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

HovedorganisasjonenVirke representereren tilnærmetsamlet treningssenterbransje,
deriblantstore aktørersom 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 utferdigesen lov- eller forskriftsbestemmelsesom gir treningssentreden
nødvendigehjemmelentil å innhentepolitiattestfor personersom skal arbeidemed
barnepassi treningssentre,både i kommunalog privat regi.

Virke har alleredeforespurtJustis-og politidepartementeti dennesaken og fikk til svar at
det er Kunnskapsdepartementetog Bame-, likestillings-og inkluderingsdepartementet
som har hovedansvaretfor hjemlerom vandelskontrollsom gjelderomgang medbarn.
Svarbevetfra Justis-og politidepartementetfølger vedlagt.Grunneten
saksbehandlingstidpå myeover ett år hos Justis-og politidepartementet,tillater vi oss å
anmodeom prioritethos saksbehandlendedepartement.Vi tar gjerneet møte med
ansvarligmyndighetfor å diskutereden nærmereutformingenav en slik lovhjemmel,den
rettslige plasseringenav en slik bestemmelse,samt mulighetenfor å gi en
lovfortolkningsuttalelseknyttettil eksisterendelovgivningsom kan gi treningssentreden
nødvendigehjemmelen.

Bakgrunn

Virkes medlemmerinnentreningssenterbransjener opptattav sikkerhetforbundetmed
tilbudet om barnepassi treningssentrene.Som ledd i arbeidetmedutarbeidelseav
sikkerhetsmanualerog kvalitetssikringav sikkerhetsrutinerønskertreningssentremed
barnepasstilbudå innførekrav om politiattestved ansettelseav personalesom skal
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passe barn. Pr i dag manglertreningssentreneuttrykkelighjemmeli lov til å innhente
politiattestfor slike ansettelser,da treningssentreverkenfaller inn underkategorien
organisasjonerog/ellerbarnehagersom har lovfestet rett til å kunnekreve politiattestved
visse typer ansettelser.

Det følger av forskrift til strafferegistreringsloven§ 10 nr. 3 når politiattestkan utferdiges
til annet brukenn i straffepleien.Forskriftens§ 12 regulereri hvilketilfeller slik politiattest
kan utferdiges.Personersomer ansatt i treningssenterfor å passepå barner ikke
omhandletav bestemmelsen.Det betyrat en søker på en slik stillingselv ikke vil kunne
få en politiattestpå dette grunnlaget.

Derimoter det innførtnye bestemmelseri politiregisterlovenav 28. mai 2010 nr. 28, jf §§
39 og 37 om innhentingav såkalt "barneomsorgsattest".Men hjemmelenfor å kreve
utstedtpolitiattestskal fortsatt følge av spesiallovgivningeneller av forskrift til
politiregisterloven,jf uttalelseri forarbeideneOt. Prp. nr 108 (2008-2009)side 313. Det
fremgårblantannetav merknadenetil § 39:

"Hensiktenmedbestemmelsener å skape ensartetpraksispå de områdeneder det
krevespolitiattestfor personersom har omsorgfor eller oppgaverknyttettil barn
(personerunder 18 år). Bestemmelsenangir hva som skal anmerkespå politiattestfor
denne personkretsen.Bestemmelsener ikke i seg selv et grunnlagfor utstedelseav
politiattest.Hjemmelsgrunnlagetfor å krevepolitiattestpå det enkelteområdereguleres
fortsatt i spesiallovgivningen,men da slik at det entenvises til politiregisterloven§ 39
eller at bestemmelsengjentas i spesialloven".

Virke menerat treningssentrenesbehovfor politiattesti forbindelsemed ansettelseav
personalesom skal passebarnav treningssenteretsbrukere, ikke står tilbake for det
anerkjentebehovetsom barnehagereller organisasjonermåtteha ved ansettelserav
personale.Likeledesfaller treningssentrenesbehovetterVirkes oppfatningklart innenfor
de skisserteformål som berettigerbruk av politiattestden nye bestemmelseni
politiregisterloven§ 37 nr 4.

Det fremgårav denne bestemmelsenat "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".

Som nevnt innledningsvisimøteservi ansvarshavendedepartementssnarlige
tilbakemeldingi dennesaken.
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