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Høringsuttalelse - Politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige.
Viser til brev av 12.02.08 fra Det Kongelige Justisdepartement.
Høgskolen i Finnmark har vurdert innholdet i høringsnotatet og har følgende uttalelse:
I høringsnotatet blir det stilt spørsmål om dagens begrensede politiattester, som i hovedsak
omhandler seksuelle forbrytelser mot barn, skal utvides til også å innebære seksuelle
overgrep mot voksne, forbrytelser som inneholder grove elementer av volds- eller maktbruk
og narkotikaforbrytelser.
Vi synes at det i høringsnotatet på en god måte er trukket frem og drøftet de aktuelle
problemstillinger som kan følge av eventuelle endringer. Det er drøftet hensynet for og mot
krav om politiattest og sett på hensynet til at barn og ungdom bør beskyttes mot å komme i
tillitsforhold og avhengighetsforhold til personer som kan påføre dem skader og uheldig
påvirkning kontra hensynet til personvernet, og hensynet til å få tidligere straffedømte
integrert i samfunnet igjen blant annet ved å ha mulighet til å arbeide.
I brevet fra departementet ble vi spesielt oppfordret til å kommentere spørsmålet om bruk av
narkotika og besittelse til eget bruk, jf. legemiddelloven § 31, jf. § 24 første ledd, bør vises
på politiattesten i to år etter at den straffbare handlingen fant sted.
Vi er enig i at dette er et vanskelig spørsmål å ta stilling til. Men etter vurderinger er vi
kommet frem til at også hos de personer som er dømt etter legemiddelloven § 31, jf. § 24
første ledd, bør dette fremkomme på politiattesten i to år. Det tyngste argumentet er at de
som straffes etter legemiddelloven i de aller fleste tilfeller er etablerte rusmisbrukere. Det er
ikke ønskelig at narkomane skal kunne ha adgang til å få et behandlingsansvar, ivareta
pleie- og omsorgsoppgaver samt oppgaver innenfor habilitering/rehabilitering av barn og
ungdom.
Etablerte rusmisbrukere kan ha svekket konsentrasjon, være ruset eller i bakrus på arbeid
slik at det kan få alvorlige konsekvenser f. eks. ved administrering av medisiner og
vurdering i behandlingssituasjoner. Det kan også være fare for tyveri av medisiner fra
arbeidsplassen, vi vet at medisiner forsvinner og at det har vært situasjoner hvor pasientene
ikke har fått sin foreskrevne medisin. Dette er noe flere rettssaker de siste årene har bevist.
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Ut fra ovennevnte mener vi at beskyttelseshensynet til barn og ungdom bør vektlegges så
mye at det må gå foran personvernhensynet til de få personene som bare har benyttet
narkotika en gang og vært så uheldig å bli pågrepet.
For øvrig synes vi det er bra at kravene om politiattest blir sett i sammenheng og vurdert
samlet. Vi har lenge vært opptatt av at politiattestene skal utvides fra å gjelde
seksualforbrytelser og barnepornografi til også å gjelde volds-, rans- og
narkotikaforbrytelser. Vi slutter oss til den foreslåtte lovteksten, men ønsker tilføyelse av at
bruk av narkotika og besittelse til eget bruk jf. legemiddelloven § 31, jf. § 24 første ledd bør
vises på politiattesten i to år etter at den straffbare handlingen fant sted.
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