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HENSIKT 
Sikre at barnehageeier følger lov og forskrift. 
Sikre at personer som ikke kan fremlegge tilfredsstillende politiattest er utelukket fra 
arbeid i barnehage. 
Sikre at det tas forbehold om at anmerkninger på politiattesten kan føre til endring i 
tilbudet om stilling. 
 
REFERANSER 
Lov om barnehager med forskrifter, særlig § 30 
Politiregisterloven § 39 første ledd. 
Forskrift om politiattest i barnehager, særlig § 2 
Veiledning og tolkninger (Udir.no). 
 
ANSVAR 
Barnehagemyndigheten er ansvarlig for å påse at barnehageeier følger lov og 
forskrift. 
 
Barnehageeier /styrer (arbeidsgiver) skal i utlysningsteksten gjøre søkere 
oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse, men at denne ikke skal 
legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som får tilbud om 
stillingen. Det skal i tilbudet tas forbehold om at anmerkninger på politiattesten kan 
føre til endring i tilbudet om stilling. Politiattest skal foreligge før søkeren ansettes.  
 
Barnehageeier / styrer fyller ut eget skjema for registrering av mottatt attest. Skjema 
skal inneholde dato, ev merknader og hvem som har mottatt attesten, og 
oppbevares på forsvarlig måte. Politiattesten skal deretter makuleres.  
 
Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet skal i vurderingene sine om 
politiattest eller ikke, legge vekt på om en person har mulighet til å være i direkte 
kontakt med barna. 
 
Den enkelte søker har ansvaret for å søke om politiattest. 
 
BESKRIVELSE 
Kravet om politiattest gjelder for alle godkjente og godkjenningspliktige barnehager. 
Alle som søker en stilling i en barnehage må derfor kunne framlegge en 
tilfredsstillende politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når 
den leveres til mottaker. 
 
Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i 
barnehager. Kommunen kan kreve politiattest etter forskriftens første ledd også for 
andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen.  

Den som får kjennskap til opplysninger i en politiattest, skal hindre at 
uvedkommende får adgang eller kjennskap til opplysningene, jf. politiregisterloven § 
47. 

https://lovdata.no/lov/2010-05-28-16/%C2%A747
https://lovdata.no/lov/2010-05-28-16/%C2%A747
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Personer som ikke kan fremlegge tilfredsstillende politiattest er utelukket fra arbeid i 
barnehage. Attest må fremlegges selv om vedkommende har vært ansatt i en annen 
barnehage tidligere. 
 
Det skal framgå av saksdokumentene at søker som ansettes har levert politiattest til 
arbeidsgiver. 

Attesten skal makuleres straks etter at den har vært brukt til det formålet den er 
innhentet for, jf. politiregisterforskriften § 37-2. 
 
Når personer som ikke er ansatt, oppholder seg regelmessig i barnehagen (jevnlig 
eller over tid), eller har vesentlig innflytelse over barnehagens drift skal eier / styrer 
vurdere om det skal innhentes politiattest. I vurderingen skal det legges vekt på om 
oppholdet eller innflytelsen gir vedkommende mulighet til å være i direkte kontakt 
med barna. Politiattest skal ikke automatisk leveres når man har oppdrag i en 
barnehage, men skal innhentes dersom barnehageeier (styrer) vurderer at det er 
nødvendig.   
  
Rutinen for politiattest er tema på myndighetsmøte for barnehagene i Larvik hvert år, 
og en del av barnehagemyndighetens tilsynsrutiner via Reflex (Udir).  
  
Rutinen gjelder ikke studenter i praksis fra universitet da de leverer attest i 
forbindelse med opptak til studiet. Dersom studenter ansettes som vikarer i 
barnehage må de levere politiattest etter § 30 (vanlig rutine). 
 
Store bemanningsbyråer krever politiattest av sine ansatte. Det anbefales at 
barnehageeier (styrer) tar stikkprøver/etterspør om vikarer som kommer fra 
vikarbyråer har levert politiattest.  
 
Det skal alltid innhentes ny attest ved nytt ansettelsesforhold / ny barnehage.  
 
Hvordan barnehagene kan vurdere om det skal innhentes politiattest etter §30 i 
barnehageloven.  

 
 
 
Er personen i barnehagen jevnlig eller over tid? 

https://lovdata.no/forskrift/2013-09-20-1097/%C2%A737-2
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Har personen vesentlig innflytelse på barnehagens drift? 

 
 

 
Er svaret ja på ett eller begge spørsmålene? 
 

 

 Nei 

 
Politiattest er ikke 

nødvendig 

 Ja 

 Politiattest vurderes 
innhentet 

 

 Nei 

 
Politiattest er ikke 

nødvendig 

 Ja 

 Politiattest vurderes 
innhentet 
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Har personen mulighet til å være i direkte kontakt med 
barna? 

 
 
  
 

 

 Nei 

 
Politiattest er ikke 

nødvendig 

 Ja 

 Politiattest skal 
innhentes 
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