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Høringsuttalelse fra Høgskolen i Lillehammer vedrørende politiattest for personer som 

skal ha oppgaver knyttet til mindreårige: 

 

Høgskolen i Lillehammer ved avdeling for helse- og sosialfag vil i all hovedsak støtte det nye 

lovforslaget som utvider kravene til politiattest i forhold til dagens krav. Lovforslaget 

understreker den økte betydningen som hensynet til barnets beste tilsier i dagens samfunn, der 

alle barn har krav på beskyttelse mot personer som kan påføre dem skade.  

 

Det ser også ut til at utvalget har foretatt gode avveininger mellom hensynet til barns 

sikkerhet, opp mot personvernhensynet og resosialiseringshensynet for den politiattesten 

gjelder. Høgskolen har vurdert lovforslaget helhetlig, men vi har fokusert særlig på de 

utfordringer dette reiser for oss som utdanningsinstitusjon. 

 

Når det gjelder ressurshensynet, vil vi få understreke at det fra høgskolens side er viktig å få 

avklart om politiattester kun skal kreves ved oppstart av utdanningen eller om dette også skal 

kreves for hver praksisutplassering. Vår erfaring er at det her gis ulike signaler fra Barne-og 

likestillingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Politidirektoratet, og at det vil 

medføre en større ressursbruk både for politikamrene og utdanningsinstitusjonene hvis det 

skal utstedes nye politiattester hver gang studentene skal ut i praksis. Det er vår oppfatning at 

det kan være tilstrekkelig at studentene leverer politiattest når utdanningen starter. Dette vil 

være på lik linje med en ordinær arbeidstaker som jobber med mindreårige og som leverer 

politiattest kun i forbindelse med ansettelsen, ikke flere ganger i løpet av ansettelsestiden.  

 

Høgskolen i Lillehammer har ellers to merknader til kravet til politiattest når det gjelder 

overtredelse av narkotikalovgivningen: 

 

1.  I oversendelsesbrevet fra Justisdepartementet ble høringsinstansene bedt om særlig å 

se på om bruk av narkotika og besittelse til eget bruk etter legemiddelloven bør vises 

på politiattesten i to år etter at den straffbare handlingen fant sted. Etter høgskolens 

mening bør dette ikke omfattes av den nye utvidelsen av kravet til politiattest. Det er i 

dag et faktum at en del unge mennesker en eller flere ganger har brukt et ulovlig 

rusmiddel, uten at det gir generelt grunnlag for å tro at de er uskikket til å arbeide med 

barn og unge. Et forbud mot utdanning og arbeid innenfor dette området synes derfor 

urimelig. 
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2.  Disse hensynene vil etter vår oppfatning også kunne anføres for de mest simple brudd 

på straffelovens § 162.  Resosialiseringshensynet kan synes å stå noe sterkere her, selv 

om hensynet til beskyttelse av barn er et tungtveiende argument. Under tvil mener vi at 

kun de mer grove overtredelser av narkotikalovgivningen bør omfattes av 

politiattesten.  

 

 

 

Denne høringsuttalelsen er utarbeidet av studieleder og jurist Camilla Bennin på 

Barnevernstudiet, og vedtatt oversendt etter behandling i avdelingens ledermøte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Arne Moe  

Kontorsjef  

 

 

 

 

 
 

 

 


