Hø ringsuttalelse fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring).
POLITIATTEST
FOR PERSONER SOM SKAL HA OPPGAVER TILKNYTTET
a
ØREARIGE
Det vises til depart ementets høringsbrev av 12. februar 2008 . NOVA er i all hovedsak enig i
de overordnede hensyn og avveininger som kommer til uttrykk i høringsnotatet . Generelt er
vi av den oppfatning at den kontrollen som finner sted gjennom bruk av politiattester ikke bør
være mer omfattende enn det som er nødvendig for å ivareta beskyttelsen av mindreårige.
Dette gjelder både i forhold til hvilke handlinger som gir grunnlag for politiattest og
konsekvenser (herunder tidsbegrensning ) av merknader på politiattestene.
Vi har følgende merknader til de enkelte punktene:
Pr i dag fremstår reglene på det området som lite samordnet, og det er behov for en bedre
samordning av regelverket. Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal avkreves
politiattest, bør det avkreves tilfredsstillende politiattest av eier av institusjon uavhengig av
om vedkommende utfører arbeid ved institusjonen som innebærer direkte kontakt med
mindreårige.
Til pkt. 8.2.4
NOVA mener at overtredelse av straffelovens § 203 bør fremgå av politiattester også på
barnehage og skoleområde. Kjøp av sex av personer under 18 år indikerer en seksuell
interesse overfor barn.
Til pkt. 8.2.5
NOVA mener at hallikvirksomhet bør fremgå av de aktuelle politiattestene fordi den
signaliserer en villighet til systematisk seksuell utnytting av andre mennesker og det i praksis
kan være vanskelig å skille mellom utnyttelse av voksne og mindreårige utsatte.
Til pkt. 8.3 Volds- og ranskriminalitet
NOVA er av den oppfatning at kri minelle handlinger som ikke utgjør en kjent ri siko i forhold
til de handlinger man ønsker å beskytte de mindreåri ge mot bør ikke fremgå av politiattest. Vi
mener imidle rtid at det viktig at ove rtredelse av straffeloven § 219 bør fremgå av politiattest,
da denne bestemmelsen rammer handlinger hvor barn ofte er involve rt som vitner til volden.
Også ove rtredelse av straffelovens § 224 bør fremgå da disse handlingene representerer
alvorlige krenkelser som også kan omfatte utnyttelse av mindreårige.

