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Høringsnotat – politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til 

mindreårige 

  
Norsk Fosterhjemsforening takker for den utsettelse som Justis- og Politidepartementet har 

gitt  i denne høringen. 

 
Norsk Fosterhjemsforening (NFF) er en selvstendig interesseorganisasjon som er uavhengig 

av politiske partier og trossamfunn.  Vi har ca 3.102 medlemmer hvorav 2.848 

medlemsfamilier, 199 støttemedlemmer, 50 registrerte beredskapshjem  og 6 

æresmedlemmer. 

Vårt formål er å være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 

fosterhjemsomsorgen.  Fosterbarn har lovfestede rettigheter og NFF skal følge med på at disse 

blir fulgt opp.  

 

NFF har ca halvparten av alle fosterhjem i Norge som medlemmer og våre merknader til 

høringsnotatet er på vegne av våre medlemmer. 

 

 

Generelle kommentarer til høringsnotatet 

Det er positivt at en interdepartemental arbeidsgruppe har arbeidet med problemstillinger 

vedrørende politiattester.  De deltagende departement har alle viktige oppgaver i forhold til 

barn og ungdom og det er viktig å få en enhetlig regulering for personer som skal ha oppgaver 

knyttet til disse.  Ikke minst bidrar det til lik behandling i slike saker. 

 



 

 

 

 

 

Dagens regler for ansettelser i barnevernet hva gjelder barneverntjenesten, institusjon og 

godkjenning av fosterforeldre skal det fremlegges en begrenset politiattest.  For 

støttekontakter, tilsynsførere eller avlastere  foreligger ingen lovbestemt plikt til å fremlegge 

politiattest. Etter barnevernloven § 6-10 , 4 ledd kan det kreves innhentet politiattest for slike 

personer etter en konkret vurdering, men det er ikke obligatorisk. 

Her vil vi foreslå at dette også vil gjelde for verger av barna.  

 

NFF s vurdering er at det bør innføres en obligatorisk plikt til å fremlegge politiattest for 

personer som skal få adgang til å ha oppgaver overfor mindreårige.  For personer som skal ha 

jevnlig heldøgns omsorgsansvar i sitt private hjem dvs fosterforeldre , faste avlastere , 

besøkshjem, bør politiattesten være uttømmende på lik linje med hva som i dag kreves av 

personer som vil adoptere.   

 

Det offentliges ansvar kan bli uklart i forhold til jevnelig samvær i  foreldrehjemmet hvor 

barnet  er plassert i fosterhjem hvor en av årsakene til plassering har vært overgrep mot 

barnet. Foreldrene blir ikke i denne sammenheng regnet som ansatt og politiattest kan ikke 

kreves.  Ofte foregår avlastning og jevnlig besøk i øvrig familie til barnet – besteforeldre, 

tante og onkel. Hvordan beskytte barnet i disse sammenhenger? 

 

Høringsnotatet omfatter mindreårige men antyder ingen alder oppad.  Vil det være naturlig at 

barn kan føle seg jevnbyrdige ved 15-16 års alder?  

  

På generelt grunnlag vil NFF fremheve at beskyttelseshensynet for barn og unges sikkerhet 

veier tyngre enn personvernhensynet og resosialiseringshensynet til den personen 

politiattesten gjelder.  

 

Overtredelse i forhold til legemiddelloven er i utgangspunktet uforenelig med å ha ansvar for 

mindreårige.  Hvorvidt dette skal vises på politiattesten 2 år etter den straffbare handlingen 

fant sted  er vanskelig.  Her bør det være en  tidsbegrensning  og NFF mener at 2 år er for kort 

tidsbegrensning.  Med hensyn til gjentagelsesfaren bør tidsrammen økes til 5 år. 

 

Forvaltningen av politiattest med  merknad  skal ikke være tilfeldig i forhold til hvem  

saksbehandler er eller  hvor i landet denne bedømning skal skje. Politiattest med merknad  bør 

være et forbud  mot å utføre oppgaver overfor mindreårige . De mindreårige vil ikke i 

tilstrekkelig grad bli beskyttet mot overgrep dersom det skal være opp til potensiell 

arbeidsgiver å foreta den konkrete vurderingen av om konsekvensen av en anmerkning skal 

bli at vedkommende ikke får  utføre oppgaven/arbeidet. I tillegg vi det være svært krevende 

oppgave for potensiell arbeidsgiver å selv skulle ta stilling til dette.   

 

Dersom NFF tolker høringsnotatet rett skal det innhentes ny politiattest for hver ”ny 

ansettelse”.  For fosterforeldre vil det bety at for hvert nytt barn som plasseres i fosterhjemmet 

skal det foreligge ny politiattest.  Hva det vil koste fremkommer ikke og det må komme frem 

at det er stat eller kommune som stå for utgiftene i denne sammenheng.   

 

NFF  ser at det i årene fremover vil bli en økning av passeringer av barn med utenlandsk 

opprinnelse. Disse vil muligens i større grad enn i dag bli plassert hos personer som har 

samme bakgrunn.  Denne problemstillingen som dreier seg om innhenting av politiattester 

ved ansettelser av utenlandsk personell/fosterforeldre etc, og ved ansettelse av nordmenn som  



 

 

 

 

 

har oppholdt seg i utlandet i lang tid forut for en eventuell ansettelse er ikke berørt i 

høringsnotatet. 

 

Oppbevaring og hvem som skal ha tilgang til disse politiattestene bør utdypes ytterligere. 

 

Man kan også spørre seg om en allerede belastet etat (politi) kan pålegges ytterligere 

oppgaver men dersom  tidlig i en prosess ved godkjenning av fosterforeldre eller ansettelse av 

tilsynsfører, støttekontakt, verge og avlastning/besøkshjem gjør oppmerksom på at 

uttømmende politiattest vil bli innhentet vil antagelig personer med merknader etc trekke sin 

søknad.  

 

NFF mener at det ikke må være tvil om hvem som trenger vår beskyttelse i sammenheng med 

personer som skal ha ansvar og oppgaver i forhold til mindreårige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Torunn Hauen Aks                                                                       Tove M S Wahlstrøm 

 

   NFFs leder                                                                                      generalsekretær 

 

 

 

 

 

 


