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Koncern HR, Viborg, NS 

4. september 2009 

Notat om 

Straffe- og børneattester  

Der findes tre former for attester: den private straffeattest, den offentlige straffeattest og 
børneattesten.  

A. Den private straffeattest  
En privat straffeattest indeholder kun oplysninger om domme, bøder og tiltalefrafald ved 
overtrædelse af straffeloven og ved overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.  

Privatpersoner kan henvende sig til politiet og bede om at få udskrevet en straffeattest til 
privat brug. Det er denne type straffeattester, der indhentes af arbejdsgiveren – via 
medarbejderen – hvis der ikke er hjemmel til at indhente en offentlig straffeattest – se 
nedenfor. 

De lovovertrædelser, som er registreret i Kriminalregisteret, vil stå på den private straffeattest 
i 2-5 år. Skemaet nedenfor viser, hvor længe de enkelte lovovertrædelser bliver stående på 
den private straffeattest.    

Reglerne om de private straffester fremgår af § 11 i Justitsministeriets bekendtgørelse om 
behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister, bekendtgørelse nr. 218 af 27. 
marts 2001.  

B. Den offentlige straffeattest  
Den offentlige straffeattest indeholder oplysninger om samtlige domme, bøder og sager, der 
har ført til tiltale for overtrædelser af straffeloven. Denne straffeattest indeholder også 
afgørelser for overtrædelse af andre love, hvis der er givet frihedsstraf eller sket frakendelser 
af rettigheder f.eks. førerretten.  
 
Ingen kan personligt få udleveret en offentlig straffeattest hos Kriminalregisteret. En offentlig 
straffeattest kan bl.a. udstedes til en offentlig myndighed ved behandlingen af en 
jobansøgning. Den offentlige straffeattest kan kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt har 
givet samtykke til det.  

Oplysningerne står på denne straffeattest i mindst 10 år fra den endelige afgørelse. Skemaet 
nedenfor viser, hvor længe de enkelte lovovertrædelser bliver stående på den offentlige 
straffeattest.  

Reglerne om den offentlige straffeattest fremgår af § 22 i Justitsministeriets bekendtgørelse 
om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister, bekendtgørelse nr. 218 af 
27. marts 2001.  

C. Børneattesten 
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Børneattester indeholder oplysninger om overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle 
krænkelser af børn under 15 år.  

Registreringen omfatter bl.a. overtrædelse, tiltalefrafald med eller uden vilkår og henlæggelse 
af sager, der ”sluttes på bevisets stilling”. Afgørelser om grove overgreb mod børn slettes først 
i registret, når den pågældende fylder 80 år. Andre domme f.eks. børnepornografi og incest 
slettes i registret efter 20 år og tiltalefrafald efter 10 år.  

Børneattester indhentes når der skal ansætte personer, der skal have direkte kontakt med 
børn under 15 år, f.eks. pædagoger og læger og plejepersonale m.fl., der ansættes eller 
beskæftiges på børneafdelinger og på børnepsykiatriske afdelinger  

Attesten kan også indhentes på personer har direkte kontakt med børn under 15 år, men som 
ikke nødvendigvis skal arbejde med børn og unge, f.eks. rengøringspersonale.  

Børneattesten kan ligesom den offentlige straffeattest kun udleveres, hvis ansøgeren skriftligt 
har givet samtykke til det.  
 
 
Reglerne om børneattester fremgår bl.a. af Bekendtgørelse BEK nr 487 af 25/05/2012 
om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personale i 
skolesundhedstjenesten, personale på børneafdelinger og børne- og ungdomspsykiatriske 
afdelinger på sygehuse samt praktiserende børne- og ungdomspsykiatere, børnelæger og 
psykologer 
 
Reglerne om straffeattester fremgår af Bekendtgørelse 2001-03-27 nr 218  
om behandling af personoplysninger i Det CentraleKriminalregister 
 
I øvrigt ligger Region Midtjylland’s regler og praksis på regionens hjemmeside på: 
http://www.rm.dk/files/Regionshuset/HR-
afdelingen/Politikker%20og%20generelle%20retningslinier/straffe%20-
%20og%20børneattester%20til%20udsendelse%20og%20hjemmesiden.pdf  
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