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Henvendelse vedrørende politiattest for personer som skal ha omsorg for eller
oppgaver knyttet til mindreårige

Justis- og beredskapsdepartementet viser til deres brev av 15. februar 2012 samt senere
kontakt i saken. Vi beklager sent svar.

I brevet bes det om at treningssentre skal få hjemmel til å kreve politiattest ved
ansettelse av personale som skal passe barn, der sentrene tilbyr barnepass som
tilleggstjeneste.

Innledningsvis vilvi presisere at Justis- og beredskapsdepartementet ikke har ansvar
for vandelskontroll innenfor alle livsområder. Vi har det overordnede ansvar for
hvordan vandelskontrollen gjennomføres. Hjemmel for krav om politiattest må i
utgangspunktet forankres i spesiallovgivningen på det aktuelle området. Det er kun i de
tilfeller der det ikke finnes noen lovregulering i spesiallovgivningen at hjemmelen for
vandelskontroll vil forankres i strafferegistreringsforskriften (og senere
politiregisterforskriften). Når det gjelder spørsmålet om det skal innføres
vandelskontroll innenfor ulike livsområder, vil dette måtte vurderes av det
fagdepartementet som har ansvar for angjeldende område og tilsvarende lovregulering.
Dette gjelder også for de tilfeller der hjemmelen for vandelskontroll må forankres i
politiregisterforskriften.

Det er innført hjemler for å innhente politiattest for personer som skal ha omsorg for
eller oppgaver knyttet til mindreårige på en rekke områder, men det finnes også
områder der det ikke er innført vandelskontroll for personer som kommer i kontakt
med barn. Typisk for disse områdene er at de ikke er lovregulert og at samværet med
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barna i liten grad er institusjonalisert. Et eksempel her er ordninger med barnepass i
treningssentre.

Departementet kan være enig i at det kan vurderes å innføre en generell hjemmel for
personer som har ansvar for barn, som i tilfelle også vil omfatte hjemmel for
vandelskontroll i forbindelse med barnepass på treningssentre. Det vil imidlertid by på
flere og vanskelige avgrensningsspørsmål å innføre en generell hjemmel for alle
personer som i ulike sammenhenger kommer i kontakt med barn. I tillegg stilles det
strenge krav med henblikk på oppbevaring avpolitiattester og hvordan opplysninger
som kommer frem på slike attester skal behandles av mottakeren av attesten. Vi vil
også understreke at vandelskontroll i seg selv ikke er noen garanti for at en person vil
være skikket til å arbeide med barn.

Dersom det skal vurderes å innføre en slik generell hjemmel for vandelskontroll, mener
vi at Justis- og beredskapsdepartementet ikke vil være nærmest til å sørge for at en slik
hjemmel innføres. Dette gjelder selv om hjemmelen vil måtte forankres i
politiregisterforskriften. Viviser i denne sammenheng til at Kunnskapsdepartementet
og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har hovedansvaret for hjemler
om vandelskontroll som gjelder omgang med barn.

Med hilsen
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