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

Fylkesmannen i Buskerud viser til departementets brev av 12.05.10 med høringsnotat med
forslag til endringer i barnevernlovens regler om krav til politiattester.

Fylkesmannen i Buskerud støtter fullt ut departementets forslag om utvidet bruk av
politiattester i barnevernet gjennom endring av barnevernloven § 6-10 med tilhørende
forskrift. Fylkesmannen er positiv til det fokus som med dette settes på å beskytte en allerede
sårbar og utsatt gruppe mot overgrep og skadelig innflytelse. Vi mener på bakgrunn av dette
at de foreslåtte endringene i barnevernloven er riktige.

Når det gjelder punktet om vandelskontroll for utlendinger utenfor EØS-området har
departementet særskilt bedt om høringsinstansenes generelle synspunkter på dette. Forslaget
går ut på at det i barnevernloven oppstilles et minstekrav om botid for utlendinger som
kommer fra land utenfor EØS-området, og som ikke kan fremlegge tilfredsstillende
vandelsattest, jf. politiregisterloven § 36 annet ledd som gir adgang til i lov eller forskrift å
stille krav om inntil fem års botid i Norge dersom tilfredsstillende vandelsattest ikke kan
fremlegges, og vesentlige samfunnsmessige hensyn tilsier det. Hensynet til barns beskyttelse
mot overgrep og skadelig innflytelse må sies å være et vesentlig samfunnsmessig hensyn.
Departementet påpeker i høringsnotatet at en innføring av et krav om botid vil kunne utelukke
en gruppe fra arbeid i barneverntjenesten eller annet arbeid med barn og unge. Dermed blir to
samfunnsmessige hensyn stående mot hverandre. Fylkesmannen ser at et krav om botid kan
skape utfordringer for integrering og innvandreres deltakelse i arbeidslivet, men mener at
hensynet til at barn og unge beskyttes mot overgrep her bør veie tyngst. Et alternativ for å
avhjelpe de motstridende hensynene kan være å redusere kravet om botid til tre år.

Fylkesmannen vil også i denne sammenheng bemerke at flertallet av innvandrere som
kommer til Norge fra land utenfor EØS, gjennomfører et introduksjonsprogram, annen type
norskopplæring eller annen utdanning før de er klare for arbeidsmarkedet. Dermed kan det gå
opptil flere år før de er klare for å søke jobb og spørsmålet om vandelskontroll blir aktuelt. Et
eventuelt krav om botid vil gjennom dette ikke ramme innvandreres adgang til den delen av
arbeidsmarkedet som retter seg mot barn og unge på en slik måte som skisseres i
høringsnotatet. Fylkesmannen stiller seg derfor positiv til en innføring av krav om botid som
erstatning for tilfredsstillende vandelskontroll. Manglende innføring av et slikt krav vil etter
vår mening uthule den endring som for øvrig gjøres ved krav om fremleggelse av politiattest i
barnevernet.
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