Oslo, 30.03.2020

Høring utkast til forskrift for politiattest for museumsansatte
Kulturdepartementet har sendt utkast til endring i politiregisterforskriften § 34 på høring. Endringen
vil gi museer som mottar statlig tilskudd eller investeringstilskudd mulighet til å kreve fremleggelse
av ordinær politiattest av personer som skal ansettes fast eller midlertidig for å utføre oppgaver som
gir tilgang til samlinger og sensitive opplysninger om forvaltning av samlinger. Det samme gjelder
personer som skal utføre slike oppgaver uten å være ansatt. Tilgang til å hente inn politiattest for
ansatte som skal arbeide med samlingene er nå forbeholdt Munchmuseet og Nasjonalmuseet, men
behovet vil være til stede i mange andre institusjoner også.

Norges museumsforbund støtter Kulturdepartementets forslag og argumentasjon i denne høringen
og mener de avgrensninger og vurderinger som er gjort er fornuftige. Det vil dekke de aller fleste
medlemsmuseene i Museumsforbundet, selv om enkelte privatfinansierte museer kan falle utenfor.
Tilskudd fra Sametinget blir i forslaget likestilt med statstilskudd, og tilskudd til museer fra andre
departementer faller også naturlig inn under statstilskudd.

Museumsforbundet støtter også forslaget om valgfrihet og at museene ikke pålegges å kreve
politiattest, slik at det er opp til museenes skjønn å vurdere om attest skal fremlegges. Det
ansvarliggjør museene i deres sikkerhetstenkning og gir mindre institusjoner, eller institusjoner som
mener dette ikke er relevant for dem, mulighet til å la være å hente inn politiattest.
Museumsforbundet vil understreke at godt sikringsarbeid og gode rutiner knyttet til arbeidet med
samlingene og de ansatte som arbeider med den er viktig uavhengig av mulighet til å kreve
politiattest. Flere norske museer har samarbeid med kriminalomsorgen om ulike typer arbeidstrening
i museene, også tiltak som gir tilgang til samlinger. Krav om politiattest vil gjøre slike samarbeid
ugjennomførbare. Disse museene må naturligvis ha gode rutiner for denne typen arbeid.

Tilgang til å kreve politiattest vil kunne bidra til å redusere risiko for tyverier eller skader i museenes
ofte uerstattelige kulturarv, men kan ikke erstatte godt sikringsarbeid. Norges museumsforbund vil
derfor understreke betydningen av å opprettholde fokuset på sikring gjennom mulighet til å søke om
sikringsmidler, gjerne også en styrking av dette i museene.

