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HØRING - POLITIATTEST
TIL MINDREÅRIGE

FOR PERSONER

SOM SKAL HA OPPGAVER

KNYTTET

Det vises til høringsbrev datert 12. februar d.å.
Kongsberg kommune har ikke inngitt høringsuttalelse
kommunen å gi noen innspill.

i saken. Men med bakgrunn i en konkret sak ønsker

Vi har gjort oss følgende erfaringer :
1. Ved utstedelse av begrenset uttømmende politiattest fremgikk det at det "var intet å anføre" relatert til
helsepersonellovens § 20 a. Da vi satt inne med opplysninger om at det måtte være feil, gjorde vi en ny
henvendelse til politiet. Det framkom da at personen på 90-tallet hadde fatt en dom etter straffelovens § 212
2. ledd. Ved senere revisjon av straffeloven ble § 212 erstattet av andre lovbestemmelser, herunder
bestemmelser som framgår av helsepersonellovens § 20 a. Ny politiattest ble da utstedt, med anmerkninger.
2. Vi har hatt en gjennomgang av alle våre tjenester med det formål å innskjerpe rutinene for når det skal/kan
innhentes politiattest. I den forbindelse mener vi at vi ikke kan stille krav om poltiattest for ansatte i
svømmehall / idrettshall, da disse etter vår vurdering ikke faller innunder noen av lovhjemlene. (De er ikke
ansatt i skoleverket ). I såfall finner vi det betenkelig, all den tid dette kan representere områder og situasjoner
med en risiko for overgrep.
3. Lovtekstene synes noe uklare med hensyn til om det bare er fast ansatte som kan avkreves attest, eller også
vikarer o.l. I noen lovbestemmelser er dette avklart, men i andre ikke.

Kongsberg kommune ønsker å gi disse innspillene til det videre arbeidet med lovutredningen.
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-------------------------------------------------Brevadresseres til Kongsberg kommune, ikke direkte til person.------------------------------------------------Postadresse:
PB 115
3602 KONGSBERG

Besøksadresse:
Rådhuset Kirkegt. 1

Telefon:
32 866000
e-post

Telefaks:
32866206

postmo ttak @kongsberg.kommune .no

Organisasjonsnummer:
NO 942 402 465 MVA
www.kongsberg .kommune.no

