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Høring - opprettelse av hjemmel for å kunne kreve 
politiattest fra personer som skal arbeide med mindreårige i 
kulturinstitusjoner 
Uttalelse fra Kulturforbundet 

 

Kulturforbundet organiserer bredt innen kultur og også innen kulturinstitusjoner. Vi 
støtter lovforslaget om politiattest for personer som skal arbeide med mindreårige i 
kulturinstitusjoner. En lov eller attest er i seg selv ikke noen garanti for at overgrep ikke 
finner sted, eller at den som ansettes ikke har vært eller kan være en overgriper. Men det 
viser at samfunnet og fagpersoner i miljøet setter fokus på overgrep og vil ha bedre 
kontroll.  Vi vet jo dessverre at foregrep foregår i nettopp de miljøene der barn og unge i 
utgangspunktet skal føle seg trygge. Både hensynet til barns sikkerhet, og foreldrenes, 
institusjonens og samfunnets ønske om å begrense faren for overgrep mot barn tilsier en 
økt adgang til å utøve vandelskontroll. 

Kulturforbundet ser at det er hensiktsmessig å definere offentlig kulturinstitusjoner som 
steder alle har adgang slik som institusjoner som driver museums-, teater-, sang-, danse-, 
opera- eller konsertvirksomhet eller kombinasjoner av disse virksomhetene. Både statlig, 
kommunal og privat drevet virksomhet samt korps og korbevegelsen bør omfattes av 
hjemmelen for slike organisasjoner i politiregisterforskriften § 34 – 1.  
 
På denne bakgrunn gir vi vår tilslutning til forslaget i høringsdokumentet: 
§ 34-16  
 Kulturinstitusjoner kan kreve fremleggelse av politiattest i samsvar med  
politiregisterloven § 39 første ledd av personer som skal utføre oppgaver som innebærer et  
tillitsforhold eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med  
utviklingshemming.  
 Kulturinstitusjonen må ha et styrende organ og vedtekter eller lignende som beskriver 
institusjonens virksomhet. 
 
Kulturforbundet ønsker også at det bør lages en etikkplakat for kulturinstitusjoner som 
tydeliggjør hvilket ansvar de som jobber med barn har. Denne plakaten bør brukes aktivt 
og være synlig i alle kontaktpunkter med barn.  
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