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Opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide
med mindreårige i kulturinstitusjoner - høring

Vi viser til Kulturdepartementets (KUD) ekspedisjon av 19. mars 2014.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har følgende merknader til saken:

Kulturdepartementet foreslår at kulturinstitusjoner gis hjemmel til å kreve politiattest —en
barneomsorgsattest - i samsvar med politiregisterloven § 39 - fra personer som skal arbeide
med mindreårige i kulturinstitusjoner. KUD foreslår at hjemmelen også omfatter
personer med utviklingshemming. KUD viser til at de samme betraktninger som begrunner
krav om fremleggelse av politiattest når det gjelder mindreårige, også kan gjøre seg gjeldende
for personer med utviklingshemming. KUD er likevel usikker når det gjelder behovet for en
slik utvidet hjemmel og ber høringsinstansene om spesielt å uttale seg om dette.

Det fremgår av høringsnotatet at forslaget må forankres i politiregisterforskriften fordi det
ikke finnes noen spesiallov på området, og at forslaget derfor er fremmet i forståelse med
Justis —og beredskapsdepartementet (JD). HODs høringsuttalelse sendes derfor i kopi til JD.

Det fremgår ikke hvilken lovhjemmel forskriftsforslaget er forankret i. HOD antar at det er
politiregisterloven § 69 første ledd nr. 12, jf § 38, som igjen viser til § 37.

KUDs forslag til ny forskrift i politiregisterforskriften § 34-16 lyder:
Kulturinstitusjoner kan krevefremleggelse avpolitiattest i samsvar med

politiregisterloven § 39første ledd avpersoner som skal utføre oppgaver som innebærer et
tillitsforhold eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med
utviklingshemming.

Postadresse Besøksadresse Telefon* Administrasjonsavdelingen Saksbehandler
Postboks 8011 Dep Teatergt. 9 22 24 90 90 E. Lien Utsturno
0030 Oslo Org no. 22 24 85 15
postmottak@hod.dep.no www.hod.dep.no 983 887 406



Kulturinstitusjonen må ha et styrende organ og vedtekter eller lignende som
beskriver institusjonens virksomhet.

HOD merker seg at forslaget til forskrift har tatt mønster av politiregisterforskriftene
§ 34-1 (politiattest til person som skal utføre oppgaver i frivillige organisasjon),
§ 34-12 (politiattest til personer som skal ansettes i eller ha oppgaver for fritidsklubber
eller i barne- og ungdomsleirer) og
§ 34-13 (politiattest til personer som skal drive organisert treningsvirksomhet for barn
i samarbeid med det offentlige).

Vi gjør oppmerksomhet på at de nevnte forskriftene etter politiregisterforskriften innebærer at
det skal anføres flere typer straffbare handlinger på en politiattest etter denne forskriften, enn
etter helsepersonelloven. Det følger av helsepersonelloven § 20 a første ledd at krav om å
fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd gjelder dem som yter
tjenester til barn (det vil si mindreårige/personer under 18 år).

Personer som skal yte tjenester til personer med utviklingshemming skal fremlegge en
politiattest som kan inneholde færre opplysninger, jf. helsepersonelloven § 21 a andre ledd.

I praksis innebærer dette at overtredelser av straffeloven §§ 162, 219, 224, 229 annet og
tredje straffealternativ, 231, 233 og 268, jf. 267, skal inngå i en politiattest som utleveres etter
politiregisterforskriften, men ikke skal inngå i en politiattest etter helsepersonelloven, når det
gjelder personer som skal yte tjenester til personer med utviklingshemming.

I utgangspunktet kan dette synes uheldig. Et viktig hensyn bak reglene om barneomsorgsattest
i politiregisterloven § 39 var hensynet til rettslikhet for attester for personer som skal ha om-
sorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Ved at man på enkelte områder også stiller
krav om slike attester for personer som skal yte omsorg for eller oppgaver for personer med
utviklingshemming kan legge press på en tilsvarende utvikling på andre områder.

Når det gjelder kravet om å fremlegge barneomsorgsattest for personer som omfattes av de
nevnte bestemmelse i politiregisterforskriften kan det også stilles spørsmål hvor stor selv-
stendig betydning kravet har, jf. for eksempel forskriften § 34-13 som gjelder organisert
treningsvirksomhet for barn i samarbeid med det offentlige. Kravet om fremleggelse av
barneomsorgsattest omfatter også personer som skal yte oppgaver til barn med utviklings-
hemming. En vurdering av om det er behov for en særskilt bestemmelse om fremleggelse av
barneomsorgsattest av personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillitsforhorhold
eller ansvarsforhold overfor personer med utviklingshemming, bør derfor avgrenses til
personer med utviklingshemming som har fylt 18 år.
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