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Svar på høring — utvidet bruk av politiattester i barnevernet
(forslag om endring i barnevernloven §6-10)

Norsk Fosterhjemsforening NFF takker for invitasjon til å levere høringssvar i sak om utvidet
bruk av politiattest i barnevernet sendt fra departementet 12. mai 2010. NFF er positive til en
helhetlig gjennomgang hva gjelder lovverkets beskyttelse av mindreårige.

NFFs formål
NFFs formål er at foreningen skal være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan
innen fosterhjemsomsorgen. Det gjelder hele fosterfamilien inkludert fosterforeldre,
fosterbarn og fosterforeldrenes egne barn.
Gjennom handlingsplan 2010- 2012 arbeider NFF ført og fremst med å sikre fosterbarn gode
oppvekstvilkår, hvor det i 2010 ser spesielt på hvorvidt fosterbarn har samme rettigheter som
andre barn.

Tidligere svar på høring i saken
NFF viser til tidligere høringssvar vedrørende politiattest for personer som skal ha oppgaver
knyttet til mindreårig datert 12.05 2008 sendt Justis- og Politidepartementet.
I dette høringsvaret mente NFF at det burde innføres en obligatorisk plikt til å fremlegge
politiattest for personer som skal få adgang til å ha oppgaver overfor mindreårige. For
personer som skal ha jevnlig heldøgns omsorgsansvar i sitt private hjem dvs fosterforeldre,
faste besøks/weekend-hjem/avlastningstilbud, bør politiattesten være uttømmende på lik linje
med hva som i dag kreves av personer som vil adoptere.
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Politiattest med merknad bør i utgagnspunktet føre til forbud mot å utføre oppgaver overfor
mindreårige.
Videre fremhevet NFF i tidligere høringssvar at beskyttelseshensynet for barn og unges
sikkerhet veier tyngre enn personvernhensynet og resosialiseringshensynet til den personen
politiattesten gjelder.

Sammendrag av aktuell høring
I høringsnotatet foreslås det endringer i barnevernloven §6-10 om krav til politiattest.
Forslagene innebærer at kravet til politiattestens innhold i barnevernloven § 6-10 tilpasses
politiregisterlovens regler om barneomsorgsattest. (Barneomsorgsattest er politiattest for
personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige.) I tillegg foreslås det
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 dvs adoptivforeldre, fosterforeldre også weekendforeldre,
besøkshjem og avlastningshjem. Høringsnotatet foreslår også hvilke konsekvenser politiattest
med anmerkninger skal få hvor det vises til § i straffeloven.. Videre berører notatet krav om
forutgående botid som erstatning for tilfredsstillende vandelskontroll. Som nevnt ovenfor gir
notatet forslag om endring i forskrift 15. oktober 1999 nr 1090 om politiattest i henhold til
barnevernloven. Dette er en videre målsetting enn etter dagens regler, der det primære målet
er å forhindre fare for seksuelt misbruk fra personer som tidligere har begått seksuelle
overgrep mot barn. I Inns. 139 L (2009-2010) fremgår at komiteen slutter seg til at
vandelskontroll også skal omfatte seksualforbrytelser mot voksne, samt annen grov volds- og
narkotikakriminalitet.
Formålet med endringen er å beskytte barn og unge mot å komme i tillits-eller
avhengighetsforhold til personer som kan påføre dem skader og /eller svært uheldig
påvirkning. Videre er formålet å bidra til å øke tilliten til at barn og unge tas hånd om av
trygge voksne personer, når de ivaretas av andre enn foreldrene.

NFF har i sitt svar på høringen hovedfokus på uttømmende og utvidet politiattest —
barneomsorgsattest etter politiregisterloven §39,2.ledd, da det berører i første omgang
oppdragstakere som statlige og kommunale fosterhjem, besøkshjem og lignende.
I tillegg legger NFF vekt på at politiattest skal legges frem for støttekontakt og tilsynsfører.

Div betraktninger
Krav om utvidet bruk av politiattester i barnevernet er nødvendig virkemiddel for å trygge
sårbare barn, men flere virkemidler må også til, som å se på ressurser (faglige og
økonomiske) i barnevernet til oppfølging og veiledning av fosterforeldre. Bør rekruttering av
fosterforeldre være grundigere osv.
Det sies ingenting i høringen om politiattest bare vil gjelde alle nye (fra en gitt dato) som blir
fosterforeldre, besøkshjem, adoptivhjem — ikke de som allerede har oppgaver ovenfor
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mindreårige. Ei heller sies det noe om behovet for å fornye politiattest. Det siste er viktig, da
de som allerede er fosterforeldre og lignende, da vil få en barneomsorgsattest/politiattest. I
tillegg vil det avdekke om personer har begått alvorlige kriminelle handlinger etter
"ansettelse". Eks vis hvert 5. år kan det kreves ny politiattest.

I forbindelse med omsorgsovertagelse og samvær med foreldre vil det også bety overnatting
hos disse eller øvrig familie. Hvordan stiller utømmende politiattest i disse tilfeller? Dette er
ikke berørt i høringsnotatet.

Mindreårig bør også reflekteres i alder slik at alle vet hvilken alder det her fokuseres på.

NFF ser at det her kan bli meget ressurskrevende å gjennomføre utvidet politiattest og
eventuell fornying noe departementet mener det ikke blir, og at endringen skal gå innen
etatens budsjettrammer.
Det må utarbeides retningslinjer og veiledere som gir råd i forbindelse med innhenting og
vurdering av politiattest. Det skal ikke  være  opp til en saksbehandlers holdning og eget
skjønn, og NFF ber spesielt om at lovteksten blir utformet slik at skjønn i praksisfeltet blir
mest mulig forutsigbar. Innenfor barnevernet er det beslutninger som avgjøres ved skjønn, og
det er viktig å bestrebe å få ensartede regler.

NFF har ingen endelig oppfatning av hvilke foreslåtte lovbrudd som bør tas med i en
politiattest, men det kan kanskje også  være  andre lovbrudd som kan sidestilles med foreslåtte
lovbrudd. Hvilke kriterier er lagt til grunn for valget av de foreslåtte?

NFF gir sin tilslutning til endringsforslagene
NFF støtter i utgangspunktet forslaget til utvidet bruk av politiattester i barnevernet og forslag
til endring i barnevernloven §6-10.

Utgangspunktet til NFF er at mindreårig barn må beskyttes mot overgrep eller alvorlig,
skadelig innflytelse.
NFF mener det er særdeles viktig at barn og unge som det offentlige har ansvar for, gis den
aller beste omsorgssituasjon slik at de ikke blir utsatt for ytterligere overgrep.
Å innføre barneomsorgsattest/ uttømmende og utvidet politiattest er i tråd med statlige
styringssignaler og er i tråd med FNs barnekonvensjon artikkel 19 som pålegger staten å treffe
nødvendige tiltak for å beskytte barn mot vold og overgrep. Det grunnleggende prinsippet om
hensynet til barnet må  være  førende.

NFF har all respekt for personvernhensynet og resosialiseringshensynet til den personen
politiattesten gjelder, men mener at beskyttelseshensynet for barn og unges sikkerhet veier
tyngre.
NFF støtter krav om botid på 5 år i Norge, uavhengig av nasjonalitet må  være  gjeldende
dersom det ikke kan fremlegges dokumentasjon tilsvarende krav til barneomsorgsattest.
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Oppsummering
Norsk Fosterhjemsforening gir sin tilslutning til endringsforslagene og imøteser utvidede
regler om bruk av politiattest i barnevernet. At  bør  er skiftet ut med et  ubetinget krav  ser
NFF som et virkemiddel til økt beskyttelse for mindreårige barn og unge. Det vises til
kommentarer i punktene ovenfor.

Med vennlig hilsen

Torunn Hauen Aks
Leder i NFF
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Tove M S Wahlstrøm

Generalsekretær


