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Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige
Vi viser til Deres brev av 12. februar 2008 om ovennevnte.
Kultur- og kirkedepartementet slutter seg til utvalgets forslag om en mer enhetlig
regulering av formålet med og innholdet i begrensede politiattester enn tilfellet er i dag.
Vi støtter også vurderingen i forhold til å utvide innholdet i ordningen til også å omfatte
grove volds- og narkotikaforbrytelser.
Når det gjelder hvilke straffebud som bør inngå i ordningen med politiattest, mener vi
at noen flere straffebud bør inngå enn det utvalget har foreslått.
Vi henviser til utredningen punkt. 8.2.2 som omfatter straffebud som etter utvalgets
vurdering bare ”trolig bør fremgå”. Vi mener at også disse seksualforbrytelsene bør
fremgå av politiattestene. Dette gjelder i særlig grad strl. § 192 om voldtekt. Når det
gjelder kirkelig tilsatte vil også strl. § 193 om misbruk av stilling og
avhengighetsforhold være særlig aktuell. Når det gjelder utredningens punkt 8.2.3 hvor
utvalget konkluderer med at disse forbrytelsene ”trolig ikke bør fremgå” vil Kultur- og
kirkedepartementet også hevde at personer som er dømt for slike forbrytelser, ikke vil
være egnet til å ha ansvar for eller gis et tillitsforhold til barn og unge. For eksempel vil
en person som gjentatte ganger er dømt for blotting eller annen uanstendig adferd på
offentlig sted, etter vår vurdering ikke ha den personlige vurderingsevne som personer
som har oppgaver overfor mindreårige bør ha. Dette gjelder selv om adferden har
skjedd overfor en voksen og ikke overfor et barn. Det samme gjelder str.l. § 202 om
hallikvirksomhet og § 201a.
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Dagens politiattester når det gjelder ansatte i skole og barnehager omfatter noe for få
straffebud. Eksempelvis skal det ved ansettelser i barnehager og grunnskole ikke
opplyses om at en person er dømt for voldtekt etter strl. § 192. En felles regulering av
disse tilfellene er etter vår mening å anbefale.
Kultur- og kirkedepartementet vil påpeke at det er et behov for å få fastsatt en hjemmel
for å kunne innhente politiattest for ansatte og frivillige innenfor Den norske kirke som
skal ha oppgaver som innebærer ansvar for mindreårige. Den norske kirke er ikke
omfattet av hjemmelen som omfatter frivillig sektor, og det foreligger heller ikke
hjemmel for innhenting av slik attest i særlovgivningen. Samtidig er en rekke aktiviteter
innenfor kirken på svært mange områder sammenlignbar med frivillig sektor. Det er
også blitt ytret ønske fra kirkelige organer om at man ønsker å få en slik mulighet. På
bakgrunn av dette vil vi be Justisdepartementet i forlengelsen av saken om overføring
av hjemmelsgrunnlaget for politiattester, jf. høringsbrev 9. april 2008, om å vurdere å
legge fram en samlet proposisjon til Stortinget om disse tilfellene. På denne måten ville
alle de nye områdende der det kan være aktuelt å innføre krav om politiattest, kunne bli
behandlet og vurdert av Stortinget under ett.
På kulturfeltet er det særlig i formidlingssituasjoner ved offentlige institusjoner,
formidlingssituasjoner gjennom Den kulturelle skolesekken, i opplæringssituasjoner,
ved barneteater, barnetilstelninger og andre forestillinger der barn deltar at
problemstillingen om krav til politiattest kan være relevant.
Disse situasjonene er ikke spesifikt nevnt i høringsnotatet, bortsett fra at det under
punktet om skole står at også ”andre personar som regelmessig oppheld seg i
grunnskolen kan avkreves politiattest.”
Vi ber Justisdepartementet vurdere om også ansatte i kulturinstitusjoner som har
ansvar for barn og unge bør avkreves politiattest.
Innenfor idretten vil vi vise til Norges idrettsforbunds vurderinger i saken.
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