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Høring - opprettelse av hjemmel for å kunne kreve politiattest fra personer som skal 

arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner 

 

Vi viser til høringsnotat av 19. mars 2014 med forslag til å opprette hjemmel for å kunne 

kreve politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i kulturinstitusjoner.  

 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge 

med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 

forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barns rettigheter.  

 

Barneombudet er positiv til forslaget om at det skal kunne kreves politiattest fra personer som 

skal jobbe i kulturinstitusjoner med mindreårige. Det har klart vært en mangel at institusjoner 

innen kulturfeltet ikke har kunnet kreve politiattest på lik linje som f.eks. idrettsforeninger. 

Vi har vært i kontakt med flere kulturinstitusjoner som har etterlyst en slik mulighet. 

 

Vi ser at det kan være noen utfordringer når det gjelder hva som skal omfattes av begrepet 

«kulturinstitusjon».  Departementet sier at man med kulturinstitusjoner mener institusjoner 

som driver «museums-, teater-, sang-, danse-, opera- eller konsertvirksomhet. Samtidig 

påpekes det at musikk- og kulturskoler vil være omfattet av hjemmelen i opplæringsloven § 

10-9. Barneombudet vil anmode om at også film- og tv-produksjoner dekkes av begrepet 

«kulturinstitusjon».  

 

Barneombudet deler departementets vurdering av at adgangen til å kreve politiattest også bør 

gjelde vikarer og midlertidige ansatte. Høringsnotatet kan gi inntrykk av at det kun vil 

omfatte personer som vil inneha en formell funksjon; jf «den som har fått tilbud om eller er 

innstilt til en konkret stilling, virksomhet eller aktivitet. Det bør opplyses om adgangen til å 

kreve politiattest i forbindelse med utlysning av stillingen, jf politiregisterforskriften § 37-1. 

Når det gjelder kontraktsinngåelser med frilansere bør politiattest kunne kreves fremlagt ved 

kontraktsinngåelsen.»  

 

Barneombudet mener det er viktig at departementet er tydelig på at ordningen også kan 

omfatte foreldre eller andre som hjelper til på frivillig basis. Innen idretten kan man be om 

politiattest fra personer som på frivillig basis skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- 

eller ansvarsforhold, f.eks. fungerer som hjelpetrener. Etter det vi kjenner til stilles det ikke 

krav om at de må ha skrevet under en kontrakt. Vi anbefaler departementet å se hen til 

hvordan dette er løst innen idretten.  
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Når det gjelder om bestemmelsen skal ha tilbakevirkende kraft, er vi uenig med 

departementet i at det primært vil være et behov for politiattest for nye og ukjente personer. 

Som kjent kan man ikke se på en overgriper at han/ hun er en overgriper, og når 

overgrepssaker har kommet fram, har nok mange blitt overrasket over at en person de syntes 

var tillitsfull og som de var trygg på kunne begå overgrep. Vi mener det bør utredes nærmere 

om det er mulig arbeidsrettslig å åpne for at kulturinstitusjoner kan be om politiattest fra 

personer som allerede er ansatt. Det bør uansett tydeliggjøres at man kan be om politiattest 

når engasjement fornyes.   

 

Barneombudet deler departementets syn på at politiattest kun er ett av flere tiltak for å 

beskytte barn – og benytter anledningen til å oppfordre regjeringen til å intensivere arbeidet 

mot vold og overgrep mot barn på flere områder.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Camilla Kayed 
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Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 

 

 

   

 

 

            

 


