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Høringsbrev - forslag til ny forskrift om politiattest i barnehager 
4.3.2. Spørsmål: Spørsmål 1: Støtter dere forslaget om å fjerne 
formålsbestemmelsen og videreføre en bestemmelse om virkeområde? 

Ja/nei 
Ja 

Kommentar 
Dersom Udir mener at formålsbestemmelse i forskriften ikke lenger er dekkende, fordi det er 
snevrere enn formålet for utstedelse av barneomsorgsattest etter politiregisterloven § 37, så 
mener FUB det er uhensiktsmessig å opprettholde denne. 

4.4.2. Spørsmål: Spørsmål 2: Hva mener dere om forslaget om å kreve politiattest 
for personer som er ansatt i kortvarige vikariater? 

Holdning 
Positiv 

Kommentar 
FUB ser samtidig at det kan by på praktiske utfordringer for barnehageeier og barnehagens 
ledelse å få satt inn vikar rakst. Hverdagen i barnehagene er ofte slik at det ved sykdom og 
annen uforutsett forfall fra den faste bemanningen, er et behov for å få satt inn en vikar 
raskt for å sikre barna en trygg og forutsigbar hverdag. Men, FUB er selvfølgelig enig i at en 
slik praksis ikke kan veie tyngre enn barnas beskyttelsesbehov. 

4.5.2. Spørsmål: Spørsmål 3: Støtter dere forslaget om å videreføre at attesten ikke 
skal være eldre enn tre måneder? 

Ja/nei 
Ja 
 
Ingen kommentar fra høringsinstans 

4.6.2. Spørsmål: Spørsmål 4: Er det behov for å regulere i forskrift hvilke 
overtredelser av straffebestemmelser som medfører yrkesforbud? 

Ja/nei 
Ja 

Kommentar 
FUB mener dette er av viktighet både for den som skal vurdere anmerkningene, men også 
for den som skal søke stilling i barnehage. I hverdagen kan ansettelser av spesielt vikarer i 
barnehage gå raskt for seg, det blir derfor en viktig forutsetning at det ikke brukes 
uforholdsmessig lang tid for å gjøre en slik vurdering. 

4.6.2. Spørsmål: Spørsmål 5: Har dere andre kommentarer til reguleringen av 
yrkesforbudet? 

Kommentar 
Ingen spesielle kommentarer. 



4.7.2. Spørsmål: Spørsmål 6: Støtter dere forslaget til framgangsmåte ved 
ansettelse? 

Ja/nei 
Ja 

Kommentar 
Fordrer rask ekspedering av politiattest fra politiets side, slik at ansettelsesprosessen ikke 
blir unødvendig forsinket eller strekker ut i tid. 

4.7.2. Spørsmål: Spørsmål 7: Bør det være krav om ny politiattest ved bytte av 
stilling innenfor samme barnehage når stillingen lyses ut offentlig? 

Ja/nei 
Nei 

Kommentar 
Det blir viktig å ikke lage et system som vanskeliggjør ansettelser eller skaper unødvendige 
forsinkelser i ansettelsesprosessen. 

4.8.2. Spørsmål: Spørsmål 8: Bør kommunen ved godkjenning av barnehager ha 
plikt til å innhente attest for eier av barnehagelokalene og familiemedlemmer, i 
tillegg til eier av barnehagevirksomheten? 
 
Hvorfor/hvorfor ikke? 

Ja/nei 
Ja 

Kommentar 
FUB mener dette er både viktig og nødvendig, fordi når eiere og dennes familiemedlemmer 
har mulighet og anledning til å oppholde seg fysisk i barnehagen, lett vil få ”tilgang” til 
barna. 

4.8.2. Spørsmål: Spørsmål 9: Bør kravet om å levere attest ved godkjenning være 
det samme for kommunale og private barnehager? 
 
Hvorfor/hvorfor ikke? 

Ja/nei 
Ja 

Kommentar 
FUB mener det er like viktig at kravet til attest gjelder for både private og kommunale 
barnhager, da dette ikke handler om eierforhold men om barnas sikkerhet. 
FUB mener dessuten at det må være bemanningsbyråets ansvar som arbeidsgiver å sikre at 
deres vikarer til enhver tid har politiattest som tilfredsstiller lovens krav. For vikarer som 
sendes til barnehager skal bemanningsbyrå opplyse spesielt om hvor og når gyldig 
politiattest ble innhentet for vedkommende. FUB vil presisere at dette kun gjelder ved første 
gangs godkjenning, slik at private som søker om for eksempel utvidelse av areal, ikke 
trenger å levere ny attest dersom det ikke har skjedd endringer på eiersiden. 



4.9.2. Spørsmål: Spørsmål 10: Har dere kommentarer til forslaget til regulering av 
virkninger av anmerkninger når 
 
- barnehageeier skal gjøre vurderingen (forslagets § 5) 
- kommunen som godkjenningsmyndighet skal gjøre vurderingen (forslagets § 6 
andre ledd)?  

Kommentar 
I forhold til forslagets § 5: 
Barnehageeier kan være alt fra kommunen til større private foretak og enkeltmannsforetak. 
Eiers kompetanse og forutsetninger for å vurdere anmerkninger på politiattest vil være 
varierende. Etter FUBs mening burde kommunens tilsyns- og godkjenningsmyndigheten av 
barnehager, være den som gjør disse vurderingene. Eventuelt en kommunal ansatt med 
juridisk kompetanse og/eller bakgrunn. 
I forhold til forslagets 6, andre ledd: 
FUB stiller seg bak forslaget slik det er beskrevet i forslaget § 6 andre ledd. 

4.10.2. Spørsmål: Spørsmål 11: Støtter dere forslaget til regler i forskriften om 
behandling av politiattest og taushetsplikt? 

Ja/nei 
Ja 
 
Ingen kommentar fra høringsinstans 

4.11.1. Spørsmål: Spørsmål 12: Er det behov for en henvisning i forskriften til 
muligheten for fornyet vandelskontroll? 

Ja/nei 
Ja 

Kommentar 
FUB mener dette må være påkrevd uavhengig av når personalet ble ansatt. Det er viktig at 
det finnes mekanismer for å oppdage handlinger som ikke er i overensstemmelse med det å 
arbeide med barn blant de som skal jobbe i barnehage, selv om det de er straffet for skjedde 
etter at de ble ansatt. 

6. Spørsmål: Spørsmål 13: Samlet sett - hva mener dere om forslaget til ny 
forskrift? 

Holdning 
Positiv 

Kommentar 
FUB mener at forslaget til ny forskrift både tydeliggjør og konkretiserer overfor 
barnehageeier og den som skal søke jobb i barnehage, hva som kreves av vandelsattest og 
hvordan denne skal etterfølges og vurderes ved ansettelser. 
FUB mener også at den nye forskriften er mer skjerpende i forhold til ansettelser i 
barnehager, og at dette fører til økt sikkerhet for barna og hva som er til deres beste. 

Generell kommentar 
 
FUB er inneforstått med at det er krevende å skaffe slike opplysninger fra utlandet, men 
når en person skal fast ansettes, bør det være de samme reglene uavhengig av hvilken 
stilling man har. 



FUB har ingen spesielle kommentarer til dette punktet. 
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