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Høringsuttalelse fra Kristiansund kommune vedrørende politiattest for personer
som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige.

Denne høringsuttalelsen er i Kristiansund kommune behandlet administrativt og ikke
politisk. Saken er behandlet hos skole- og barnehagefaglig administrasjon.

Kristiansund kommune vil i hovedsak støtte det nye lovforslaget som utvider kravene til
politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige. Det er viktig at
samfunnet spesielt tar vare på barn som har spesielt krav på beskyttelse fra personer
som kan påføre de skade eller ha uheldig påvirkning.

I forhold til hovedinnholdet:

A) Det er viktig at vi har et lovverk som beskytter barn mot overgrep. Barnets
hensyn til beskyttelse bør tillegges større vekt enn lovbryterens personvern og
resossialisering. Etter vår vurdering bør politiattesten, i tillegg til dagens, utvides
til å gjelde enkelte seksuelle overgrep mot voksne, grove legemsbeskadigelser,
.forsettelig drap, ran, mishandling i nære relasjoner, menneskehandel og
narkotikaforytelser. Seksuelle overgrep og drap bør vises uten tidsbegrensning.
Når det gjelder de andre foholdene bør de tidsbegrenses som følge av
strafferegistreingsloven § 6.

Flere unge har i dag ved et eller annet tidspunkt forsøkt ulovlige rusmidler. Dette
medfører ikke dermed at de er usikket i å arbeide med barn og unge. Det bør
derfor vurderes hvor alvorlig et slikt lovbrudd må være for å skulle omfattes av
en politiattest.

B) Personer som over tid/jevnlig har heldøgnsansvar for barn bør ha krav om
uttømmende politiattest.

C) Personer med anmerkninger knyttet til seksuelle overgrep mot barn bør ikke få
tilgang til å ha oppgaver overfor barn og unge.

D) Det kan synes fornuftig at det avgjøres særskilt på hvert enkelt område hvorvidt
konsekvensene av anmerkninger om andre forhold enn seksuelle overgrep skal
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medføre et forbud mot å ha oppgaver knyttet til midreårige. Å overlate dette til
den enkelte arbeidsgiver vil være vanskelig.

E) Politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til barn og unge bør være
helhetlig og reguleres felles i lovgivningen.

Kar Kjetil Skuseth
Fung. rådmann


