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Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til
mindreårig - uttalelse
Det vises til brev til høringsinstansene 12. 02. 2008 med vedlagt høringsnotat av 07. 02.2008
vedrørende krav om politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til barn og unge.
Fylkesmannen er for sitt vedkommende enig i at det bør finne sted en nærmere avgrenset
utvidelse av dagens system med politiattester for personer som skal ha oppgaver knyttet til
mindreårige. Fylkesmannen er enig i at utvidelsen i de begrensede politiattestene i tillegg til
seksuelle overgrep mot barn også skal inkludere enkelte andre alvorlige forbrytelser.
Det vises i denne forbindelse til 8.3 i høringsnotatet om volds- og ranskriminalitet.
Fylkesmannen er enig i at det kan stilles spørsmål om personer som har krenket andres
personlige integritet på en alvorlig måte og som har utvist vilje til å bruke makt og tvang for å
oppnå egen fordel, er skikket til oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillitsforholdseller ansvarsforhold overfor mindreårige.
De alvorlige formene for volds- og ranskriminalitet bør vises på politiattestene.
Fylkesmannen slutter seg til det som fremgår av høringsnotatet 8.4 som handler om
overtredelser av narkotikalovgivningen. Straffeloven § 162 rammer et omfattende spekter av
narkotikaforbrytelser. Både de simple og kvalifiserte narkotikaforbrytelsene bør fremgå av
politiattestene for personer som skal jobbe med mindreårige.
Høringsinstansene er spesielt oppfordret til å kommentere om overtredelser av
legemiddelloven § 31, jf §24 skal vises på politiattestene. De sistnevnte lovbestemmelsene
rammer både faste brukere av narkotika og de som en gang har blitt pågrepet med brukerdose
og aldri benytter narkotika igjen. Fylkesmannen slutter seg derfor til forslaget om at
politiattesten bare skal inkludere de alvorlig straffbare narkotikaforbrytelsene. Det er derfor
rimelig grunn til å reise tvil om brudd på legemiddelloven bør inkluderes på de aktuelle
politiattestene.
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