Hvordan søger og håndterer man oplysninger fra Det
Centrale Kriminalregister om seksuelle overgreb?
Vejledning for idrætsforeninger
Indledning
Danmarks Idræts-Forbund opfordrer nu sine mere end 11.000 medlemsforeninger til at søge
oplysninger i Det Centrale Kriminalregister om trænere, instruktører og ledere, som har
direkte kontakt med børn under 15 år i deres daglige virke i idrætsforeningerne.
Baggrunden er, at en del af de personer, der bliver anmeldt for seksuelle krænkelser af børn
indenfor idrætten, i forvejen har en dom for seksuelle overgreb. Man kunne altså have
undgået disse sager, hvis foreningerne havde søgt oplysninger på disse personer i Det
Centrale Kriminalregister.
Danmarks Idræts-Forbund ønsker derfor at rådgive foreningernes ledelser både om selve
proceduren omkring brug af strafferegistret og om de overvejelser, man bør gøre sig med
hensyn til at håndtere oplysningerne betryggende og korrekt.
Danmarks Idræts-Forbund ønsker dog samtidig at gøre opmærksom på, at et tjek af trænere
og instruktører i kriminalregistret ikke bør give en falsk tryghed. Vi mener fortsat, at den
bedste forebyggelse er gode spilleregler for omgangen med hinanden og åbenhed om, hvordan man tilrettelægger arbejdet med børnene i den enkelte idrætsforening. Det bør fortsat
være en naturlig omgangstone, at man kan give hinanden råd om, hvad der er god skik og
brug i klubben.

Hvordan får man oplysninger fra kriminalregistret?
Hvilke oplysninger kan indhentes?
Man kan kun indhente oplysninger om overtrædelser, der vedrører seksuelle forhold til
personer under 15 år, blufærdighedskrænkelse, incestforhold samt forhold vedrørende
distribution og salg af utugtige fotografier og film og lign. af børn. Der gives således ikke
andre oplysninger om overtrædelse af straffeloven, f.eks. tyveri.
Reglerne, som giver mulighed for at få oplysningerne findes i Bekendtgørelse af behandling
af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister, § 36. De oplysninger, der videregives,
vedrører Straffelovens § 222 og § 222, jf. §§ 224, 225 og § 235, samt §§ 210 og 232, hvis
forhold er begået mod et barn under 15 år.
Hvem må man indhente oplysninger på?
Det Centrale Kriminalregister kan kun videregive oplysninger om personer, der som led i en
ansættelse eller beskæftigelse har en direkte kontakt med børn under 15 år. Det betyder, at
man normalt ikke kan indhente oplysninger fra registeret om eksempelvis bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere i kiosker og kantiner og andre, der kun lejlighedsvis er i kontakt med
børnene i klubben.

Man kan ikke søge oplysninger på trænere og instruktører, der træner unge mellem 15 og 18
år. Seksuelle forhold til disse unge er for en træner en overtrædelse af straffelovens § 223, den
såkaldte lærerparagraf.
Hvordan indhentes oplysningerne?
Ønsker en foreningsledelse af bruge muligheden for at tjekke sine nuværende og kommende
trænere, ledere og instruktører for børn under 15 år, skal der rettes skriftlig henvendelse til:
Rigspolitichefen, afdeling D
Kriminalregisteret
Postboks 93
2650 Hvidovre
Der udfyldes to blanketter pr. forespørgsel. Én, hvor foreningen anmoder om oplysninger,
samt hvem oplysningerne vedrører og én, hvor pågældende person giver sit samtykke, samt
oplyser til hvem oplysningerne skal videregives. Disse blanketter følges ad. Er der eventuelt
uddybende spørgsmål kan disse besvares ved henvendelse på telefon: 4633 1478, lok. 5990
Kriminalregisteret ekspederer normalt forespørgsler inden for en uge.
Blanketterne kan også downloades fra DIFs hjemmeside: www.dif.dk

Hvordan håndterer bestyrelsen oplysningerne?
Bestyrelsen må gøre sig følgende overvejelser:
A. Hvem skal modtage oplysninger?
B. Hvem skal der søges oplysninger på?
C. Hvor ofte skal der indhentes oplysninger?
Hvem skal modtage oplysninger?
DIF's råd er, at det kun er en meget begrænset kreds af personer, der ser oplysningerne. Det
kan typisk være formand, kasserer eller de, som ansætter trænere og instruktører.
DIF anbefaler, at det højst er to til tre personer, som får kendskab til de indhentede oplysninger. Disse personer skal være opmærksomme på, at de har tavshedspligt, og derved ikke må
videregive oplysninger, som de kommer i besiddelse af. Dette gælder også efter, at disse personer er udtrådt af foreningens bestyrelse.
Uberettiget videregivelse af oplysninger fra registeret kan straffes.

Det betyder også, at hvis man vælger ikke at ansatte en træner, fordi der er oplysninger om
overtrædelse af straffelovens paragraffer om seksuelle krænkelser, da må man ikke oplyse
andre end pågældende træner selv om grunden til at ansættelsen ikke finder sted.
Hvem skal der søges oplysninger på?
Det er vigtigt, at foreningens bestyrelse har en klar beslutning om, hvem der skal tjekkes i
registeret, altså en klar, objektiv snitflade, således at det er alle inden for den definition, der
søges oplysninger på, og ikke tilfældigt udvalgte trænere og instruktører.
Det vil i de fleste foreninger betyde trænere og instruktører, som direkte træner eller underviser børnene. Også holdledere, som deltager ved træning, kampe og stævner vil tilhøre denne
gruppe.
Ønsker bestyrelsen at tjekke trænere/instruktører, der ligger uden for bekendtgørelsens definition, er bestyrelsen henvist til at bede den pågældende selv rekvirere en normal straffeattest på
den lokale politistation og efterfølgende forvise attesten for bestyrelsens repræsentant.
Hvor ofte skal der indhentes oplysninger?
Det er også væsentligt, at der vedtages en fast procedure omkring forespørgslernes hyppighed,
så der ikke forespørges sporadisk, men med et fast interval. Det er vores råd, at der indhentes
oplysninger, hver gang der ansættes en ny træner/ instruktør, og at alle både ansatte og
frivillige trænere/ instruktører tjekkes en gang årligt, f. eks. umiddelbart før sæsonstart.
Er der en klar definition på hvem der indhentes oplysninger på, hvorfor og hvornår, giver det
en tryghed omkring denne procedure både for trænere og instruktører og for medlemmerne.
Det bør derfor være lige så klart, at personer som tidligere har været dømt for seksuelle overgreb mod børn, eller personer der ikke ønsker at give samtykke til at indhente oplysninger i
registret, ikke kan ansættes i foreningen.
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