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Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som medfører omfattende funksjonsvansker. Vanskene griper inn i 

ulike livsområder og varer hele livet. Hovedvanskene er knyttet til: omfattende forståelsesvansker knyttet til språk, 

kommunikasjon og sosiale relasjoner, uttalte begrensninger i aktiviteter og interesser, samt særegne reaksjoner på 

omgivelsene. 

Autismeforeningen i Norge ble stiftet i 1965 og har ca. 4.700 medlemmer. Foreningen er en sammenslutning av personer 

med diagnoser innen autismespekteret, foreldre og andre pårørende, fagfolk og andre interesserte. 

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I 

BARNEHAGELOVEN (OM POLITIATTEST OG TJENESTEDATA) 
 

Konklusjon 

 Autismeforeningen stiller seg bak departementets forslag i den grad forslaget også både 

skal gjelde for ansatte som skal arbeide med barn med spesielle behov og 

normalfungerende barn. 

Bakgrunn 

Barn med autismespekterdiagnoser (ASD) blir ofte misforstått, og kan i mindre grad enn 

normalfungerende barn forstå når en voksen person de har tillit til, trår over en grense. Mange 

barn med ASD har forsinket språkutvikling, avvikende språkforståelse eller mangler språk. Barn 

med ASD er således særlig utsatt, da de mangler viktige forutsetninger for å protestere eller 

formidle hendelser til andre voksne. 

For barn med ASD blir utvidelsen av vandelskontrollen til å gjelde ikke bare seksuelle overgrep 

mot barn, men også voldskriminalitet, viktig for tryggheten i omsorgs- og opplæringstilbudet 

som gis i barnehagen.  

Autismeforeningen ønsker å understreke at reglene vedrørende krav om barneomsorgsattest 

også må gjelde de som ansettes for å ivareta barn med ASD i barnehage. Tidligere var det unntak 

for ansatte som jobbet med barn med spesielle behov. I høringsnotatet blir det ikke omtalt noen 

forskjell i forhold til hvilke barn i barnehagen det kreves barneomsorgsattest for. Foreningen går 

utfra at dette betyr at det ikke differensieres mellom ansatte som skal arbeide med barn med 

spesielle behov og normalfungerende barn. I den grad dette gjelder stiller foreningen seg bak 

departementets forslag. 
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