
Høringsnotat – forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning 

 

Endringene i fagskoleloven trådte i kraft 1. juli 2016, hvor det blant annet gis hjemmel i lov 

til å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift om blant annet nasjonalt klageorgan for 

fagskoleutdanning og politiattest, jf. §§ 12 og 13.  

 

1. Forslag om endring i oppbygningen av fagskoleforskriften 

Som følge av at fagskoleloven gir hjemmel til å fastsette i forskrift bestemmelser om 

klageorgan, politiattest og skikkethet, mener departementet at det er behov for endre hvordan 

forskriften er bygd opp slik at fagskoleforskriften får en mer hensiktsmessig struktur for 

fremtidige endringer. Departementet foreslår derfor å dele forskriften inn i kapitler der 

kapitteloverskriften henviser til tematikken i lovbestemmelsen som hjemler 

forskriftsbestemmelsene. Det foreslås for øvrig ingen endringer i innholdet av eksisterende 

forskriftsbestemmelser 

 

2. Forslag om nye bestemmelser om nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning  

 

2.1. Ny klageordning etter endringer i fagskoleloven 

Det følger av fagskoleloven § 13 første ledd at alle fagskolene skal opprette en lokal 

klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak som fattes av fagskolens 

administrasjon som førsteinstans. Departementet vil fremheve at flere fagskoler kan velge å 

gå sammen om å opprette en klagenemnd som er felles for flere fagskoler. Fagskolens styre 

kan bestemme at den lokale klagenemnda også skal behandle andre klagesaker for 

studentene. Videre kan styret bestemme at den lokale klagenemnda kan behandle visse typer 

saker som førsteinstans. Dette gjelder saker om annullering av eksamen m.m. (§ 9), 

utestenging og bortvisning (§ 10), vurdering av skikkethet (§ 11) og saker om politiattest (§ 

12). Etter fagskoleloven § 13 femte ledd er det den nasjonale klagenemnda for 

fagskoleutdanning som blir klageinstans i disse sakene, hvor den lokale klagenemnda eller 

fagskolens styre fatter vedtaket i førsteinstans. Departementet foreslår derfor at det opprettes 

en nasjonal klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak etter fagskoleloven §§ 9, 

10, 11 og 12.  

 

Etter departementets vurdering er det hensiktsmessig å samle klagebehandling av saker med 

likeartet sanksjonering i samme nemnd. De nevnte sanksjonene er de kraftigste virkemidlene 

en fagskole har for å påvirke studentenes adferd, og har, dersom de settes i verk, store og 

inngripende konsekvenser for studentene. Siden konsekvensene har så stor betydning for 

studentene er det viktig at slike saker får en grundig og ryddig behandling, og at det skapes en 

ensartet praksis for alle fagskoler. Ved å ha en nasjonal klagenemnd oppnås en betryggende 

og profesjonell klagebehandling. For å oppnå størst mulig grad av ensartet praksis er det 

viktig at klager over vedtak etter sanksjonsbestemmelsene i fagskoleloven avgjøres av samme 

organ. En ytterligere fordel er at et slikt organ vil opparbeide seg erfaring og kompetanse i å 

behandle slike saker, noe som vil øke rettssikkerheten for studentene. Videre kan en nasjonal 

klagenemnd ivareta hensynet til likebehandling slik at det sikres at like tilfeller behandles 

likt. Vedtakene fattet av den nasjonale klagenemnda vil også være veiledende for fagskolenes 

behandling av slike saker.  

 



Departementet viser til at Felles klagenemnd, som er det nasjonale klageorganet i 

universitets- og høyskolesektoren, har vært retningsgivende for de vurderinger som 

institusjonene gjør i tilsvarende saker. Felles klagenemnd legger årlig frem en årsmelding 

som både gir oversikt over antall saker, hvilke typer saker som innklages og andel saker der 

førsteinstansvedtaket stadfestet eller endres. Videre orienterer nemnda om saksbehandlingen i 

slike saker, som både gir en tilstandsbeskrivelse av behandlingen som er blitt gjort ved 

institusjonene og som er veiledende for institusjonene i deres videre saksbehandling. I 2014 

fattet Felles klagenemnd vedtak i 70 saker. Departementet legger til grunn at det ikke vil bli 

like mange saker i fagskolesektoren, men omfanget viser at det er et behov for en to-

instansbehandling også i studentsaker. 

 

2.2. Oppnevning og sammensetning  

Klagebehandling av studentsaker krever god juridisk innsikt og kunnskap. Det foreslås derfor 

i § 2-2 at leder og nestleder oppfyller de lovbestemte kraven for dommere, slik de 

fremkommer av domstolsloven kapittel 3. Dette innebærer krav om at vedkommende må 

være norsk statsborger, 25 år eller eldre og ha juridisk embetseksamen eller master i 

rettsvitenskap. Videre foreslås det at nemnda skal ha representanter fra fagskolene. Disse 

representantene bør ha kunnskap om studieadministrative problemstillinger. Det foreslås at 

studentene får to representanter i nemnda. Departementet mener at det er viktig med to 

studentrepresentanter slik at de kan drøfte sakene fra et studentperspektiv i forberedelsen til 

nemndsbehandlingen. 

 

Departementet foreslår videre at det oppnevnes to varamedlemmer for de ansatte. Det 

foreslås å oppnevne bare ett varamedlem for de to studentene, da det av erfaring viser seg å 

være vanskelig å få oppnevnt tilstrekkelig mange studentrepresentanter.  

 

Totalt gir forslaget en klagenemnd med seks medlemmer, hvor nemnda er vedtaksfør når 

lederen eller nestlederen og minst tre andre medlemmer, herunder en studentrepresentant, er 

til stede, jf. § 2-3. Ved stemmelikhet har nemndlederen dobbeltstemme.   

 

Før oppnevning vil departementet innhente forslag til kandidater fra Fagskolerådet, og fra 

Organisasjon for norske fagskolestudenter. Departementet vil selv velge ut og oppnevne leder 

og nestleder. Lederne samt nemndas medlemmer oppnevnes for fire år om gangen, mens 

studentrepresentantene oppnevnes for to år. Ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to 

perioder. Når det gjelder oppnevningen av studentrepresentantene viser departementet til at 

den som blir valgt inn i nemnda skal være student på tidspunktet man trer inn i nemnda, og 

fortrinnsvis i hele perioden. Departementet ser imidlertid at det kan bli vanskelig å oppfylle 

dette kriteriet i hele perioden da fagskolestudentene er i kortere studieløp, alt fra et halvt til to 

år. Departementet har vurdert muligheten for at studentrepresentantene er oppnevnt for en 

kortere periode på ett år, men mener at det er nødvendig for kontinuiteten og kompetansen i 

nemnda at også studentene oppnevnes for en to års periode fordi det tar tid å opparbeide seg 

kunnskap og kompetanse i sakene som behandles i nemnda.  

 

2.3. Sekretariatsfunksjonen 

Departementet har vurdert det slik at det bør opprettes et sekretariat som kan bistå 



klagenemnda i forberedelse av sakene og for å tilrettelegge for vedtak. Sekretariatet til Felles 

klagenemnd for universiteter og høyskoler er allerede lagt til Felles studieadministrativt 

tjenestesenter (FSAT). Departementet skrev i Prop. 95 L (2015-2016) om endringer i 

fagskoleloven at å legge sekretariatsfunksjonen til FSAT vil kunne være en god arena for 

erfaringsdeling og -utveksling mellom sekretariatene og bidra til en enhetlig saksbehandling 

av tilsvarende saker i forkant av nemndsbehandlingen. Departementet tar sikte på å tilføre 

FSAT midler for å dekke utgiften i forbindelse med sekretariatsoppgaven. 

 

3. Forslag om nye bestemmelser om politiattest 

 

3.1. Fagskoleloven § 12 

Krav om politiattest følger i dag av fagskoleloven § 12:  

 

Ved opptak til eller underveis i utdanninger der studenter kan komme i kontakt 

med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, kan det 

kreves at studentene legger frem politiattest som omtalt i politiregisterloven § 39 første 

ledd. 

Hvis det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, 

gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i praksisopplæring eller klinisk 

undervisning. 

En student som er dømt for forhold som innebærer at studenten må anses som 

uskikket til å delta i arbeid med bestemte grupper mennesker, kan utestenges fra 

praksisopplæring eller klinisk undervisning. Studenten kan bare utestenges dersom 

praksisopplæring eller klinisk undervisning må regnes som uforsvarlig på grunn av 

kontakten studenten da får med mennesker. 

Den som er siktet eller tiltalt for straffbart forhold som omtalt i politiregisterloven 

§ 39 første ledd, eller i regler om krav til politiattester som nevnt i annet ledd, kan 

utestenges fra praksisopplæring eller klinisk undervisning til rettskraftig dom foreligger 

eller saken er henlagt. Studenten kan bare utestenges dersom praksisopplæring eller 

klinisk undervisning må regnes som uforsvarlig på grunn av kontakten studenten da får 

med mennesker. 

Styret avgjør, etter uttalelse fra fagskolen, om studenten skal nektes retten til å 

delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring. 

Vedtak om utestenging etter denne bestemmelsen kan påklages til det nasjonale 

klageorganet for fagskoleutdanning. 

Departementet kan gi forskrift om saksbehandling ved utestenging på grunn av 

straffbare forhold. 

 

3.2. Generelt om krav om politiattest 

Utgangspunktet er at alle søkere til utdanninger hvor studenter kan komme i kontakt med 

mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, skal legge frem 

politiattest i forbindelse med opptak. Departementet legger til grunn at i de utdanningene 

hvor en student kan komme i kontakt med utviklingshemmede eller andre sårbare grupper, vil 

vedkommende også kunne komme i kontakt med mindreårige, slik at utdanningen er omfattet 

av kravet om barneomsorgsattest.  

 



Departementet mener at ansvaret for å vurdere om det er grunnlag for å stille krav om 

politiattest bør legges til de som kjenner studiene best. Det foreslås derfor i § 3-1 første ledd 

at det er den enkelte fagskole som må vurdere om utdanningene de tilbyr omfattes av kravet 

om politiattest. Det er viktig å merke seg at fagskolen ikke skal ”bestemme” hvilke 

utdanninger som krever politiattest. Det den fagskole skal vurdere, er om den enkelte 

utdanning de tilbyr, er omfattet av kravet i politiregisterloven § 37 første ledd nr. 4, eller av 

andre krav i profesjonslovgivningen. I vurderingen av om utdanningen er omfattet av kravet 

om barneomsorgsattest i første ledd, er også forskriftens ordlyd; ”kan komme i kontakt med 

mindreårige” veiledende. Denne innebærer at i vurderingen av om et studietilbud krever 

fremleggelse av politiattest, er det ikke nødvendig at studenten med sikkerhet vil komme i 

kontakt med mindreårige. Det er tilstrekkelig at det kun er en mulighet for at studenten i 

forbindelse med praksisstudier eller klinisk undervisning kan komme i kontakt med og i 

situasjoner med den mindreårige hvor overgrep kan finne sted. Det er imidlertid viktig å 

huske på at krav om politiattest er et inngripende tiltak ovenfor den enkelte. Det må derfor 

ikke stilles krav om politiattest i situasjoner hvor dette er åpenbart unødvendig. Dersom en 

utdanning ikke har praksis eller klinisk undervisning som en obligatorisk del av 

utdanningsløpet, vil kun en mulighet for at studenten velger praksisopplæring/klinisk 

undervisning i fremtiden ikke være tilstrekkelig for å avkreve politiattest ved opptak til 

studiet. Fagskolene kan imidlertid kreve fremlagt politiattest av studenten dersom han eller 

hun senere i utdanningsløpet bestemmer seg for å gjennomføre en praksisdel/klinisk 

undervisning hvor vedkommende vil kunne komme i kontakt med mindreårige. 

 

Det er videre viktig at forutberegnelighet for studentene ivaretas ved at fagskolen informerer 

om kravet om politiattest for de utdanninger det gjelder ved fagskolen. Departementet 

foreslår også at studentene skal få informasjon om dette i tilbudsbrevet, jf. § 3-1 fjerde ledd. 

Utover informasjon om politiattest i brev om tilbud om studieplass, er det opp til den enkelte 

fagskole å vurdere hvordan de vil gi informasjon til studentene om studiene og om et 

eventuelt tilhørende krav om politiattest. Dette kan for eksempel formidles på nettsider og i 

studiekatalog. I alle tilfeller er det viktig at studenten, i forkant av at han/hun sender inn 

søknad om studieplass, er informert om at det er krav om å levere politiattest. Til utdanninger 

med krav om politiattest foreslås det at søkere, sammen med melding om at de tar imot tilbud 

om studieplass, skal bekrefte at de kjenner regelverket om politiattest, og at de innen fristen 

vil levere attest som er relevant for opptak til vedkommende utdanning, jf. § 3-4. 

 

Formålet med forslaget i § 3-1 tredje ledd er å få et helhetlig system for politiattester. I den 

forbindelse er det viktig at kravene til politiattest for studenter ikke er strengere enn det som 

følger av profesjonslovgivningen. I utdanninger hvor studenten verken kommer i kontakt med 

mindreårige eller brukergrupper som er omfattet av profesjonslovgivningen, vil det heller 

ikke være anledning til å stille krav om politiattest etter fagskoleloven eller forskriften her. 

Særregler i profesjonslovgivning er blant annet: 

- lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 § 6-10 

- lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64 § 20 a 

- lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) av 17. juli 1998 nr. 

nr. 61 § 10-9 

- lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 21. juni 2013 nr. 82. 

 



3.3. Fremleggelse av politiattest 

Departementet foreslår at studenten selv må fremlegge politiattest så snart han/hun har fått 

tilbud om studieplass. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder og skal inneholde 

opplysninger om hvorvidt studenten er siktet, tiltalt eller dømt for straffbare forhold som er 

omtalt i politiregisterloven § 39. Attesten skal fremlegges senest innen tre uker dersom man 

har merknader på attesten og senest ved studiestart dersom man ikke har merknader på 

attesten, jf. § 3-3. Dette er lenger enn fristen som er satt for å motta utdanningsplassen. Til 

tross for behovet for rask avklaring av spørsmålet om eventuelle merknader på politiattesten, 

er det viktig å sette realistiske krav til studenten. Da politiet har en saksbehandlingstid på 14 

dager, vil en kortere frist enn tre uker sannsynligvis bli oversittet, i og med at man også må 

regne med postgang. 

 

Konsekvensen av å la være å fremlegge politiattest vil være at søkeren ikke får opptak eller 

ikke får delta i praksis- eller klinisk undervisning, jf. § 3-6 første ledd. Da det bare er søkeren 

selv som kan innhente politiattest, og som vet hva politiattesten inneholder, er det nødvendig 

med en slik konsekvens. Unntaksbestemmelsen i annet ledd er snever og må praktiseres 

strengt. Unntak fra hovedregelen må begrunnes ut i fra forhold som ligger utenfor studentens 

kontroll og som studenten ikke kan bebreides for. Slike forhold må vurderes konkret i hvert 

enkelt tilfelle, og det må i vurderingen tas hensyn til sikkerheten til de mindreårige og andre 

sårbare gruppene reglene skal beskytte.  

 

3.4. Fornyet vandelskontroll 

Departementet foreslår at fornyet vandelskontroll kan foretas i samsvar med 

politiregisterloven § 43, jf. § 3-5. Bestemmelsen omhandler de tilfellene der politiattest 

tidligere er utstedt, men hvor fagskolen har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro 

at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten. Det er et vilkår 

for å anvende denne bestemmelsen at personen det gjelder allerede har levert en politiattest. I 

tillegg må de nye opplysningene som eventuelt skal utleveres, begrense seg til de straffbare 

forhold som kan utleveres ifølge hjemmelsgrunnlaget for utstedelsen av den opprinnelige 

politiattesten. Dersom for eksempel hjemmelen er begrenset til seksuelle overgrep mot barn, 

kan ikke politiet gi opplysninger om eventuelle andre straffbare forhold. Bestemmelsen åpner 

for at fagskolen kan få opplysninger og ikke studentene. Fornyet vandelskontroll er ikke ment 

å benyttes som en rutinemessig kontroll av alle studenter. Det er derfor ikke adgang til å 

pålegge studentene en plikt til å innhente nye opplysninger. Dersom det ikke foreligger nye 

opplysninger meddeler politiet dette muntlig til fagskolen og saken avsluttes. 

 

Ved bytte av studiested kan den nye fagskolen kreve fremlagt en ny politiattest. Ved bytte til 

en utdanning som krever en annen type attest enn den opprinnelige, vil studenten måtte 

fremlegge ny attest i samsvar med det nye hjemmelsgrunnlaget. 

 

3.5. Behandling av politiattest med merknad 

Behandling av politiattester med merknader må underlegges forsvarlig saksbehandling, og 

fagskolen må sørge for at saken er så godt opplyst som mulig før saken avgjøres. For å sikre 

god kvalitet og effektiv behandling av disse sakene, også av hensyn til søkeren selv, mener 

departementet at det er avgjørende at søkeren bidrar til at all nødvendig dokumentasjon 

gjøres tilgjengelig for fagskolen før saken oversendes for behandling. Departementet foreslår 



derfor at det forskriftsfestes en plikt for søkeren til å fremlegge dokumentasjon for 

institusjonen om forhold som ligger til grunn for politiattestens merknader, herunder utskrift 

av siktelse, tiltale, forelegg og dom, se § 3-8 første ledd. Inntil slik dokumentasjon er 

fremlagt, har studenten ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier ved den 

aktuelle utdanningen.  

 

Det foreslås i § 3-8 annet ledd en tidagersfrist for fagskolen til å oversende klagen til 

institusjonens klagenemnd, som løper fra all dokumentasjon som ligger til grunn for 

politiattesten foreligger. Det foreslås videre at det med politiattesten skal følge en oversikt 

over innhold og veiledning i den kliniske undervisningen eller praksisstudiene og en 

begrunnet uttalelse om hvorvidt studenten bør utelukkes fra å delta i denne. Søkeren skal 

samtidig få kopi av fagskolens uttalelse til styret eller nemnda med vedlegg, og gis fjorten 

dagers frist til å uttale seg. Tidagersfristen og fjortendagersfristen er absolutt av hensyn til 

søkeren, men også av hensyn til pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre 

studenten vil kunne møte i klinisk undervisning og praksisstudier. 

 

Det er styret eller institusjonens klagenemnd som avgjør, etter uttalelse fra institusjonen, om 

studenten skal nektes å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring. Det foreslås i § 3-

8 tredje ledd at saken skal behandles snarest mulig, og senest innen fire uker etter at den er 

mottatt. Studenten kan etter § 3-8 femte ledd innkalles til møte dersom det er nødvendig for å 

få saken tilfredsstillende opplyst. Inntil det er fattet vedtak i saken, har studenten ikke rett til å 

delta i klinisk undervisning eller praksisstudier ved den aktuelle utdanningen. I avveiningen 

mellom hensynet til studenten og hans/hennes utdanningsløp og hensynet til sikkerheten til de 

mindreårige og andre sårbare gruppene reglene skal beskytte, mener departementet at det 

sistnevnte veier tyngst, jf. fjerde ledd.  

 

Vedtaket kan påklages til den nasjonale klagenemnda for fagskoleutdanning, jf. § 3-8 sjette 

ledd. 

 

3.6. Følger av studenten ikke kan delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning 

Departementet foreslår i § 3-7 at studenter som ikke kan delta i obligatorisk praksisopplæring 

eller klinisk undervisning ikke får vitnemål for fullført utdanning. I praksis vil dette si at en 

student som fortsetter på en utdanning uten å delta i obligatorisk praksisopplæring eller 

klinisk undervisning ikke vil kunne få vitnemål for fullført utdanning, med de konsekvenser 

dette vil få ved jobbsøking. Det at studenten ikke får delta i praksisopplæring og klinisk 

undervisning kan også få konsekvenser som at studenten ikke får gå opp til eksamen i enkelte 

fag, fordi de obligatoriske arbeidskravene ikke er oppfylt. 

 

3.7. Oppbevaring av politiattest og taushetsplikt 

Etter politiregisterforskriften § 37-2 skal politiattesten oppbevares utilgjengelig for 

uvedkommende, jf. forskriften § 3-8 sjuende ledd. Politiattesten kan oppbevares så lenge det 

er nødvendig for formålet med politiattesten, men ikke utover det tidspunkt vedkommende 

slutter i det studiet som ga grunnlaget for vandelskontroll. Politiattest som ikke lenger er 

nødvendig for formålet skal tilintetgjøres. Offentlige mottakere skal slette politiattesten i 

samsvar med politiregisterforskriften § 16-2 annet ledd nr. 2.  

 



Det fremgår for øvrig av fagskoleloven § 1b at bestemmelsene om taushetsplikt i 

forvaltningsloven §§ 13 til 13e gjelder for fagskolene. Dette presiseres også i forskriften § 3-

9 jf. også politiregisterloven § 47.  

 

4. Forslag til endringer i forskrift om fagskoleutdanning 

 

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 20. juni 2003 nr. 56 om 

fagskoleutdanning (fagskoleloven) §§ 5, 12 og 13.  

 

I 

 

§§ 1 til 4 blir ny Kapittel 1 Faglige bestemmelser §§ 1-1 til 1-4. 

  

Kapittel 2 Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning 

§ 2-1 Virkeområde  

Kapittelet gjelder opprettelse av nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning etter 

fagskoleloven § 13 femte ledd. Klagenemndas oppgave er å behandle klager over 

enkeltvedtak truffet med hjemmel i lov om fagskoleutdanning 

- § 9 om annullering av eksamen m.m.  

- § 10 om utestenging og bortvisning  

- § 11 om utestenging etter vurdering av skikkethet  

- § 12 om politiattest 

 

§ 2-2 Klagenemndas oppnevning og sammensetning  

Klagenemnda oppnevnes av departementet. 

Klagenemnda skal ha seks medlemmer, og slik sammensetning: 

a) En leder og en nestleder som skal fylle de lovbestemte kravene til lagdommere.  

b) To medlemmer med varamedlemmer som er ansatt ved en fagskole.  

c) To medlemmer med ett varamedlem, valgt av og blant studentene.  

Lederne samt nemndas medlemmer etter annet ledd bokstav b) oppnevnes for fire år. 

Studentrepresentantene oppnevnes for to år.  

Ingen medlemmer kan oppnevnes for mer enn to perioder. 

 

§ 2-3 Klagenemndas vedtak  

Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller nestlederen og minst tre andre 

medlemmer, inkludert en studentrepresentant, er til stede.  

Ved stemmelikhet har nemndas leder dobbeltstemme. Dersom nemndas leder ikke er 

tilstede har nestleder dobbeltstemme. 

Klagenemndas vedtak kan ikke påklages. 

 

Kapittel 3 Politiattest ved opptak til fagskoleutdanning 

 

§ 3-1 Generelt 

Den enkelte fagskole må vurdere om utdanningene de tilbyr, hvor studenter kan 

komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, 

skal omfattes av reglene etter politiregisterloven § 39.  



Søkere til utdanninger som har krav om politiattest, skal legge frem politiattest som 

nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd i forbindelse med opptak.  

Hvis det er gitt særlige regler om politiattest for et yrke, gjelder disse tilsvarende for 

studenter som deltar i praksisopplæring eller klinisk undervisning.  

Den enkelte fagskole har plikt til å gi tilstrekkelig og relevant informasjon om 

studienes innhold, herunder om det er krav om politiattest. Informasjon om krav om 

politiattest må også fremkomme i brev om tilbud om studieplass. 

 

§ 3-2 Utstedelse av politiattest 

For utstedelse av politiattest gjelder lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av 

opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven), og forskrift 20. september 

2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten 

(politiregisterforskriften). 

 

§ 3-3 Tidspunktet for fremleggelse av politiattest 

 Søkere som får tilbud om plass ved utdanninger med krav om politiattest, jf. § 3-1 

første ledd, og som har merknad på politiattesten som er relevant for opptak til vedkommende 

utdanning, skal sende politiattesten til utdanningsstedet innen tre uker. 

Søkere som får tilbud om plass ved utdanninger som nevnt i § 3-1 første og andre ledd 

og som ikke har merknad på politiattesten, skal legge frem politiattesten for utdanningsstedet 

senest ved fastsatt studiestart, jf. § 3-4.  

Søkere som får tilbud om plass ved utdanninger mindre enn fjorten dager før 

studiestart eller får tilbudet etter studiestart, skal legge fram politiattesten senest tre uker etter 

at tilbud om utdanningsplass er gitt.  

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 

 

§ 3-4 Bekreftelse ved opptak 

Til utdanninger med krav om politiattest skal søkere, sammen med melding om at de 

tar imot tilbud om studieplass, bekrefte at de kjenner regelverket om politiattest, og at de 

innen fristen vil levere attest som er relevant for opptak til vedkommende utdanning, jf. § 3-1. 

 

§ 3-5 Fornyet vandelskontroll 

Fornyet vandelskontroll kan foretas i samsvar med politiregisterloven § 43. 

 

§ 3-6 Følger av at politiattest ikke fremlegges 

Den som ikke fremlegger politiattest i henhold til reglene i denne forskriften, har ikke 

rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring.  

Det kan gjøres unntak fra første ledd dersom årsaken til at søkeren eller studenten ikke 

fremlegger politiattest ligger utenfor vedkommendes kontroll. 

 

§ 3-7 Følger av at studenten ikke kan delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning 

Studenter som ikke kan delta i obligatorisk praksisopplæring eller klinisk 

undervisning får ikke vitnemål for fullført grad eller utdanning. 

 

§ 3-8 Behandling av politiattest med merknad 



Søkeren eller studenten skal bidra til å opplyse saken ved å fremlegge dokumentasjon 

om forhold som ligger til grunn for merknader på politiattesten. Søker eller student som ikke 

fremlegger slik dokumentasjon, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller 

praksisopplæring ved den aktuelle utdanningen.  

Fagskolen skal snarest mulig og senest innen ti dager etter at all dokumentasjon i 

saken foreligger, fremlegge politiattesten til styret eller den lokale klagenemnda, jf. 

fagskoleloven § 12 femte ledd. Med politiattesten skal det følge en oversikt over innhold og 

veiledning i den kliniske undervisningen eller praksisstudiene og en begrunnet uttalelse om 

hvorvidt studenten bør utelukkes fra å delta i denne. Studenten skal samtidig få kopi av 

fagskolens uttalelse til styret eller nemnda med vedlegg, og gis fjorten dagers frist til å uttale 

seg.  

Saken skal behandles snarest mulig, og senest innen fire uker etter at den er mottatt av 

styret eller den lokale klagenemnda. Studenten har ikke rett til å delta i klinisk undervisning 

eller praksisstudier før det er fattet vedtak i saken.   

Styret eller den lokale klagenemnda skal vurdere om hensynet til pasienter, brukere, 

barnehagebarn, elever eller andre sårbare grupper skal føre til at studenten utestenges fra 

klinisk undervisning eller praksisstudier.  

Styret eller den lokale klagenemnda kan innkalle studenten til møte dersom det er 

nødvendig for å få saken tilfredsstillende opplyst.  

Den nasjonale klagenemnda for fagskoleutdanning er klageinstans.  

Politiattesten skal oppbevares i samsvar med politiregisterforskriften § 37-2. 

 

§ 3-9 Taushetsplikt 

Den som får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger gjennom en politiattest har 

taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 - § 13e og politiregisterloven § 47.  

Brudd på taushetsplikten kan straffes etter straffelovens § 209 og § 210. 

 

§ 5 blir ny Kapittel 4 Sluttbestemmelser § 5-1. 

 

II 

 

Forskriften trer i kraft 15. januar 2017 


