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Høringsvar - Høring om utvidet bruk av politiattester i
barnevernet (forslag til endring i barnevernloven § 6-10)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i brev av 12.05.2010 sendt
på høring forslag til endringer i barnelovens regler om krav til politiattester.
Fristen for uttalelse er 12. august 2010.

Sakens bak runn:
Departementet foreslår endringer i barnevernloven § 6-10 om krav til politiattest.
Bakgrunnen for forslagene er det innført i ny politiregisterlov enhetlige regler for
politiattester for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til
mindreårige (barneomsorgsattest), jf. politiregisterloven § 39.

Hjemmelen for å kreve barneomsorgsattest, samt hvilke konsekvenser som skal
følge av anmerkninger på attesten, skal imidlertid reguleres i særlovgivningen.
Departementet har på bakgrunn av dette foreslått å endre barnevernloven § 6-10
slik at politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester gjøres gjeldende på
barnevernområdet. Dette innebærer at kravet til politiattestenes innhold foreslås
å omfatte også seksualforbrytelser mot voksne, drap, grov voldskriminalitet samt
rans- og narkotikakriminalitet. Formålet med barneomsorgsattest er å beskytte
mot risiko for overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse på mindreårige. I dag
omfatter barnevernets attester kun seksuelle overgrep mot barn.

I tillegg foreslås å utvide plikten til å kreve politiattest til å gjelde alle som utfører
oppgaver i barnevernet, når oppgaven innebærer direkte kontakt med barn og
unge som omfattes av loven. Det foreslås videre innført krav om utvidet og
uttømmende politiattest for personer som skal ha heldøgns omsorgsansvar for
mindreårige, i første rekke fosterforeldre. Høringsnotatet inneholder også forslag
om at konsekvensene av anmerkninger på politiattest som hovedregel skal være
utelukkelse fra å ha oppgaver overfor mindreårige. Det foreslås for øvrig
tilsvarende endringer i forskrift 15. oktober 1999 nr. 1090 om politiattest i
henhold til barnevernloven.
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I tillegg ber departementet om generelle synspunkter på om det bør innføres krav
om forutgående botid, som erstatning for tilfredsstillende vandelskontroll, for
utlendinger utenfor E0S-området

Kommentarer til lovendrin ene i barnevernloven 6-10:
Barne- og ungdomstjenesten i Asker v/barneverntjenesten vil med dette avgi en
administrativ høringsuttalelese i forhold til det ovennevnte. Uttalelsen vil bli
forelagt formannskapet i etterkant.

Barneverntjenesten er svært positiv til endringsforslagene. Dette vil i større grad
ivareta barnas behov beskyttelse mot overgrep fra voksne. Vi har imidlertid
følgende kommentarer/endringsforslag:

H rin snotatet unkt 2.5 Om utenlandske olitiattester:
I politiregisterloven § 36 annet ledd er det et krav om inntil 5 års botid i Norge
dersom det ikke kan fremlegges en politiattest fra Norge eller fra et E0S-land.
Politiattest utstedt i annet E0S-land likestilles med norsk politiattest.

Barneverntjenesten stiller seg å positiv til at det innføres krav om forutgående
botid på fem år for utlendinger utenfor E0S-området, som erstatning for
tilfredsstillende vandelskontroll. Hensynet til beskyttelse av barn mot overgrep
veier tyngre enn de ulempene dette medfører for den gruppen dette vil gjelde for.

H rin snotatet unkt 2.6 Etterf I ende o I snin er:
Det er mulighet etter politiregisterloven § 43 å få opplysninger om evt. straffbare
forhold som har funnet sted etter ansettelsen. Politiregisterloven hjemler
imidlertid ikke en generell rett til å kunne innhente fornyet attest uten at dette
fremgår av hjemmelsgrunnlaget for attesten. Barneverntjenesten anser at det er
behov for å ha en generell hjemmel i barnevernloven for å kreve polititattest på
et senere stadium i ansettelsesforholdet (fornyet polititattest). Å hindre at feil
person forblir på feil sted vil være enklere dersom det åpnes for at mottaker av
attesten kan kreve ny politiattest under ansettelsesperioden. At en arbeidstaker
vet at han på et senere tidspunkt må levere attest, kan også virke forebyggende.
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Dessuten bør det vurderes om det skal lovfestes at arbeidsgiver burde varsles
dersom vedkommende blir siktet, tiltalt, domfelt osv for alvorlig kriminalitet som
drap, seksualforbrytelser, grov vold osv. Dette er viktige virkemidler for å
beskytte mindreårige mot overgrep og skadelige innflytelse. Vi ber derfor
departementet vurdere å innføre adgang til å kreve fornyet polititattest. Dette bør
rutinemessig leveres/kreves med et visst tidsintervall, for eksempel hvert tredje
eller femte år etter ansettelsen.

Barneverntjenesten støtter departementets forslag om at endringene i
barnevernloven kan tre i kraft før politiregisterloven trer i kraft.
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