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HØRINGSUTTALELSE - POLITIATTEST FOR PERSONER SOM SKAL HA OPPGAVER KNYTTET TIL

MINDREÅRIGE.

Vi viser til departementets høringsbrev av 12.02.2008 vedrørende krav om politiattest for personer

som skal ha oppgaver knyttet til barn og unge.

Stiftelsen Støttesenter mot Incest- Oslo ser det som svært  positivt at man nå ønsker å få en helhetlig

behandling av kravet om politiattest. Dette er noe vi lenge har ønsket og påpekt nødvendigheten av.

Vårt fagfelt og spesialitet er unge og voksne incestutsatte kvinner og foresatte til incestutsatte barn.

Incestbegrepet innbefatter i vår brukergruppe seksuelle overgrep begått mot barn av nær familie og

slekt, samt andre tillitspersoner. I vår høringsuttalelse har vi valgt kun å forholde oss til punktene

som omhandler seksuelle overgrep, da vi opplever dette som vårt  fagfelt. Rent generelt vil vi

imidle rt id påpeke at vi anser det som samfunnets plikt å beskytte barn både mot vold og overgrep og

mot negativ påvirkning.

Nedenfor kommenteres noen hovedpunkter. Stiftelsen Støttesenter mot incest Oslo gir for øvrig sin

tilslutning til høringsnotatet, og ønsker at Justis og politidepartementet snarest fremmer

lovforslagene som fremsettes i utredningen.

Kommentarer:

2 a:

Vi mener at seksuelle overgrep skal vises uten tidsbegrensninger. Det er mye forskning som tilsier at

det er fare for gjentagelser ved seksuelle overgrep. Vi mener derfor at hensynet til barnets sikkerhet

må være det som teller mest.

2 c:

Vi støtter departementets syn om at beskyttelseshensynet må tillegges størst vekt når det gjelder

spørsmålet om personer med anmerkninger knyttet til seksuelle overgrep ikke skal få adgang til å ha

oppgaver overfor mindreårige.
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2 e:

Vi mener at dagens reguleringer i forhold til krav om politiattest er både uoversiktlige og tungvinte.

Siden målet er å beskytte barn mot mulige overgrep mener vi at det enkleste må være å samle alt i

en felles lovgivning.

5.2 Tillitshensynet.

Støttesenter mot Incest- Oslo vil poengtere at det i utgangspunktet kan ta svært  kort  tid for at et

barn skal få tillit til en voksen,- det kan skje på en halv time. F.eks. kan en tannlege og en

støttekontakt ha like muligheter til å forgripe seg på et barn. Slik vi ser det handler det primæ rt  om

tilgjengelighet, ikke om varigheten av kontakten med barnet.

8.2 Seksualforbrytelser

8.2.2  Seksualforbrytelser som etter gjeldende rett framgår av noen, men ikke alle de aktuelle

politiattestene - bør trolig fremgå

Støttesenter mot Incest- Oslo støtter argumentasjonen i dette punktet, men mener at konklusjonen

må bli at overt redelse av disse paragrafer skal fremkomme i en politiattest.

8.2.4 Ytterligere seksualforbrytelser som etter gjeldende rett fremgår av noen, men ikke alle de

aktuelle politiattestene - bør trolig fremgå.

Støttesenter mot Incest -Oslo støtter argumentasjonen om at personer som rammes av straffebudet

(om seksuell omgang eller handling med en person under 18 år mot vederlag) har utvist en holdning

til kjøp av seksuelle tjenester av mindreårige som gjør at vedkommende vil kunne anses uegnet til å

ha oppgaver knyttet til mindreårige. Vi mener derfor at straffebudet skal framgå på de aktuelle

politiattestene.

8.2.6.  Seksualforbrytelser som etter gjeldende rett ikke framgår av de aktuelle politiattestene - bør

trolig fremgå.

Støttesenter mot Incest - Oslo er svært glad for at § 201 a (grooming) er blitt vedtatt. Vi ser at stadig

flere barn blir utsatt for dette, noe som igjen vil føre til flere konkrete overgrep. Dette er både

nåtidens og fremtidens arena for overgripere. Vi mener at en slik aktivitet er uforenlig med oppgaver

knyttet til mindreårige. Vi anser det derfor svært  viktig at et slikt straffebud skal framgå på de

aktuelle politiattestene.

Lovforslag.

Vi stiller oss  positive til lovforslagene i utredningen.

Oslo 21.04.08
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