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Po li tiattester til personer som skal utføre arbeid for frivi ll ige organisasjoner som
innebærer et til li ts- e ller ansvarsforhold overfor mindreårige e ller personer med

utvik lingshemming
Ved innføring av ny bokstav p i strafferegistreringsforskriften
5 12 nr. 4 ble det gitt hjemmel
for å innhente politiattest fra personer som skal utføre oppgaver/arbeid
for frivillig
organisasjoner og hvor dette arbeidet vil innebære et tillits- eller ansvarsforhold overfor
mindreårige eller personer med uviklingshemming.
Politidirektoratet legger til grunn at dette vil medføre en økning av antall søknader om
politiattest på mellom 100% og 200 %. Pr. i dag medgår det i politiet ca. 27 årsverk til
behandling av søknader om politiattest.
I møte med Norges Idrettsforbund har direktoratet fått opplyst at det innen idretten er ca.
200.000 personer som vil falle inn under den gruppen som er omhandlet i forskriften. I
tillegg vil det komme søknader fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norsk speiderforbund og
en lang rekke andre frivillige lag og organisasjoner. Med de ressurser som i dag er avsatt til
denne oppgaven, vil man med en slik formidabel økning av saksmengden komme i den
situasjonen av saksbehandlingstiden
blir svært lang, hvilket vil medføre at disse foreningene
ikke kan igangsette sine aktiviteter fordi de aktuelle personer ikke kan bli vandelsklarert i
tide.
Politidirektoratet ønsker for øvrig en avklaring i forhold til om det med begrepet
utviklingshemmet utelukkende menes psykisk utviklingshemmet eller om det også er ment å
omfatte også sterkt bevegelseshemmede.
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