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HØRING - ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN, OPPLÆRINGSLOVEN OG 
FRISKOLELOVEN 

Det vises til e-post fra Politidirektoratet av 15. januar 2019 med vedlagt høringsbrev fra 
Kunnskapsdepartementet av 11. desember 2018. Høringen omhandler forslag til endring i 
barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven med innføring av hjemmel til å kreve botid 
for utenlandske arbeidstakere som skal ansettes i barnehage eller skole. Direktoratet ber om 
innspill innen 29. januar 2018 kl. 12.00. 

Formålet med forslaget er å sikre at politiattest fremskaffet av tredjelandsborgere ved 
ansettelse i barnehage eller skole vil ha selvstendig verdi, da det kun er forhold begått mens 
vedkommende har oppholdt seg i Norge som påføres norsk politiattest. Politiregisterloven § 36 
annet ledd åpner for at det kan stilles krav i lov eller forskrift om inntil fem års botid i Norge 
dersom vesentlige samfunnshensyn tilsier det. 

Vi er enige med departementet i at beskyttelseshensynet for barn i barnehage og skole er 
tungtveiende. Departementet viser til at krav om botid er innført for å få kjøreseddel etter 
yrkestransportlova § 37 c annet ledd. Hensynene som talte for innføring av krav om botid for 
yrkessjåfører er de samme som ved ansettelse i barnehage og skole, da også barnehage- og 
skoleansatte er alene med barn. Kripos slutter seg videre til departementets redegjørelse for 
tillitshensynet og at foreldre må kunne være trygge på at barna overlates til personer som er 
skikket til jobben. 

Samtidig viser høringsnotatet til at det for andre yrkesgrupper som kommer i kontakt med 
barn, for eksempel ansatte i barnevernet eller helse- og omsorgstjenesten, ikke er noe krav 
om botid. Kripos mener at dette ikke er noe godt argument mot å innføre hjemmel for krav om 
botid for ansatte i barnehager og skoler, og vi stiller oss positive til at det nå er 
oppmerksomhet rundt å få innført slike krav. 

Kripos anser at integreringshensyn i denne sammenheng er mindre tungtveiende enn 
hensynene til beskyttelse og tillit for barn i barnehage og skole som nevnt ovenfor. Vi slutter 
oss derfor til departementets konkusjon om at hensynet til barnas trygghet er et vesentlig 
samfunnshensyn som kan begrunne et krav om botid etter politiregisterloven § 36 annet ledd. 
I tillegg er politiattest fra annet EØS-land likestilt med norsk politiattest der det er krav om 
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botid, jf. politiregisterforskriften § 28-2 første ledd annet punktum. Ved et krav om botid for 
tredjelandsborgere sikres det større likebehandling av utlendinger da både tredjelandsborgere 
og EØS-borgere må legge fram en politiattest fra et land de faktisk har oppholdt seg. 

Departementet ber om tilbakemelding på lengden på et eventuelt botidskrav og anbefaler et 
krav om botid på to år. Kripos anser at et krav om botid på fire år vil gi et bedre grunnlag for å 
vurdere en persons vandel. Hensynet til beskyttelse av barn blir best ivaretatt ved et krav om 
botid på fire år, og når dette er innført for personer som skal transportere publikum, herunder 
barn og andre sårbare grupper, er det vanskelig å se gode grunner for at kravet om botid skal 
være kortere for ansatte i barnehage/skole. Det avgjørende bør være hensynet til de 
mindreårige, noe som også kommer til uttrykk i vårt høringssvar om forslag til endringer i 
opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven av 13. desember 2018.1.  

Avslutningsvis påpeker vi at det må sikres tilstrekkelig ID-kontroll av tredjelandsborgere og 
EØS-borgere med krav om verifisert identitet ved søknad om og fremleggelse av politiattest. 
Det kan forekomme tilfeller der en person er straffedømt med knytning til &) identitet, men 
oppholder seg i Norge under en annen identitet og søker om politiattest med denne. 
Problemstillingen har vi tidligere berørt i vårt høringssvar til høring om forslag om å avvikle 
prinsippet om ett statsborgerskap i statsborgerloven.2  
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1  Deres ref. 18/04675, Kripos' referanse 2018/03513, departementets ref. 18/5720. 
2  Kripos' referanse 201701848. 
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