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Merknader til høringsnotat ompolitiattest for personer som skal ha oppgaver
knyttet til mindreårige

Bakgrunn:
Organisasjonen for Private barnehager i Larvik, OFPB, er høringsinnstans for saker
som angår barnehage. Vi er en organisasjon som ” arbeider til beste for ansatte, barn
og foreldre i larviksamfunnet”.

Innledning:
OFPB er svært positive til at det foreslås endringer når det gjelder politiattest for
personer som skal ha oppgaver knyttet til barn. Denne høringsuttalelsen bygger på et
barnehageperspektiv.
Når det gjelder innholdet i høringen, savner vi politiattest for arbeidssøkere fra andre
land. Slik vi leser loven i dag, kreves det ikke politiattest fra hjemlandet. Dette mener
vi det burde tas stilling til. I tillegg tar den ikke stilling til ansatte som begår straffbare
handlinger. Politiet har meldeplikt til offentlig myndighet om etterforskning mot en
offentlig tjenestemann i de tilfeller der tjenestemannen blir siktet for en straffbar
handling av en slik art at den antas å kunne få konsekvenser for hans stilling som
tjenestemann, jf påtaleinstruksen § 5-4. OFPB mener at politiet må ha den samme
plikten overfor private barnehager for forhold som reguleres i politiattesten. Vi har
også ønske om at vi kan innhente fornyet politiattest for ansatte hvert tredje år.

Formål ved politiattest
OFPB støtter forslaget om å utvide politiattesten til å gjelde alle forhold som er
inkludert i høringen. Vi mener at barns sikkerhet og helse må settes foran
enkeltpersoners personvern. I tillegg mener vi at følgende paragrafer burde tas med:
Straffeloven
 §202 om hallikvirksomhet.
 §224 om menneskehandel.
 §203 om kjøp av seksuelle tjenester.

§198 om samleie med bror eller søster.
§200 første ledd om seksuell handling med en som ikke har samtykket.
§201 a om seksuell krenkende eller annen uanstendig oppførsel på offentlig
sted.
 §201 b om seksuell krenkende eller uanstendig atferd i nærvær av eller
overfor en som ikke har samtykket .
 §204 om visse former for befatning med pornografi.
Legemiddelloven
 §31, jf §24 første ledd om besittelse og bruk av narkotika .




En person med lovbrudd innenfor disse områdene kan anses uegnet til å ha
oppgaver knyttet til barn. Med tanke på resosialisering og personvern, mener
OFPB at disse overtredelsene kan gjøres tidsbegrenset.
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