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for personer som skal ha oppgaver knyttet til

Tunsberg biskop/bispedømmeråd takker Kultur og kirkedepartementet for anledning til
å gi uttale i forbindelse med høringen "Politiattest for personer som skal ha oppgaver
knyttet til mindreårige".

Det er i utgangspunktet underlig at ikke I)e.nnorske kirke med sine arbeidsgivere og
råds-struktur er selvfølgelige høringsinstanser i denne sammenheng - sett på bakgrunn
av det store og omfattende barne- og ungdomsarbeid som utføres i kirken av frivillige

og ansatte medarbeidere.
Kirken er en del av samfunnet, og de regler som skal gjelde for personer som har
oppgaver knyttet til mindreårige i ulike institusjoner og organisasjoner, bør også gjelde
for kirken.

Fra kirkens side har det flere ganger vært hevdet at man ønsker mulighet til å innhente
politiattest ved tilsetting av personer som arbeider med barn og unge. For Tunsberg
biskop/ Tunsberg bispedømmeråds vedkommende, har vi tidligere - da det ble aktuelt
for enkelte andre grupper - på selvstendig initiativ bedt aktuelle søkere om politiattest.
Søkerne som henvendte seg til politiet fikk klar beskjed om at politiet ikke utferdiget
slik attest til noen arbeidsgiver uten lovhjemmel.

Det er derfor viktig for Tunsberg biskop/bispedømmeråd at Justis- og
politidepartementet legger opp til at en slik lovhjemmel for kirkelige arbeidsgivere til å
innhente politiattest blir vedtatt. Slik kan kirken som arbeidsgiver kvalitetssikre sine

medarbeidere og skape et trygt miljø for alle de barn og unge som har tilhørighet i
kirkens arbeid.

Når det gjelder krav om politiattest for frivillige kirkelige medarbeidere, vil innhentende
instans enten kunne være frivillige kristne organisasjoner eller menighetsråd som bruker

frivillige til arbeid blant barn og unge. Det vil kunne være en logisk konsekvens at også
disse gis lovhjemmel til å innhente politiattest. Tunsberg biskopbispedømmeråd ønsker
imidlertid i første rekke å sikre det arbeidsgiveransvar som hviler på oss med våre

ansatte prester, og det spesielle tilsynsansvar som biskopen har i forhold til vigslede
medarbeidere og andre ansatte i fellesråd og menighetsråd.

Håkon Vs gate l
Postboks 1253 Trudvang
3105 TØNSBERG

E-post: tunsberg .hiskop:? kirken .no
Web: www.kirken.no/tunsberg
Org, nr.: 974762498

Telefon: 33 35 43 00
Telefaks: 33 35 43 01
Bankkontonr: 8276 01 00222

Tunsberg biskop/bispedømmeråd har med dette valgt å uttale seg om spesifikt kirkelige
utfordringer på bakgrunn av høringsnotatet. .For øvrig vil vi utrykke støtte for den
gjennomgående tanke som notatet bærer preg av, nemlig at personer som har oppgaver
knyttet til mindreårige på ulike plasser i samfunnet bør bli gjenstand for en grundigere
vurdering enn de som ikke har oppgaver knyttet til barn og unge.

Med vennlig hilsen

Laila Riksaasen Dahl
Biskop (sign )
Hans Petter Jahre
Leder av bispedømmerådet

Ro`1f'Si eon Andersen
leder teologi og prestetjeneste
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