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Politia tt est for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige - høring
Generell kommentar:
Fredrikstad kommune er av den oppfatning at et lovverk som gir arbeidsgiver mulighet til å
sjekke ut personer som har utøvd overgrep, er nødvendig. Vi vil allikevel påpeke viktighet av
at vi må ha hovedfokus på det forbyggende og holdningskapende arbeid, og slik at
politiattest ikke blir noe sovepute for arbeidsgiverne. Alle som jobber eller har oppdrag i
forbindelse med mindreårige har et viktig samfunnsmandat, nemlig å ivareta barna slik at de
ikke blir utsatt for overgrep av noen slag
Kommentarer til problemstillingene a - e i høringsnotatet.
a) Forslaget til departementet om at begrensede politiattester bør innholde i tillegg til
dagens seksuelle overgrep mot barn følgende områder
• Seksuelle overgrep mot voksne
• Forbrytelser som innholder grove elementer av vold og maktmisbruk
• Narkotikaforbrytelser
Vår vurdering er at det er viktig at vi har et lovverk som beskytter barn mot personer som
kan påføre dem skader og/ eller svært uheldig påvirkning. Bekyttelseshensynet må være
sterkere enn personvern og resosialiseringshensynet når det gjelder seksuelle overgrep
og drap og dermed uten tidsbegrensinger. Når det gjelder andre forhold bør de
tidsbegrenses som følger av strafferegistreringsloven § 6.
b) Ved heldøgns omsorgansvar for mindreårige i private hjem bør kravet være en
utømmende politiattest.
c) Personer som har hatt anmerkninger knyttet til seksuelle overgrep skal ikke få
adgang til å ha oppgaver overfor mindreårige.
d) Vi mener at konsekvensen av anmerkningene om andre forhold enn seksuelle
overgrep skal være et forbud mot å ha oppgaver overfor mindreårige bør avgjøres på
hvert enkelt område.
Det vil påkreve stor kunnskap og innsikt i lovverket ut fra at den enkelte
arbeidsgiver/oppdragsgiver skal vurdere dette og håndtere konsekvensene av
anmerkning i hvert enkelt tilfelle på en likeverdig måte.
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e) Kravet til innholdet i politiattester for personer som skal ha oppgaver knyttet til
mindreårige bør være enhetlig og reguleres i felles lovgivning som regulere
utferdigelse av politiattest.
Tilslutt vil Fredrikstad kommune også påpeke at det er andre svake grupper i samfunnet
som er avhengige av hjelp fra personer for å ha et verdig liv, eksempelvis pleietrengende
mennesker. Det bør det vurderes mulighet for politiattest slik at disse menneskene ikke
blir utsatt for overgrep/vold enten i institusjon eller i sitt hjem.

Med hilsen
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