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Høringssvar: Opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra 
personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner 
 
Vi viser til høringsnotat 19. mars 2014 fra Kulturdepartement (KUD) vedrørende opprettelse av 
hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i 
kulturinstitusjoner. 
 
Bufdir er underlagt Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet (BLD). Bufdir har ansvar 
for fagområdene barnevern, familievern, adopsjon, vold i nære relasjoner og likestilling og ikke-
diskriminering. I tillegg til å være fagorgan på familieverns- og barnevernsfeltet, har direktoratet 
ansvar for den faglige og administrative ledelsen og driften av det statlige barnevernet og 
familievernet og driften av omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. 
 
Bufdir slutter seg til KUDs forslag. Vi vil imidlertid foreslå å utvide personkretsen fra kun å 
gjelde mindreårige eller personer med utviklingshemming til også å omfatte andre «risikoutsatte 
voksne». Med risikoutsatte menes «personer over 18 år som mottar eller kunne vært i behov av 
pleie-, omsorgs eller sosiale tjenester på grunn av mental eller annen funksjonsnedsettelse, alder 
eller sykdom, og som er eller kan være ute av stand til å ta vare på seg selv, eller er ute av stand 
til å beskytte seg selv mot signifikant skade eller utnyttelse.» Med risikoutsatte voksne forstår vi 
personer som ofte blir omtalt som sårbare voksne. 
 
Personer med utviklingshemming vil sammen med andre risikoutsatte voksne ofte være i et 
avhengighetsforhold til tjenesteytere. Dette avhengighetsforholdet kan gjøre at det er vanskelig 
for den hjelpetrengende å sette grenser og ikke minst varsle dersom det begås overgrep. Dette 
gjør dem mer sårbare og risikoutsatt for vold og overgrep. Derfor mener Bufdir at 
forskriftsbestemmelsen også må gjelde denne gruppen mennesker. 
 
Bufdirs forslag til ny § 34-16 i politiregisterforskriften kapittel 34 Politiattest på områder uten 
lovregulering: 
 

Kulturinstitusjoner kan kreve fremleggelse av politiattest i samsvar med 
politiregisterloven § 39 første ledd av personer som skal utføre oppgaver som innebærer et 
tillitsforhold eller ansvarsforhold overfor mindreårige, personer med utviklingshemming eller 
andre risikoutsatte voksne. 
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Kulturinstitusjonen må ha et styrende organ og vedtekter eller lignende som beskriver 
institusjonens virksomhet. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Mari Trommald (e.f.)  
direktør Anna Bjørshol 
 avdelingsdirektør 
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