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Høring  -  forslag om utvidet politiattest for personer som skal ha oppgaver
knyttet til mindreårige

Det vises  til vår høringsuttalelse  av 30.04.2008.

Vi ettersender herved en tilføyelse til vår uttalelse som skulle ha vært med i vår innsendte
høringsuttalelse av 30.04.2008. Vi ber om at denne tilføyelsen som sendes innen høringsfristens
utløp 05.05.2008, vedlegges vår høringsuttalelse av 30.04.2008.

Når politiattest kan kreves fremlagt

Personer som ansettes i barneverntjenesten, i en barneverninstitusjon eller godkjennes som
fosterforeldre  skal  etter dagens regler fremlegge en begrenset politiattest. For andre personer som
utfører oppgaver for barneverntjenesten, f. eks støttekontakter, avlastere, og tilsynsførere foreligger
ingen lovbestemt plikt til å fremlegge politiattest. Etter barnevernloven § 6-10, 4 ledd  kan  det
kreves innehentet politiattest for slike personer etter en konkret vurdering, men det er ikke
obligatorisk. I henhold til forskriften av 15.10.1999 nr.1090 § 4 (gitt med hjemmel i barnevernloven
§ 6-10) fremgår at politiattest  bør fremlegges for personer som har oppgaver som innebærer direkte
kontakt med barn og unge.

I høringsnotatet er det ikke foreslått endringer knyttet til spørsmålet om hvem som skal fremlegge
politiattest etter barnevernloven § 6-10. Vi ønsker en vurdering av om det ikke det bør innføres en
obligatorisk plikt til å fremlegge politiattest for samtlige personer som engasjeres av
barneverntjenesten og som skal ha direkte kontakt med barn og unge. Støttekontakter og avlastere
(f. eks helge-avlastere) vil som oftest ha en nær og direkte kontakt med barnet/ungdommen uten
noe form for tilsyn, kanskje gjennom flere år. Etter at avlastere er engasjert av barneverntjenesten
vil kontakten/samværet mellom avlaster og barnet vanskelig kontrolleres. Det er vår oppfatning at
det offentlige i slike tilfeller bør gjøre det som er mulig for å foreta kontroll i forkant av
engasjementet, for å hindre at personer som eksempelvis på et tidligere tidspunkt er dømt for
seksuelle overgrep mot barn senere engasjeres som f. eks støttekontakt. Når reglene er slik at
barneverntjenesten  kan  kreve slik attest fremlagt vil det være opp til barneverntjenesten i hvert
enkelt tilfelle å bestemme  om  slik politiattest skal fremlegges, noe som igjen kan føre til at det
utvikler seg en uheldig og ulik praksis hos barneverntjenestene mht hva som skal kreves av
personer som skal ha oppgaver knyttet til barn og unge. Konsekvensene av en manglende
innhenting av politiattest kan i det enkelte tilfelle fa et svært skadelig utfall for barnet.
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Det samme vurderingene gjør seg etter vår oppfatning gjeldende for personer som skal utføre
oppgaver for en barneverninstitusjon og som har direkte kontakt med barn og unge som oppholder
seg der, jf. bvl. § 6-10, 2 ledd, og for unge over 15 år som skal bo i barnets fosterhjem, jf. bvl. § 6-
10, 3 ledd. I dag foreligger ingen plikt til å fremlegge politiattest for disse gruppene.

Reglene bør på denne bakgrunn endres slik at det blir obligatorisk å fremlegge politiattest for
samtlige personer som ansettes eller engasjeres av barneverntjenesten og som for øvrig er
omhandlet i barnevernloven § 4-10.
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