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Høringsuttalelse i forbindelse med  ”Opprettelse av hjemmel for å kunne kreve 
politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner."  
 
Scene Finnmark er en avdeling under Finnmark Fylkeskommune. Scene Finnmark består av 
landsdelsmusikere gjennom landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge, den samiske 
musikkinstitusjonen Sapmi Music, ungdomsportalen Ung Artist og Den kulturelle 
skolesekken (DKS) i Finnmark. 
 
I denne høringsuttalelsen vil vi konsentrere oss om Den kulturelle skolesekken (DKS) og vår 
avdeling Ung Artist, siden vi mener det er mest aktuell for oss her.  
 
Både Ung Artist og DKS innebærer at voksenpersoner har kontakt med mindreårige. Dette er 
helt avgjørende for at de skal kunne utføre sitt arbeid. I DKS er det stort sett alltid minst én 
lærer til stede og Ung Artist dreier seg mest om tilrettelegging av aktiviteter. Det forekommer 
likevel at utøverne er alene med mindreårige. Det er derfor relevant å diskuterer hvorvidt det 
er riktig at disse må kunne fremvise relevant politiattest av lignende type som ansatte i 
barnehager, skoler etc er forpliktet til å gjøre.  
 
Scene Finnmark mener at det kan være nyttig med politiattester for utøvere i Den kulturelle 
skolesekken. Vi forutsetter da at det blir utøverens ansvar å legge ved en gyldig attest ved 
innmelding av tilbud. Vi understreker også at det blir viktig å finne en løsning på hvor ofte en 
slik attest må innhentes. Mange utøvere leverer bidrag hvert år. Må man ha ny attest hver 
gang eller vil en attest være gyldig over flere år?  
 
Når det gjelder Ung Artist kan det også være greit med en politiattest for den personen som er 
ansvarshavende for denne avdelingen, siden det tidvis innebærer alenetid med mindreårige. 
 
Scene Finnmark mener at hensynet til barn og unge må gå først, og er derfor positive til at 
man innfører et påbud om gyldig politiattest i forbindelse med arbeid med mindreårige. Vi 
ønsker at det, dersom dette innføres, lages et ordentlig og lettfattelig system både for utøvere, 
arrangører, DKS-ansatte og andre rundt omkring relevante instanser. 
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