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Sammendrag
I høringsnotatet foreslås det endringer i barnevernloven § 6-10 om krav til politiattest.
Forslagene innebærer at kravet til politiattestenes innhold i barnevernloven § 6-10 tilpasses
politiregisterlovens regler om barneomsorgsattest. 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. Høringsnotatet inneholder også forslag til hvilke konsekvenser anmerkninger på
attestene skal få. I tillegg drøftes spørsmålet om det bør innføres krav om forutgående botid,
som erstatning for tilfredsstillende vandelskontroll, for utlendinger utenfor EØS-området. Det
foreslås for øvrig endringer 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 Innst 139 L (2009-2010) fremgår at komiteen slutter seg til at
vandelskontroll også skal omfatte seksualforbrytelser mot voksne, samt annen grov volds- og
narkotikakriminalitet.

Utredning
Sarpsborg kommune vil med dette avgi en administrativ høringsuttalelse i forhold til
ovennevnte. Grunnet tidspunkt for å avgi høringsuttalelse, vil uttalelsen i sin helhet
fremlegges komitè for oppvekst i etterkant.

Sarpsborg kommune gir i hovedsak sin tilslutning til de endringsforslagene som er fremlagt,
og synes det er positivt at forslagene innebærer et bedret mulighet for det offentlige å innhente
nødvendige opplysninger om personer som ønskes benyttet til oppdrag i barneverntjenesten.
Det er særdeles viktig at barn og unge som av ulike årsaker trenger offentlig bistand sikres
god og trygg voksenkontakt og ikke opplever nye svik. En innføring av barneomsorgsattest og
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utvidet politiattest er i tråd med statlige styringsignaler og vil medføre at barns interesser blir
ivaretatt av det offentlige.

Av renset o utvidet olitiattest — barneomsor sattest etter olitire isterloven 39 1.1edd
Hovedregelen etter politiregisterloven § 39 er at det skal stilles krav om  avgrenset  politiattest
for personer som skal ha oppgaver overfor mindreårige. Attesten omfatter straffbare
handlinger som anses relevante i forhold til formålet om å beskytte barn og unge;
seksualforbrytelser, volds- og ransforbrytelser og narkotikaforbrytelser. Politiattesten skal
videre som hovedregel være  utvidende,  det vil si at det på attesten skal anmerkes både om
personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for overtredelse av de angitte
straffebestemmelsene. Dette betyr at også verserende saker tas med. Reaksjoner som er
avsluttet mer enn 10 år tilbake i tid og ubetinget fengsel inntil 6 mnd, betinget fengsel og
bøter som er ilagt mer enn 3 år tilbake i tid skal ikke anmerkes. Bestemmelser som anmerkes
uten tidsbegrensing er seksualforbrytelser og drap. For personer som utfører oppgaver i
barnevernet og hvor oppgavene kan innebære direkte kontakt med barn og unge, er det
foreslått gitt utvidet plikt til å kreve politiattest.

Endringsforslaget er i tråd med barnekonvensjonens artikkel 34 og 36 hvor det fremkommer
at «Barnet har rett til beskyttelse mot alle former for seksuell utnyttelse og misbruk. For å
verne barn mot slik utnytting skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og
internasjonalt.» «Staten har plikt til å beskytte barnet mot alle former for utnyttelse som er
skadelig for barnets velferd.»

Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til at dagens formulering i barneloven § 6-10 endres
fra kan til skal. Denne muligheten vil være et av tiltakene for å beskytte barn mot seksuelle
overgrep. Tiltaket vil gi barneverntjenesten en større mulighet til å hindre at uaktuelle
medarbeidere/oppdragstakere får oppgaver som kan påføre barn/unge skader eller negativ
påvirkning.

Uttømmende o utvidet attest — barneomsor sattest etter olitire isterloven 39 2.1edd
Personer som over tid eller jevnlig har heldøgns omsorgsansvar, herunder adoptivsøkere, er
det forslag om å kreve utvidet og uttømmende attest. Dette innebærer at alle straffer, andre
strafferettslige reaksjoner og andre tiltak som er registrert i reaksjonregisteret som følge av
lovbrudd, skal anmerkes uten tidsbegrensning. For barnevernet innebærer dette en plikt til å
innhente barneomsorgsattest overfor oppdragstakere som besøkshjem, fosterhjem o.l. Dette er
i tråd med barnekonvensjonens artikkel 19 og 20 hvor det sies at ; «staten skal beskytte barnet
mot fysisk ellèr psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre
omsorgpersoner.» Videre «Barn som er uten familiemiljø, har særlig rett på beskyttelse og
omsorg, for eksempel ved plassering i fosterhjem, eller om nødvendig, ved egnet institusjon
eller ved adopsjon.»

Krav til barneomsorgsattest er i samsvar med de føringer som er gitt for å ivareta barns beste.

Sarpsborg kommunen gir sin tilslutning til at kravet til politiattestenes innhold i
barnevernloven § 6-10 tilpasses politiregisterlovens regler om barneomsorgsattest. Det er



positivt at registrerte forhold skal anmerkes uten tidsbegrensing. Tiltaket vil gi
barneverntjenesten en større mulighet til å sikre at omsorgpersonene er egnet for oppgaven.

Krav om forut ående botid
I politiregisterloven § 36 2.1edd er det et krav om inntil 5 års botid i Norge dersom det ikke
kan fremlegges en vandelsattest/tilsvarende politiattest som nevnt tidligere.
Barnekonvensjonen regler og statlige styringssignaler gjelder ethvert barn som er bosatt i
Norge. Personer som ikke kan fremlegge barneomsorgsattest for å utføre oppgaver overfor
mindreårige, kan i så måte ikke tilbys stilling eller ha oppdrag knyttet til barneverntjenesten.
For å sikre at mindreårige barn får den omsorg og oppfølging de har krav på , må dette kravet
være gjeldende uansett nasjonalitet. Krav om botid på 5 år vil sikre dette noe.

Sarpsborg kommune anbefaler at krav om botid på 5 års i Norge, uavhengig av nasjonalitet,
må være gjeldene dersom det ikke kanfremlegges dokumentasjon tilsvarende krav til
barneomsorgsattest

Avsluttende bemerknin er
Sarpsborg kommune vil avslutningsvis si seg enig i at personer med anmerkninger i forhold
til lovovertredelser knyttet til narkotika, mishandling i nære relasjoner, menneskehandel,
grov vold og grovt ran bør utelukkes for alle oppdrag overfor mindreårige. Utelukkelsen bør
være i forhold til tidligere nevnte tidsbegrensing. Arbeidsgiver bør ikke gis anledning til selv
å foreta fritt skjønn i disse situasjonene. Tilsvarende er det flott at dagens regel om totalt
utelukkelse for personer som har anføringer i forhold til straffeloven §§ 194, 203 og 233
opprettholdes med total utelukkelse for oppdrag overfor mindreårige.

Det gis også tilslutning til at nødvendige endringer i barnevernlovens § 6-10 innføres før
politiregisterloven er trådt i kraft.

Med hilsen

Else-Grethe Mathisen
enhetsleder utvikling oppvekst

Kopi til: Komité for oppvekst i Sarpsborg kommune


