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HØRINGSSVAR - POLITIATTEST FOR PERSONER SOM ER I KONTAKT MED 
MINDREÅRIGE 

Politihøgskolen viser til Barne- og familiedepartementets høringsbrev av 15. juli 2019 med 

vedlagt rapport fra en arbeidsgruppe og brev fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

1. GENERELLE MERKNADER 

Når det vurderes å gi hjemmel for å innhente politiattest, er det flere spørsmål som 

regelgiveren må ta stilling til: 

a) Til hvilke stillinger eller verv skal det gis hjemmel for å kreve politiattest? 

b) Skal det gis hjemmel for å kreve politiattest av husstandsmedlemmer av den som skal 

utføre oppgaven eller vervet? 

c) Hva slags straffereaksjoner skal politiattesten inneholde merknader om? 

d) Skal politiattesten være ordinær, uttømmende eller en kombinasjon? 

e) Skal politiattesten være utvidet, dvs. at også ikke ferdig avgjorte straffesaker skal 

anmerkes på attesten? 

f) Skal det være obligatorisk å be om politiattest? 

g) Skal reaksjoner for bestemte typer lovbrudd medføre automatisk utelukkelse fra 

stillingen eller vervet? 

Generelt gjelder at adgangen til å kreve politiattester er blitt utvidet i de senere årene. Det kan 

i seg selv føre til press i retning av å utvide området mer, siden prinsipper om likebehandling 

mellom like tilfeller kan være argumenter for ytterligere utvidelser. På den annen side kan en 

ukritisk tilnærming føre til at en hjemmel som går i lengste laget, blir replisert i andre 

sammenhenger. 

  

I noen tilfeller kan grupper som blir utsatt for nye krav om å legge fram politiattest, oppleve 

seg mistenkeliggjort. Det er imidlertid så mange stillinger og verv som nå er omfattet av regler 

om politiattest at svært mange voksne personer vil ha blitt avkrevd politiattest. Det kan være 

at man er frivillig leder for ungdom i et idrettslag eller et trossamfunn, at man søker stilling i 

barnehage eller skole eller søker andre stillinger der det er hjemmel for å kreve politiattest. 
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2. ARBEIDSGRUPPENS RAPPORT 

2.1 Bør hjemler for å innhente politiattest gjøres obligatoriske? 

Arbeidsgruppen anfører at hovedregelen bør være at der det er hjemmel for å kreve 

politiattest, bør hovedregelen være at det gjøres obligatorisk å be om slik attest. Slik vi ser 

det, er det imidlertid klare ulemper ved et slikt utgangspunkt, i hvert fall for tros- og 

livssynssamfunn og andre frivillige organisasjoner. 

 

For det første krever en slik ordning, som arbeidsgruppen selv er inne på, at oppdragsgiveren 

har et tilfredsstillende system for å håndtere politiattester. Utgangspunktet er at mottakeren 

av politiattesten har en straffsanksjonert taushetsplikt om opplysninger i vandelskontrollen, jf. 

politiregisterloven § 47. Det er ikke opplagt at det bør gjøres obligatorisk å be om opplysninger 

som er underlagt straffsanksjonert taushetsplikt. For øvrig vil også personopplysningsloven og 

personvernforordningen (GDPR) medføre at en liten organisasjon kan bli nødt til å etablere 

krevende systemer for å behandle politiattester på riktig måte. 

 

For det andre kan det i grensetilfeller være vanskelig å trekke grensen mellom en organisasjon 

og en løs sammenslutning. Videre kan det gå på organisasjonsfriheten løs om en gruppe som 

har organisert seg, må begynne å kreve politiattest at for eksempel frivillige medarbeidere. 

Særlig i små organisasjoner kan båndene mellom deltakerne være så personlige at det ikke 

uten videre er rimelig å pålegge gruppen å innhente politiattester. 

 

For det tredje vil det å pålegge organisasjoner å innhente politiattest, kunne oppfattes som en 

forventning om at den som har merknader på politiattesten, også skal være utelukket fra å ha 

ansvar for barn og unge. 

  

Noen organisasjoner har innført sentrale regler om at det skal innhentes en 

barneomsorgsattest etter politiregisterloven § 39, og merknader på politiattesten skal medføre 

utelukkelse. Dette er imidlertid prinsipielt noe annet enn at myndighetene pålegger 

organisasjonen å innhente slik attest. Medlemmene av organisasjonen kan til enhver tid søke å 

få endret organisasjonens regler eller praksis dersom de er uenige i at det skal kreves slike 

attester. Det er heller ikke alle organisasjoner som har valgt å innføre en praksis med å 

innhente politiattest. 

 

Det er videre ikke klart hva som skal være konsekvensen dersom en organisasjon unnlater å 

innhente politiattest til tross for at den har plikt til det. 

 

Etter Politihøgskolens syn er det prinsipielt uheldig å pålegge frivillige organisasjoner å 

innhente politiattest. 

 

2.2 Bør det innføres hjemler for å innhente politiattest på utvalgte områder? 

Arbeidsgruppen foreslår at det innføres krav om politiattest for 

 

 ansatte ved familievernkontorer  

 eksterne meklere etter barneloven og ekteskapsloven  

 offentlig oppnevnte sakkyndige i saker etter barnevernloven og i saker for domstolen 

etter barneloven 

 representant for barnet i saker for domstolen etter barneloven 

 ansatte ved Barneombudet som er i kontakt med mindreårige 

 ansatte ved skoler som omfattes av voksenopplæringsloven kapittel 4 

 personer som organiserer treningsvirksomhet for mindreårige som ikke skjer i regi av 

frivillige organisasjoner eller i samarbeid med det offentlige 

Derimot foreslår arbeidsgruppen at det ikke foreslås regler om politiattest for 

  

 sakkyndige som oppnevnes av private parter i saker etter barnevernloven og i saker for 

domstolen etter barneloven 

 private barnevakter som formildes gjennom et firma, et nettsted el. 

 ansatte som passer barn på kjøpesentre og treningssentre 

 ansatte ved fornøyelses- og temaparker, lekeland mv. 

 uformell egenorganisert treningsvirksomhet 
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Politihøgskolen har ikke innvendinger mot arbeidsgruppens vurdering på dette punkt. 

3. BØR DET KREVES POLITIATTEST AV HUSSTANDSMEDLEMMER TIL AVLASTERE 

ETTER HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN? 

På samme måte som Helse- og omsorgsdepartementet har Politihøgskolen funnet spørsmålet 

vanskelig. 

 

I et rettssamfunn er det å beskytte barn mot overgrep en grunnleggende plikt. Høyesterett 

formulerte det slik i dom av 20. desember 2017 (HR-2017-2415-A), avsnitt 18: 

«Det fremgår av Grunnloven § 104 tredje ledd at barn har rett til vern om sin personlige 

integritet, og at statens myndigheter skal legge til rette for barnets utvikling. Dette 

omfatter å beskytte dem mot vold og mishandling, noe som også fremgår av 

barnekonvensjonen artikkel 19. Straffeforfølgning av voldsutøvere inngår som en 

integrert del av barns rettsbeskyttelse.» 

Avgjørelsen gjaldt straffutmåling for mishandling i nære relasjoner, men gir et godt 

utgangspunkt for å vurdere krav om politiattest for å beskytte barn. På den annen side krever 

spørsmålet om å innføre hjemmel for å kreve politiattest nøye overveielse i hvert tilfelle. 

  

Det finnes tungtveiende argumenter for å søke å sikre at ikke bare avlastere, men også deres 

husstandsmedlemmer, ikke er dømt for alvorlige lovbrudd. Også det at man har en slik 

hjemmel for fosterforeldre, er et argument for å innføre en slik hjemmel. Som vi har nevnt 

innledningsvis, vil det være et argument for å innføre en hjemmel for å kreve politiattest 

dersom det er hjemmel for det i lignende situasjoner. På den annen side ligger det i en slik 

argumentasjon en risiko for at det samme prinsippet blir brukt i andre sammenhenger. For 

eksempel kunne det argumenteres for at en folkehøyskolelærer som bor nær eller på skolen 

sammen med en partner, har likhet med avlastere ved at elever kan komme i kontakt også 

med partneren. 

 

Det virker umiddelbart innlysende at et sårbart barn ikke bør utsettes for å tilbringe natten i et 

hjem der det bor noen som ikke selv kunne bli avlaster. På den annen side er det noen 

momenter som taler mot å innhente politiattest for husstandsmedlemmer: 

 

Den som søker en stilling eller et verv, velger selv å gå inn i en situasjon der det vil bli krevd 

politiattest. Den som er straffet for forhold som vil fremkomme på politiattesten, kan da avstå 

fra å få forholdet eksponert ved å la være å søke. Et husstandsmedlem kan ikke hindre at det 

oppstår en situasjon der han eller hun blir avkrevd en politiattest. 

 

Normalt vil nok søkeren om avlasterstilling være kjent med at husstandsmedlemmet er 

straffet. Det er imidlertid ikke alltid: Husstandsmedlemmet kan være en ny partner, eller unge 

voksne barn av en ny partner. Søkerens ønske om å bli avlaster kan dermed eksponere private 

forhold. Riktig nok vil en merknad på husstandsmedlemmets politiattest ikke bli gjort direkte 

kjent for søkeren, men det kan oppstå situasjoner der avslag til søkeren kan gjøre det 

nærliggende å anta at det er husstandsmedlemmets vandel som er avgjørende. 

 

Vi forutsetter at departementet har vurdert om det finnes relevant praksis fra Den europeiske 

menneskerettsdomstol. Vi drøfter derfor spørsmålet under forutsetning at det ikke finnes slik 

praksis av betydning. 

 

En hjemmel for å kreve politiattest av husstandsmedlemmer medfører også at søkeren får 

begrenset sin mulighet til å få en stilling som avlaster ikke på grunn av eget forhold, men på 

grunn av husstandsmedlemmets vandel. 

 

Mot hensynet til husstandsmedlemmets rett til privatliv står barnets krav på beskyttelse mot 

vold og overgrep. Selv om lovgiveren ikke ukritisk bør bygge ut regelverket om politiattester 

under henvisning til lignende forhold, taler mye for at det bør gjelde samme regler for 

avlastere etter helse- og omsorgstjenesteloven som etter barnevernloven.  
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Det er for øvrig ikke bare på dette området nærståendes bakgrunn kan bli vurdert fordi en 

person søker en stilling. Sikkerhetsloven § 8-4 sjette ledd fastsetter: «Opplysninger om 

nærstående personer skal bare tillegges vekt dersom de er sikkerhetsmessig relevante.» 

 

Under en viss tvil heller vi til at det kan være grunnlag for å innføre en hjemmel som KS har 

foreslått. 

  

Det er imidlertid noen spørsmål som bør avklares dersom man går videre med lovsaken. 

Etter barnevernloven § 6-10 tredje ledd siste punktum «kan» det kreves politiattest etter 

politiregisterloven § 39 første ledd. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår derimot at 

medlemmer av husstanden «skal» fremlegge politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 5-4 fjerde ledd. Hvis argumentet for å innføre krav om politiattest er likebehandling med 

fosterforeldre og avlastere etter barnevernloven, bør reglene være de samme. 

  

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4a er den som har vedtatt forelegg eller er dømt for 

nærmere angitte seksuallovbrudd «utelukket fra å yte helse- og omsorgstjenester til barn eller 

personer med utviklingshemming». Husstandsmedlemmene er ikke engasjert for å utføre noen 

oppgave i denne sammenheng. Etter ordlyden vil dermed ikke husstandsmedlemmers tidligere 

straffbare handlinger utelukke avlasteren fra å utøve sin funksjon; det må vurderes konkret. 

Den samme lesingen virker som en rimelig tolking av ordlyden i barnevernloven § 6-10 («skal 

ikke få adgang til å ha oppgaver overfor mindreårige»). Imidlertid har departementet i 

rundskriv Q-2011-34 punkt 2.7.4.2 uttalt: 

«Kravet om politiattest fra husstandsmedlemmer innebærer at i tilfeller der avgrenset 

politiattest kreves av husstandsmedlem og vedkommende har anmerkninger på slik 

attest, kan fosterforeldrene eller foreldrene i avlastningshjem ikke godkjennes så lenge 

vedkommende er del av husstanden.» 

Det virker for oss ikke som den umiddelbart mest nærliggende tolkingen av loven at et 

husstandsmedlem utfører «oppgaver overfor mindreårige», men det skal vi la ligge. Det er 

imidlertid viktig å få fastslått på en klar måte om en avlaster per definisjon skal utelukkes om 

et husstandsmedlem har merknader for seksuallovbrudd på barneomsorgsattesten etter 

politiregisterloven § 39. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Nina Skarpenes      Elisabeth H. Sæten  

rektor/sjef Politihøgskolen     seniorrådgiver 
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