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Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige
Norsk Helse- og Sosiallederlag (NHSL) viser til høringsbrev datert 12.02.08 vedrørende
politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige.'
NHSL er en landsdekkende interesseorganisasjon og nettverk for ledere og andre
nøkkelpersoner som arbeider med velferds-, helse- og omsorgssaker i kommunene.
Gjennom de kunnskaper og erfaringer våre medlemmer hår, ønsker vi å bidra i den helse- og
sosialpolitiske debatt. NHSL er ikke en fagorganisasjon og er partpolitisk nøytral.
Norsk helse- og sosiallederlag har i høst hatt spørsmålet om ordningen med politiattester for
personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige på dagsorden. Det er nå med
tilfredshet laget kan konstatere at departementet er kommet langt i retning av å fremme
forslag til en forbedring på dette området.
Dagens politiattestordning som omfatter overtredelse av (i hovedsak) straffebud etter Stri §§
193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 bokstav c, 203 og 204 a, gir dessverre i
liten grad sikkerhet for at personer som ikke er "rammet" av nevnte bestemmelser, har utført
andre alvorlige handlinger/forbrytelser som ikke er forenlig med arbeid i forbindelse med
mindreårige, det være seg vold, ran, drap eller narkotikabruk- og salg.
Sett fra NHSL's side er det viktigat ordningenmed politiattestprimært tar hensyntil behovet
for de mindreårigessikkerhet. De oppgavenesom skal utføresinitieresav det offentlige
tjenesteapparatog i medholdav lov. Det er derforav størsteviktighetat alle personersom
benyttestil å utføretiltakog tjenesteri forholdtil mindreårige, gir den offentlige
oppdragsgiversikkerhetfor at den svakestepart, den mindreårige, blir best muligivaretattog
ikke blir utsattfor overgrepav noe slag.
Selv om det nå ligger an til at politiattesten heretter kan inneholde vesentlig mer enn i dag, vil
man vel neppe komme dit hen at 100% sikkerhet om folks bakgrunn kan oppnås. Det må
selvsagt også tas hensyn til enkeltindividets rettigheter, jfr. EMK art. 8 nr. 1.
Hvor langt man skal gå med hensyn til innholdets omfang er vurderingstemaet her. NHSL
mener er det må være et innhold som beskriver en persons vandel, og som gir størst mulig
sikkerhet for at overgrep mot mindreårige hindres. Dette betyr at paragrafhenvisningene som
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er nevnt ovenfor, samt evt. Stri § 192 ikke er tilstrekkelig. I dagens samfunn hvor det
dessverre er andre alvorlige kriminelle handlinger/forbrytelser som foregår i stort monn, må
politiattestenes innhold utvides vesentlig. NHSL mener at alle de punktene departementet
beskriver i sitt 8.3 Vold- og ranskriminalitet, bør være med i en ny politiattestordning. Det
departementer vurderer under 8.4 Overtredelser av narkotikalovgivningen, er som
departementet selv uttaler, et vanskelig tema, hvor flere hensyn må tas også til så vel
arbeidssøkerens nåtid som framtid. NHSL er av den oppfatning at punktets tredje avsnitt
(beskyttelseshensyn og tillitshensyn) bør legges inn fullt og helt. I neste avsnitt hvor Stri §
162 omtales, kan vi gjerne dele departementets tvil, mener det må inn.
Legemiddellovens bestemmelser, jfr. også departementets kommentarer, gjør det litt mer
komplisert før man kommer til endelig konklusjon, og NHSL må i hovedsak slutte seg til
departementets vurdering av temaet. Siden strafferegistreringsloven § 6, jfr. § 5, evt. kan
anvendes for å få inn flere forhold i attesten, vil det offentlige tjenesteapparat derigjennom få
dekket sitt behov for sikkerhet overfor de mindreårige. Man sier seg enig i at legemiddelloven
ikke inkluderes.
Departementet har i sitt høringsnotat pkt. 5.5 ressurshensynet, skrevet slik: "Ved betydelig
ressursøkning blir spørsmålet om økt ressursbruk lar seg forsvare i forhold til hva som
oppnås." NHSL må for sin del sies å ha relativt liten forståelse for dette utsagnet. Hensikten
med de forbedrede politiattestene må vel være å forebygge negative handlinger. NHSL er
klar over at resultatoppnåelse er vanskelig å måle i dette tilfelle, men vi forutsetter at dette
ikke er en problemstilling som det blir fokusert spesielt mye på når man forhåpentligvis får en
bedre politiattestordning enn någjeldende.
NHSL slutter seg for øvrig til forslaget til lovtekst.
NHSLi hater seg seg avslutningsvis til å kdr,me med en tille °skommentar/ et s ørsmål
vedrørendeansatte i krisesentra.Slike sentra er som regel interkommunaletilbud, finansiert i
fellesskapav stat og kommuner. Vil de nye politiattestbestemmelsene
også dekke behovet
for,dissetiltakene? Mindreårigekan befinneseg på krisesentrapå dag- og natt-tid. Kan
disse sentraene i dag falle inn understrafferegistreringforskriften
§ 12 bokstavp)? Og kan
de da eventueltfortsette med det?
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