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Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Stormgade 2 – 6
1470 København K

Den 13. maj 2005

VEDR. UDKAST TIL BEKENDTGØRELSE OM
INDHENTELSE AF BØRNEATTEST VED
ANSÆTTELSE OG BESKÆFTIGELSE AF
PERSONER I DAGTILBUD TIL BØRN M.V
Børnerådet har i sit høringssvar til Kulturministeriet den 6. oktober 2004 tilsluttet
sig lovforslaget om pligtmæssig indhentelse af børneattest.
Mange former for lovgivning, handleplaner og konkrete initiativer er egnede og
nødvendige i indsatsen mod seksuelt misbrug af børn. I denne særlige
sammenhæng beskyttes børn efter rådets opfattelse bedst mod overgreb, hvis der,
inden ansættelses / beskæftigelsesforholdet indledes, pligtmæssigt indhentes
attest for alle, der vil få direkte kontakt med børn under 15. Udgangspunktet bør
være, at det ikke gør nogen forskel, om der er tale om lønnet eller ulønnet
beskæftigelse, eller om beskæftigelsen/ansættelsen er mere eller mindre varig, for
så vidt den ikke er ganske forbigående.
Børnerådet kan af bemærkningerne til lovforslag nr. L 157 ( Forslag til Lov om
indhentelse af børneattest i forb. med ansættelse af personale mv., fremsat d. 13.
april 2005 af kulturministeren.) forstå, at Justitsministeriet overvejer at indføre en
hjemmel i kriminalregisterbekendtgørelsens § 36, der modsvarer lovforslagets §
2, stk. 2, således at der også kan indhentes attest for dagplejeres ægtefæller,
samlevere og hjemmeboende børn over 15 år.
Nogle kommuner tillader dagplejere at overdrage dagplejebørn i ægtefælles eller
samlevers varetægt i nogen tid, hvis dagplejer skal til læge ell. lign. Selv uden en
sådan ordning, der i øvrigt forekommer betænkelig, kan man udmærket forestille
sig situationer, hvor en af de nævnte personer kan være i tæt, ikke-overvåget
kontakt med dagplejebørnene. Dette bør ikke forekomme, uden at der er taget de
fornødne forholdsregler imod overgreb, herunder indhentelse af attest.
Rådet foreslår derfor, at der i Familieministeriets bekendtgørelse allerede nu
indarbejdes bestemmelser, der foreskriver pligtmæssig indhentelse af attest om
de ovennævnte personer, så snart den fornødne hjemmel er indarbejdet i
registerbekendtgørelsen.
Med venlig hilsen
Klaus Wilmann, formand
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og
Bente Ingvarsen, sekretariatschef
Børnerådet 13. maj 2005
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