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VEDR. UDKAST TIL ÆNDRING AF LOV OM
INDHENTELSE AF BØRNEATTEST
D. 06.02.2008.
Børnerådet tilsluttede sig i høringssvar af 6. okt. 2004 til Kulturministeriet
forslaget om pligtmæssig indhentelse af børneattest i forbindelse med
ansættelse af personale, der skal have direkte kontakt med børn under 15 år.
Rådet tilføjede i høringssvar til ressortministerierne en række synspunkter om
den konkrete udformning af de relevante bekendtgørelser, således til
Ministeriet for familie- og forbrugeranliggender i svar af 13. maj 2005 vedr.
bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse af personer i
dagtilbud.
Rådet konstaterer på baggrund af den udsendte Lovovervågningsredegørelse
med tilfredshed, at lovens formål må anses for opfyldt, og at indsatsen mod
seksuelle overgreb mod børn dermed generelt er blevet styrket.
Børnerådet kan derfor tilslutte sig forslaget om at ophæve
revisionsbestemmelsen i lovens § 5, stk. 2. Rådet støtter videre
Kulturministeriets forslag om, at der skal indhentes attest, når personalet har
været fast knyttet til arbejdsstedet i en sammenhængende periode i 1 uge, i
stedet for 2 uger, som er nugældende grænse.
Rådet ønsker samtidig at understrege, at der fortsat bør arbejdes på at
forbedre lovens personafgrænsning i en række sammenhænge.
Dette gælder således spørgsmålet om indhentelse af attest for dagplejeres
ægtefæller, samlevere og hjemmeboende børn over 15, som nævnt i
redegørelsens pkt. 2.3.2 og i det ovennævnte høringssvar til Ministeriet for
familie- og forbrugeranliggender, hvor Børnerådet bemærkede følgende:
”Nogle kommuner tillader dagplejere at overdrage dagplejebørn i ægtefælles
eller samlevers varetægt i nogen tid, hvis dagplejer skal til læge ell. lign. Selv
uden en sådan ordning, der i øvrigt forekommer betænkelig, kan man
udmærket forestille sig situationer, hvor en af de nævnte personer kan være i
tæt, ikke-overvåget kontakt med dagplejebørnene. Dette bør ikke forekomme,
uden at der er taget de fornødne forholdsregler imod overgreb, herunder
indhentelse af attest.”
Samme betragtninger vedr. ægtefæller m.v. ønsker rådet at gøre gældende i
forbindelse med de pasningsordninger med 2 eller færre børn under 14 år, der
nævnes i redegørelsens pkt. 2.3.3.
Rådet tilslutter sig i øvrigt fuldt ud Familiestyrelsens overvejelser i denne
sammenhæng og udtrykker det håb, at Velfærdsministeriet nu på baggrund af
redegørelsen vil ændre de gældende regler i bekendtgørelsen, så ansatte i
almindelighed her også omfattes af reglerne.
Børnerådet finder det videre nødvendigt, at Kriminalregisterbekendtgørelsen

nu revideres, således at det bliver muligt at styrke beskyttelsen af unge
handicappede over 15 år mod overgreb. Børn og unge med handicap tilhører
som følge af deres funktionsnedsættelse en overordentlig udsat gruppe, og
rådet anbefaler derfor obligatorisk indhentelse af attester for personale, der
arbejder med disse unge op til barnets 18. år, som foreslået i redegørelsens
pkt. 2.3.4.
Endelig nævner redegørelsen i pkt. 2.3.1. problemer vedr. private vognmænd,
der har kontrakt med kommuner om transport af børn under 15 i bus og taxi.
Loven stiller ikke krav om børneattest for de medarbejdere, der har kontakt til
børnene. Ansatte i disse stillinger har ofte langvarig, ikke-overvåget kontakt
med børn, som hyppigt netop befinder sig i en særlig udsat situation, således
fx børn med handicap.
Børnerådet er klar over de vanskeligheder, der er forbundet med en fuldt ud
dækkende personafgrænsning og samværsdefinition, der samtidig er tydelig
og letforståelig. Rådet opfordrer på baggrund af ovenstående betragtninger
alligevel ministeriet til at overveje en omformulering af lovgrundlaget, der
muliggør et krav om attest også for dette personale.
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