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Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til
mindreårige

Vi viser til høringsbrev av 12.02.2008, og ønsker å gi følgende uttalelse i saken.

Det er en generell og berettiget forventning i samfunnet til at kirken skal være et trygt
sted å være for barn og unge - i alle sammenhenger.
Spørsmålet om krav til politiattest for kirkelige medarbeidere som arbeider innenfor
barne- og ungdomssektoren, er derfor et aktuelt spørsmål for kirken. I henhold til
gjeldende lovverk, er det ikke hjemmel for å innhente politiattest fra personer som
utfører arbeid og tjenester rettet mot barn og ungdom innen kirkelig virksomhet, i
motsetning til for eksempel innen idrettsorganisasjoner, andre frivillige organisasjoner
og ulike yrker.

Selv om en politiattest i seg selv ikke gir garantier mot overgrep, er det viktig at kirken
får anledning til å forlange politiattest fra tilsatte og frivillige medarbeider når det anses
relevant i forhold til å verne barn og unge mot uakseptabel atferd, krenkelser og
overgrep. Dette i seg selv vil være forebyggende i forhold til hvilke personer som søker
denne type stillinger eller påtar seg frivillige verv innen sektoren.

Det foreliggende høringsnotatet berører ikke dette spørsmålet, som fra vår side er det
primære. I høringsnotatet er det foretatt en helhetlig gjennomgang av krav om
politiattester for personer som skal ha oppgaver overfor barn og unge. Høringsnotatet
reiser spørsmål om det bør finne sted en avgrenset utvidelse av dagens system med
politiattester for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige.
Borg bispedømmeråd støtter forslaget om utvidelse av dagens system med politiattest
for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige.

Høringsinstansene bes spesielt om å kommentere spørsmålet om man i de begrensede
politiattestene i tillegg til seksuelle overgrep mot barn, også inkluderer enkelte andre
alvorlige forbrytelser. I tillegg vurderes det om også bruk av narkotika og besittelse til
eget bruk jf. legemiddelloven § 31, jf. § 24 første ledd bør vises på politiattesten i to år
etter at den straffbare handlingen fant sted. Vi vil understreke hvor viktig det er å
beskytte mindreårige mot personer som under ruspåvirkning kan komme til å påføre
dem skade eller kan ha skadelig påvirkning/rekruttere til rusmiljø.
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