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Høringsuttalelse: Forslag til endringer i barnehageloven om politiattest og tjenestedata 
 
Stiftelsen Kanvas viser til høringsnotat av 01.02.2013 med forslag til ny lovtekst i 

barnehageloven. 

 

Høringsuttalelse fra Kanvas fremkommer på de neste sider. 

 

 

Vennlig hilsen 

stiftelsen Kanvas 

 
 
Robert Ullmann  
daglig leder 
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Høringsuttalelse: Forslag til endringer i barnehageloven om politiattest og tjenestedata 
 
 
Små barn – store muligheter 

Vi lærer fra vi er født. Og vi lærer mest de første seks årene av livet. Det gjør barnehagen til 

samfunnets viktigste sosialiseringsarena. Den erkjennelsen legger listen for Kanvas’ ambisjoner.  

 

Skal barnehagen fungere som meningsfull arena der barna skal bygge ferdigheter, kunnskap og 

holdninger som er nødvendige for livslang læring, må det pedagogiske opplegget holde høy 

kvalitet og ha klare mål. 

  

Som ideell stiftelse driver Kanvas ikke butikk, men pedagogikk: vi er en kunnskapsbedrift med 

engasjerte, dynamiske og profesjonelle mennesker med et oppdrag som går ut på å gjøre hvert 

enkelt barns utvikling og oppvekstvilkår best mulig. Det er tillitskontrakten vi inngår med 

småbarnsforeldrene. 

  

I tillegg til denne kjernevirksomheten, driver Kanvas egne forsknings- og utviklingsprogrammer 

for å styrke kunnskapen, og vi gjennomfører kompetanseutviklingsprogram for å dele denne. 

  

Det handler kort og godt om å ta de minste på største alvor; det handler om å gi små barn store 

muligheter. 

 

I 2013 driver Kanvas 56 barnehager fordelt på 10 kommuner i Øst- og Vest-Norge. Vi er 

arbeidsgiver for om lag 1000 medarbeidere. 

 

 

Generelle betraktninger 

Kanvas mener barnehageloven i hovedsak skal regulere forhold som sikrer kvaliteten og 

innholdet i barnehagen, med hensyn til hva som er til barnas beste. Politiattesten kan bidra til 

å sikre at de som tar jobb i barnehage har et etisk ståsted som er egnet for å jobbe med barn. 
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Kanvas’ innstillinger 

 

§ 19 Politiattest  

 

• Kanvas støtter at barnehagelovens bestemmelse om politiattester endres for å harmoniseres 

med den nye politiregisterloven. 

 

• Kanvas mener departementet sitt forslag i for liten grad ivaretar barnas rettssikkerhet. Vi 

mener det bør være et absolutt yrkesforbud ved ethvert seksuallovbrudd, også der 

forbrytelsen ikke er knyttet til mindreårige, og at det ikke gis rom for noen skjønnsmessig 

vurdering. De voksne sin rolle i barnehagen innebærer et ansvar også knyttet til opplæring 

og videreføring av grunnleggende etiske og demokratiske verdier ref barnehagelovens § 1. 

 

• Kanvas støtter lovforslaget om mulighet for å kreve nye opplysninger av betydning etter 

ansettelsen, dersom vilkårene for politiattest fortsatt er til stede. 

 

• Kanvas er enig med departementet om at det i denne omgang ikke er hensiktsmessig å 

innføre krav om botid i Norge for ansatte som har bodd i andre land. Vi mener det skal 

innhentes politiattest utstedt fra det land der den ansatte har bodd. Alle avvik, begrunnet 

med praktiske hensyn om at det vil være vanskelig å gjennomføre tilfredsstillende 

vandelskontroll av utlendinger, vil devaluere viktigheten av hele § 19 i barnehageloven. 

 

 

§ 7 andre ledd  
 

• Kanvas støtter departementets vurderinger og forslag. 

 


