET

Høring - Politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket Varig tilrettelagt
arbeid (vrA)

Justisdepartementet viser til Arbeidsdepartementets høringsnotat av 25.06.2010, og har
følgende merknader:

Under punkt 61 høringsnotatet fremgår det hvilke type politiattest man ønsker å
hjemle. Det foreslås at man som hovedregel bør stille krav om begrenset politiattest.
Departementet bemerker at begrepet "begrenset politiattest" er erstattet med
"avgrenset politiattest" i den nye politiregisterloven. Departementet mener at man
under dette punktet bør tydeliggjøre at det foreslås at politiattesten skal være utvidet
(versende saker anmerkes) samt hvilke tidsbegrensninger som gjelder, herunder om
den avgrensete politiattesten er ordinær og/eller uttømmende, til tross for at dette
fremkommer senere i høringsnotatet. Det bør også gjøres et tydeligere skille mellom
hva som skal anmerkes på politiattesten og hvilke konsekvenser en eventuell
anmerkning skal få.

Under punkt 11.2 vurderes det å gi kravet om politiattest tilbakevirkende kraft. Som det
fremgår er ikke dette vanlig. Forslaget til lovtekst hjemler heller ikke en slik adgang.

Til punkt 121 høringsnotatet vil departementet påpeke at den reelle kostnaden ved
utstedelse av èn politiattest fortsatt er beregnet til 190 kroner. Vi kan heller ikke se at
det er grunnlag for å hevde at innføringen av krav om politiattest vil redusere
kostnadene for politiet mv. knyttet til straffesaksbehandling. Anførselen bør derfor
strykes og Justisdepartementet forutsetter at politiet blir kompensert for de
økonomiske konsekvensene forslaget medfører.
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Til punkt 13 i høringsnotatet foreslår departementet følgende endringer i forslaget til
lovtekst (merket med kursiv):

. Bedrift som tilbyr tiltaket varig
tilrettelagt arbeid skal kreve fremleggelse av politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39
første ledd av person som skal ansettes i slik bedrift.

Kravet omfatter ansatte person som kan komme i en slik posisjon eller situasjon at
overgrep eller skadelig påvirkning overfor utviklingshemmede kan finne sted. Plikten

tiltaksdeltakere.

Med hilsen
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k) Sylvia Peters
fagdirektør

Side 2

. Kravet gjelder også for

. Person med anmerkning på politiattestsom nevnt i
første ledd, skal ikke få adgang til å ha oppgaver eller posisjoner der overgrep eller skadelig
påvrikning overfor utviklingshemmede kan finne sted.

Departementet kan • • • i forskrift gi nærmere regler til
utifiling og gjennomføring av denne bestemmelsen.

Øivind Fredlund
førstekonsulent


