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Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige.
Norsk Barnevernsamband har vurdert arbeidsgruppens høringsnotat.
Norsk Barnevernsamband (NBS) ser denne gjennomgangen av reglene som regulerer krav om
politiattester i forbindelse med arbeid eller oppdrag overfor barn og unge, som viktig og
nødvendig. Dette er vesentlig for å beskytte mindreårige mot uheldig påvirkning eller
overgrep.
I den grad det er konflikt mellom personvernhensyn og barns sikkerhet, må det som prinsipp
alltid være barnets sikkerhet som veier tyngst.
NBS har følgende kommentarer til de ulike kapitler i høringsnotatet. Der vi er enig i notatets
vurderinger, kommenteres ikke spesielt.
Kap.3, barnevernet
Det kan diskuteres om dagens formulering om at det kan kreves politia ttest av andre som skal
utføre oppgaver for institusjon og som har direkte kontakt med barn og unge som oppholder
seg der, er tilstrekkelig . For å hindre uklarheter, anbefaler vi at dette erstattes med bør.
Kap. 6, begrenset eller uttømmende politiattest
NBS deler høringsnotatets grunnleggende syn om at det ikke skal føres mer kontroll enn
nødvendig. Men NBS er uenig i at uttømmende att est bare skal gjelde de som skal ha jevnlig
eller heldøgns omsorgsansvar for mindreårige. Barneve rnet har i de senere årene utviklet
tiltak der miljøarbeidere/ miljøterapeuter arbeider te tt med barn og unge mens de bor hjemme
og foreldrene har omsorgs ansvaret. Dette vil være tiltak der miljøarbeideren/-terapeuten

kommer i en så vidt nær og tillitsbasert relasjon til barnet, og eventuelt til hjemmet, at adgang
til å øve uønsket påvirkning eller overgrep lett kan foregå uten at oppdragsgiver lett kan
avsløre det. Det kan derfor være mange oppdrag eller oppgaver som gir like stort ansvar og
tilsvarende sårbarhet som omtalt i kapittelets siste avsnitt.
Kap. 8,
8.2.3 Seksualforbrytelser som fremgår av noen, men ikke alle aktuelle politiattester
Dette gjelder seksuelt krenkende eller uanstendig adferd. Det trekkes en slutning om at slik
adferd ikke gir fare for gjentakelse, eller at den ikke har skadelig innflytelse overfor
mindreårige. Det er vanskelig for NBS å forstå grunnlaget for en slik slutning. Etter vår
vurdering vil også krenkende og uanstendig adferd kunne gjentas, og for barn som allerede er
krenket, vil det kunne gi ytterligere belastning/skade.
8.2.4. Ytterligere seksualforbrytelser som etter gjeldende rett framgår av noen, men ikke alle
de aktuelle politiattestene - bør trolig framgå
I avsnitt 2 under dette punktet vurderes at dette ikke er aktuelt for skoler og barnehager. Det
er NBS sin vurdering at særlig overfor ungdomsskoleelever som også selv kan selge seksuelle
tjenester, vil det være et svært uheldig holdningsmessig signal om personale eller
oppdragstakere ikke selv har valgt åta aktivt avstand fra salg av seksuelle tjenester.
8.4 Overtredelse av narkotikalovgivningen
NBS deler høringsnotatets vurdering i første del av siste avsnitt. Nettopp fordi
narkotikamisbruk kan være vanskelig å oppdage ved tilsetting, er det nødvendig at dette
opplyses i politiattest. Og som høringsnotatet også sier, det er lite trolig at det vil foreligge
siktelse eller dom der det er misbrukt litt cannabis. Men brudd på legemiddelloven synes
mindre aktuelt å inkludere i politiattesten annet enn for kortere tidsperiode.
Kap 9, Tidsbegrensninger og konsekvenser
Som generell kommentar til dette kapitlet vil NBS understreke behovet for at alvorlige
straffbare forhold bør framgå tidsuavhengig.
Det vil ved tilsetting av personer som etter sonet straff har endret livsstil, være hensiktsmessig
å legge til rette for at de som ønsker å arbeide med barn og unge kan legge fram sine
erfaringer i forbindelse med tilsettingsprosessen. Ved å beskrive hvordan dette er tilbakelagt
og ha en åpenhet rundt sin historie, kan man faktisk bedre vise sine kvalifikasjoner for jobben.
Ved at politiattesten er utfyllende og tidsuavgrenset innebærer dette ikke et konsekvent
yrkesforbud; det avhenger av hvordan søker presenterer sin bakgrunn. Det er for øvrig grunn
til å minne om at politiattest vanligvis ikke fremlegges før i forbindelse med at j obbtilbud gis.
Til pkt. 9.3
Vi viser til våre kommentarer til kapittel 6.
Kap. 10, Områder for politiattest
NBS deler høringsnotatets vurdering i 4. avsni tt .
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Kap. 11, Enhetlig regulering
NBS ser det som hensiktsmessig at det etableres enhetlig regulering av ordningene med
politia ttest for personer som skal utføre oppgaver ovenfor mindreårige.
I forslaget til lovtekst vil vi igjen understreke behovet for uttømmende politiattest også for
personer som skal ivareta omsorg og oppfølging av barn og unge mens barna bor hjemme.
Slike oppdrag kan i praksis innebære at miljøarbeider har kontakt og omsorg for barnet store
deler av døgnet.

Med vennlig hilsen
Norsk Barnevernsamband
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