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SVAR - HØRING - UTVIDET BRUK AV POLITIATTESTER I BARNEVERNET

Fagforbundet støtter forslaget til utvidet bruk av politiattester i barnevernet og forslag til
endringer i barnevernloven § 6-10. Fagforbundet støtter også tillegget om å utvidet 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.

Fagforbundet slutter seg til det overordnede hensynet, som er å beskytte barn og unge mot
alvorlig fysiske overgrep og alvorlig skadelig innflytelse, og mener at barneomsorgsattester
også bør gjøres gjeldene på barnevernområdet. Forebygging av seksuelle overgrep mot barn
og unge og hensynet til disse gruppenes trygghet må alltid veie tungt. Vi vet at barn og unge
som er tilknyttet barnevernet kan være spesielt sårbare, og det er viktig å bruke de
virkemidlene man har, til å ivareta deres sikkerhet.

Innenfor alle organisasjoner og virksomheter der voksne har ansvar for, og driver tiltak
overfor barn og unge, det vil si i offentlig og privat tjenesteyting, lag, foreninger,
musikkskoler, idrett og så videre, bør forebygging av seksuelle overgrep ha høy prioritet.

Krav om utvidet bruk av politiattester i barnevernet er ett nødvendig virkemiddel for å trygge
sårbare barn og unge, men må ikke bli en sovepute i forhold til andre virkemidler. Det er
viktig at barnevernet får de ressursene som er nødvendig for å hjelpe utsatte barn og unge.

Fagforbundet ser det som positivt at gjelder en tidsbegrensning for hvorvidt anmerkninger skal
tas med. Det vil være uheldig at mennesker med for eksempel bot eller mildere straff for
besittelse av cannabis til eget bruk, som ung, skulle vært utestengt fra å jobbe med barn i all
fremtid. Dette er mennesker som kan være en positiv ressurs også innen arbeid med barn og
unge.

Fagforbundet støtter forslaget om en uttømmende attest for personer som skal ha heldøgns
omsorgsansvar for barn i sitt private hjem. Barn som flyttes fra sine biologiske foreldre til et
forsterhjem, har allerede erfaringer som gjør den sårbare og utsatte. Det er derfor viktig at de
nye omgivelsene trygges så langt det lar seg gjøre.

Fagforbundet opplever spørsmålet vedrørende boplikt i Norge i fem år, for utlendinger utenfor
EØS-område, som utfordrende. Hensynet til beskyttelse av barn mot overgrep vil alltid veie
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tyngst, men på den annen side vil boplikt i fem år kunne føre til at en gruppe mennesker vil bli
utelukket fra arbeid i barnevernet. Fagforbudnet stiller seg også tvilende til at utlendinger som
kommer til Norge er klare for å arbeide i barnevernet fra dagen de ankommer. Det vil gå
måneder og år før språket er tilfredstillende nok til å få en stilling i barnevernet, og på den
tiden vil personene være underlagt norsk lov.

Det vil være en uheldig effekt hvis boplikten også spres seg til andre sektorer, da arbeid med
mennesker, som i SFO, barnehage og helsesektoren, er områder vi trenger arbeidskraft, og
som er sektorer hvor utlendingene får jobbe med mennesker, lære språket og bli integrert.
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