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Høringsnotat om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket Vang
tilrettelagt arbeid (VTA)

Det vises  til  ovennevnte horingsbrev datert 25. juni 2010 fra Det Kongelige
Arbeidsdepartement.
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Troms politidistrikt stotter som utgangspunkt forslaget om innforing av krav om politiattest
for ansatte i bedrifter som tilbyr Varig tilrettelagt arbeid(VTA) idet fordeler med å innfore et
slikt krav må anses som overveiende storre en de ulemper som det vil medfore.

Hva gjelder forslaget om hvilke bestemmelser det er aktuelt å inkludere i en polidattest for
personer som skal ansettes i en bedrift som tilbyr VTA stottes de foreslåtte bestemmelser.
En konstaterer at legemiddelloven foreslås holdt utenfor. Dette synes riktig da det
samsvarer med ordningen på sammenlignbare området med krav om attest, jf
politiregisterloven § 39.
Videre ligger en sikkerhetsventil i politiets adgang til varsling hvor en har kunnskap om at
misbruket vedvarer på søknadstidspunktet

Hva gjelder spørsmålet om krav til politiattest for tiltaksdeltakere som er
utviklingshemmede har Troms politidistrikt ingen særskilte merknader.

Hensynet bak kravet om politiattest er at en skal forsikre seg om at de personer som betros
roller og oppgaver skal være skikket til oppgaven. For personer som ikke har vært bosatt i
E0S-området foreslås at det tas inn kay om bodd i Norge på 5 år. Dette vil harmonere
med andre bestemmelser som for eksempel krav om bodd for å erverve kjoreseddel.
Hensynet til å beskytte utviklingshemmede må her veie tyngre enn hensynet  til  et
inkluderende arbeidsliv.

Dersom kravet om politiattest skal innføres med tilbakevirkende kraft vil dette medfore et
betydelig merarbeid for politiet. Det er lagt til grunn at kostnadene ved innføring av krav
om politiattest kan dekkes innefor ordinært tildelte rammet. Til dette må det kommenteres
at polidet over tid er blitt tildelt arbeidsoppgaver uten å ha fått ekstra midler for å dekke
oppgavene. Området for politiattester er et eksempel hvor gruppen som skal ha politiattest



har vært voksende over tid, uten at det folger midler med for å løse arbeidsoppgavene. Det
bor derfor vurderes hvorvidt det skal tildeles ekstra midler for å lose oppgaven.
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