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Høring av forslag til endringer i barnevernloven og i forskrift om
politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat
som er i kontakt med mindreårige mv.)
Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i barnevernloven og i
forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven på høring.
Høringsnotatet inneholder forslag om å utvide Barne- ungdoms- og familieetatens (Bufetat)
hjemler til å innhente politiattest. Bufetat har i dag hjemmel til å kreve politiattest av ansatte
og personer som utfører oppdrag for barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn og
omsorgssentre. Det foreslås i høringsnotatet å i tillegg innføre krav til politiattest for personer
som ansettes i eller utfører andre oppdrag for eller på vegne av Bufetat, og som i sitt arbeid
har direkte kontakt med barn. Departementet foreslår videre at dagens midlertidige hjemmel
for Bufetat til å bekrefte formålet med politiattest for fosterforeldre, innføres som en varig
ordning. Videre foreslås det at Bufetat har ansvaret for at politiattest blir krevet fremlagt av
private som tar imot barn som avlastningstiltak for beredskapshjem eller spesialiserte
fosterhjem.
Høringsfristen er 10. desember 2021. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på
departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar"
(grønn knapp) lenger ned på siden.
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om
saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Ragnhild Bø Gjersøyen (rab@bfd.dep.no) eller Elisabeth
Solberg Halvorsen (esh@bfd.dep.no).
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