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HØRINGSUTTALELSE — utvidet bruk av politiattest

Barneverntjenesten på Askøy vil først og fremt uttrykke glede over at det nå er
fremmet presiseringer og utvidleser i.f.t. bruken av politiattest knyttet til
barneomsorg for de mest utsatte barna som vi har i vårt samfunn.

Vedr. 1 innledning

Ber om at det her kommer en presisering av om det f.eks forventes at psykologer
som brukes som sakkyndige for ulike barneverntjenester skal måtte fremvise
politiattest for hvert nytt oppdrag.

Vedr. 2.2.1 Avgrenset eller utttommende attest

Vedr. tidsbegrensning i.f.t. merknader på visse områder er det
barneverntjenestens vurdering at det i.f.t. overtredelser av narkotikalovgivningen
synes det som for kort tid at merknader kun står der i 3 år. Dette med tanke på
hvor lang tid det tar å rehabilitere en tidligere rusmidbruker og hvilke konsekvenser
dette får om vi bruker " feile" tiltakspersoner til disse utsatte barnene. Alle har
selvfølgelig rett på en ny start, men her må hensynet til utsatte barn veie tyngre
enn en straffedømt persons behov for en ny start med nye muligheter.

Vedr. 3..3. Når skal det brukes uttommende attest

Vi er helt enig i de vurderinger som er gjengitt her, men tenker i tillegg at det bør
kreves politiattest for hjemmeboende barn over 15 år da vi erfaringsmessig ser at
disse barna ofte regelmessig brukes som barnevakt for fostersøsken.

I  tillegg til fosterforeldre og avlastningshjem mener vi det er grunnlag for å kreve
tilsvarende politiattest fra miljøterapeuter i såkalt "langturnus". De bor ofte sammen
med barna over døgn og er således i samme posisjon som f.eks fosterforeldre

Vedr. 4.2 Bør politiattest etter barnevernloven inneholde de samme
straffebud som fremgår av politiregisterloven?
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Barneverntjenesten vil uttrykke bekymring for at brudd på legemiddelloven ikke
synes å bli like alvorlig og strengt vurdert som brudd på narkotikalovgivningen ved
at anmerkninger kun vil fremgå av en politiattest i 2 år. For et barn vil det ikke være
forskjell på å vokse opp med en foresatt som regelmessig er ruset på narkotika
eller en foresatt som har et overforbruk av medikamenter. Igjen er det
barneverntjenestens vudering av vi gjennom disse endringene må våge å la
hensynet til barns behov for beskyttelse gå foran hensynet til resosialisering for
den voksne.

Justisdepartementet har i proposisjonen til politiet åpnet for at politiet kan varsle
arbeidsgiver dersom en person gjentatte ganger kommer i politiets søkelys på
grunn av rusmidler. Dette for å fange opp personer som ikke kan anses skikket til å
ha omsorg for barn. Fosterforeldre og besøkshjem har ikke et ordinært
ansettelsesforhold til barneverntjenesten de er engasjert av. Fosterhjem har en
engasjement avtale som regulerer deres plikter og rettigheter, men regnes likevel
ikke som ordinære kommunale arbeidstakere med de rettigheter og plikter som det
medfører. Vi politiet da evt ha samme mulighet for å gi opplysninger om rusmidler
til en oppdragsgiver som til en arbeidsgiver?

Vedr. 6 Om vandelskontroll av utlendinger

Barneverntjenesten sier seg helt enig i at det minimum bør være en 5 års
karantenetid / botid i Norge i.f.t. utenlandseke satsborgere som ikke kan legge
frem en vandelsattest, men som ønsker seg arbeid innen barneomsorg. Atter en
gang må hensynet til barns beskyttelse veie tyngst selv om dette kan få noen
uheldige konsekvenser for arbeidsmarkedssituasjonen til utenlandske satsborgere.

Med hilsen
ASKØY KOMMUNE
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