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Spørsmål vedrørende handlingsplan for forebygging av vold, seksuelle
krenkelser og overgrep 2019 – 2022

Spørsmål fra leder av hovedutvalg for barn og unge: Anne Lene Hojem:
1. I tiltak 3 og 4 beskrives foreldrenes tilbud til å få hjemmebesøk. Kan vi si at de skal ha
hjemmebesøk? Svært mye kan avdekkes ved å se hjemmet, samspill mor/far/barn, og hvis
vi ikke kommer inn kan mye skjules. Jeg skulle også gjerne ha sett muligheten til å komme
på hjemmebesøk uten at tidspunkt er avklart på forhånd. Er det mulig?
2. Når det gjelder frivilligheten hadde jeg gjerne sett at det ble bedt om politiattester oftere
med jevne mellomrom for å fange opp eventuelle «nye» problemer. Dette gjelder også for
våre ansatte, men jeg er usikker på hvordan dette fungerer i realiteten for våre ansatte.
Kan vi sette inn at vi ønsker oftere fremviste politiattester?

Vedrørende spørsmål knyttet til tiltak 3 og 4 i Handlingsplanen:
Helsehjelp er frivillig, og det finnes ingen lovhjemmel for å påtvinge hjemmebesøk. Hjemmebesøk
forutsetter samtykke, og uanmeldte besøk er derfor ikke mulig. Dersom kommunens
helsetjenester ikke får kontakt med barnets omsorgspersoner, finnes det rutiner for oppfølging.
Formålet er å avklare hvorfor tilbudet ikke mottas. Det kan for eksempel være at vedkommende
har valgt private tjenester. Om undersøkelsene fører til bekymring for barnets omsorgssituasjon,
skal dette meldes til barnevernet, som i ytterste konsekvens har hjemmel for tvangstiltak.
Seksjonsleder for helsetjenester barn-unge viser også til at alle tilbud fra kommunen om
hjemmebesøk (av jordmor/helsesøster), er frivillig. Det er også ugreit å komme på uanmeldte
besøk. Helsetjenester barn-unge har rutiner for å oppnå kontakt dersom familier gjør seg

utilgjengelige for o og/eller ikke kan dokumentere at barnet får helseoppfølging fra for eksempel
fastlege. I tilfeller hvor kontakt ikke oppnås meldes dette umiddelbart til barneverntjenesten.
Vedrørende spørsmål knyttet til tiltak 56 i Handingsplanen
Ved nærmere juridisk redegjørelse viser det seg at det ikke er korrekt slik det står i «boks tiltak
59» hvor det fremstilles at det kreves plettfri vandel for å jobbe med barn og unge i Bærum
kommune. Plettfri vandel betyr at en person ikke har noen anmerkninger i strafferegisteret.
Dette kravet er ikke i henhold til vilkår for å få jobb i kommunen. Administrasjonen foreslår derfor
å endre ordlyden fra «Alle ansatte, offentlig og privat, som gjennom Bærum kommune jobber
med barn og unge må ha plettfri vandel» til «Det kreves tilfredsstillende vandel av alle ansatte,
offentlig og privat, som via Bærum kommune jobber med barn og unge».

Tiltak 59

Det kreves tilfredsstillende vandel av alle ansatte, offentlig og privat, som via
Bærum kommune jobber med barn og unge.
Ledere må innhente politiattest på alle ansatte og be om fornyet politiattest når
kriterier for dette foreligger jfr. Politiregisterforskriften kapittel 35.
Ansvar: Tjenesteleder ved aktuelle tjenestested

Kommuneadvokaten forklarer videre at det ikke er adgang til uten videre å be om ny
vandelsattest. Dette kan imidlertid skje dersom kommunen har fått opplysninger som gir grunn til
å tro at det foreligger forhold av betydning for innholdet i attesten. Dette vil gjelde både ansatte
og frivillige.

