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Høring - Politia tt est for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) stiller seg positiv til at det blir utarbeid en helhetlig og felles
regulering av krav til innholdet i politiattester for alle yrkesgrupper som har oppgaver knyttet til
barn og unge. Det er hensiktsmessig å ha regelverket samlet i strafferegistreringsloven eventuelt
i ny politiregistreringslov, med hjemmel til å kreve slik attest forankret i særlovgivningen. HiST
har følgende kommentarer til høringsforslaget:

Ordningen med begrenset politiattest bør videreføres. Den bør utvides slik at den i tillegg til
dagens seksuelle overgrep mot barn også omfatte enkelte seksuelle overgrep mot voksne, enkelte
voldsforbrytelser, herunder vold i nære relasjoner, menneskehandel og narkotikaforbrytelser.

Ordningen med uttømmende politiattest bør utvides til å omfatte også fosterforeldre og
avlastningshjem. Dette for å sikre at alle som på en eller annen måte er i omsorgsrelasjon med
barn og unge (etter myndighetenes godkjenning) fremlegger slik attest.

Et generelt forbud mot oppgaver overfor barn og unge bør etter vårt syn opprettholdes overfor
personer som har anmerkninger på grunn av seksuelle overgrep mot barn. Når det gjelder andre
forhold bør det bero på en konkret vurdering i den enkelte sak fra arbeidsgivers/oppdragsgivers
side om vedkommende skal tilsettes.

Når det gjelder de momenter som skal vektlegges ved en slik vurdering nevnes i høringsutkastet
pkt. 5 en del hensyn som taler for og mot krav om politiattest: 1. Beskyttelseshensynet, 2.
tillitshensynet, 3. personvernhensynet, og 3. resosialiseringshensynet. Det er først og fremst de to
første hensynene som taler for å kreve politiattest, mens de to siste taler mot.

HIST mener det er sterke hensyn som taler for krav om politiattest. Beskyttelseshensynet og
tillitshensynet må etter vår mening gå foran hensynet til personvern og resosialiseringshensynet.
Barn og unge har krav på særlig beskyttelse, slik at de kan vokse opp med trygge voksne når de
ivaretas av andre enn foreldrene.

I drøftingen av de aktuelle straffebud er det et sentralt spørsmål om anmerkningen i attesten kan
være uttrykk for egenskaper hos personen som kan medføre fare for gjentakelse av de samme
krenkelser overfor nye barn.

HiST mener det er et poeng at de profesjonelle voksne også har en betydning som rollemodeller
for barn og unge. De holdningene disse voksne er bærere av, vil kunne ha stor gjennomslagskraft
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hos barn og unge. Særlig når det gjelder bruk av illegale stoffer er det etter vårt syn ønskelig å
hindre at barn og unge eksponeres for en aksepterende holdning. Også mindre alvorlige
overtredelser av narkotika- og legemiddellovgivningen, slik som besittelse og bruk, bør derfor
etter vårt syn anmerkes på politiattesten.

Med hilsen

S .  e t '
Kari B rget Wenche Salomonsen Kin
studiedirektør studiekoordinator


