
SAKSOPPLYSNINGER

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

Faktiske forhold
Bakgrunnen for forslagene er at Stortinget har sluttet seg til Justisdepartementets forslag til
ny politiregisterlov, se 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 barneomsorgsattest er å beskytte mot risiko for
overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse på mindreårige. Hjemmelen for å kreve
barneomsorgsattest, samt hvilke konsekvenser som skal følge av anmerkninger på attesten,
skal imidlertid reguleres i særlovgivningen.
Departementet foreslår på denne bakgrunn å endre barnevernloven § 6-10 slik at
politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester gjøres gjeldende på barnevernområdet.
Dette innebærer at kravet til politiattestenes innhold foreslås å omfatte også
seksualforbrytelser mot voksne, drap, grov voldskriminalitet samt rans- og
narkotikakriminalitet.
I tillegg foreslås å utvide plikten til å kreve politiattest til å gjelde alle som utfører oppgaver i
barnevernet, når oppgaven innebærer direkte kontakt med barn og unge som omfattes av
loven. Det foreslås videre innført krav om utvidet og uttømmende politiattest for personer
som skal ha heldøgns omsorgsansvar for mindreårige, i første rekke fosterforeldre.
Høringsnotatet inneholder også forslag om at konsekvensene av anmerkninger på politiattest
som hovedregel skal være utelukkelse fra å ha oppgaver overfor mindreårige. Det foreslås
for øvrig tilsvarende endringer i forskrift 15. oktober 1999 nr. 1090 om politiattest i henhold til
barnevernloven.
Vi ber om høringsinstansenes syn på forslagene.
I tillegg bes om generelle synspunkter på om det bør innføres krav om forutgående botid,
som erstatning for tilfredsstillende vandelskontroll, for utlendinger utenfor EØS-området.
Høringsfristen er 12. august 2010.

Lover og forskrifter
Lov om barneverntjenester blir berørt.

Vurderinger
Slik barneverntjenesten i Horten ser det vil det nye lovforslaget styrke barnas rettessikkerhet.
Barneverntjenesten ser på det som positivt at man vil kreve politiattest, en
barneomsorgsattest ved bruk av alle tiltak fra barneverntjenesten som innebærer direkte
kontakt med barn og unge, på kommunalt og statlig nivå, herunder også fosterhjem.

Barneverntjenesten ser det som en styrking av loven at anmerkninger knyttet til straffeloven
som omhandler mistanke om seksuelle overgrep blir tatt med. Dette kan samtidig slå uheldig
ut der beskyldningen som fremmer mistanke kan skyldes store foreldrekonflikter etter lov om
barn og foreldre. Barneverntjenesten kan oppleve at mistanken kan bli misbrukt dersom
konfliktene er høye. Her kan man ha et skjult motiv som på sikt kan gi store konsekvenser for
den andre part.

Slik barneverntjenesten forstår lovforslaget er det tatt hensyn og vurderinger til å beskytte
barnet opp mot hensynet til å resosialisering av personer som har begått lovbrudd.
Straffebestemmelsene attesten omfatter er vurdert til å ramme handlinger som er så alvorlige
i forhold til å stå i relasjon til mindreårige, dette styrker barns rettsikkerhet.

Brudd på legemiddelloven vises i tre år. Barneverntjenesten vurderer at misbruk som går
innunder legemiddelloven kan være skadelig for barn over tid og har derfor ingen
motstridene anmerkninger til at dette kommer fram i ordinær politiattest



Økonomiske konsekvenser

Miljøkonsekvenser

•  Konklusjonlanbefaling
Barneverntjenesten i Horten kommune støtter Barne, likestillings og
inkluderingsdepartementets forslag til endring av barnevernlovens § 6-10.


