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Høringsuttalelse  -  krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell

Stavanger kommune viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev av 23.08.2005
vedrørende ovennevnte, herunder oversendelse av høringsnotatet  "Krav om politiattest for
helsepersonell og sosialpersonell. "

Innstilling til høringsuttalelse ble behandlet i Kommunalstyret for levekår i Stavanger
kommune i møte 25.10.2005, sak nr 0098/05, hvor følgende ble vedtatt enstemmig:
"Kommunalstyret for levekår gir sin tilslutning til det fremlagte forslag til høringsuttalelse. "

Høringsuttalelsen fremkommer i det følgende:

Horin suttalelse

Stavanger kommune vil innledningsvis bemerke at kommunen støtter hensikten med
forslaget om å forebygge seksuelle overgrep mot barn og utviklingshemmede. Slike
overtredelsers alvorlige karakter, sammenholdt med det faktum at barn og
utviklingshemmede som mottar helse- og sosialhjelp er ute av stand til å dra omsorg for seg
selv, og således i sterkere eller svakere grad er i en avhengighetssituasjon til tjenesteyter,
understreker etter kommunens oppfatning viktigheten av å vurdere tiltak på dette området.

Det legges i høringsnotatet til grunn at foreliggende forslag til lovendringer vil virke
forebyggende i forhold til ansettelse av potensielle overgripere. Forslaget er vurdert opp mot
det inngrep i forhold til artikkel 8, nr 1 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen
(EMK) vis å vis det aktuelle helsepersonell/sosialpersonell forslaget vil innebære. Videre
foretas det i høringsnotatet en rekke prinsipielle avgrensinger, bl.a. vedrørende spørsmålet
om utvidelse av personkretsen som skal beskyttes ved krav om politiattest, spørsmålet om
andre typer straffbare handlinger skal fremgå av attesten, på hvilket tidspunkt det er aktuelt å
kreve politiattest, hvorvidt det skal være adgang til å kreve fornyet politiattest, samt
spørsmålet om kravet om å fremlegge politiattest skal ha tilbakevirkende kraft.

Imidlertid fremlegges det ikke nærmere grunnlagsdokumentasjon for de konklusjonene som
fremkommer i høringsnotatet. Etter Stavanger kommunes oppfatning ville det vært relevant
og interessant å for eksempel trekke veksler på de erfaringer som er gjort i forhold til



lovbestemmelser om krav om politiattest ved ansettelser i bl.a. barneverntjenesten,
barnehager og skoler. Kommunen savner nærmere grunnlag for å vurdere de foreslåtte
lovendringenes hensiktsmessighet. Dette gjelder i forhold til virkningen av kravet om
politiattest i seg selv, sett i lys av på den ene siden de ressurser kravet fordrer og det inngrep
det representerer overfor det aktuelle helsepersonell/sosialpersonell, og, kanskje enda
viktigere, på den andre siden faren for at krav om politiattest skal gi en falsk trygghet for
arbeidsgiver og redusere arbeidsgivers årvåkenhet. Videre gjelder det i forhold til de
grensedragninger som må foretas, for eksempel i forhold til hvilke brukergrupper som evt.
skal beskyttes ved krav om politiattest, eller hvorvidt andre typer straffbare handlinger evt.
skal fremgå av politiattesten. Dersom man legger til grunn at krav om politiattest er et
hensiktsmessig virkemiddel i forhold til å forebygge overtredelser, kan det spørres om ikke
lovendringene også burde omfatte andre brukergrupper, eller også andre typer straffbare
handlinger.

Med bakgrunn i de aktuelle overtredelsenes karakter, herunder alvorlighetsgrad og
gjentakelsesfare, er Stavanger kommune likevel av den oppfatning at det er hensiktsmessig å
kreve politiattest av helsepersonell og sosialpersonell som skal jobbe med barn og
utviklingshemmede. På bakgrunn av ovennevnte finner imidlertid kommunen det vanskelig å
gå nærmere inn på de konkrete grensedragningene forøvrig.

Hva gjelder økonomiske konsekvenser, savner Stavanger kommune i utgangspunktet en noe
mer utførlig kostnadsberegning, men går ikke nærmere inn på dette, da det ikke er
avgjørende for kommunens syn på foreslåtte lovendringer.

Med hilsen

Bjørn Tungland Øystein Zeiner
direktør fagsjef levekår

Ragnhild Øvrebø
saksbehandler
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Vi viser til Deres høringsbrev/-notat av 23.08.2005 vedr. ovennevnte. Vedlagt følger
Stavanger kommunes høringsuttalelse i saken.
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Ragnhild Øvrebø
Jurist/Fagstab oppvekst og levekår

(See attached file: Høringsuttalelse - politiattest.doc)

1


