
 
 
 
 

H Ø R I N G S I N N S P I L L  - 
 

POLITIATTEST FOR PERSONER SOM SKAL HA OPPGAVER KNYTTET TIL MINDREÅRIGE 
 
 

Norsk teaterråd ble gjort kjent med at ovennevnte sak var sendt ut på høring 16. april 2008. Norsk 
teaterråd står ikke oppført på høringslisten, men tillater oss allikevel å sende inn vårt høringssvar. 
 
Norsk teaterråd er en paraply- og interesseorganisasjon for organisasjoner som driver med 
amatørteater og frivillig scenekunst. Norsk teaterråd har 16 medlemsorganisasjoner og fylkesråd i 7 
fylker, disse organisasjonene representerer over 2000 amatørteaterlag og grupper. Mange av disse 
gruppene er barne- og ungdomsgrupper, de aller fleste av gruppene er for både barn, ungdom og 
voksne. 
 
Norsk teaterråd har i dette høringsinnspillet konsentrert seg om de bestemmelser som gjelder 
frivillig sektor. 
 
Norsk teaterråd har satt hensynet til barnas beste foran andre hensyn. 
 
Strafferegistreringsforskriften § 12 bokstav p).  
  
Når og av hvem politiattest kan/skal kreves   
Til bruk for frivillige organisasjoner for personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal  
utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvars forhold overfor  
mindreårige eller personer med utviklingshemming. 
 
Norsk teaterråd slutter seg til denne bestemmelsen. Denne bestemmelsen er særs aktuell for våre 
organisasjoner og lokale lag. Som frivillige organisasjoner tilbys bade lønnet og ulønnet arbeid. Det 
kan dreie seg om lønnet teaterinstruktør eller som tillitsvalgt som utfører oppgaver for 
organisasjonen som innebærer et ansvarsforhold overfor mindreårige. 
  
Attestens innhold  
Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på  
straffeloven §§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, § 201 bokstav c), § 203 eller  
204a.  
  
Norsk teaterråd slutter seg til at politiattesten skal vise brudd på de ovenfor nevnte straffebud. 
 
Konsekvensen av anmerkninger  
Forskriften inneholder ingen bestemmelser om hvilke konsekvenser eventuelle anmerkninger  
skal få.   
 
Norsk teaterråd slutter seg til at forskriften ikke inneholder disse bestemmelser. Det må bli en 
vurdering som foretas av den enkelte organisasjon/lag hvilke konsekvenser anmerkninger vil få. Det 



mest nærliggende er at vedkommende ikke får slike oppdrag som nevnt i forskriftens § 12 bokstav 
p). 
5.6 Samlet vurdering  
Ved utforming og anvendelse av krav til politiattester er det er behov for å vurdere og å avveie  
de ulike hensynene som er nevnt ovenfor. Beskyttelseshensyne må tillegges stor vekt. Hvor  
stor vekt vil avhenge av hva politiattesten vil kunne beskytte barn og unge mot. Dersom  
politiattesten vil kunne gi barn og unge en viss beskyttelse mot seksuelle og andre alvorlige  
fysiske og psykiske overgrep, må dette tillegges betydelig vekt. I kombinasjon med  
tillitshensynet vil da personvernhensynet, resosialiseringshensynet eller ressurshensynet ikke  
kunne tillegges større vekt, verken hver for seg eller til sammen. Det vil i stedet bli sentralt å  
sørge for å balansere hensynene på en slik måte at personvernhensynet,  
resosialiseringshensynet og ressurshensynet ivaretas så langt det er mulig i lys av det  
overordnete beskyttelsesbehovet.  
 
Norsk teateråd slutter seg til de vurderinger som her er gjort. 
 
7 Formål  
Av dagens krav til politiattest kan det utledes at formålet primært har vært å forhindre at  
mindreårige blir utsatt for seksuelle overgrep fra personer som tidligere har begått seksuelle  
overgrep mot barn.   
  
Både beskyttelseshensynet og tillitshensynet trekker i retning av at krav om begrensede  
politiattester overfor personer som skal ha oppgaver overfor mindreårige bør ha et videre  
formål enn å beskytte mindreårige mot seksuelle overgrep. Personvernhensynet og  
rehabiliteringshensynet tilsier imidlertid at formålet bør begrenses til det som er strengt  
nødvendig. Etter en avveining av disse hensynene kan en tenke seg at formålet utvides til å  
omfatte følgende:   
Å forhindre overgrep mot eller alvorlig skadelig innflytelse på mindreårige, ved å hindre at  
mindreårige får tilknytning til personer som er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for å  
ha begått alvorlige straffbare handlinger som kan gjøre dem uegnet til å ha oppgaver  
overfor mindreårige.  
 
Norsk teaterråd slutter seg til de vurderinger som her er gjort. 
 
9.1. Anmerkning med eller uten tidsbegrensning – begrensede attester  
Dagens politiattester overfor personer som skal ha oppgaver overfor mindreårige er primært  
begrensede attester der det ikke gjelder noen tidsbegrensning i forhold til de  
straffebestemmelser som omfattes.   
  
Prinsippet om at en behandling av opplysninger ikke skal være mer omfattende enn det som er  
nødvendig ut fra formålet (nødvendighetsprinsippet) er et grunnleggende personvernprinsipp.  
Går man for langt, kan dette være i strid med retten til privatliv etter EMK artikkel 8. Krav om  
at politiattesten skal vise overtredelser som ligger langt tilbake i tid, kan gi urimelige utslag.   
  
På den annen side taler det mot tidsbegrensning dersom informasjonen om en anmerkning som  
ligger langt tilbake i tid vil kunne bidra til en bedre beskyttelse av mindreårige. Når attester  
uten tidsbegrensning skal benyttes må det i utgangspunktet være fordi beskyttelseshensynet  
må gå foran hensynet til resosialisering og personvern. Enkelte straffbare handlinger er av en  
slik karakter at de bør fremgå uavhengig av når de er begått.  
  
I begrensede politiattester kan det anføres at reaksjoner i forhold til seksualforbrytelser og drap  



anmerkes uten tidsbegrensning. Øvrige reaksjoner bør i så fall anmerkes med de  
begrensninger som følger av strafferegistreringsloven § 6.   
 
Norsk teaterråd er av den oppfatning at hensynet til barnas beste skal veie tyngst, og slutter oss 
derfor til de vurderinger som her er gjort. 
 
10 Områder for politiattest  
Krav om begrenset politiattest bør stilles der personer skal ansetts i stillinger eller tildeles  
oppgaver der vedkommende kommer i posisjoner som muliggjør fysiske overgrep overfor mindreårige eller 
etablering av en nærmere tilknytning til mindreårige, forutsatt at posisjonene  
består over noe tid eller inntrer jevnlig.  
  
Det kan være at det bør innføres et krav på andre aktuelle områder enn de som er nevnt i dette  
høringsnotatet. Dette vil forhindre at personer som vil få anmerkninger på områder der det  
stilles krav om politiattest i stedet søker mot områder der det ikke stilles krav om politiattest.  
Det må imidlertid være opp til det enkelte departement å foreta vurderingen i forhold til de  
respektive ansvarsområder.   
 
Norsk teaterråd ser at andre enn de området som er nevnt i dette høringsnotatet kan være aktuelle 
i forhold til denne forskriften. Norsk teaterråd mener at de respektive departement  vurderer dette, 
gjerne i samarbeid med de aktuelle parter. 
 
Norsk teaterråd slutter oss videre til forslag til lovtekst:.   
 
Generelle kommentarer 
Norsk teaterråd ber om at det vurderes om hvordan organisasjonene og lagene skal oppbevare 
innhentede politiattester og hvor ofte politiatteste skal innhentes. Videre mener vi det bør 
diskuteres hvordan organisasjonen skal forholde seg hvis det står at vedkommende er straffedømt 
for feks narkotikaforbrytelser/slagsmål for 20 år siden.  
 
Oslo, den 2. mai 2008 
Norsk teaterråd 
 
 
Christin Sund 
generalsekretær 


