
 

  

 
 
 

 

 

 

 

POLITIATTEST FOR PERSONER SOM SKAL HA OMSORG FOR ELLER 
OPPGAVER KNYTTET TIL MINDREÅRIGE   

Hovedorganisasjonen Virke representerer en tilnærmet samlet treningssenterbransje, 

deriblant store aktører som Sats og Elixia. 

Virke ønsker å oppnå følgende:  

Virke ønsker at treningssentre skal få hjemmel til å kreve politiattest ved ansettelse av 

personale som skal passe barn, der sentrene tilbyr barnepass som tilleggstjeneste.  

Vi ber om at det utferdiges en lov- eller forskriftsbestemmelse som gir treningssentre den 

nødvendige hjemmelen til å innhente politiattest for personer som skal arbeide med 

barnepass i treningssentre, både i kommunal og privat regi. Virke ber om et snarlig møte 

med departementet til å diskutere den nærmere utformingen av en slik lovhjemmel, den 

rettslige plasseringen av en slik bestemmelse, samt muligheten for å gi en 

lovfortolkningsuttalelse knyttet til eksisterende lovgivning som kan gi treningssentre den 

nødvendige hjemmelen.   

Bakgrunn 

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.  

Det følger av forskrift til strafferegistreringsloven § 10 nr. 3 når politiattest kan utferdiges 

til annet bruk enn i straffepleien. Forskriftens § 12 regulerer i hvilke tilfeller slik politiattest 

kan utferdiges. Personer som er ansatt i treningssenter for å passe på barn er ikke 
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omhandlet av bestemmelsen. Det betyr at en søker på en slik stilling selv ikke vil kunne 

få en politiattest på dette grunnlaget. 

Derimot er det innført nye bestemmelser i politiregisterloven av 28. mai 2010 nr. 28, jf §§ 

39 og 37 om innhenting av såkalt ”barneomsorgsattest”. Men hjemmelen for å kreve 

utstedt politiattest skal fortsatt følge av spesiallovgivningen eller av forskrift til 

politiregisterloven, jf uttalelser i forarbeidene Ot. Prp. nr 108 (2008-2009) side 313. Det 

fremgår blant annet av merknadene til § 39:  

”Hensikten med bestemmelsen er å skape ensartet praksis på de områdene der det 

kreves politiattest for personer som har omsorg for eller oppgaver knyttet til barn 

(personer under 18 år). Bestemmelsen angir hva som skal anmerkes på politiattest for 

denne personkretsen. Bestemmelsen er ikke i seg selv et grunnlag for utstedelse av 

politiattest. Hjemmelsgrunnlaget for å kreve politiattest på det enkelte område reguleres 

fortsatt i spesiallovgivningen, men da slik at det enten vises til politiregisterloven § 39 

eller at bestemmelsen gjentas i spesialloven”.  

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. Likeledes faller treningssentrenes behov etter Virkes oppfatning klart innenfor 

de skisserte formål som berettiger bruk av politiattest 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”. 

Vi imøteser departementets snarlige tilbakemelding i denne saken.  

  

 Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

 

Anne Thidemann                                                                 Camilla Forgaard Andreassen 

Bransjedirektør Virke Trening                                              Advokat/fagsjef 


