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

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til departementets brev av 12.05.10 og vedlagte
høringsnotat.

Vi har gjennomgått høringsnotatet og finner i all hovedsak å kunne slutte oss til lovforslaget
og de begrunnelser det bygger på. Vi stiller oss svært positiv til endringsforslagene.

Vi viser for øvrig til vår høringsuttalelse adressert Justisdepartementet av 29.04.08 "  Forslag
vedrorende krav om politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige",
uttalelsen følger vedlagt. Vi viser videre til vårt brev til departementet av 22.01.10
"Anmodning om oppfolgning av problemstillinger knyttet til barnehageloven og
barnevernloven, samt tilhorende forskrifter om politiattest"  som også følger vedlagt. (Brevet
ble også sendt Kunnskapsdepartementet og Justis- og politidepartementet.)

Vi vil for ordens skyld presisere at en politiattest aldri vil være en garanti for at den
jobbsøkende ikke har begått eller vil komme til å begå de aktuelle kriminelle handlinger.
Det er også mulighet for at attesten i seg selv er manipulert av den jobbsøkende, all den tid
attesten utstedes denne. Det er derfor viktig å betrakte politiattester i tråd med dette i
ansettelsesprosessen.

Vi har for øvrig ingen ytterligere merknader til forslaget.

Med hilsen

Gerd Reinsvollsveen
avdelingsdirektør

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.
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