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Høring – utvidet bruk av politiattester i barnevernet (forslag om endringer i 

barnevernloven § 6-10) 

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i barnevernlovens regler om krav 

til politiattester.  

 

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 
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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. 

 

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv forelegge 

forslaget for eventuelle underliggende etater, organer og relevante aktører. 

 

Høringsuttalelsene sendes Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne- 

og ungdomsavdelingen, Postboks 8036 Dep., 0030 OSLO. 

 

Høringsnotatet ligger på internett på følgende adresse: http://www.regjeringen.no 

under overskriften Dokumenter og underoverskriften Høringer.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tone G. Smith (e.f.) 

 

 Lise Gundersby 
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