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Interpellasjon til ordføreren i kommunestyret 16.03.16 - Krav om
politiattest for å jobbe i eldreomsorgen i Stjørdal kommune
Interpellasjon fra Nelly Anita Lian (FRP):
Ordfører!
Det er i dag krav om politiattest for å arbeide med barn- og unge og funksjonshemmede, men
ikke for å jobbe med eldre mennesker. Regjeringen har igangsatt arbeidet for å se om
kommunene/staten bør innføre dette. Den foreslåtte politiattesten bør inneholde samme
straffbare forhold som de som anmerkes på en barneomsorgsattest- narkotika, og
sedelighetsforbrytelser, alvorlige voldsforbrytelser samt legemsfornærmelse, ulovlig tvang og
frihetsberøvelse.
Vi i Stjørdal FrP ønsker med dette å oppfordre Stjørdal kommune til å innføre en ordning hvor
alle som jobber i eldreomsorgen skal ha politiattest. Regjeringen legger opp til at en slik ordning
med politiattest skal være frivillig for kommunene å innføre, og derfor bør Stjørdal kommune
være en kommune som sier ja til en slik ordning. Det er viktig å beskytte våre eldre!
Vi vet at særlig demente mennesker er i en sårbar situasjon, som kan bli utsatt for vold og
overgrep uten i verste fall å ha mulighet til å si ifra. Folk som har begått vold eller overgrep, bør
ikke få jobbe med eldre. Misbruk av medikamenter blant de ansatte kan også være lettere å luke
ut gjennom innføring av en politiattest.
Innføring av politiattest for å jobbe i eldreomsorgen vil ikke garantere at kriminelle handlinger
ikke vil forekomme, men det kan være et tiltak som i større grad sikrer de eldre en tryggere
hverdag. Det er kommunene som har ansvaret for at de eldre har det trygt og godt (både i
kommunal og/eller privat regi).
Stjørdal FrP ønsker derfor med dette at rådmannen ser på mulighetene for dette snarest, og
forbereder en sak for komite levekår.

