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HØRINGSUTTALELSE -FORSLAG VEDRØRENDE KRAV OM POLITIATTEST
FOR PERSONER SOM SKAL HA OPPGAVER KNYTTET TIL MINDREÅRIGE

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til departementets brev av 12.02.08 og vedlagte
høringsnotat. Vi har gjennomgått høringsnotatet og har følgende kommentarer:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus støtter i all hovedsak det nye lovforslaget.

På generelt grunnlag vil vi fremheve at beskyttelseshensynet for oss står svært sterkt i
avveiningene av hvilke straffebud den aktuelle politiattesten bør omfatte. Vi finner grunn til å
minne om at de personene det gjelder ikke vil være avskåret fra å kunne tiltre jobber som ikke
innebærer oppgaver knyttet til mindreårige. I høringsnotatet punkt 8 har departementet
gjennomgått de straffebud det er aktuelt å inkludere på en begrenset politiattest, og konkludert
med hvilke straffebud de mener  bør fremgå  og hvilke de mener  bør trolig fremgå.
Fylkesmannen er av den oppfatning at den begrensede politiattesten bør inkludere alle disse
straffebudene.

I tillegg mener vi at brudd på straffelovens § 202 ("hallikvirksomhet") bør fremgå av
politiattesten, da vi er av den oppfatning at en person som driver slik virksomhet viser
holdninger og mangel på respekt for menneskeverdet som sannsynliggjør en risiko for at
vedkommende vil kunne komme til å rekruttere mindreårige inn i miljøet. Vi mener videre at
det er fare for at personer som deltar i slik virksomhet ikke har de grenser som personer som
skal ha oppgaver overfor mindreårige bør ha. Beskyttelseshensynet, sammenholdt med
tillitshensynet, veier slik vi ser det tyngre enn hensynene mot slik registrering.

Når det gjelder overtredelser av legemiddelloven § 31, jf. § 24 første ledd, mener vi at også
dette er forhold som bør fremgå av de aktuelle politiattestene, særlig tatt i betraktning at det er
primært mer faste misbrukere som straffes etter legemiddelloven. Vi mener at det å misbruke
narkotika er uforenelig med det å ha ansvaret for mindreårige. Selv om ikke alle som
misbruker narkotika kan sies å innebære en risiko for å skade mindreårige eller ha skadelig
innflytelse på dem, mener vi at beskyttelseshensynet og tillitshensynet tilsier at slik bruk bør
diskvalifisere for arbeid med mindreårige. Vi mener at det å fastsette en tidsbegrensning for
hvor lenge lovbruddet vises på politiattesten, vil ivareta resosialiseringshensynet i tilstrekkelig
grad.

Fylkesmannen er på generelt grunnlag av den oppfatning at konsekvensen av en merknad på
attesten bør innebære et forbud mot å utføre oppgaver overfor mindreårige. Vi mener de
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mindreårige ikke i tilstrekkelig grad vil bli beskyttet mot overgrep dersom det skal være opp
til potensiell oppdragsgiver/arbeidsgiver å foreta den konkrete vurderingen av om
konsekvensen av en anmerkning skal bli at vedkommende ikke får utføre oppgaven/arbeidet. I
tillegg vil det være en svært krevende oppgave for potensiell oppdragsgiver/arbeidsgiver å
selv skulle ta stilling til dette. Vi finner det forøvrig viktig i denne sammenheng å vise til at vi
er kjent med at det å ha personer med selvopplevd erfaring fra rusmisbruk/rusmiljø vurderes
av deler av fagmiljøet som et viktig element i behandlingsapparatet rundt rusmisbrukere. Vi
vil på bakgrunn av dette anmode departementet om å vurdere om det bør være en
unntaksbestemmelse i forhold til ansettelser på dette området.

Fylkesmannen vil i forbindelse med denne høringen videre benytte anledningen til å formidle
vårt syn om at det bør vurderes hvorvidt det også i forbindelse med oppnevning av verger for
mindreårige bør være et krav om politiattest, jf. vergemålsloven. Oppnevnte verger vil helt
klart kunne komme i posisjoner til mindreårige som gjør dem utsatte på samme måte som den
personkretsen av barn og unge som per i dag allerede blir beskyttet, jf punkt 3 i
høringsnotatet. Fylkesmannen vil i denne sammenheng vise til at vi har erfart at det har vært
uklarheter rundt fremskaffelse av politiattester for hjelpeverger som oppnevnes for enslige
mindreårige asylsøkere.

Fylkesmannen vil avslutningsvis minne om at barna det gjelder i realiteten bare i svært
begrenset grad er beskyttet mot å bli utsatt for voksenpersoner som har forbrutt seg mot de
aktuelle straffebud, all den tid det ikke kan kreves fornyet politiattest etter ansettelsen. Selv
om det vil kreve mye ekstraressurser for staten å iverksette en ordning med at de personer
som jobber med mindreårige også skal måtte kunne fremvise fornyet og tilfredsstillende
politiattest for å kunne beholde jobben, mener vi at en slik ordning er nødvendig for å oppnå
formålet med dagens krav til politiattest, nemlig å forhindre overgrep mot eller alvorlig
skadelig innflytelse på mindreårige. Vi anmoder på det sterkeste om at departementet vurderer
dette.

Vi har forøvrig nylig oversendt noen problemstillinger knyttet til utstedelse av politiattester til
Kunnskapsdepartementet. Disse problemstillingene dreier seg om innhenting av politiattester
ved ansettelser av utenlandsk personell, og ved ansettelse av nordmenn som har oppholdt seg
i utlandet i lang tid forut for en eventuell ansettelse. Brevet til Kunnskapsdepartementet er
knyttet opp mot barnehagepersonell, men har helt klart et videre nedslagsfelt. Vi finner grunn
til å vedlegge denne henvendelsen også til denne høringsuttalelsen fordi vi mener det er viktig
at departementet også tar standpunkt til disse problemstillingene.

Med hilsen

Gerd Reinsvollsveen
avdelingsdirektør Anne-Christine Kjos

fung. seksjonsleder

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.

Vedlegg:
Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Kunnskapsdepartementet datert 26.03.08.
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