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Høringssvar - Forslag til endringer i barnevernsloven   
 
Vi viser til Barne- og familiedepartementets høringsnotat av 22.09.2022 om forslag til endring i 
barnevernloven (Formidling av opplysninger mellom barnevernstjenestene i ulike kommuner. 
Registrering og behandling av meldinger om ufødte barn. Lovkrav om politiattest for eier av 
institusjon).  
 
Finnmark politidistrikt har gjennom Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester (heretter 
kalt enheten) ansvaret for utstedelse av politiattester i Norge.  
 
Enheten har funnet at forslaget er relevant for enheten og kommer følgende med merknader 
på den delen av høringen som omhandler lovkrav om politiattest for eier av privat institusjon, 
omsorgssenter og senter for foreldre og barn. 
 
Kommentarer til høringsforslaget 
 
I høringsnotatet foreslår Barne- og familiedepartementet å løfte krav om politiattest for eier av 
barnevernsinstitusjon, omsorgssenter eller senter for foreldre og barn fra forskrift 15. oktober 
1999 nr. 1090 om politiattest i henhold til barnevernloven til barnevernloven § 12-11 annet 
ledd. Det forslås også å fjerne vilkåret om at eier må oppholde seg "regelmessig" i privat 
institusjon, omsorgssenter eller senter for foreldre og barn for at krav om politiattest utløses.  
 
Enheten har ingen innvendinger mot forslaget om å løfte kravet om politiattest fra forskriften 
til barnevernsloven § 12-11 annet ledd.  
 
Departementet mener det er uhensiktsmessig å knytte kravet om politiattest til "regelmessig" 
opphold ved institusjonen mv. Enheten er enig i dette. 
 
Enheten ser behov for en presisering knyttet til hvem som er mottaker av attest, og følgelig 
hvem som kan bekrefte formålet med politiattest. Av forslaget til endring i § 12-11 annet ledd 
fremgår det at krav om politiattest gjelder for "eiere av en barnevernsinstitusjon, et senter for 
foreldre og barn eller et omsorgssenter dersom de skal arbeide eller oppholde seg på 
institusjonen eller senteret". Det er uklart hvem som har ansvar for å begjære fremleggelse av 
politiattesten.  



Side 2 av 2 

 
Dagens krav om politiattest for eier av privat institusjon, senter for foreldre og barn eller 
omsorgssenter fremgår av forskrift om politiattest i barnevernet § 2 annet ledd. Her fremgår 
det at vedkommende skal legge fram politiattest etter lovens § 6-10 annet ledd for statlig 
regional barnevernsmyndighet.  Vi foreslår at det fremkommer av § 12-11 annet ledd at 
politiattest skal fremlegges for statlig regional barnevernsmyndighet, eventuelt at 
presiseringen tas inn i forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven, slik at det er klart 
hvem som skal motta og kan begjære fremleggelse av politiattest.  
 
Økonomiske og administrative konsekvenser 
 
Forslag til endring i barnevernloven § 12-11 annet ledd kan medføre at det vil fremsettes flere 
søknader om politiattest enn tidligere. I forslaget er kravet om at oppholdet må være 
"regelmessig" tatt bort, noe som vil kunne føre til en økning i antall søknader til enheten. Den 
samlede økningen i antall søknader om politiattest antas likevel å være beskjeden.  
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