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FORSLAG OM HJEMMEL FOR Å KUNNE KREVE POLITIATTEST FOR
VERTSFAMILIER FOR MINDREÅRIGE ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLER -
HØRINGSUTTALELSE

Saksfremstilling:

Bakgrunn

Justis- og beredskapsdepartementet sendte ved høringsbrev av 19.08.2014 sak om hjemmel for å
kunne kreve politiattest for vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skoler på høring.
Bakgrunn til forslaget er at det ikke finnes noen særskilt lovregulering av vertsfamilieordningen.

Noen rettslige forutsetninger
Det følger av politiregisterloven § 36 første ledd at vandelskontroll, herunder utstedelse av
politiattest, kun kan foretas når det er hjemlet i lov eller i forskrift gitt i medhold av lov. Etter
politiregisterforskriften § 34-5 er det hjemmel for å kreve politiattest for vertsfamilier for
utvekslingsstudenter. Ordningen med vertsfamilier for mindreårige elever i den videregående
skolen har flere likhetstrekk med denne ordningen. Politidirektoratet har derfor med hjemmel i
strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 5 gitt samtykke til å utstede politiattest for vertsfamilier for
mindreårige elever i videregående skoler. Samtykket er tidsbegrenset frem til 29.01. 2015.
Etter politiregisterloven § 38 tredje ledd, som fra 01.07 2014 erstattet trafferegistreringsforskriften
§ 12 nr. 5, skal slike samtykker til utstedelse av politiattest være tidsbegrenset og ikke overstige 15
måneder. Vedtaket kan ikke fomyes. Det er derfor behov for at det midlertidige samtykket følges
opp av en permanent hjemmel for å utstede politiattest. Nye hjemler for utstedelse av politiattest
skal så langt mulig hjemles i spesiallovgivningen på det angjeldende område. Det finnes imidlertid
ingen særskilt lovregulering av vertsfamilieordningen, noe som medfører at hjemmelen etter
Justis- og beredskapsdepartementets syn må forankres i politiregisterforskriften. Departementet
foreslår at hjemmelen for krav om politiattest for vertsfamilier for elever i videregående skole
inntas som et nytt annet ledd i politiregisterforskriften § 34-5.

Forslag til endring i forskriften

Forslaget innebærer blant annet at skoler som administrerer vertsfamilieordning for mindreårige
elever i videregående skole skal kreve fremleggelse av barneomsorgsattest som nevnt i
politiregisterloven § 39 av den eller dem i vertsfamilien som skal ha hovedansvar for den
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mindreårige eleven. Forslag til ny ordlyd i politiregisterforskriften § 34-5 lyder som følger
(endringer i kursiv):

§ 34-5 Politiattest til vertsfamilie for utvekslingsstudent og mindreårige elever i videregående
skole

Skoler, organisasjoner eller andre institusjoner som administrerer utvekslingsprogram for
mindreårige studenter skal kreve fremleggelse av uttømmende og utvidet politiattest i samsvar
med politiregisterloven § 41 av den eller dem i vertsfamilien som skal ha omsorgen for den
mindreårige utvekslingsstudenten. Det kan også kreves fremleggelse av bameomsorgsattest som
nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd av andre som bor hos vertsfamilien.

Skoler som administrerer vertsfamilieordníngfor mindreårige elever i videregående skole skal
krevefremleggelse av barneomsorgsattest som nevnt i politiregisterloven § 39 av den eller dem i
vertsfamilien som skal ha hovedansvar for den mindreårige eleven.

Vedtakskompetanse:
Uttalelsen avgis av byråden for kunnskap og utdanning etter delegert fullmakt, jf. bystyrets vedtak
30.05.2001, sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001, sak 1360 om behandling av
høringsuttalelser fra Oslo kommune.

Vedtak:
Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til forslaget om fast hjemmel for å kunne kreve
politiattest for vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skoler:

Oslo kommune støtter forslaget om at det innføres en permanent hjemmel for å kreve politiattest
for vertsfamilier for mindreårige elever i videregående skole.

Oslo kommune stiller imidlertid spørsmål om det er tilstrekkelig brukervennlig å ha en slik hjemmel i
politiregisterforskriften, da politiregisterforskriften ikke er en forskrift som skolene forholder seg til i
det daglige. Skolene forholder seg i sitt daglige arbeid først og fremst til opplæringslova og dens
forskrifter. Det bør derfor vurderes om hjemmelen heller bør plasseres i opplæringslova § 10-9 om
politiattest, eller eventuelt et annet sted i opplæringsloven.

Sikkerheten for mindreårige er viktig. Fremlegging av bameomsorgsattest kan derfor være et egnet
virkemiddel til å ivareta bams sikkerhet. Samtidig kan kravet om attest føre til at enkelte familier vil
være mer tilbakeholdne med å bli vertsfamilier dersom prosedyren de må gjennom er omstendelig og
tidkrevende. Oslo kommune vektlegger derfor at det ved innføring av krav om fremleggelse av
politiattest vil være enkelt for vertsfamiliene å innhente slike politiattester.

I forslaget blir vertsfamilieordningen beskrevet som en ordning som organiseres av skolen og som
innebærer et leieforhold der vertsfamilien har et visst ansvar for å følge opp eleven i løpet av skoleåret.
Det finnes imidlertid også andre vertsfamilieordninger enn det som er beskrevet i denne høringssaken.
Ofie kan skolene være ansvarlig for å finne vertsfamilier til norske eller utenlandske elever for kortere
utvekslingsopphold. Grunnskoler deltar også i slike utvekslinger hvor skolen er ansvarlig for å finne
vertsfamilier. Det er dermed viktig å få avklart om også disse ordningene vil være omfattet av denne
hjemmelen. Det er etter Oslo kommunes mening viktig at hjemmelen klart presiserer hvilke
vertsfamilieordninger som er omfattet. Skolene som organiserer slike utvekslinger påpeker at en
innføring av omsorgsattest vil føre til merarbeid for den enkelte skole. Skolene opplever det også
utfordrende å finne vertsfamilier selv til korte utvekslinger. Ved innføring av et krav om politiattest for



denne type vertsfamiliervil det derfor være viktigat det er enkelt for de berørte å innhenteslike
attester.
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An iken Hauglie

Vedlegg: 1. Høringsbrev av 19.08.2014 fra Justis- og beredskapsdepartementet
2. Høringsnotat
3. Oversikt over høringsinstanser
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