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Svar på høring - politiattest for museumsansatte 

Viser til høring «Ny hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer i museer og 

kulturverninstitusjoner som har tilgang til samlinger eller sensitiv informasjon om 

forvaltning av samlinger». 

 

Statens vegvesen vil først bemerke at vi ser positivt på innføring av en slik bestemmelse og 

støtter generelt bestemmelser som har til formål å forebygge tyveri, skade, tap eller annen 

urettmessig bruk av kulturgjenstander som inngår i samlingene. 

 

Statens vegvesen har et etatsmuesum som heter Norsk vegmuseum. Museet har nasjonalt 

ansvar for norsk veghistorie og inneholder flere mindre museer. Norsk vegmuseum er 100 % 

statsfinansiert og vi legger derfor til grunn at høringen omfatter vegmuseet, jf. ordlyden 

«mottar statstilskudd eller investeringstilskudd». Statens vegvesen har et par merknader til 

høringen. 

 

Tidspunkt(er) for krav om vandelsattest 

Selv om ordlyden i den foreslåtte bestemmelsen i politiregisterforskriften § 34-18 gjelder 

(vår utheving) «personer som skal ansettes», så er det ingenting i høringen som nevner 

hvorvidt dette kun gjelder nyansettelser eller også allerede ansatte. Tilsvarende taus er 

høringen om fornyet vandelskontroll. Det kan tenkes at en ansatt blir dømt for et lovbrudd 

av betydning for stillingen etter at personen har blitt ansatt og fremvist vandelsattest – bør 

man da ha føringer på enten konsekvenser av et senere begått lovbrudd (av betydning) samt 

antyde noe tidsintervall for når det kan/bør vurderes å kreve ny vandelsattest fra ansatte?  

 

Kan-regel 

Statens vegvesen støtter videre at det ikke pålegges museer en absolutt plikt til å kreve 

politiattest, men håper ikke arbeidsgivers skjønn på dette punktet vil være egnet til å skape 

uforutsigbarhet og mulighet for forskjellsbehandling. Vi oppfordrer Kulturdepartementet til å 
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pålegge museene felles retningslinjer for vurdering av både om og når politiattest skal 

kreves fremlagt. 

 

Statens vegvesen har ingen øvrige merknader. 

 

 

Krimseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Jon Molnes 

Avdelingsdirektør Lindberg Anne Marit 
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