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Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indhentelse af børne-

attest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i visse tilbud efter lov om 

social service og i frivillige sociale organisationer 

 

Dansk Erhverv har den 1. november 2017 modtaget Børne- og Socialministeriets udkast til æn-

dring af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer 

i visse tilbud efter lov om social service og i frivillige sociale organisationer. 

Med forslaget ændres bekendtgørelsen således, at reglerne for børneattest udvides til også at om-

fatte de personer, der er frivilligt beskæftiget i organisationer, selvejende institutioner og forenin-

ger, der modtager økonomiske midler fra offentlige puljer under Børne- og socialministeriets res-

sort.  

Dansk Erhverv organiserer en række af de forskellige civilsamfundsorganisationer, selvejende in-

stitutioner og foreninger, hvor de foreslåede ændringer er relevante. På den baggrund har Dansk 

Erhverv følgende bemærkninger.   

Generelle bemærkninger  

Dansk Erhverv kan overordnet bakke op om udvidelsen af de gældende regler for, hvornår for-

pligtelsen til at indhente børneattest indtræder. Det er positivt, at samfundets fælles opmærksom-

hed for at forebygge risiko for overgreb mod børn og unge styrkes gennem, at børneattest også 

skal indhentes hos enten ansatte eller på anden vis beskæftigede personer med direkte kontakt 

med børn jf. reglerne.  
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Dansk Erhverv støtter derfor, at foreninger, selvejende institutioner og organisationer skal med-

virke til at sikre, at børn og unge skånes for personale og andre beskæftigede, der tidligere har væ-

ret straffet for overgreb.  

Med forslaget vil flere organisationer og foreninger blive omfattet af reglerne om indhentning af 

børneattest, som ikke er det i dag.  For mange organisationer er samarbejdet med frivillige base-

ret på en både varierende og fleksibel kontakt.  For at reglerne virker bedst muligt opfordrer 

Dansk Erhverv Børne- og Socialministeriet til at udarbejde en grundig vejledning særligt med 

henblik på at skabe den fornødne tydelighed i forhold til, hvornår forpligtelsen til at indhente bør-

neattest indtræder. Hvordan skal en civilsamfundsorganisation eksempelvis fortolke ”beskæfti-

gelse”?   

 

Dansk Erhverv foreslår, at Børne- og Socialministeriet udarbejder et nyt vejledningsmateriale om 

udvidelsen af reglerne om børneattest, som formidles sammen med information om servicelovens 

underretningsforpligtelse.  

Dansk Erhverv er samtidigt tilfreds med, at bestilling af børneattest siden 2014 kan foretages smi-

digt og nemt gennem digitale løsninger. Derfor har Dansk Erhverv ingen yderligere bemærknin-

ger til forslaget. 

 

Vi står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret.   

 

Med venlig hilsen  

  

Tina Bostrup 

Politisk konsulent Dansk Erhverv 

 

 

 


