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Høringsuttalelse - spørsmål om utvidelse av hjemler for å kreve 
politiattest av personer som er i kontakt med mindreårige 

I brev datert 9.9.2019 ber Kunnskapsdepartementet om synspunkter på ei høring som Barne- og 
familiedepartementet har sendt ut. Spørsmålet i høringa er om det er behov for å utvide eller endre 
hjemlene i særlovgivninga for å kreve politiattest fra personer som er i kontakt med mindreårige. 
Høringsfristen er i dag 31.10.2019. 

Universitetsdirektøren har forelagt høringssaken for berørte fagmiljø ved UiT og bedt om deres 
synspunkter.  

UiT støtter samtlige forslag om utvidelse og innstramning som fremkommer i rapport 28.1.2019 fra 
Barne- og familiedepartementets interdepartementale arbeidsgruppe. UiT mener dette er et skritt i riktig 
retning fra myndighetenes side. Forslagene om innstramning anses som vesentlige og støttes slik de står.  

UiT mener dessuten at politiattestordninga bør omfatte flere av de grupper som arbeidsgruppa forslår å 
utelate.  

UiT mener at også privat oppnevnte sakkyndige i saker etter barnevernloven og i saker for domstolen 
etter barneloven bør omfattes av krav om politiattest. Privat oppnevnte sakkyndige kan være «hvem som 
helst» med relevant spesialistbakgrunn. De er ikke gjenstand for den samme siling som offentlig 
oppnevnte sakkyndige er. Det ligger i sakens natur at de ikke nødvendigvis velges etter de samme 
forsvarlighetskriterier som offentlig oppnevnte sakkyndige gjør. Samtidig har privat oppnevnte 
sakkyndige den samme tilgang på barn i sårbare situasjoner, uten at den kontroll som ligger i å være 
offentlig oppnevnt er tilstede. UiT mener at det bør være et offentlig ansvar å tilrettelegge for at privat 
oppnevnte sakkyndige i saker etter barneloven og barnevernloven skal kunne fremlegge politiattest, og 
finne løsning på de problemer som anføres som mothensyn her.  

Fra Institutt for helse- og omsorgsfag trekkes det fram som særlig ønskelig at barneidretten - uavhengig 
av organisering - blir innlemmet i en slik ordning, da en vet at dette er en arena der overgrep mot 
mindreårige forekommer. Trenere i barneidretten er gjerne tillitspersoner over tid, og etablerer ofte 
langvarige tillits- og omsorgsforhold til barn som kan være enkle å utnytte i den hensikt å begå overgrep. 
Dette har man dessverre sett flere eksempler på de senere år. Institutt for helse- og omsorgsfag mener det 
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derfor er noe uklart hva som ligger til grunn for begrensningene i punkt 7 hhv. punkt 5 i arbeidsgruppas 
to lister. Sett fra en annen side er politiattestordninga kun et redskap for å hindre de som allerede er dømt 
for lignende forhold fra å komme i posisjoner der de kan utsette mindreårige for framtidige overgrep, 
politiattest vil ikke kunne eliminere risikoen for overgrep, men må anses som ett av flere verktøy i det 
forebyggende arbeidet.  
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