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Forslag om hjemmel for å kreve politiattest for vertsfamilier for mindreårige elever i 

videregående skoler - Høringsuttalelse 

Vi viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet av 5. august 2014 om forslag til 

hjemmel for å kreve politiattest fra vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skole.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ingen innvendinger mot at det legges opp til 

et system der det kreves fremlagt barneomsorgsattest fra den eller de som skal ha hovedansvar 

for oppfølging av mindreårige, borteboende elever.  

 

Av høringsnotatet, nederst på side 2, fremgår det at det ikke foreslås regulert hvilke 

konsekvenser en anmerkning på politiattesten skal få, men at eventuelle anmerkninger må 

vurderes konkret. Det er i så fall den enkelte videregående skole som skal foreta vurderingen. 

Det er KMDs oppfatning at det både for den registrerte, dvs. den som fremlegger politiattest, 

og for den enkelte skole som skal foreta vurderingene, vil være en fordel om det i det minste i 

merknad til lovbestemmelsen sies noe om hvilke konsekvenser ulike typer anmerkninger kan 

få. For den registrerte vil det skape forutberegnelighet dersom det på forhånd er mulig å gjøre 

seg kjent med hvilke konsekvenser anmerkninger av ulike slag vil kunne få.  

 

Den enkelte skole vil trolig bare unntaksvis oppleve å motta politiattester med anmerkninger. 

For dem vil det kunne være til stor hjelp å ha noe veiledende materiale å støtte seg til når de 

skal vurdere hvilke konsekvenser anmerkninger skal få i den enkelte, konkrete saken. Slikt 

veiledningsmateriale vil også kunne medføre økt rettssikkerhet for den berørte eleven, ved at 

anmerkninger tillegges den vekt og får de konsekvenser departementet mener er ønskelig. Det 

kan også bidra til en mer enhetlig praktisering av regelverket. KMD anbefaler derfor at det 

enten i selve lovbestemmelsen, eller i veiledende retningslinjer, gis føring for hvilke 

konsekvenser ulike anmerkninger kan/bør få.  
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Med hilsen  

 

 

Hanne Finstad (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Gry Johansen 

 seniorrådgiver 
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