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HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM OMSORGSSENTRE FOR ENSLIGE 

MINDREÅRIGE ASYLSØKERE 

Høringsuttalelse til Barne- og likestillingsdepartementets forslag til ny lov om 

omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere.  

 

Det vises til Barne- og likestillingsdepartementet høringsforslag til ny lov om omsorgssentre 

for enslige mindreårige asylsøkere 31.08.2016. Bakgrunnen for forslaget er tilstrømningen av 

asylsøkere i 2015 og utfordringene i forbindelse med bo- og omsorgstilbud, behovet for 

beskyttelse og oppfølging. 

 

Forslaget 

 

For politiets enhet for vandelskontroll og politiattester vil det bli en videreføring av regler som 

omfattes av lov om barnevern, til en ny omsorgssenterlov. I tillegg er det forslått en hjemmel 

tilvarende Barnevernsloven § 6-10 tredje ledd for personer som skal ha barn i private hjem. 

 

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester behandlet et økende antall søknader om 

politiattest med formål rettet mot enslige mindreårige asylsøkere i 2015, og er av den 

oppfatning av at vilkår for å kreve politiattest var uklare, særlig av de mange private aktører 

som opprettet asylmottak. I flere tilfeller ble personer ansatt og tiltrådte i påvente av at 

politiattest skulle utferdiges. 

 

Barnets beste er hovedprinsippet som politiattest skal bidra med å ivareta. Alle som skal 

komme i et tillits- eller ansvarsforhold med barn som ikke har omsorgspersoner med seg, bør 

fremvise politiattest. 

 

En Omsorgssenterlov som beskrevet i Barne- og Likestillingsdepartementets høringsnotat vil 

kunne gi klare retningslinjer og rettigheter for å sikre det spesielle vernet og særlige omsorgen 

som denne gruppen har behov for.  

 

En lovendring kan gi klarere retningslinjer for hvem som kan kreve politiattest, hvem som skal 

fremvise politiattest.  
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Merknader til innholdet i politiattestene. 

 

Forslaget viderefører kravet om såkalt barneomsorgsattest etter politiregisterloven § 39 for 

personer som skal utføre arbeid eller tjeneste for omsorgssentre. Politiattest med innhold som 

nevnt i politiregisterloven § 39 viser merknader om narkotikaforbrytelser, grov vold, seksuelle 

overgrep, ran og drap.  

 

Ved vedtakelsen av ny hjemmel for politiattest i den kommunale helse- og omsorgssektoren 

tidligere i år, LOV-2016-06-17-49, valgte lovgiver å utvide både personkretsen som skal 

avkreves politiattest, og innholdet i politiattestene som skal utstedes når ny § 5-4 tre i kraft.  

 

Forslaget fra Helse – og omsorgsdepartementet om utvidet barneomsorgsattest for kommunal 

helse og omsorgspersonell var at det i tillegg til reaksjoner for overtredelser som er angitt i 

Politiregisterloven § 39, også skal anmerkes reaksjoner for ulike former for 

legemsfornærmelse/kroppsskade, trusler og frihetsberøvelse, samt vinningskriminalitet. 

Behovet for en utvidelse begrunnes blant annet i at de fleste reaksjoner i saker om vold mot 

barn er gitt etter Straffeloven (1902) § 228 og § 229 første straffalternativ, overtredelser som 

ikke kommer inn under begrensningene i barneomsorgsattest. 

 

Utstedelser av politiattester med formål asylmottak har avdekket at mange som søker om 

arbeid som innebærer tillits- eller ansvarsforhold mot barn eller unge asylsøkere var uegnet i 

henhold til Politiregisterloven § 39.  

 

Men det var også en økende mengde henvendelser til ansvarlig politidistrikt om en vurdering 

av persons skikkethet og behov for å utlevere opplysninger til arbeidsgiver som ikke ble 

anmerket politiattest.  

 

Disse henvendelsene sendes på bakgrunn av gjentagende registrerte forhold som ikke skal 

anmerkes barneomsorgsattest, overtredelser av legemiddelloven, doping, eller vold. 

Men også henlagte saker der det foreligger en klar sannsynlighetsovervekt for at det er utført 

handlinger som gjør at en person er uegnet for å jobbe med sårbare grupper. 

 

1. 

Politiattestenheten merker seg at forslaget om ny omsorgssenterlov ikke innebærer en 

utvidelse av barneomsorgsattest lik forslaget som gjelder helsepersonell i den 

kommunale helse- og omsorgstjenesten, og det stilles spørsmål om personer, både 

voksne og barn, som kommer inn under kommunale helse og omsorgstjenester skal gis 

bedre vern enn barn og unge asylsøkere i svært sårbar situasjon som kommer alene til 

Norge uten omsorgspersoner.  

 

2. 

Barne- og Likestillingsdepartementets forslag om uttømmende og utvidet attest for 

personer som skal ha mindreårige asylsøkere i privat omsorg er hjemmel tilsvarende 

for fosterforeldre etter lov om barnevern § 6-10 tredje ledd. Politiattestenheten er av 

den oppfatning av at mindreårige asylsøkere som blir plassert i private hjem bør ha 

samme rettigheter som de barna som generelt omfattes av barnevernsloven, og at en 

slik hjemmel vil sikre lik beskyttelse. 
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Med hilsen 

 

 

 

Leif Sætrum   

Avdelingsleder   

 

Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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