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Sak 10 - LM-2014-07 – Politiattest vertsfamilier

Sak innmeldt av: CISV Troms

1. Bakgrunn

CISV er avhengig av tillit i befolkningen, både i Norge og i utlandet. Vi ønsker å tilby barn som 
er på leir i Norge så trygge omgivelser som mulig, samtidig som vi forventer at norske barn er 
trygge ved utsendelse til chaptere i utlandet. CISV har internasjonale fellesregler som søker å 
ivareta barnas trygghet, uavhengig av CISV-landenes ulike, nasjonale lovgivning. 

2. Utviklingen i Norge

I Norge er det de siste ti årene skjedd en gradvis utvikling i samfunnet med hensyn til å ivareta 
barns trygghet. Lovgiver har i økende grad gitt hjemmel for - og stiller ofte krav til - at det 
innhentes politiattest for voksne som skal jobbe med barn. Dette gjelder for voksne som skal 
oppholde seg/være sammen med barn i skolen, barnehage og i fritidsaktiviteter. Det gjelder 
likeledes for fosterhjem, beredskapshjem og besøkshjem. Bakgrunnen for denne utviklingen, er 
en økende oppmerksomhet i forhold til at pedofile søker seg til arenaer hvor det finnes barn, 
samt at utøvelsen av vold mot barn er et større problem i samfunnet enn man tok inn over seg 
for bare noen tiår siden. Vi ser fra tid til annen - både i rettspraksis og i mediene - eksempler 
på at også tilsynelatende svært velfungerende voksenpersoner utøver vold mot barn, eller 
utsetter barn for seksuelle overgrep, enten det er egne barn eller andres. Det finnes videre 
tilsynelatende velfungerende familier med familievoldsproblematikk, der barn overværer 
voldsomme konflikter mellom voksenpersoner i familien, som vil kunne være både 
skremmende og mentalt skadelig for barn å bevitne. 

Befolkningen i Norge tar det i dag som en selvfølge at det er innhentet politiattest for ansatte i 
skole og barnehage, fotballtrenere, gitarlærere og andre som skal tilbringe tid med barn. Det er 
ingen grunn til å se annerledes på dette i CISV. 

3. CISV-familier

Familier med  rus, volds- og overgrepsproblematikk er ikke egnet til å ta imot CISV-barn, og 
man bør i så stor utstrekning som overhodet mulig søke å unngå å bruke slike familier som 
vertsfamilier. Realiteten er imidlertid at man aldri kan være 100 % sikker på hvem man har 
med å gjøre, uansett hvor gode intervjurunder man har, hvor godt man tror man kjenner CISV-
familiene som stiller opp, eller hvor godt inntrykk lederkandidatene gjør. Dette innebærer at 
CISV kan komme i en situasjon der barn lider overlast. Det man i Norge (i motsetning til endel 
andre land) har mulighet for å sikre seg mot, er å rekruttere tidligere straffedømte personer 
som vertsfamiliemedlemmer eller leder. Det gjøres ved å inntente politiattest, slik man i dag 
har hjemmel for å gjøre, se vedlegg LM-2014-07b.

Det bemerkes i denne sammenheng at CISV vil løpe en betydelig risiko som organisasjon 
dersom man vedtar ikke å innhente politiattest for familier i Norge, til tross for at lovgiver har 
tilrettelagt for dette. Hva om et barn lider overlast fordi man har rekruttert en pedofil, 
straffedømt familiefar som vertsfamilemedlem? Slike personer finnes, vi må bare sikre oss mot 
dem så langt vi kan. Krav om politiattest vil i seg selv virke preventivt, idet vertsfamilier som 
har merknader neppe vil stille seg til disposisjon. Samtidig vil en plettfri politiattest selvsagt 
ikke bety at lokallaget ikke skal gjøre vanlige undersøkelser ift. egnethet, ved f.eks å snakke 
med familiene som stiller seg til disposisjon.

Innhenting av politiattest er en forholdsvis kurant og lite arbeidskrevende affære, selv om man 
må beregne noe tid til saksbehandlingen. Det foreslås at familiene selv fyller ut søknadene, 
men at de oversendes en bloc til politiet fra styret, eller den styret utpeker til dette (f.eks 
vertsfamiliekomitéen for den enkelte leir). Se vedlegg LM-2014-07c.

Forslag til vedtak på landsmøtet:

CISVs fylkeslag skal besørge at det innhentes politiattest for alle husstandsmedlemmer over 18 
år i vertsfamiliene som benyttes i CISV-sammenheng. Politiattesten bør ikke være eldre enn 6 
måneder gammel. (Legges inn i info-file D-55)

Tilleggsbemerkning til vedtaket - utover den forklaringen som tidligere er tilsendt:



CISV Troms vurderer at praktiske utfordringer ikke bør være til hinder for å kreve tilgjengelige 
sikkerhetstiltak for barn i CISV implementert. Det bør være uproblematisk for fylkeslagene å 
rekruttere vertsfamilier i tilstrekkelig god tid til å kunne innhente politiattest for 
husstandsmedlemmene over 18 år. Alle fylkeslag bør videre ha tilgjengelig noen godkjente 
vertsfamilier som kan settes inn ved behov for reserveløsninger.


