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Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  -  Svar på høring - Utvidet
bruk av politiattester i barnevernet  -  Endringer i barnevernloven  §  6-10

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 12.5.2010 ut høringsnotat
med forslag til endringer i barnevernlovens regler om krav til politiattester. Bakgrunnen
for forslagene er Stortingets tilslutning til Justisdepartementets forslag til ny
politiregisterlov, jf. Innst. 139 L (2009-2010). I ny politiregisterlov innføres enhetlige
regler for politiattester for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til
mindreårige (barneomsorgsattest). Formålet med barneomsorgsattester er å beskytte
mot risiko for overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse på mindreårige.

Departementet foreslår å endre barnevernloven § 6-10 slik at politiregisterlovens regler
om barneomsorgsattester gjøres tilsvarende gjeldende for barnevernområdet.
Forslaget innebærer en utvidelse av personkretsen som skal avkreves politiattest,
utvidelse av barnevernlovens krav til politiattestens innhold, samt forslag til
konsekvenser av slike anmerkninger. Departementet ber om høringsinstansenes syn
på forslagene.

I tillegg bes høringsinstansene vurdere hvorvidt det bør innføres krav om forutgående
botid som erstatning for tilfredsstillende vandelskontroll for utlendinger utenfor EØS-
området.

Personkretsen som skal avkreves uttømmende o utvidet olitiattest

Ved krav om politiattest fra personer som skal adoptere eller over tid jevnlig skal ha
heldøgns omsorgsansvar, skal det i henhold til høringsforslaget kreves  uttømmende
og  utvidet  barneomsorgsattest. I henhold til høringsnotatet vil dette omfatte fosterhjem
og private som tar i mot barn som heldøgns avlastningstiltak.

En slik utvidet attest vil være mer omfattende enn den alminnelige
barneomsorgsattesten (avgrenset attest). Den utvidede politiattesten vil inneholde alle
straffer, andre strafferettslige reaksjoner og tiltak som er registrert i reaksjonsregisteret
som følge av lovbrudd, og anmerkes uten tidsbegrensning.
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Helsedirektoratet anbefaler at støttekontakter og miljøarbeidere som skal ha heldøgns
omsorgsansvar, for eksempel i forbindelse med ferieopphold, inngår i personkretsen
som skal avkreves uttømmende og utvidet barneomsorgsattest. Vi viser til at i disse
situasjonene vil omsorgen, på tilsvarende måte som i fosterhjem/heldøgns
avlastningstiltak, skje innenfor den private sfære. Det vil da være begrenset mulighet
for kontroll og innsyn fra det offentliges side. Helsedirektoratet forutsetter for øvrig at
avlastningstiltak skal omfatte besøkshjem, noe som ikke fremgår klart av forslaget.

Anmerknin stidens len de o konsekvenser av anmerknin en

Det fremgår av høringsforslaget at barneomsorgsattesten etter hovedregelen vil
omfatte forhold som er 3 år eller yngre. Perioden regnes fra straffereaksjonen er ilagt.
Vurdert opp mot viktigheten av å beskytte disse barna, og alvorlighetsgraden i
forholdene det her dreier seg om, mener Helsedirektoratet at 3 år er kort tid. Det kan ta
lang tid å ønske seg til behandling for voldstendenser, og selve endringsprosessen tar
også mye tid. En anmerkningsperiode på 3 år er ikke tilstrekkelig til å oppfylle formålet
om å beskytte mindreårige mot risiko for slike overgrep eller alvorlig, skadelig
innflytelse. Hovedregelen bør heller være en anmerkningstid på 5 år.

Reaksjoner som gjelder seksualforbrytelser og forsettlig drap skal etter
høringsforslaget anmerkes uten tidsbegrensning, og personen får ikke adgang til å ha
oppgaver overfor mindreårige. Helsedirektoratet foreslår at også grov mishandling i
nære relasjoner (strl. § 219) og handlinger som resulterer i at offeret dør eller påføres
betydelig skade (strl. § 229 andre og tredje straffalternativ og strl. § 231), anmerkes
uten tidsbegrensning. På tilsvarende måte som for seksualforbrytelser og forsettlig
drap, bør slike anmerkninger føre til at personen blir utelukket fra å kunne ha oppgaver
overfor mindreårige. Vi viser til alvorligheten i denne typen forhold, og at beskyttelse
mot slike forhold ligger i kjerneområdet av formålet med reglene.

Krav om forut ående botid som erstatnin for tilfredsstillende vandelskontroll for
utlendin er utenfor EØS-området

Departementet stiller spørsmål om det bør innføres et krav om botid i de tilfellene der
det ikke er mulig å fremskaffe politiattest, og foreslår selv 5 års botid som et
utgangspunkt for drøftelse. Etter departementets oppfatning veier hensynet til
beskyttelse av barn mot overgrep tungt, men at det må avveies mot hensynet til de
innvandrerne som dette kravet vil rette seg mot.

Helsedirektoratet mener at det er rimelig å kreve 5 års botid der det ikke er mulig å
fremlegge politiattest. I et tilfelle som dette, hvor det er motstridende interesser, bør
hensynet til den svakeste partens beskyttelsesbehov veie tyngst.
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