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Det kongelige kulturdepartement  
 
Høring – opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som 
skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner  
 
Stine Sofies Stiftelse er en organisasjon som arbeider med å forebygge og avdekke vold 
mot barn, samt ivareta det voldsutsatte barnet og deres omsorgspersoner.  
 
Stiftelsen stiller seg positiv til at kulturinstitusjoner kan kreve politiattest fra personer 
som skal arbeide med mindreårige. Som departementet understreker, så er det likevel 
viktig at politiattest ikke erstatter andre tiltak som kan ekskludere at slike personer 
innehar slike stillinger. Det er viktig med gode forebyggende rutiner i forbindelse med 
ansettelse, og at barna gjøres i stand til å varsle om eventuelle ubehagelige opplevelser 
fra en voksenperson. For at barna skal være i stand til dette, må barna lære hva som er 
ulovlige handlinger fra en voksen mot et barn og hvem de skal henvende seg til dersom 
de opplever slikt.  
 
Som nevnes i høringsnotatet vil bestemmelsen kun gjelde for de som blir ansatt etter at 
bestemmelsen trår i kraft. Dette innebærer at det allerede kan være uegnede personer i 
stillinger som omgås barn. Derfor er det viktig at institusjonene ikke hviler seg på 
utsteding av politiattest, men at de generelle rutinene og dialogen med barna styrkes 
slik at eventuelle overgrep kan avdekkes. Enhver institusjon bør hvert år ha et 
undervisningsopplegg med barna om seksuelle overgrep, på et nivå som er tilpasset 
barnas alder. Dette vil også kunne virke forebyggende ved at eventuelle overgripere 
blir skremt fra å begå overgrep.  
 
Det foreslås at det skal være valgfritt om institusjonene innhenter politiattest. Noen 
institusjoner vil da kunne velge å la være, noe som kan få store konsekvenser for barna 
i den institusjonen.  Det kan også gjøre disse institusjonene særlig attraktive for 
personer som begår overgrep.  
 
Stiftelsen kjenner til at det i Idrettsforbundet er frustrasjon knyttet til personer som 
begår overgrep i etterkant av ansettelsen, og at dette ikke er informasjon som når frem 
til klubbene. Etter politiregisterloven § 43 kan man innhente ny vandelsattest, men det 
kan virke som at det ikke er gode nok rutiner for å gjøre dette, og at det ikke gjøres så 
sant man ikke får kjennskap til at en forbrytelse er begått.  
 
Et annen utfordring er de som ikke er ansatt, men som arbeider frivillig, og som dermed 
ikke må levere politiattest. Det antas at dette også vil kunne være et problem innenfor 
kulturinstitusjoner.  
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