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Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til
mindreårige
Det vises til høringsnotat av 7. februar 2008 vedrørende
som skal ha oppgaver knyttet til barn og unge.

krav om politiattest

for personer

Dagens system med politiattester bør utvides slik at de omfatter flere straffebestemmelser.
Videre bør det foretas en samordning slik at regelverket blir likt for alle som jobber med barn
og unge.
Det skilles i dag mellom 1) ordinære politiattester, 2) begrensede politiattester og
3) uttømmende politiattester. For alle som jobber med barn og unge bør det som
hovedregel kreves en begrenset politiattest, og det avgjørende må være om vedkommende
innehar en slik stilling at det er mulig å opparbeide seg et tillitsforhold hos barna. Når det
gjelder personer som skal ha heldøgns omsorgsansvar for mindreårige i sitt private hjem, for
eksempel fosterforeldre, bør det kreves uttømmende politiattest. Personer som tildeles et
slikt omsorgsansvar står i en særstilling ovenfor en spesielt sårbar gruppe, og det offentliges
mulighet for innsyn og kontroll er begrenset. Ved å kreve uttømmende politiattest vil en
iallefall kunne begrense uegnede personers mulighet til å utøve omsorgsansvar.
Begrenset politiattest for personer som skal jobbe med mindreårige bør utvides i innhold.
Utvidelsen bør innebære at alle seksuelle overgrep, uavhengig av om de begås mot barn eller
voksne, tas med i de begrensede politiattestene. I dag er det for eksempel slik at voldtekt
ikke tas med i noen av de begrensede politiattestene, til tross for at dette kan være svært
relevant informasjon om en person som skal jobbe med barn og unge. En kan ikke se at det
foreligger noen gode grunner til at voldtekt skal tas med for noen yrkesgrupper men ikke
for andre, all den stund det gjelder personer som skal jobbe med mindreårige. Voldtekt er
en grov integritetskrenkelse med stort skadepotensiale og det representerer et misbruk av
overmaktsforhold.
I høringsnotatet er det foreslått at straffeloven 5 198 (samleie med bror
eller søster) ikke skal tas med. Dette er en uenig i, all den stund også denne type incesthandlinger erfaringsmessig fører til at seksuelle "sperrelinjer" forskyves eller forsvinner.
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I tillegg bør grove legemskrenkelser, drap, ran, mishandling og narkotikaforbrytelser
tas
med i en begrenset politiattest. Når det gjelder seksuelle overgrep og drap bør disse vises
uten tidsbegrensning, mens de andre overtredelsene bør vises i et begrenset tidsrom. Når
det gjelder overtredelse av narkotikalovgivningen
bør politiattesten særlig tidsbegrenses i
forhold til bruk av narkotika. Brukergruppen er uensartet både med hensyn til hyppighet av
bruken og livssituasjonen for øvrig. Det bør likevel ses hen til at de mer etablerte
misbrukerne ofte straffes kun etter legemiddelloven og at det ellers kan være vanskelig å
oppdage misbruket i en ansettelsesprosess.
Politiet er inneforstått med at en utvidelse av politiattestene kun har en forebyggende
funksjon, og at en attest uten merknader selvsagt ikke gir noen garanti for at vedkommende
er egnet til å arbeide med barn og unge. Ordningen vil likevel kunne forhindre at personer
som har begått straffbare handlinger som omfattes av politiattestene får utføre oppgaver
relatert til mindreårige. Dels fordi personer som har begått slike handlinger ikke søker seg til
stillinger der de vil bli avkrevd politiattest, og dels fordi personer med merknader på
politiattesten ikke gis adgang til å utføre slike oppgaver.
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