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Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 12.05.10.

Fylkesmannen i Vest-Agder er enig i de endringer og innskjerpinger som er gjort i
barnevernlovens § 6-10. Det vises spesielt til at det kreves avgrenset barneomsorgsattest i de
tilfeller som fremkommer av barnevernlovens § 6-10, første, annet og fjerde ledd, med unntak
av private som tar i mot barn til heldøgnsopphold, som avlastningstiltak, hvor uttømmende
attest kreves. Vi fremhever også som positivt den presisering som er gjort med hensyn til krav
om avgrenset barneomsorgsattest for støttekontakter, tilsynsførere og andre som utfører
oppgaver for barneverntjenesten som ledd i hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 6-10 fjerde ledd.

Barnevernloven § 6-10 tredje ledd gjelder fosterforeldre hvor det er foreslått hjemmel for å
kreve uttømmende og utvidet politiattest der overtredelse av samtlige straffebud anmerkes
uten tidsbegrensning. Etter bestemmelsens siste punktum kan det kreves attest også fra andre
som bor i fosterhjemmet/avlastningshjemmet. Fylkesmannen mener det er behov for et
obligatorisk krav om politiattest også i disse tilfeller. Vi ser imidlertid de utfordringer det kan
by på å avklare om en person bor i familiens hjem eller bare oppholder seg der mye og ofte.
Fylkesmannen gir derfor sin tilslutning til at dagens bestemmelse videreføres. Det bør fortsatt
fremkomme i retningslinjene at bakgrunnen for at politiattest ikke er obligatorisk er
problemene knyttet til nevnte avgensning.

I pkt. 2.6 Etterfølgende opplysninger viser departementet til at politiregisterlovens § 43
ivaretar behovet for opplysninger om eventuelle straffbare forhold som har funnet sted etter
ansettelsen. Fylkesmannen er av den oppfatning at det på barnevernsområdet bør innføres en
generell rett til å innhente fornyet attest i samsvar med ot.prp nr. 108 (2008-2009). Selv om
politiet har hjemmel for å kunne utlevere opplysninger for å forebygge lovovertredelser stiller
Fylkesmannen seg tvilende til om dette er tilstrekkelig til å fange opp viktige tilfeller på
barnevernsområdet hvor en oppdatert attest vil  være  av stor betydning. Det vises spesielt til
der hvor ansatte i en barnevernsinstitusjon er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt
for aktuelle straffebestemmelser etter tidspunktet for innhentelse av attest ved ansettelse.
Tilsvarende gjelder for fosterforeldre og avlastningshjem. I nevnte tilfeller er det overveiende
sannsynlig at politiet ikke vil kunne avdekke et behov for å gi opplysninger uten at det er
etablert en aktiv rutine, herunder samarbeid med barnevernet, for å avdekke denne type
informasjon. Fylkesmannen har ikke kjennskap til at slik rutine/samarbeid er etablert og
stiller seg tvilende til om det kan forventes ut fra politiets foreliggende hjemmelsgrunnlag.
Barn hvor barnevernet har overtatt omsorgen er i all hovedsak en sårbar gruppe. De er fjernet
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fra hjemmet sitt og må etablere tillits- og avhengighetsforhold til nye voksne i
fosterhjem/avlastningshjem eller institusjon. En svikt i systemet ved at lovovertredelser hos
slike voksne ikke avdekkes vil kunne være en ekstrabelastning for disse barna. Fylkesmannen
kan således ikke se at politiregisterlovens § 43 er tilstrekkelig på dette fagområdet, og
anbefaler at det i barnevernloven hjemles en rett til rutinemessig å innhente fornyet attest.

Departementet har spesielt etterspurt høringsinstansenes synspunkt på om det bør innføres
krav om forutgående botid, som erstatning for tilfredsstillende vandelskontroll, for
utlendinger utenfor EØS-området ved ansettelse i barnevernet. Fylkesmannen i Vest-Agder er
av den oppfatning at hensynet til beskyttelse av bam mot overgep bør veie tyngst her.
Departementet viser til at innføring av et krav om botid vil kunne få negative konsekvenser
for arbeidsmarkedet for innvandrere, spesielt fordi et slikt krav på ett område der
barneomsorgsattester kreves, fort kan føre til tilsvarende krav i andre sektorer. Fylkesmannen
kan vanskelig se at de negative ringvirkningene av et krav om botid på 3-5 år i uttalte tilfeller
vil være av en slik karakter at dette hensynet bør gå foran hensynet til beskyttelse av barnet.
Vi anbefaler således at det settes krav om botid for utlendinger utenfor EØS-området som
ikke kan fremlegge tilfredsstillende politiattest ved ansettelse i barnevernet.

En eventuell bestemmelse om botid skal danne grunnlaget for både avgrenset og uttømmende
barneomsorgsattest. Botiden bør derfor settes til 5 år. Eventuelt kan det innføres en gradering
der det kreves minimum 3 års botid for avgrenset attest og 5 års botid for uttømmende attest.
En slik gradering vil i mindre grad medføre ringvirkninger som nevnt over, da det i de aller
fleste tilfeller er mest aktuelt å kreve avgrenset attest.
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