
 

 

 
Oslo 28.02.2013 

        
Høringssvar-Forslag til endringer i barnehageloven (om 
politiattest og tjenestedata) 

1. Forslag om å endre reglene om politiattest i barnehageloven.  
 
Kunnskapsdepartementet har foreslått endringer i barnehageloven som 
vil gi en videre adgang til vandelskontroll av de ansatte i barnehagen enn 
det der tidligere har vært anledning til. FUB støtter i all hovedsak 
departementets forslag.   

 
FUB finner det ønskelig at det innføres krav om flere straffebestemmelser 
enn de det henvises til i politiregisterloven § 39 (1). Det er ønskelig at også 
straffeloven § 228 og § 229 (1) omfattes. Det er ønskelig at politiattestene 
– uavhengig av om straffebestemmelsene som medtas er avgrensede – er 
utvidede.  
 
FUB mener hensynet til barnas beskyttelse må veie tyngre og at adgangen 
til å innhente politiattest skal henholdsvis utvides og videreføres i forhold 
til gjenlende rett – hva angår hvilke bestemmelser som omfattes og 
utstrekning i tid, herunder også ikke avgjorte saker 

 
Personer som har begått handlinger som beskrevet i bestemmelsene 
inntatt i straffeloven §§ 228 og 229 (1) kan være uegnet til å arbeide i 
barnehage. Barnas behov for beskyttelse og vern mot vold må veie tyngre 
enn den voksnes behov for vern av privatliv og ivaretakelse av 
taushetsplikten knyttet til denne type overtredelser – enten det er eldre 
forhold og/eller forhold under etterforskning.  
 
Barn i barnehagen vil ikke være i stand til å vegre seg mot overgrep fra en 
voksen. De minste barna vil ikke ha språklige ferdigheter til å gjøre rede 
for hva de opplever eller blir utsatt for. Det er videre et behov for at 
foreldre som leverer barna i barnehagen har tillitt til at de voksne som har 
omsorg for barna er skikket til dette og ikke har utøvet vold tidligere. Det 
har i denne sammenheng ikke betydning hva foranledningen til at 
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voldsutøvelsen er, eller om denne objektivt fremstår som en mindre 
alvorlig overtredelse enn straffeloven §§ 229 (2) flg.    

 
FUB støtter videreføring av adgangen til å kreve politiattest fra en utvidet 
personkrets ut over de ansatte i barnehagen. FUB antar i forlengelsen av 
dette at det kan være grunnlag for å innhente politiattest for personer med 
jevnlig opphold i barnehagen, herunder personer som deltar i tverrfaglige 
team rundt ett eller flere barn, teknisk fagkyndige personer som jevnlig 
utreder, trener med og bistår barn med spesielle behov i barnehagens 
lokaler.  

 
Departementet har anmodet om at høringsinstansene uttaler seg om 
særregulering av barneomsorgsattester for døgnåpne barnehager. FUB 
foreslår at bestemmelsene om politiattest i barnehageloven § 19 gjøres 
gjeldende for døgnåpne barnehager. 
 
Døgnåpne barnehager er underlagt andre bestemmelser til bemanning 
enn ordinære barnehager. FUB mener at denne barnehageformen krever 
en spesiell årvåkenhet og mener derfor at det overfor denne typen 
barnehager er nødvendig med en tydelighet som skjerper kravene. 

 
FUB mener at det er riktig at domfellelse for seksuelle overgrep mot barn 
skal gi yrkesforbud, men mener at også overtredelse av for eksempel 
straffeloven § 204 a og 201 a må omfattes. FUB støtter 
barnehagelovutvalgets uttalelse knyttet til vurderingen av hvilke lovbrudd 
som skal føre til yrkesforbud. FUB mener imidlertid at også de grove 
voldsovertredelsene bør gi yrkesforbud slik at barna er sikret tilstrekkelig 
trygghet under opphold i barnehagen. 

 
 

2.    Forslag om hjemmel for rapportering av tjenestedata. 
 

FUB støtter forslaget om kommunale barnehagers plikt til å rapportere 
tjenestedata.   

   
  
   

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 
Hege Merete Oftedal Åse-Berit Hoffart 
utvalgsmedlem rådgiver 


	Høringssvar-Forslag til endringer i barnehageloven (om politiattest og tjenestedata)

