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Svar på høring - forslag til endringer i barnehageloven (om politiattest og 

tjenestedata ) 
 

Forslag om å endre reglene om politiattest i barnehageloven 

Fylkesmannen i Buskerud slutter seg til Kunnskapsdepartementets forslag om endringer i 

reglene om politiattest i barnehageloven. 

 

Fylkesmannen er enig i at dagens krav hva gjelder personkrets som må fremlegge politiattest 

bør videreføres, slik at attest må fremlegges av den som skal arbeide i barnehage. Vi mener 

videre at gjeldende rett bør videreføres, slik at det også kan kreves politiattest for andre 

personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen. 

 

Fylkesmannen er enig med departementet i at gjennomføringen av politiregisterloven i 

barnehageloven bør gjøres ved en henvisning til politiregisterloven § 39. Vi slutter oss til 

departementets forslag til ordlyd. 

 

Hva gjelder omfanget av straffebud som skal fremgå av politiattest etter barnehageloven, ser 

Fylkesmannen at de straffebudene som er tatt inn i politiregisterloven § 39 er tatt inn etter en 

grundig avveiing mellom hensynet til beskyttelse av barnet og andre hensyn som eksempelvis 

resosialisering og rehabilitering av personer som har begått lovbrudd. Fylkesmannen ser 

videre at politiregisterloven vil medføre en utvidelse av gjeldende rett hva gjelder hvilke 

straffebud som skal fremgå av politiattest for personer som skal arbeide i barnehage. 

Fylkesmannen er enig med departementet i at alle straffebud som gjelder seksuallovbrudd 

som skal fremgå av barneomsorgsattester, bør anmerkes på attester innhentet med hjemmel i 

barnehageloven. 

 

Hva gjelder andre former for legemskrenkelser, er Fylkesmannen enig med departementet i at 

straffeloven § 233 (forsettelig drap), samt grove legemskrenkelser etter straffeloven §§ 229 

andre og tredje straffe alternativ og 231 bør fremgå. Hva gjelder straffeloven §§ 228 

(legemsfornærmelser) og § 229 første straffealternativ, kan ikke Fylkesmannen se at det er 

forhold som tilsier at det er «særlige grunner» for at disse bestemmelsene skal tas med i 

barneomsorgsattester etter barnehageloven, jf. politiregisterloven § 39 annet ledd.  

 

Fylkesmannen er etter dette enig med departementet i at straffebudene som følger av 

politiregisterloven § 39 er de samme som bør anmerkes på barneomsorgsattester innhentet 

med hjemmel i barnehageloven § 19. 
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På spørsmålet om anmerkning(er) på barneomsorgsattest skal medføre et absolutt yrkesforbud 

i barnehager, slutter Fylkesmannen seg til departementets forslag om at yrkesforbudet bør 

begrenses til personer som er dømt for seksualforbrytelser overfor mindreårige, slik at 

gjeldende rett videreføres. Fylkesmannen er videre enig i at det bør fremgå av attestene om 

det foreligger siktelse eller tiltale for seksuelle overgrep mot mindreårige. Fylkesmannen er 

av den oppfatning at hensynet til barns behov for beskyttelse her må veie tyngre enn 

prinsippet om at en person skal anses som uskyldig inntil vedkommende er funnet skyldig 

etter loven og dømt. 

 

Fylkesmannen mener imidlertid at det bør vurderes om det bør presiseres i barnehageloven  

§ 19 tredje ledd at arbeidsgiver vil ha ansvar for å vurdere om en person er egnet til å arbeide i 

barnehage, selv om personen ikke rammes av yrkesforbudet. 

 

Hva gjelder spørsmål om ny politiattest for personer som allerede er ansatt eller utfører 

oppgaver i barnehagen, er Fylkesmannen enig i at det er hensiktsmessig at barnehageloven 

viser til politiregisterloven § 43. 

 

Fylkesmannen merker seg at Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet i et 

høringsbrev har gitt utrykk for at spørsmålene om å innføre krav om botid mest 

hensiktsmessig bør vurderes samlet for alle områdene der slik politiattest kreves. 

Fylkesmannen er enig i at dette bør vurderes nærmere slik at det blir lik praksis på de 

områdene der barneomsorgsattest kreves, og har derfor ingen ytterligere kommentarer her. 

 

Forslag om hjemmel for rapportering av tjenestedata for kommunale barnehager 

Fylkesmannen i Buskerud slutter seg til departementets forslag om at ordlyden i 

barnehageloven § 7 utvides med en ny setning om kommunale barnehagers plikt til å 

rapportere tjenestedata. 
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