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Høringsuttalelse;
mindreårige.

Politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til

Fylkesmannen i Vest-Agder (FMVA) viser til Justisdepartementets brev av 18.02.08.
I brevet er FMVA blant flere instanser bedt om å uttale seg om forslag til endringer i dagens
ordning med politiattester.
FMVA vurderer at de endringer som er foreslått i høringen er viktige og nyan serte. I
høringsnotatet har man lagt vekt på at det i interessekon flikten mellom beskyttelseshensynet
til mindreårige og resosialiseringen av tidligere straffedømte vil være besky ttelseshensynet til
mindreårige som veier tyngst. FMVA ønsker å understreke viktigheten av en slik vurdering.

FMVA har i sin vurdering se tt på forslagene slik de fremkommer i høringsnotatet;
a)
FMVA slutter seg til forslaget om at hovedregelen bør være en begrenset politiattest når
personer skal utføre oppgaver overfor mindreårige. I de tilfeller der en person er dømt for
brudd på alvorlige strafferettslige bestemmelser som nevnt i forslaget, bør dette fremkomme i
politiattesten. Det kan eventuelt vurderes om brudd på de ulike straffebudene skal gi ulike
konsekvenser, for eksempel stillingsforbud eller om det kan gis en tidsbegrensning i forhold
til enkelte av overtredelsene.
Overtredelser i forhold til legemiddelloven bør også være med i en politiattest. Dette må ikke
nødvendigvis å føre til et stillingsforbud, for eksempel i de tilfelle der en rehabilitert
rusmisbruker ønsker å jobbe med barn/ungdom.
I de sakene der en person er dømt for alvorlige legemskrenkelser, forsettlig drap, ran,
mishandling i nære relasjoner, menneskehandel og grove narkotikaforbrytelser bør dette

fremgå av politiattesten uten tidsbegrensning.
b)
Overfor personer som skal ha heldøgns omsorgsansvar overfor mindreårige i sitt private hjem
bør det være et krav om en uttømmende politiattest. Barn som er plassert i private hjem får
mindre offentlig tilsyn og kontroll enn barn som for eksempel er plassert på institusjon.
FMVA ber utvalget vurdere om også personer som utfører faste oppdrag for
barneverntjenesten som for eksempel tilsynsførere bør levere en uttømmende politiattest.
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Disse oppdragene innebærer i en del tilfelle at tilsynsførere jevnlig er alene med små barn ved
blant annet henting og bringing til samvær.
c)
Personer som har anmerkninger knyttet til seksuelle overgrep bør etter FMVA sitt syn ikke få
utføre oppgaver knyttet til mindreårige. Et stillingsforbud her begrunnes ut i fra
beskyttelseshensynet overfor mindreårige, som etter FMVA sitt syn veier særlig tungt her.
Barn er særlig utsatt overfor voksnes påvirkning og barn vil være i et avhengighetsforhold til
for eksempel ansatte i en barnehage eller skole. Det er også viktig å fremheve de ansattes
behov for å ha tillit og respekt i sitt arbeid.

d)
FMVA vurderer at hensynet til konsekvens og forutsigbarhet tilsier at det ikke bør være opp
til den enkelte arbeidsgiver å avgjøre hvilke anmerkninger utover seksuelle overgrep som kan
medføre forbud mot å ha oppgaver overfor mindreårige. Det vil etter FMVA sin vurdering
stille for store krav til den enkelte arbeidsgiver å måtte foreta en slik konkret vurdering ved en
ansettelse.
e)
Kravet til innhold i politiattester for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige bør
etter FMVA sin vurdering reguleres felles i strafferegisterloven. Dette gir en god oversikt og
bidrar dermed til økt rettsikkerhet. Det er uheldig og uoversiktlig med ulike krav til
politiattest ved ansettelse i barnehage, barnevern, skole og helsetjeneste.
I dagens system er det for eksempel i barnehagelovens § 19 kun seksuelle overgrep overfor
barn som kan kreves innhentet ved ansettelse i barnehage. Andre seksuelle overgrep vil for
eksempel ikke fremgå av politiattesten. FMVA har i den forbindelse lagt ved et presseklipp

fra VG datert 19.03.08 som illustrerer farene ved en slik fragmentert politiattest ved ansettelse
i en barnhage i Kristiansand.
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