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Høring  — Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og
behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Justisdepartementet har følgende merknad til Kunnskapsdepartementets forslag til
endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning § 6-8:

Etter gjeldende rett finnes det ingen generell bestemmelse i strafferegistreringsloven
om å kunne kreve fornyet vandelskontroll i form av fornyet politiattest.
Justisdepartementet har i forbindelse med høringer heller ikke bifalt forslag om slike
bestemmelser i spesiallovgivningen under henvisning til at generelle forhold knyttet til
utstedelse av politiattest ikke bør reguleres i spesiallover.

Som det fremgår av politiregisterloven § 43, har Justisdepartementet ikke fulgt opp
politiregisterutvalgets forslag om å åpne for utstedelse av fornyet politiattest, jf.
nærmere om dette i Ot.prp. nr. 108 (2008-2009) punkt 12.10. I stedet gis brukeren av
tidligere utstedt politiattest adgang til å få utlevert nye opplysninger fra politiet i
samsvar med hjemmelsgrunnlaget for utstedelse av den opprinnelige attesten.

Politiregisterloven § 43 vil gjelde for all utstedelse av politiattester, og det er derfor ikke
nødvendig å omtale fornyet vandelskontroll særskilt i spesiallovene.

Bestemmelsen i forslaget til forskrift § 6-8 synes således ikke å være i
overensstemmelse med den nye reguleringen i politiregisterloven, og det bes om at
bestemmelsen endres, slik at den blir i samsvar med § 43. Dette kan for eksempel
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gjøres på følgende måte:

"Fornyet vandelskontroll foretas i samsvar med politiregisterloven § 43."

Vi viser for øvrig til vårt brev av 4 desember 2009 til departementene punkt 4
vedrørende samme tema.
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