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Høringsuttalelse fra Ungdom & Fritid 
 

Ungdom & Fritid organiserer fritidsklubber og ungdomshus, virksomheter som i høy grad 

opererer i målgruppen barn og unge. Organisasjonen har tidligere stilt seg positive til at man 

skal kunne kreve politiattest av personer som utfører oppgaver ovenfor barn, også i frivillig 

sektor. Dette standpunktet står fortsatt ved lag i organisasjonen, da hensynet til barnets beste 

og målet om å beskytte barnet står høyt. 

 

Ungdom & Fritid ser svært positivt på den helhetlige gjennomgangen på dette området, og 

ser behovet for en samordning og koordinering av krav og innhold til slike attester. Vi vil 

imidlertid påpeke at det sammen med slike krav også bør følge klare retningslinjer på 

hvordan slike attester skal behandles. Attestene inneholder svært sensitive 

personopplysninger og bør behandles ansvarsfullt.  

 

 

Ungdom & Fritid vil med dette komme med følgende kommentarer til forslagene, gjengitt i 

punkt 2. 

 

a) Det reises spørsmål om den begrensede politiattesten i tillegg til seksuelle overgrep 

mot barn også skal omfatte enkelte seksuelle overgrep mot voksne, grove 

legemskrenkelser, forsettelig drap, ran, mishandling i nære relasjoner 

menneskehandel og narkotikaforbrytelser. Ungdom & Fritid mener at dette er riktig, 

da dette er forhold som kan være truende for barn og unges sikkerhet. 

Resosialiseringsaspektet er imidlertid også viktig, da vi ser at mange som har hatt en 

turbulent ungdomstid kan ende opp som gode ungdomsarbeidere som voksne. En 

tidsbegrensning på hvor lenge forholdene skal kunne vises på politiattesten vil derfor 

være viktig. 

b) Videre spørres det om man skal kunne kreve uttømmende politiattest fra den som 

utfører heldøgns omsorg på vegne av myndighetene. Ungdom & Fritid støtter også 

dette forslaget, da man i et langvarig omsorgsansvar vil stå i en rolle med sterk 

påvirkning på barnet/ungdommen.  
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c) I utkastet vurderes det om personer med anmerkninger for seksuelle overgrep ikke 

skal få adgang til å ha oppgaver ovenfor mindreårige. Dette synes Ungdom & Fritid 

er helt riktig, og en viktig presisering fra dagens praksis. Ungdom & Fritid mener at 

konsekvensene for anmerkninger må bli ensartede og tydelige, slik at det ikke er opp 

til den enkelte oppdragsgiver å vurdere situasjonen. Seksuelle overgrep bør 

ekskludere muligheten for å jobbe med barn og unge, av hensyn til sikkerhet. 

d) Hvordan andre forhold skal håndteres og hvorvidt konsekvensene skal avgjøres på 

hvert enkelt område, er imidlertid et mer komplisert spørsmål. Hensynet til 

resosialisering er viktig, men samtidig vil man ved å overlate vurderingene til 

oppdragsgiver, stå i fare for at man kan få ulik praksis. Dette skyldes at det er 

vanskelig å nekte noen å jobbe på et område der de er engasjerte. At det gjerne er 

snakk om noen man kjenner gjør ikke denne saken enklere. Det bør derfor utarbeides 

en form for føringer eller retningslinjer vedrørende hvordan slike vurderinger skal 

utføres dersom man velger å overlate vurderingen til oppdragsgiver. 

e) Ungdom & Fritid ser det som en klar fordel at kravet om innhold i politiattester blir 

enhetlig og regulert.  

 

Ungdom & Fritid er oppmerksom på den begrensede verdi en politiattest kan ha. En del 

forbrytelser blir aldri anmeldt, og en politiattest kan derfor være en ”sovepute” for 

organisasjonen. Det er derfor viktig at andre verktøy utvikles eller styrkes. Samfunnet må i 

større grad fokuseres på forebyggende arbeid blant barn/unge. Gode, trygge oppvekstmiljøer 

og fritidstiltak kan redusere rekruttering til kriminelle miljøer.  

 

 

 

Høringsuttalelsen er vedtatt 24. 04. 2008 av Ungdom & Fritids Sentralstyre.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Ane Hammerø 

Daglig leder 

 

 

 

 


