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

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 12.05.2010 om
ovennevnte.

Ved en utvidet bruk av politiattester i barnevernet vil personverninngrepet være noe
mer omfattende enn tidligere. Fordelene bruk av slike utvidede politiattester
representerer, må avveies mot personvernulempene. Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet (FAD) har i forbindelse med dette enkelte mindre kommentarer
knyttet til gjennomføringen av ny politiregisterlov i barnevernloven.

I lovforslaget foreslås det å endre lovteksten i § 6-10 fierde ledd fra at politiattest "kan"
kreves til at dette "skal" kreves fra støttekontakter, tilsynsførere og andre som utfører
oppgaver for barneverntjenesten som ledd i hjelpetiltak. I vurderingen av hvilke tiltak
som kan iverksettes på tross av at det representerer et inngrep i personvernet, står
nødvendighetsvurderingen sentralt. At det skal kreves politiattest fra enhver
støttekontakt, tilsynsfører og andre som utfører oppgaver for barnevernstjenesten som
ledd i hjelpetiltak, innebærer en risiko for at det vil bli innhentet politiattester også i de
tilfeller stillingen ikke åpner for direkte kontakt med mindreårige. Dette vil være å
kreve politiattest i større utstrekning enn nødvendig. Etter FADs syn er "bør" en bedre
egnet ordlyd. Dette vil åpne for en vurdering av hvorvidt politiattest vil være nødvendig,
herunder hvorvidt stillingen åpner for at vedkommende opparbeider seg et tillitsforhold
til barnet, men angir samtidig at hovedregelen er at politiattest kreves.
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I forslag til § 6-10 tredje ledd benyttes begrepet "avgrenset politiattest" i fillegg til at det
er inntatt en henvisning til politiregisterlovens § 39. Etter FADs syn kommer det
imidlertid ikke tydelig frem av lovtekst og henvisning at en avgrenset politiattest kun
viser overtredelser av nærmere angitte straffebud, slik dette er definert i høringsnotatet
s. 5. Vi ber departementet vurdere å tydeliggjøre dette, ev. i forskrift om politiattest i
barnevernet. FAD støtter ellers at avgrenset politiattest etter barnevernloven skal
omfatte samme straffebud som fremgår av politiregisterloven § 39 første ledd, slik at det
blir en mer enhetlig regulering av bruk av avgrensede politiattester.

Med hilsen

,
arianne Hauan Molstad (e.f.

avdelingsdirektør
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