Børneattest
En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse
seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Som privatperson kan du ikke
bestille en børneattest på dig selv.
Virksomheder, myndigheder og foreninger kan bestille børneattester på medarbejdere og
frivillige m.v., der har eller har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn og unge under
15 år.
Medarbejderen eller den frivillige skal give samtykke til udstedelse af attesten. Som
privatperson kan du ikke bestille en børneattest på dig selv.
Børneattesten er gratis, og den vil sædvanligvis blive sendt indenfor ti hverdage, regnet fra
borgerens digitale samtykke eller Rigspolitiets modtagelse af skriftligt samtykke.
Som bestiller af børneattesten er det dit ansvar, at der må indhentes en børneattest i den
konkrete situation.
Bestil børneattest
En børneattest kan bestilles på to måder:
Digitalt eller ved indsendelse af skriftlig attest til Rigspolitiet.
Børneattest digitalt
Myndigheder, virksomheder og foreninger kan bestille en børneattest på en person digitalt.
Attesten udstedes kun, hvis personen giver samtykke til, at børneattesten må sendes til
virksomheden, myndigheden eller foreningen. Justitsministeriet har dispenseret fra kravet om
skriftligt samtykke, fordi den digitale selvbetjeningsløsning sikrer partens identitet ved login
med NemID.
For at bestille en børneattest digitalt skal du have en medarbejdersignatur eller en
virksomheds-NemID og adgang til virksomhedens, myndighedens eller foreningens digitale
postkasse. Du skal også have navn og personnummer på de(n) person(er), du skal bestille en
børneattest på.
Anmodning om samtykke sendes automatisk til personens digitale postkasse og kræver derfor,
at borgeren har NemID, adgang til sin digitale postkasse og har accepteret at modtage post fra
det offentlige i sin digitale postkasse.
Hammel GF har udnævnt Poul Erik Andersen som ansvarlig for indhentningen af foreningens
børneattester og udstyret ham med en medarbejdersignatur, som gør at han kan løse
opgaven.
Skulle du have spørgsmål angående udfyldelse af børneattest, bedes du Poul Erik Andersen på
mail: pea@hgfhammel.dkeller telefon 86 96 32 91.

Udleveres til den person, der indhentes oplysninger på. (SIDEN SKAL IKKE MEDSENDES
TIL RIGSPOLITIET).
Uddrag af bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister
§ 36: Rigspolitichefen kan efter begæring til brug for ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led
i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år, videregive oplysninger fra
efterforskningsdelen om afgørelser, som er eller har været optaget i afgørelsesdelen, og som omfatter
overtrædelse af straffelovens § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, og § 235 samt om overtrædelse af §§ 210, 223
og 232, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.
Stk. 2. Rigspolitichefen kan endvidere videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 til brug for ansættelse eller
beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn under 15 år og
derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn.
Stk. 3. Rigspolitichefen kan videregive oplysninger som nævnt i stk. 1 om de i stk. 1 og stk. 2 nævnte
personers ægtefæller, samlevere, hjemmeboende børn og andre, såfremt de pågældende som følge af det i
stk. 1 eller stk. 2 nævnte ansættelses- eller beskæftigelsesforhold har mulighed for at opnå kontakt med
børn under 15 år.
Stk. 4. Videregivelse af oplysninger efter stk. 1 kan kun ske efter samtykke fra den, oplysningerne angår. §
16, stk. 1 - 3, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. I forbindelse med Rigspolitichefens videregivelse af oplysninger efter stk. 1 – 3 skal det tydeligt
fremgå, at en uberettiget videregivelse af oplysningerne kan straffes.
Stk. 6. Ved fremsættelse af begæring om videregivelse af oplysninger efter stk. 1 – 3 skal den af
Rigspolitichefen udformede blanket til rekvisition af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister
anvendes.
Stk. 7. Ved skriftlig henvendelse til Rigspolitichefen kan en person få meddelelse om
oplysninger, der er videregivet om den pågældende efter stk. 1 - 3.

