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Høringsuttalelse - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til
mindreårige
Det vises til brev av 12.02.08 og vedlagte høringsnotat datert 07.02.08
I høringsnotatet spør man om dagens system med politiattester for personer som skal ha
oppgaver med mindreårige, skal utvides. Dagens (gjeldende) ordning inkluderer kun seksuelle
overgrep mot barn. En eventuell utvidelse innebærer at man i tillegg til seksuelle overgrep også
inkluderer enkelte andre forbrytelser i politiattester (enkelte seksuelle overgrep mot voksne,
grove legemskrenkelser, forsettelig drap, ran, mishandling i nære relasjoner, menneskehandel)
Departementet ber høringsinstansene spesielt å kommentere om narkotikaforbrytelser bør
inkluderes på politiattester.
Formålet med utvidelsen skal være å forhindre overgrep mot eller alvorlig skadelig innflytelse
på mindreårige, ved å hindre at mindreårige far tilknytning til personer som har begått alvorlige
straffbare handlinger. Dette beskytterhensynet må veies opp mot personvernhensynet og
resosialiseringsprinsippet.
Høgskolen i Hedmark støtter forslaget om en utvidelse av de straffbare forhold som foreslås
inkludert på politiattester. Når det gjelder seksualforbrytelser bør politiattester som det nevnes i
notatet, også omfatte enkelte seksuelle overgrep mot voksne, grove legemskrenkelser og
menneskehandel. Straffbare handlinger knyttet til barnepornografi, overgrep på internett og
mobiltelefon (grooming) bør også vurderes inkludert i politiattest. Høgskolen har ingen
ytterligere kommentarer når det gjelder volds- og ranskriminalitet enn det som kommer fram i
høringsnotatet.
Med hensyn til resosialisering, og den enkeltes mulighet til å ha skikket seg i ettertid, bør det
kun være svært alvorlige forbrytelser som varig finnes på politiattesten. Når det gjelder seksuelle
overgrep mot barn, bør dette være uten tidsbegrensing.
Mindre alvorlige straffbare handlingene bør ha en tidsbegrensning. Vi -syns høringsforslaget
legger opp til et fornuftig nivå på dette, og har ingen kommentarer i så måte.

Høringsinstansene er spesielt bedt om å kommentere om narkotikaforbrytelser bør vises på
politiattest:
Høgskolen tilbyr både lærer-, sykepleier- og idrettsutdanninger, og sett fra fagmiljøenes ståsted
kan det være ønskelig at brudd på legemiddelloven og straffelovens § 162 inkluderes på
politiattesten.
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Årsaken til at brudd på legemiddelloven bør inkluderes er bl.a at sykepleiestudenter i
praksisperioder har lett tilgang til den type medikamenter det her er snakk. Sykepleiestudenter
har omgang med barn, gjerne også syke barn, og kombinasjonen ansvar for barn og lett
tilgjengelige medikamenter kan være uheldig for personer som er dømt etter legemiddelloven.
§ 162 omfatter alvorligere forbrytelser som salg og formidling av narkotika, og personer som er
domfelt etter denne paragraf vil trolig kunne ha meget dårlig innflytelse på spesielt eldre barn. I
trenerrollen og som faglærer vil man komme i kontakt med barn i alle aldre, og med stor
mulighet for å påvirke barns holdninger. Vi vil påstå at personer som er dømt etter § 162 ikke er
egnet til å ha ansvar for barn, verken i trenerrollen, som lærer eller som sykepleier.
Det anses likevel som svært hensiktsmessig at det foreligger en tidsbegrensning for hvor lenge
slike merknader blir stående på politiattesten.

Høgskolen støtter videre forslaget om at innholdet i politiattester for personer som skal ha
oppgaver knyttet til mindreårige, bør være enhetlig og reguleres i felles lovgiving som regulerer
utferdigelse av politiattest. En nasjonal nemnd som vurderer konsekvens av merknad på
politiattester bør viderefres, for å sikre likebehandling av de personer dette gjelder.

Høringsuttalelsen sendes på e -post i tillegg til vanlig postforsending, slik det oppfordres til i
høringsbrevet.
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