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HØRINGSUTTALELSE OM POLITIATTEST FOR VTA-ANSATTE M.M.

NITTEDAL KOMMUNE
- der storby og Marka møtes

Vi viser til høringsnotat av 25.6.10 vedrørende politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket
Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Nittedal kommune avgir følgende, administrative uttalelse:

mOTTATT

SEPT 2010
AR131 .::;OEPARTEMENIEr

Beskyttelseshensynet
Vi er enige med departementet i at utviklingshemmede er en sårbar gruppe som bør anses å ha særlig
behov for beskyttelse på grunn av sin utsatte posisjon. Utviklingshemmede er ingen homogen
gruppe, og det vil innenfor gruppen være store forskjeller i funksjonsnivå og dermed i behovet for
beskyttelse. Til sammenligning er det kommet krav om politiattester for svært mange grupper som
arbeider med barn. Barn er heller ingen homogen gruppe. På samme måte som ulike barn har ulik
grad av behov for beskyttelse ut fra alder og modenhet m.v., vil også utviklingshemmede ha ulik
grad av behov for slik beskyttelse ut fra det funksjonsnivå den enkelte har. Det er ikke gjort forskjell
når det gjelder krav til politiattest ut fra barns alder eller modenhet. Ubetinget krav om politiattest
for for eksempel barnehageansatte, lærere og idrettslagspersonell er gitt i ulike lover. På samme
måte mener vi at det bør stilles slikt ubetinget krav også til personer som skal arbeide med
utviklingshemmede, da det generelt må antas at denne gruppen har et sterkere behov for beskyttelse
enn den øvrige voksne befolkning.

Resosialiseringshensynet
Det anføres at innføring av krav om politiattest her vil medføre at personer med anmerkninger på
politiattesten i praksis vil bli nektet å arbeide i denne type stillinger, og at dette vanskeliggjør
resosialiseringen av dem etter at saken er oppgj ort strafferettslig. Dette kan i tillegg virke som en
ekstrastraff for den det gjelder. Imidlertid vil det ikke være slik at disse personene nektes å ta arbeid
som ikke krever politiattest, og det kan derfor neppe anses som noe særlig sterkt argument imot
innføring av krav om politiattest i dette tilfellet. Igjen sammenligner vi med de øvrige grupper av
stillinger hvor det er innført krav om politiattest. For de som utestenges fra slike stillinger som følge
av anmerkninger på politiattesten, har kravet om politiattest akkurat samme virkninger, uten at dette
har hindret innføring av kravet om politiattest.

Avveining av hensyn:
Vi mener beskyttelseshensynet er det sterkeste hensynet som taler for innføring av krav om
politiattest, og som sammen med de øvrige anførte hensyn bør veie tyngst i denne saken. Videre
mener vi prinsippet om likebehandling her taler i samme retning. Hensynene som taler både for og
imot innføring av krav om politiattest er svært like på de områder hvor det allerede er innført krav
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om politiattest og for herværende område, og vi ser ingen grunn til at utviklingshemmede skal ha et
dårligere rettsvern enn de øvrige grupper som er beskyttet på denne måten.

Om krav om politiattest for de som allerede er ansatt i VTA-bedrifter:
Vi mener her at samme regler bør gjelde som for for eksempel lærere. Dvs, at krav om politiattest
kun skal kunne fremsettes for de som ansettes etter at lov/forskrift med krav om politiattest trer i
kraft. Dette er i tråd med grunnlovens prinsipp om at en lov ikke skal kunne gis tilbakevirkende
kraft, og det skaper en rettslikhet på disse to områdene.

Om vandelskontroll av utlendinger:
Også her mener vi at reglene bør være mest mulig like når det gjelder kravene som stilles til de som
arbeider med barn og til de som er utviklingshemmede. Vi støtter derfor forslaget om å avvente
konklusjon på dette inntil Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har avgitt sin utredning
om spørsmålet.

Med vennlig hilsen

Anne Birgitte Sveri
rådmann

Anne Kristin Berntsen
juridisk rådgiver
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