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Høringsbrev - utvidet bruk av politiattester i barnevernet - forslag om endringer i
bamevernloven $ 6-10

Det vises til Politidirektoratets e-post av 28. mai 2010.

Romerike politidistrikt har gjennomgått horingsforslaget og støtter i vesentlighet forslaget til
endringer i barnevemloven § 6-10.

Et viktig hensyn bak endringsforslaget er å forhindre skadelig innflytelse på mindreårige.
Det er derfor positivt at forslaget til endringer i barnevernloven § 6-10 fjerde ledd innebærer
at politiattest også skal inneholde opplysninger om seksualforbryteLser mot voksne, grov
vold, narkotikaforbrytelser og grove ran.

Etter Romerike politidistrikts oppfaming bør det også vurderes om politiattesten også bør
inneholde opplysninger om gjentatt vinningskriminalitet. Politidistriktet har i enkelte tilfeller
erfart at personer som har begått gjentatt vinningsktiminalitet ønsker å arbeide med barn
eller unge i ulike institusjoner. Slik vi ser det kan det være betenkelig at personer som for
eksempel har fort seg skyldig i en rekke grove tyvetier og/eller bedragerier skal arbeide i en
barneverninstitusjon, hvor det er særlig viktig å forhindre skadelig innflytelse på den
mindreårige.

Vi stotter ellers forslaget om at det skal legges frem utvidet politiattest for den som skal
godkjennes som fosterforeldre.

Romerike politidistrikt
Politimestem

Kari 'forkelsen
Kst. polititnester
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Asker og Bærum pobridistrikt ser på forslag om endringer i barnevernloven som positivt.

Politidistriktet mener ikke det bor innfores krav om forutgående botid da det kan være
ekskluderende ovenfor bc)rgere utenfor EOS området. I dag påføres politiattester en
påskrift, der tidsperioden vedkommende søker ikke har oppho1dt seg i Norge
fremkomme.

omdd eid

Saksbehandler:
Christina Rooth
11f: 40434545

Asker og Bærum politidistrikt
Forvalmingsavdelingen, besek: Srboveien33
Post: Posthoks 415, 1302 Sandvika
11f: 67 57 60 00 Faks: 67 54 86 34
E-post: post.askerogbaerum@politiet.no

POLMDIREKTO ATET

5JUNI 2010

1415-

Org. nr.: 947 131 613

MOTTATT



POUTIET

24 3 P

Polindirektora ter
Pb 8051 Dep
0031 Oslo

Derrs referatrie r«eran.3k Dato
201001485 20100400 28.06.2010

Oslo politidistrikt

oilonialtnirg.,:›•ek.)jon.
243 Bevilliwarsnittal BerillinAgmppen
beiwk: 6ron1andYlein.144, 0190 OSLO
Post: Postboks 8101 Dep, 0032 OSLO
Tlf: 22 66 90 30 Faks: 22 66 94 24

Org. nr.: 961398142
Postgiro: 7694.05,08319

Undialt

Heringsuttalelse  — forslag om utvidet bruk av politiattester i barnevernet  —
innforing av barneomsorgsattester (forslag til endringer i barnevernloven § 6-10)

Vi viser til Deres horingsbrev av 28. mai, vedlagt departementets horingsbrev av 12 mai,
med frist til uttalelse til Politidirektoratet til den 23. juli 2010.

1 politiregisterloven, som er vedtatt, men ikke trådt i kraft, foreslås enhetlige regler for
politiattester for personer som skal ha omsorg fbr eller oppgaver knyttet til mindreårige
(barneomsorgsattest). Det er på denne bakgrunn foreslått å endre barnevernloven § 6-10
sl i k at politiregisterlovens regler skal gjelde på barnevernsområdet. 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, og det
tbreslås krav om utvidet og uttømmende politiattest for personer som skal ha heldøgns
omsorgsansvar for mindreårige, i hovedsk fosterforeldre.

Med hjemmel i barnevernloven § 6-10 har barnevernet hatt anledning til å kreve
begrenset uttømmende politiattest for sine ansatte. Oslo politidistrikt har inntrykk av at
bruken av politiattester i barnevernet i dag er lite utbredt. Vi mottar svært få søknader til
dette formålet, sammenlignet med andre områder med vandelskrav, og hvor formålet er
å hindre seksuelle overgrep mot barn. De tleste søknader er fra personer som tilbyr
besokshjem. Vi erfarer at det for det meste kun er de foresatte i hjemmet det etterspørres
politianest for, og ikke andre familiemedlemmer.

Vårt inntrykk er også at det er flere av de som i dag får utstedt politiattest med formål
etter barnevernloven som har fått strafferettslige reaksjoner for overtredelse av blant
annet straffeloven § 162, og til dels § 229, enn de som avkreves politiattest for omsorg
av barn etter annen lovgivning. Dette gielder først og fremst personer som blir ansatt
som stottekontakter.
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Oslo polifidistrikt er positive til at politiattest etter barnevemloven skal samsvare med den
kommende barneomsorgsattesten i den nye polittregisterloven. Dagens system med mange
forskjellige politiattester for personer som skal arbeide med barn er svært komplisert. En
enhetlig lovgining vil minske sjansen for saksbehandlingsfeil og misforstaelser rundt
hvordan regdverket skal praktiseres, og vil samsvare med målet om å få til en felles
barneomsorgsattest. Vi mener at dette også vil være til fordel for de som soker om
politiattest.

Vi ser at dagens regler med ulike politiattester til ulike formål skaper forvirring for mange.
Verken sokere eller arbeidsgivere er klar over at det er forskjell på for eksempel politiattest
til barnehage og barnevern. Det er søkere i dag som har anmerkning etter en type
politiattest utstedt til arbeid med barn, men ikke etter en annen. Ved at flest mulig benyt ter
barneomsorgsattesten vil systemet bli sikrere og lettere å praktisere, og gi
forutberegnelighet, og gjøre det mulig for den enkelte å kunne være i stand til å kontrollere
sin egen attest.

Oslo politidistrikt er videre usikre på hva som eventuelt skulle fremgå av en uttommende
utvider politiattest som skal gjøre en uegnet til å arbeide i barnevernet, som ikke uansett
fremkommer ved bruk av barneomsorgsattesten, jf den nye politiregisterloven.
Barneornsorgsattesten er utarbeidet for å ivareta barnas sikkerhet. En politiattest i
barnevernet bor ikke oppgi flere strafferettslige reaksjoner enn hva som anses nødvendig

Det er positivt med presisering av begrepsbruken i loven. En klarere begrepsbruk med
"skal" og "bør" i stede for "kan", vil forhåpendigvis bidra til at flere som arbeider i
barnevemet vil bli avkrevd attest, noe som vil samsvare med intensjonen om å forebygge
overgrep. Det er mulig at dette vil føre til okte kosmader for politiet. Vi viser for så vidt her
dl horingen kap. 8, hvor det presiseres at dette må beregnes på grunn av nye hjemler.

Vi er skeptiske til at det skal kunne avkreves uttommende og utvidet politiattest av noen.
Polinattester representerer et omfattende taushetsbrudd, og er svært integritetskrenkende.
Det kan ikke sees at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner å kreve uttommende
og utvidet politiattest — også hensett til ar det er lite vi vet om effektiviteten av politiattester
i utgangspunktet. Å ha to ulike politiattester hjemlet i samme lovgivning krever at de som er
ansvarlige for å innhente polinattest for de ansatte vet forskjellen på en uttommende utvidet
politiattest og en avgrenset utvidet politiattest. Det er vanskelig for politiet å avgjøre hvilken
type attest den enkelte søker skal ha. Det er viktig at det fremgår av dokumentasjonen som
sendes inn med soknaden hvilken type politiattest soker skal ha, og at de som skriver
dOkumentasjonen vet forskjellen. Feil begrepsbruk kan gå ut over personvemet til søker om
politiet utstedex uttommende utvidet politiattest for personer som bare skal ha en avgrenset.
Og barnevernet kan tro de sitter på mer informasjon enn de faktisk gjør, om det utstedes
avgrenset attest til en som skal ha utvidet.

Dette er begreper det er stor forvirring om, og mye feil skjer. Vi opplever at en del
institusjoner strever med å finne riktig hjemmelsgrunnlaget for politiattester, og at ikke
forstår hva en politiattest faktisk informerer dem om. Mange kontakter derfor politiet for å
fa veiledning. A komplisere regelverket ytterligere vil gjore vår saksbehandling vanskeligere,
og det samme vil gjelde for de som mottar politiattestene, og skal bruke dem.
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for å ivareta denne, jf våre ndligere bemerkninger vedr den store integritetskrenkelsen som
en politiattest kn representere.
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Høring - utvidet bruk av politiattester i barn t (forslag om endringer i
barneveraloven  §  6-10)

Det vises til Deres oversendelse av 26. mai 2010 samt Barne-, likestillings og
inkluderingsdepartementets høringsbrev av 12. mai 2010.
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Polinmesteren i Troms er av den klare oppfatning at barneloven § 6-10 må endres som
foreslått slik at politiregistrerlovens regler om barneomsorgsattest gjøres gjeldende på
barnevernområdet.
Man er videre enig i at plikten til å innhente attest utvides til å gjelde alle som har direkte
kontakt med barn som omfattes av loven, herunder fosterforeldre.

Hva ankommer konsekvensene av anmerkninger på politiattesten er politimesteren av den
oppfaming at det ved grov voldskriminalitet, rans- og narkotikakriminalitet, bør  legges  opp
til en skjønnsmessig vurdering om vedkommende kan utføre arbeidet til tross for
straffereaksjonen. Dette i motsetning til hva som er tilfelle for de aktuelle overtredelsene i
sedelighetskapitelet.

Tilslutt er politimesteren av den oppfatning at det for utlendinger utenfor EØS må stilles
krav om 5 års botid i Norge som erstatning for tilfredsstillende vandelskontroll. Det vil
harmonisere dådig med ovennevnte skjerpede vandelskrav dersom kravet til attest overfor
nevnte gruppe blir uten realiteten.
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Det fremgår av mottatte høringsdokumenter at det foreslås endringer i barnevemlovens
regler om krav til politiattester. Bakgrunnen for forslagene er Stortingets tilslutning ul
justisdepartementets forslag tll ny politiregisterlov, hvor det innføres helhethge regler for
politiattester for personer som skal ha ornsorg for eller oppgaver knyttet til
mindreårige(bameomsorgsattest). Formålet med bameomsoNsattest er å beskytte mot
risiko for  overgrep eller alvorlig, skadelig innflytelse på mindreårige. Femmelen for å kreve
bameomsorgsattest, samt hvilke konsek-venser som skal følgeavannierknmger på attesten,
skal reguleres i særlovgivningen.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å endre barnevemloven § 6-10 slik at
politiregisterlovens regler om bameomsorgsattester gjøres gjeldende på barnevernområdet.
Dette innebærer at kravet til politiattestens innhold foreslås å omfatte også
seksualforbrytelser mot voksne, drap, grov voldskriminalitet samt rans- og
narkotikakriminaketA tllle foreslås å utvide plikten til å kreve politiattest ul  å gjeldealle
som utfører oppgaver i bamevemet, 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 mindrearige, i første rekke
forsterforeldre. Det foreslås også at konsekvensene av anmerkninger på pohtiattest som
hovedregel skal være utelukkelse fra å ba oppgaver overfor mindreårige.

til forannevnte punkter bes det om genezelle synspunkter på om detbørinnføres
forutgående botid som erstatning for tllfredsstillende vandelskontroll for

utlendingerutenfor EØS-området.

Vigir vår tilslutningtil forslaget om endring av barnevemlovens § 6-10 og har intet særskilt
å tilføye begrunnelsen for  forslaget slik det fremgår av høringsbrevet. Det samme gjelder
med hensyn til forslaget omå utvide plåtten til å krevepolitiattest.

Hva angår spørsmåletom det bør innføres krav om forutgående botid som erstauung for
tilfredsstillende vandelskontroll for utlendinger utenfor EØS-området støttes også dette. I
høringsbrevet bes det om synspunkter på om denne botiden bør være 5 år eller kortere,
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herfm anføres at tiden ikke bør
best mulig beskyttelse av barn.

s kortereenn 5år idetdet understrekes viltrighete av
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