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Spørgsmål nr. S 510 fra medlem af Folketinget Rosa Lund (EL):  

 

”Vil ministeren, jf. artiklen »Det giver ingen mening: Idrættens 

vigtige børneattester er blinde for overgreb mod unge« i Politi-

ken den 1. december 2020, hvor DIF og DGI problematiserer, at 

overgreb på børn og unge over den seksuelle lavalder på 15 år 

ikke fremgår af de frivillige træneres børneattester, tage initiativ 

til at inkludere domme efter skolelærerparagraffen på børneat-

testen (straffelovens § 223) og dermed sikre, at idræts-organisa-

tionerne kan afvise trænere, som er dømt for seksuelle krænkel-

ser af mindreårige?”  

 

Svar: 

 

Kriminalregisterbekendtgørelsen indeholder i § 36 en beskrivelse af indhol-

det af en børneattest.  

 

Børneattesten er i dag udformet på en sådan måde, at en række nærmere 

angivne straffelovsbestemmelser er afgrænset til kun at blive optaget på  

børneattesten, hvis forholdet er begået mod børn under 15 år. En persons  

overtrædelse af den såkaldte ”skolelærerparagraf” i straffelovens § 223 vil 
således efter de gældende regler kun fremgå af den pågældendes børneattest, 

hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år.  

 

Jeg er åben overfor, at vi skal se nærmere på, om børneattesten fremover 

også bør indeholde oplysninger om overtrædelser af bestemmelsen begået 

mod unge mellem 15 og 17 år, da vi naturligvis skal have et så sikkert og 

effektivt værn som muligt mod seksuelle krænkelser og overgreb mod børn 

og unge.  

 

Jeg vil derfor bede mine embedsmænd om at undersøge en sådan ændring 

nærmere. 
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