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Hø ri ng  -  politiattest  for personer som skal ha oppgaver  knyttet ti l mindreå ri ge

Finansdepartementet viser til Justisdepartementets brev av 12. februar 2008, vedlagt
høringsnotat om krav om politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til barn
og unge.

Justisdepartementet viser til at kravene om politiattester for personer som skal utføre
oppgaver overfor barn og unge har blitt innført særskilt på hvert enkelt område over tid,
og at kravene tidligere ikke har blitt sett i sammenheng og vurdert samlet. Områder
der det i dag er krav om politiattest hvor personer skal ha oppgaver knyttet til barn og
unge er innenfor barnevern, asylmottak, adopsjon, barnehage, skolefritidsordning,
grunnskole og videregående skole, universitet og høyskole, helse- og sosialtjeneste og
frivillig sektor.

Formålet med kravene i dag er primært å hindre at personer som er siktet, tiltalt, ilagt
forelegg eller dømt for seksuelle overgrep mot barn får komme i stillinger eller
posisjoner hvor de kan begå nye overgrep mot mindreårige. Justisdepartementet

minner likevel om at krav om politiattest kun har en begrenset forebyggende funksjon,
idet en attest utstedt uten merknader ikke gir noen garanti for at en person er egnet til å
ha oppgaver overfor barn og unge.

Våren 2006 opprettet Barne- og likestillingsdepartementet en interdepartemental
arbeidsgruppe som har foretatt en helhetlig gjennomgang av krav om politiattester for
personer som skal ha oppgaver overfor barn og unge. Høringsnotatet er basert på
denne arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger. Justisdepartementet presiserer at
det ikke er tatt stilling til noen av de forslag til endringer i gjeldende rett som
fremkommer i høringsnotatet.
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I høringsnotatet reises det blant annet spørsmål om det bør finne sted en nærmere
avgrenset utvidelse av dagens system med politiattester for personer som skal ha
oppgaver knyttet til mindreårige. Den eventuelle utvidelsen innebærer at man i de
begrensede politiattestene i tillegg til seksuelle overgrep mot barn også inkluderer
enkelte andre forbrytelser, herunder andre seksualforbrytelser, volds- og
ranskriminalitet, andre straffebud relatert til volds- eller maktbruk, samt overtredelser
av narkotikalovgivningen. Videre tar høringsnotatet opp spørsmål rundt
tidsbegrensninger og konsekvenser av anmerkninger på attesten, områder for
politiattest, samt innføring av en mer enhetlig regulering av ordningene.

Finansdepartementets vurdering
Finansdepartementet merker seg at en utvidelse av ordningen med politiattester til flere
områder vil medføre at de økonomiske og administrative konsekvensene for staten blir
mer omfattende enn i dag, samt at spørsmålet ved betydelig ressursøkning blir om den
økte ressursbruken lar seg forsvare i forhold til hva som oppnås.

Finansdepartementet merker seg videre at dersom politiattesten vil kunne gi barn og
unge en viss beskyttelse mot seksuelle og andre alvorlige fysiske og psykiske overgrep,
må beskyttelseshensynet tillegges betydelig vekt. Videre merker Finansdepartementet
seg at det påpekes at personvernhensynet, resosialiseringshensynet eller
ressurshensynet ikke vil kunne tillegges større vekt, verken hver for seg eller til
sammen, enn beskyttelseshensynet i kombinasjon med tillitshensynet. Det vil i stedet
bli sentralt å sørge for å balansere hensynene på en slik måte at personvernhensynet,
resosialiseringshensynet og ressurshensynet ivaretas så langt det er mulig i lys av det
overordnete beskyttelsesbehovet.

Finansdepartementet forutsetter at det i det videre arbeidet knyttet til krav om
politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til barn og unge utredes
økonomiske og administrative konsekvenser av alle konkrete forslag, og at eventuelle
merbevilgningsbehov som følger av forslagene tas opp i den ordinære
budsjettprosessen.

Finansdepartementet har ingen ytterligere merknader til høringsnotatet.
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