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FOR ARBEID MED MINDREÅRIGE

HAMAR FORMANNSKAP behandlet i møte 23.04.2008 sak 173/08. Følgende vedtak ble
fattet:

Hamar formannskap har følgende innspi ll til høringsnotatet " Politia tt est for personer
som skal ha arbeid med mindreårige ", hvor det foreslås å utvide omfanget av innholde i
politia tt ester for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige:
Hamar kommune slu tt er seg til at det fortsatt bør være et krav om begrenset politiattest
for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige . Hamar kommune er enig i at
den begrensede politiattesten bør utvides til å omfatte enkelte seksuelle overgrep mot
voksne , grove legemskrenkelser forsettlig drap , ran, mishandling i nære relasjoner m.v,
samt til at seksuelle overgrep og drap bør vises på politiattesten uten tidsbegrensning,
mens de øvrige forholdene bør vises i samsvar med de begrensninger som følger av
strafferegistreringsloven § 6.
Hamar kommune mener beskyttelseshensynet , dvs. hensynet til å beskytte barn mot
overgrep /skade , må tillegges avgjørende vekt i arbeidet med barn og unge. De andre
hensynene ; personvernhensynet (begrense spredningen av personsensitive
opplysninger ), resosialiseringshensynet (reintegrering av lovbrytere som har sonet sin
straff i samfunnet ) og ressurshensynet (økonomiske og administrative konsekvenser av
et utvidet krav om politia tt est) må balanseres i lys av dette.
Det bør ett er Hamar kommunes vurdering ikke være slik at det er en rett ighet å få
jobbe med barn og unge . Dersom man har begått så vidt alvorlige lovbrudd som man nå
ønsker å inkludere på politiattesten , bør det ikke være en selvfølge å få jobbe med denne
persongruppen . Hensynet til resosialisering kan ikke veie tyngre enn
besky tt elseshensynet i denne sammenhengen . Å ikke kunne få arbeide med barn og unge
utelukker ett er kommunens syn ikke nødvendigvis resosialisering, da det både er mulig
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å søke annen type arbeid , og det gjelder begrensninger på hvor langt tilbake i tid
lovbruddene som tas med på politiattesten kan ligge (med unntak av seksuelle overgrep
og drap ). Videre er det mulig å tenke seg at en utvidelse av hvilke lovbrudd som skal
vises på en begrenset politiattest vil ha en form for preventiv effekt , i det mennesker
med slike lovbrudd bak seg muligens vil unnlate å søke denne type stillinger , da de er
klar over de forhold som vil fremkomme på politiattesten . Dette vil i sin tur avhjelpe så
vel personvernhensynet som ressurshensynet.
Når det gjelder justisdepartementets anmodning om en særskilt tilbakemelding på om
overtredelser av narkotikalovgivningen bør vises på politiattesten (i inntil to år etter at
den straffbare handling fant sted ), så støtter Hamar kommune en slik utvidelse , basert
på at personer som overtrer legemiddellovens bestemmelser om bruk av narkotika og
besittelse til eget bruk formodentlig vil kunne ha en negativ påvirkning på barn og unge,
kanskje spesielt på ungdom . Personer som begår lovbrudd knyttet til narkotika vil i alle
tilfelle bare være avskåret fra å arbeide med barn og unge i maksimalt to år, da
forslaget går ut på at slike forbrytelser bare skal vises på politiattesten i inntil to år.
Enstemmig vedtatt.
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