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Vedrørende EM2022/117: Forslag til: lnatsisartutlov om ændring af lnatsisartutlov om pligt til 
at indhente børneattest. (Udvidelse af den beskyttede aldersgruppe, udvidelse af 
indhentningspligten, udvidelse af børneattestens oplysninger om seksualforbrydelser) 

I forbindelse med førstebehandlingen af forslaget blev det under debatten rejst spørgsmål om 
muligheden for at udvide forslaget til at også omfatte idrætsudøvere, således at risikoen for at børn 
eksempelvis i forbindelse med konkurrencer udsættes for overgreb, minimeres. 

1. Hvorledes mener Naalakkersuisut at dette kan eventuelt kan reguleres? 
2. Hvilke fordele og ulemper er der ved at udvide det foreslåede til også at omfatte 

idrætsudøvere? 
3. I hvilken grad oplever Naalakkersuisut at der også i praksis bliver indhentet børneattester i 

forbindelse med idrætsforeningers aktiviteter med børn? 

Udvalget skal anmode om snarest muligt at modtage en skriftlig besvarelse (grønlandsk og dansk) 
af ovenstående spørgsmål. Besvarelsen bedes fremsendt elektronisk til udvalgets sekretær 
(kaod@ina.alla.gl) og lnatsisartut (inatsisartut@inatsisartut.gl). 

Såfremt Naalakkersuisut vurderer, at ovennævnte spørgsmål - af hensyn til fortrolighed - bedst 
besvares mundtligt, bedes dette i så fald meddelt . snarest muligt, herunder med angivelse af et 
forslag til dato for et eventuelt orienteringsmøde. 

På forhånd tak, 

Med venlig hilsen 

Anders Olsen 

Formand for Lovudvalget 
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GOVERNMENT OF GREENLAND 

Lovudvalget 

Vedrørende: EM2022/117: Forslag til: lnatsisartutlov om ændring af lnatsisartutlov 
om pligt til at indhente børneattest. (Udvidelse af den beskyttede aldersgruppe, 
udvidelse af indhentningspligten, udvidelse af børneattestens oplysninger om 
seksualforbrydelser) 

Kære Medlemmer af Lovudvalget 

lnatsisartuts Lovudvalg har ved skrivelse af 10. oktober 2022 stillet Naalakkersuisut 3 
spørgsmålet i relation til spørgsmålet om muligheden for at udvide forslaget om ændring 
af lnatsisartutlov om pligt til at indhente børneattest til også at omfatte idrætsudøvere. 

De nævnte spørgsmål er blevet besvaret i det følgende umiddelbart efter hvert spørgs
mål. 

1. Hvorledes mener Naalakkersuisut at dette kan eventuelt reguleres? 

Svar: 
Indledningsvis skal det anføres, at muligheden for at ændre den gældende lnatsisartut
lov om pligt til at indhente børneattest beror på, om der er hjemmel hertil i Bekendtgø

relse om Det Centrale Kriminalregister (kriminalregisterbekendtgørelsen). Det er såle
des Rigsmyndighederne ved Justitsministeriet, der i medfør af kriminalregisterbekendt
gørelsen fastlægger den nærmere definition og karakter af begrebet børneattest, herun

der hvornår der kan indhentes børneattest. 

Det fremgår af kriminalregisterbekendtgørelsen, at der ved en børneattest er tale om 

videregivelse af oplysninger fra efterforskningsafdelingen til brug for ansættelse eller 
beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte 
kontakt med børn eller personer. Det fremgår endvidere af kriminalregisterbekendtgø

relsen, at der kan videregives oplysninger til brug for ansættelse eller beskæftigelse af 
personer, der som led i udførelsen af deres opgaver færdes fast blandt børn og derved 
har mulighed for at opnå direkte kontakt med disse børn. Endelig fremgår det af krimi

nalregisterbekendtgørelsen, at oplysningerne også kan omhandle de pågældende an
satte eller beskæftigedes ægtefæller, samlevere, hjemmeboende børn og andre til de 

personer, hvis disse som følge af ansættelses- eller beskæftigelsesforholdet har mulig

hed for at opnå direkte kontakt til børn. 

Det er således centralt i kriminalregisterbekendtgørelsen, at videregivelse af oplysninger 
i form af børneattester er betinget af, at der foreligger et ansættelses- eller beskæftigel
sesforhold. Dette er ikke tilfældet for en person, der melder sig ind i en idrætsforening 

for at spille badminton, håndbold eller fodbold . Der er derfor ikke hjemmel til at fastsætte 
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regler i lnatsisartutloven om, at der også skal indhentes børneattest i forhold til idræts

udøvere som konsekvens af det manglende beskæftigelsesmoment, hvad enten dette 

er lønnet eller ikke. 

2. Hvilke fordele og ulemper er der ved at udvide det foreslåede til også at omfatte 
idrætsudøvere? 

Svar: 
Det kan ikke afvises, at en sådan udvidelse vil afstedkomme en øget tryghedsfølelse, 

afhængigt af de retsvirkninger, der vil blive knyttet til ordningen. Den enkelte idrætsfor

ening vil således skulle beslutte eksempelvis i foreningens vedtægter, hvad konsekven

serne af en positiv børneattest skal være. Det kan dreje sig om f.eks. udelukkelse fra 

idrætsforeningen, eller at der i stedet skal iværksættes mindre vidtgående forholdsreg

ler, herunder kontrolforanstaltninger, i form af f.eks. regler om, at den omhandlede per

sonkreds ikke må dyrke idræt sammen med børn under 18 år eller på anden måde skal 

afskærmes fra børn under 18 år. Det vil kunne dreje sig om fastsættelse af krav om af

stand til børn under 18 år, regler for benyttelse af omklædningsrum, særlige tidspunkter, 

hvor idrætsfaciliteterne kan benyttes m.m. 

Idrætsforeningerne vil endvidere få pålagt flere administrative opgaver, idet idrætsfor

eningerne ikke blot vil skulle indhente børneattester på trænere, holdledere, hjælpere og 

andre beskæftigede i foreningen, men også i forhold til samtlige idrætsudøvere i for

eningen, der er fyldt 15 år. 

3. I hvilken grad oplever Naalakkersuisut at der også i praksis bliver indhentet 
børneattester i forbindelse med idrætsforeningers aktiviteter med børn? 

Naalakkersuisut er bl.a. på baggrund af oplysninger fra Grønlands Idrætsforbund (GIF) 

bekendt med, at flere idrætsforeninger har udfordringer i forhold til den praktiske ind

hentning af børneattester. GI F har den 13. oktober 2022 oplyst Naalakkersuisut, at der 

ud fra Forbundets oplysninger er indhentet børneattest på 187 frivillige ud af 316 regi

strerede frivillige, hvilket udgør ca. 60 % af de frivillige. Ud af de resterende 129 frivillige, . 

som der ikke er indhentet børneattest på, må det påregnes, at en del af disse ikke er 

beskæftigede i børnerelaterede stillinger, men f.eks. alene er træner, holdleder m.m. i 

forhold til voksenidrætsklubber. 

GIF har i forlængelse heraf oplyst, at man i projektet Ataatsimoorluta Aalasa, som GIF 

har igangsat med UNICEF Grønland, og i samarbejde med Paarisa, Politiet og Center 

for Folkesundhed, har en særlig indsats om at styrke og optimere indhentning af børne

attester. 
GIF har vurderet, at idrætsforeningerne ikke opererer ud fra en standardiseret frem

gangsmåde ved indhentning af børneattester, og at der heller ikke er fuld klarhed om

kring nødvendigheden af registrering og opdatering af informationer om børneattester. 

GIF har i den forbindelse anført, at der synes at være behov for at strukturere processen 

omkring både indhentning af børneattester samt registrering og opdatering i GIF's med

lemsregistrering. Herudover kan der være behov for oplæring af nye medlemmer og 

generel oplysning om, at børneattester skal registreres og opdateres. 
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Naalakkersuisut er opmærksom på, at GIF har et særligt fokus på problemstillingen, og 

at GIF (GIF)flere gange årligt instruerer klub- og specialforbundsmedlemmer om ind

hentning af børneattester. 

Med venlig hilsen 

Peter Olsen 
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