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KRAV OM POLITIATTEST FOR HELSEPERSONELL OG SOSIALPERSONELL
HØRINGSUTTALELSE

Fagforbundet støtter det framlagte forslaget om krav til politiattest for helsepersonell og
sosialpersonell. Fagforbundet slutter seg til departementets forslag om at kravet skal gjelde
tjenesteyting overfor barn og utvikligshemmede, da disse gruppene har et særskilt behov for
beskyttelse. Forebygging av seksuelle overgrep mot barn og utviklingshemmede og hensynet
til disse gruppenes trygghet og sikkerhet må veie svært tungt.

Fagforbundet støtter argumentene som framføres for en samordning av krav om politiattest,
slik at ikke noen tjenesteområder som omfatter tjenester og tiltak overfor barn og
utviklingshemmede står uten slikt krav, og dermed kan bli mer sårbare. Fagforbundet merker
seg at Justisdepartementet har sendt ut høring vedrørende krav til politiattest for medarbeidere
i frivillige organisasjoner. Fagforbundet håper det lykkes myndighetene å få til en
gjennomgående sammenheng i lovverket på dette området, slik at barn og utviklingshemmede
får en størst mulig grad av beskyttelse.

Krav om politiattest er bare ett av flere nødvendige virkemidler for å trygge barn og
utviklingshemmede i forhold til overgrep, og må ikke bli noen "sovepute" i forhold til
forebygging av slikt misbruk, noe departementet jo også advarer mot.

Fagforbundet har kun en innvending til forslaget: Departementet nevner muligheten til å
fravike kravet om politiattest, "etter en konkret vurdering", (punkt 6.3.2.3), overfor personell
som har tidligere bosted i land der det er svært vanskelig å få politiattest. Fagforbundet mener
dette burde nedfelles i forslaget til lovtekst eller i merknadene, eller framgå av forskrifter..
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