
 

  

 
 
 

 

 

 

 

HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I 
KOMMUNIKASJONSKONTROLLFORSKRIFTEN, FORSKRIFT OM 
KONTROLLUTVALGET FOR TILTAK MOT HVITVASKING OG TIL 
ENKELTE DELER AV POLITIREGISTERFORSKRIFTEN 

Det vises til høringssak om ovennevnte og departementets høringsbrev av 25. juni i år. 

Virke har følgende innspill til den delen av høringsforslaget som berører overføring av 

politiattesthjemler til politiregisterloven, jf punkt 5 i høringsnotatet.  

Virke mener:  

 Det bør inntas hjemmel for å kunne utstede barneomsorgsattest for personer 

som skal ansettes i/ha oppgaver for treningssentre hvor arbeidet innebærer et 

tillits- og/eller ansvarsforhold for barn, inkludert barnepass. 

 

Bakgrunn 

Virke har ved tidligere henvendelser til Justisdepartementet, Kunnskapsdepartementet 

og Barne- og likestillingsdepartementet anmodet om at det gis hjemmel for å kunne 

utstede politiattest for personale i treningssentre som skal arbeide med barnepass i 

treningssentre, både i kommunal og privat regi. Nevnte henvendelser følger vedlagt. 

Virkes medlemmer innen treningssenterbransjen er opptatt av sikkerhet forbundet med 

tilbudet om barnepass i treningssentrene. Som ledd i arbeidet med utarbeidelse av 

sikkerhetsmanualer og kvalitetssikring av sikkerhetsrutiner ønsker treningssentre med 

barnepasstilbud å innføre krav om politiattest ved ansettelse av personale som skal 

passe barn. Pr i dag mangler treningssentrene uttrykkelig hjemmel i lov til å innhente 

politiattest for slike ansettelser, da treningssentre verken faller inn under kategorien 

organisasjoner og/eller barnehager som har lovfestet rett til å kunne kreve politiattest ved 

visse typer ansettelser. Virke mener at treningssentrenes behov for politiattest i 

forbindelse med ansettelse av personale som skal passe barn av treningssenterets 

brukere, ikke står tilbake for det anerkjente behovet som barnehager eller organisasjoner 

måtte ha ved ansettelser av personale.  
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Likeledes faller treningssentrenes behov etter Virkes oppfatning klart innenfor de 

skisserte formål som berettiger bruk av politiattest i den nye bestemmelsen i 

politiregisterloven § 37 nr 4.  

Det fremgår av denne bestemmelsen at ”Politiattest, jf. § 36 første ledd nr. 1, kan bare 

brukes for å utelukke fysiske og juridiske personer fra stilling, virksomhet, aktivitet eller 

annen funksjon dersom 

4. utelukkelse kan forhindre at personer begår overgrep mot eller har skadelig 

innflytelse på mindreårige, eller bidrar til å øke tilliten til at mindreårige tas hånd om 

av skikkede personer”. 

  

På denne bakgrunn anmodes det om at det i tillegg til foreslåtte nye hjemler i 

politiregisterforskriften inntas hjemmel for å kunne utstede barneomsorgsattest for 

personer som skal ansettes i/ha oppgaver for treningssentre hvor arbeidet innebærer et 

tillits- og/eller ansvarsforhold for barn, inkludert barnepass. Eventuelt at foreslåtte 

hjemmel i punkt 5.3.7 utvides til også å omfatte treningssentre.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

 

 

Anne Thidemann                                                       Camilla Forgaard Andreassen 

Direktør Virke Trening                                                Advokat og fagsjef  


