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Det kongelige kunnskapsdepartement 
 
Høring - forslag til endringer i barnehageloven (om politiattest og tjenestedata) 
 
Stine Sofies Stiftelse er en prosjektorganisasjon med følgende hovedmålsetting: 

 FOREBYGGE vold og overgrep mot barn 

 AVDEKKE vold og overgrep mot barn  

 IVARETA det voldsutsatte barnet 

 PÅVIRKE myndighetene til å bedre barns rettsvern 

 

Stiftelsen er ikke på listen over høringsinstanser, men benytter likevel anledningen til å 

komme med innspill til endringer i barnehageloven. Stiftelsen er mye ute i barnehager for å 

snakke med de ansatte om seksuelle overgrep og vold, og vil derfor bemerke forslagene 

knyttet til politiattest.  

 

Når det gjelder det lovtekniske, hadde stiftelsen sett det som enklest om politiregisterloven § 

39 ble tatt inn i barnehageloven § 19 da dette vil gjøre det mer oversiktlig for brukerne. 

Stiftelsen har likevel forståelse for at departementet velger å vise til § 39 av lovtekniske 

hensyn.  

 

Stiftelsen er enig i at straffebudene som følger av politiregisterloven § 39 første ledd er de 

samme som bør anmerkes på barneomsorgsattester innhentet med hjemmel i barnehageloven 

§ 19. Det er i høringsnotatet vist til § 291 (mishandling i nære relasjoner), men det antas at 

det her menes straffeloven § 219. Videre mener stiftelsen at det er grunn til å ta med 

anmerkninger knyttet til straffeloven §§ 228 og § 229 første ledd på politiattester utferdiget 

med hjemmel i barnehageloven. Dette kan vise holdninger og atferd hos vedkommende som 

gjør denne uegnet til å jobbe i barnehage, og at dette er en vurdering barnehageeier vil måtte 

ta. Det er et viktig moment at vold mot barn også ofte registreres under straffeloven § 228 

eller § 229 i de tilfellene det bevisbare omfanget ikke er stort nok til å komme under 

straffeloven § 219 om mishandling i nære relasjoner.  

 

Spørsmålet er så hvilke konsekvenser slike anmerkninger skal ha. Stiftelsen støtter 

barnehagelovutvalgets vurdering om at det bør medføre et yrkesforbud når det gjelder 

seksuelle overgrep, og er enig i at dette skal omfatte anmerkninger knyttet til straffeloven §§ 

192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, 201 a, 203, 

204a.  

 

Departementet ønsker ikke å lovfeste et yrkesforbud knyttet til narkotika, rans- og 

voldskriminalitet. Stiftelsen mener at vold i nære relasjoner, straffeloven § 219, burde 

medføre et yrkesforbud. Dette er tale om grov vold eller vold over lengre tid. Denne volden 

som skjer i familien er spesielt skadelig for barn, både dersom de er direkte utsatt eller vitne 

til vold. Vi mener at personer som blir dømt etter denne bestemmelsen viser en slik atferd og 

holdning som gjør de uegnet til å arbeide med barn. Det er de grove og omfangsrike sakene 

som blir bedømt etter straffeloven § 219, og slike lovbrudd er så alvorlige at slike personer 

må ilegges et yrkesforbud i forhold til arbeid i barnehage. Stiftelsen kjenner selv til saker 
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hvor barn i barnehage er utsatt for vold fra den ansatte, og vi mener at noe av dette kan 

begrenses ved at § 219 tas med i oppremsingen som gir et yrkesforbud.  

 

Stiftelsen er enig i departementets vurdering om å videreføre gjeldende rett slik at attestene 

viser om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for handlingen.   

 

Med vennlig hilsen  

 

Stine Sofies Stiftelse 
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