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Norges Kvinne- og Familieforbund takker for muligheten til å komme med innspill i 

forbindelse med denne høringen. Vi ønsker å kommentere følgende punkter: 

 

 

2.Oversikt over forslagene 
 

a) Norges Kvinne- og Familieforbund (heretter kalt K&F) mener at hovedregelen fortsatt 

bør være et krav om begrenset politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til 

mindreårige. Den begrensede politiattesten, i tillegg til dagens seksuelle overgrep mot 

barn, bør utvides til å omfatte enkelte seksuelle overgrep mot voksne, grove 

legemskrenkelser, forsettlig drap, ran, mishandling i nære relasjoner, menneskehandel 

og narkotikaforbrytelser.Seksuelle overgrep og drap bør vises uten tidsbegrensning, 

mens de øvrige forholdene bør vises i samsvar med de begrensninger som følger av 

strafferegistreringsloven § 6. 

b) I adopsjonssaker bør det kreves uttømmende politiattest. Det samme bør kreves av 

ansatte i barneverninstitusjoner, og de som skal godkjennes som fosterforeldre og 

andre som bor i fosterhjemmet. Samme kravet bør også stilles til 

avlastningshjem.Dette begrunnes med at de har heldøgns omsorgsansvar  for 

mindreårige i sitt private hjem, hvor det offentliges mulighet for innsyn og kontroll er 

begrenset, og hvor mulighetene for overgrep/skadelig påvirkning kan være stor. 

c) Den som skal ansettes i asylmottak, barnehager, grunnskolen, skolefritidsordningen 

           skal legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er  

           ”sikta,tiltalt eller dømd for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for  

           seksuelle overgrep mot barn kan ikke bli tilsatt i ovennevnte arbeidsplasser.. 
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d) K&F mener at det bør avgjøres særskilt på hvert enkelt område hvorvidt konse- 

kvensene av anmerkninger om andre forhold enn seksuelle overgrep skal være et 

forbud mot å ha oppgaver overfor mindreårige. 

e) Når det gjelder spørsmålet om enhetlig regulering er vi i tvil om hva som er mest       

hensiktsmessig. Det kan innføres felles bestemmelser i lovgivningen som regulerer 

utferdigelse av politiattester, men vi tror nok at hjemmel til å kreve slik attest fortsatt 

bør forankres i særlovgivningen. 

 

 

 

 

 

4.3. Særlig om Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen 4. nov 1950 (EMK) 

       art. 8 

 

           I  EMK art. 8 nr 1 heter det at formidling av opplysninger fra strafferegisteret , ved  

           å utlevere politiattest, er å anse som et inngrep i retten til respekt for privatlivet. 

           Inngrep i retten til privatliv vil være en krenkelse, med mindre de tre kumulative 

           vilkårene i EMK art. 8 nr 2 er oppfylt. 

           De tre vilkårene er: 

1. Det må finnes et lovgrunnlag for inngrepet ( å utlevere politiattest) 

2. Inngrepet må ha et legitimt formål.Det kan ikke være tvil om at ordninger med 

politiattester for personer som skal arbeide med mindreårige har et legitimt formål. 

3. Inngrepet må være nødvendig i et demokratisk samfunn. Opplysningene må altså 

      ikke gå lenger enn det som er nødvendig for formålet. 

 

 

5.1 Beskyttelseshensynet 

                  

            Beskyttelseshensynet tilsier at barn og unge må beskyttes mot å komme i tillits- 

            eller avhengighetsforhold til personer som kan påføre dem skader og/eller svært  

            uheldig påvirkning. Staten har et særlig ansvar for å sikre at hensynet til barnets  

            beste blir ivaretatt og at de beskyttes mot overgrep. 

 

 

5.6 Samlet vurdering 
 

             K&F mener at ved vurdering av de ulike hensyn man må overveie-  

             resosialiseringshensynet til lovbrytere som  har sonet sin straff- og  

             beskyttelseshensynet til barn og unge- så må beskyttelseshensynet til barn og unge 

             veie tyngst. Barn og unge er sårbare, og hensynet til deres beste må alltid være det       

             avgjørende  i spørsmålet  om krav til politiattest. 

 

 

8.4 Overtredelser av narkotikalovgivningen 

              

             Departementet ber høringsinstansene spesielt om å kommentere spørsmålet om 

             bruk av narkotika og besittelse til eget bruk jfr. legemiddelloven  31, jfr. 24 første 

             ledd bør vises på politiattesten i to år etter at den straffbare handlingen fant sted. 

              



Høringssvar fra Norges Kvinne- og Familieforbund Politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige 

             Departementet anser dette som et vanskelig spørsmål, og det er vi enig i.  

             Straffelovens § 162 omfatter alle typer narkotikaforbrytelser, fra de som en gang i  

             tidlig ungdom ble pågrepet med en brukerdose, og som aldri har benyttet narkotika 

             igjen, til de som  utfører de alvorlige straffbare handlingene. 

             Skal denne alvorlige straffbare handlingen vises på politiattesten, eller skal den  

             utelates? 

 

 

 

 

 

             Det avhenger av så mange ting, for eksempel personens holdning til narkotika etter at  

             den straffbare handlingen fant sted. Er han fortsatt i rusmiljøet eller tar han avstand  

             fra narkotika? Det er nesten umulig å gi et godt svar på det. 

             Når det gjelder engangsbrukerens handling må vi vel kanskje anbefale at dette   

             ikke skal vises på politiattesten. En ”ungdomssynd” bør vel ikke hefte på  

             rullebladet i all fremtid. 
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