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HØRINGSSVAR - POLITIATTEST FOR PERSONER SOM ER I KONTAKT MED 
MINDREÅRIGE 
 
Virke viser til høringsbrev av 15.7 2019 om politiattest for personer som er i kontakt 
med mindreårige. 
 
Barne- og familiedepartementet ønsker synspunkter på om det er behov for å innføre 
nye hjemler til å kreve politiattest, eller foreta endringer i eksisterende hjemler, for 
personer som er i kontakt med mindreårige. Formålet er å forebygge overgrep mot 
mindreårige. 
 
Om Virke 
Virke er den ledende hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringene i Norge 
og representerer over 22 000 virksomheter. Virkes medlemsvirksomheter kommer fra 
bransjer som handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, 
kultur og frivillighet. Til sammen utgjør de om lag 250.000 arbeidsplasser. 
 
Innspill til departementet 
Hovedformålet med høringen er å forebygge overgrep mot mindreårige. Virke mener 
at man for å nå dette formålet må sikre at også private virksomheter som jobber med 
barn bør få muligheten til å be om barneomsorgsattest fra søkere. Barns sikkerhet og 
virksomhetenes mulighet til å sikre barna bør være første prioritet. 
 
Virke mener derfor at følgende virksomheter få muligheten til å be om 
barneomsorgsattest for medarbeidere som får ansvar for barn og unge: 

• Aktivitets- og opplevelsesbaserte virksomheter, så som lekeland og 
tema- og fornøyelsesparker. 

• Svømmehaller, badeland og lignende 

• Virksomheter som tilbyr barnepass, også som en sekundær del av 
tjenesten, som for eksempel treningssentre og butikker. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---politiattest/id2663177/
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Bakgrunn for høringen 
Høsten 2018 opprettet Barne- og familiedepartementet en interdepartemental 
arbeidsgruppe, som skulle gi en faglig vurdering av behovet for regelverksendringer på 
tvers av sektorer. Arbeidsgruppen ble sammensatt av representanter fra fire 
forskjellige departement. 
 
Arbeidsgruppen har levert en rapport i hvilken det foreslås utvidelser av adgangen til å 
be om politiattest for offentlig virksomhet, mens det anbefales at private virksomheter 
ikke skal ha samme mulighet. 
 
Virksomhetenes behov for informasjon 
Gode rutiner ved ansettelser og i den daglige driften sikrer at virksomhetene gjør det 
de kan innenfor gjeldende regelverk til sikre barna. For å sikre barna enda bedre enn 
det de gjør i dag må de sikres tilgang til relevant informasjon. 
 
Arbeidsgruppen mener at virksomhetene og foreldrene er nærmest til å sikre at barnet 
tas hånd om av skikkede personer i disse tilfellene. 
 
Virke er uenig i både begrunnelse og konklusjon. Formålet er å forebygge og hindre 
overgrep mot barn. Hvis offentlige myndigheter har informasjon som kan bidra til å 
hindre overgrep må den informasjonen gjøres tilgjengelig for virksomhetene. At 
offentlige myndigheter skal tilbakeholde informasjon som kan hjelpe virksomheter til å 
hindre overgrep er i direkte motstrid med formålet.  
 
Virke mener at private virksomheter bør få mulighet til å sjekke ansatte og søkeres 
bakgrunn som en del av deres kvalitetsrutiner for å forebygge overgrep mot barn. 
 
Beskyttelse av privat informasjon 
Private virksomheter er i dag underlagt en sterk regulering av behandling og 
oppbevaring av personlige opplysninger og er fullt i stand til å ivareta personvernet på 
en tilfredsstillende måte. På samme tid må hensynet til virksomhetenes mulighet til å 
beskytte barna være høyere prioritert enn teoretiske brudd på personvernet. 
 
Virke ønsker 
At det innføres en hjemmel som gir private virksomheter muligheten til å be om 
barneomsorgsattest for virksomheter som jobber med barn. 
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