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HØRING - POLITIATTEST
TIL MINDREÅRIGE.

FOR PERSONER

SOM SKAL HA OPPGAVER

KNYTTET

Viser til høringsnotatet om politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige.
Telemark fylkeskommune har behandlet saken administrativt og sier seg enige i fremlegg til
lovutkast.
Under den administrative behandlingen ble det reist følgende spørsmål:
1) Hvordan vil praktisering av politiattest bli over for elever når, disse er utplassert i prosjekt
til fordypning i henhold til læreplanens bestemmelser. Dette gjelder i særdeleshet elever
innen helse- og sosialfagene.
2) Hvordan vil praktisering av politiattest bli overfor lærlinger når lærlingene tegner
lærekontrakter med kommuner og institusjoner. Det gjelder i særdeleshet lærlinger innen
helse- og sosialfagene.
I lovutkastet ble det problematisert rundt konsekvensene av å innskrenke adgang til
enkelte yrker ovenfor personer i resosialiseringsfasen. Dette vil da også gjelde for
lærlinger. Resultatet kan da bli at lærlingen bruker av retten til videregående opplæring
uten å få fullført. Det vil derfor være til beste for elevene om de på et tidligere tidspunkt
ble hjulpet inn på et annet skole- og opplæringsløp.
3) Politiattest ved ansettelser er en selvfølge innen enkelte virksomheter. Det vil være en
fordel om en virksomhet kunne be om ny politiattest også etter flere års ansettelsesforhold Dette fordi det kan være sterke mistanker om kriminelle handlinger begått etter

ansettelsen.
Telemark fylkeskommune kan ikke se at disse er områdene som er berørt i høringsutkastet,
men opplever at det i praksis vil være viktig å få dette belyst.
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