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Høring  -  Forslag til politiregisterforskriften

Vi viser til brev datert 15.6.2011 vedrørende ovennevnte sak. Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet har følgende kommentar:

Merknader til høringsnotatet pkt. 6.5.2

Dato
(>2

Merknader til forskriften 28-2
I politiregisterloven § 36 første ledd heter det at politiattest utstedt i annet EØS-land
likestilles med norsk politiattest. I forslaget til forskrIft § 28-2 foreslås dette presisert
slik at politiattest utstedt i annet EØS-land likestilles med norsk politiattest i de tilfeller
hvor det er hjemlet krav om botid, jf. politiregisterloven § 36 annet ledd.

I henhold til barnevernloven § 6-10 skal den som ansettes eller ha oppgaver i
barnevernet etter nærmere regler, legge fram politiattest som nevnt i politiregisterloven
§ 39 første ledd (avgrenset barneomsorgsattest). Person med anmerkninger på slik
attest skal ikke få adgang til å ha oppgaver overfor mindreårige. Den som skal
godkjennes som fosterforelder skal legge fram uttømmende og utvidet attest i samsvar
med politiregisterloven § 41 (utvidet barneomsorgsattest). Innføringen av
barneomsorgsattester på barnevernområdet innebærer at politiattestene som kreves
skal være mer omfattende enn før.

I henhold til politiregisterloven § 36 første ledd likestilles politiattest fra EØS-land med
norsk attest. Vi har gjennom vårt arbeid med å innarbeide politiregisterlovens regler
om barneomsorgsattester i barnevernloven, antatt at politiregisterloven § 36 første ledd
var å forstå slik at vandelskontroll av utlendinger fra EØS-området kunne foretas på
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samme måte som av nordmenn. Vi har dernest antatt at spørsmålet om krav om botid
bare ville være aktuelt for utlendinger utenfor EØS.

I JDs forslag til politiregisterforskrift § 28-2 heter det at politiattest utstedt i annet EØS-
land likestilles med norsk attest i de tilfeller hvor det er hjemlet krav om botid jf.
politiregisterloven § 36 annet ledd. På denne måten settes krav om botid som
forutsetning for at attest fra EØS-land skal kunne likestilles med norsk attest. Dette gir
en begrenset adgang til å avkreve politiattest fra EØS-borgers hjemland. Denne
begrensningen står i sterk kontrast til det skjerpede krav til vandelskontroll som følger
av de nye reglene om barneomsorgsattester. Hensynet til barnets beskyttelse tilsier
vandelskontroll av alle som skal jobbe i barnevernet uavhengig av om vedkommende er
utlending eller ikke. Etter departementets oppfatning ville det derfor være
hensiktsmessig om attester fra EØS-land kan avkreves uavhengig av et eventuelt
botidskrav. I den grad politiregisterloven åpner for en slik forståelse bør forskriften
ikke formuleres så snevert at en slik mulighet utelukkes. Politiregisterforskriften bør
uansett ikke være til hinder for å henstille til frivillig framleggelse av politiattest.

Merknader til forskriften 28-4
Det følger av politiregisterloven § 36 andre ledd at det kan stilles krav om inntil 5 års
botid i Norge dersom en person ikke kan framlegge politiattest. I forslaget til § 28-4 i
forskriften presiseres at botidskrav bare gjelder for utlendinger som har kortere
oppholdstid enn fastsatt botid. Kravet om botid kan også gjøres gjeldende for
utlendinger med tidligere opphold i Norge.

Innføring av botidskrav virker reelt sett som et midlertidig yrkesforbud for innvandrere.
Departementet mener derfor at det bor vurderes å begrense bruken av botidskrav fordi
det er viktig at innvandrere kommer i arbeid så fort som mulig. Et annet spørsmål er
hvor lang forutgående botid som skal kreves i det enkelte tilfellet. Ved bruk av
botidskrav mener vi at det kan være nyttig å skille mellom ulike yrker når det gjelder
lengden av botiden. Det vil være av vesentlig betydning om botidskravet er på 5 eller for
eksempel 1 år.

Departementet stiller seg positivt til at utlendinger med tidligere opphold i Norge kan
unntas fra botidskravet. Vi mener imidlertid at det bør vurderes en
dispensasjonsadgang også for utlendinger som ikke tidligere har bodd i Norge.

Interde artementalt samarbeid
I forbindelse med innføringen av reglene om barneomsorgsattester på
barnevernområdet ble spørsmålet om vandelskontroll av utlendinger drøftet, herunder
om det burde innføres botidtidskrav som erstatning for vandelskontroll. I Prp 40 L
(2010-2011) ble det henvist til at dette spørsmålet vil bli vurdert nærmere i samarbeid
med øvrige departement med ansvar for sektorer med tilsvarende utfordringer. BLD vil
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derfor ta initiativ til et møte mellom berørte departementer med ansvar for sektorer der
botidskrav kan være aktuelt som en erstatning for vandelskontroll. På denne måten kan
særloyer som reguleres opp mot innholdet i politiregisterloven og
politiregisterforskriften ses i sammenheng. Vi ber om at den endelige utformingen av
politiregisterforskriften kapittel 28 vurderes i lys av dette arbeidet.

Merknader til høringsnotatet pkt. 6.5.8
Vi gjør oppmerksom på at det under pkt. 6.5.8. siste setning vises til
strafferegistreringsforskriften § 12. Vi antar at man her har ment å vise til
strafferegistrerings/oven § 12.

Med hilsen

Lars Aud n Granl .f.
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