
        Vedlegg til høringsbrev av 18.11.13 

 

Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til 

høyere utdanning 

 
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 

nr.15 om universiteter og høyskoler § 3-6, § 3-7 og § 4-9, jf delegeringsvedtak 7. oktober 

2005 nr. 1107. Endret ved forskrifter 18. oktober 2007, 18. november 2008, 24. april 

2009, 23. november 2009, 11. juni 2010, 30.november 2010, 28. november 2011 og 31. 

januar 2013. 

 

Forslagene er markert med fet skrift og med stryk. 

 

 

Kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning 

 

§ 6-1. Generelt skal lyde: 

 

(1)Søkere til utdanninger som er nevnt i dette kapitlet, må legge frem politiattest i 

forbindelse med opptak. § 6-2 til § 6-4 angir hva slags politiattest som skal legges frem 

for opptak til de ulike utdanningene. hvor studenter kan komme i kontakt med 

mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring, skal 

legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd i 

forbindelse med opptak.  

 

(2) Hvis det er gitt særlige regler om politiattest for bestemte typer 

yrkesutøving, gjelder disse tilsvarende for studenter som deltar i 

praksisopplæring eller klinisk undervisning. 

 

(3) Den enkelte utdanningsinstitusjon må vurdere om utdanningene de tilbyr 

omfattes av første ledd eller andre ledd og kreve fremlagt politiattest av 

studenter til disse utdanningene. 

 

 

§§ 6-2 til 6-4 oppheves.  

 

 

Nåværende § 6-5 Utstedelse av politiattest blir ny § 6-2 og skal lyde: 

 

1) For utstedelse av politiattest gjelder lov 11. juni 1971 nr. 52 om strafferegistrering og 

forskrift 20. desember 1974 nr. 4 om strafferegistrering, med de unntak og 

presiseringer som fremgår ovenfor. av 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av 

opplysninger i politiet og påtalemyndigheten, med tilhørende forskrift av 20. 



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

påtalemyndigheten. 

 

(2) Politiattest utstedt etter denne forskrifts § 6-2 nr. 5 og 6 skal inneholde merknader 

om forelegg. 

 

 

Nåværende § 6-6 Tidspunktet for fremleggelse av politiattest blir ny § 6-3 og skal lyde: 

 

(1) Søkere som får tilsagn om plass ved utdanninger som nevnt i denne forskrifts § 6-2 

til § 6-4 § 6-1 første og andre ledd og som har merknad på politiattesten som er 

relevant for opptak til vedkommende utdanning, skal sende politiattesten til 

utdanningsstedet innen fristen som er satt for å motta utdanningsplassen. 

 

(2) Søkere som får tilsagn om plass ved utdanninger som nevnt i § 6-2 til § 6-4 6-1 

første og andre ledd og som ikke har merknad på politiattesten som er relevant for 

opptak til vedkommende utdanning, skal legge frem politiattesten for utdanningsstedet 

senest ved fastsatt utdanningsstart, jf. § 6-7 § 6-4. 

 

(3) Søkere som får tilsagn om plass ved utdanninger mindre enn fjorten dager før, 

eventuelt etter, studiestart, skal legge fram politiattesten senest fjorten dager etter at 

tilsagn om utdanningsplass er gitt. 

 

(4) Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 

 

 

Nåværende § 6-7 Bekreftelse ved opptak blir ny § 6-4 og skal lyde: 

 

Søkere som omfattes av denne forskrifts § 6-6 andre ledd § 6-3 andre ledd, skal 

sammen med melding om at de mottar studieplassen bekrefte at de kjenner 

regelverket om politiattest, og at de vil levere attest som er relevant for opptak til 

vedkommende utdanning, jf. § 6-2 til § 6-4 6-1, innenfor de fastsatte frister. 

 

 

Nåværende § 6-8 Ny politiattest i løpet av utdanningen blir ny § 6-5 og skal lyde: 

 

(1) Ved utdanninger som er omfattet av kapittel seks i forskriften, jf. § 6-2, § 6-3 og § 6-4 

skal studentene fremlegge ny politiattest hvert tredje år fra den enkelte students 

utdanningsstart, forutsatt at det gjenstår obligatorisk klinisk undervisning eller 

praksisopplæring. 

 

(2) Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 

 

Fornyet vandelskontroll kan foretas i samsvar med politiregisterloven § 43.  

 



 

Nåværende § 6-9 Følger av at politiattest ikke fremlegges blir ny § 6-6 og skal lyde: 

 

(1) Søkere eller studenter som ikke fremlegger politiattest i henhold til reglene i denne 

forskriften, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring ved 

den aktuelle utdanningen. 

 

(2) Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i første ledd dersom årsaken til at søkeren 

eller studenten ikke fremlegger politiattest i henhold til reglene i denne forskriften, 

ligger utenfor vedkommendes kontroll. 

 

 

Nåværende § 6-10 Følger av at studenten ikke kan delta i praksisopplæring/klinisk 

undervisning blir ny § 6-7 og skal lyde:  

 

Studenter som ikke kan delta i obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning, vil 

ikke kunne få vitnemål for fullført grad eller utdanning. 

 

 

Nåværende § 6-11 Behandling av politiattesten ved utdanningsinstitusjonen blir ny § 6-8 

og skal lyde: 

 

(1) Dersom det fremgår av en politiattest at studenten har slik merknad som nevnt 

under § 6-2 til § 6-4 § 6-1, skal utdanningsinstitusjonen straks underrette om den rett 

studenten har til bistand i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-9 sjuende 

ledd. 

 

(2) Utdanningsinstitusjonen skal snarest mulig og senest innen ti dager etter at 

politiattesten er mottatt, sende politiattesten til den nasjonale nemnda som er opprettet 

i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-9 femte ledd. Med politiattesten skal 

det følge en oversikt over innhold og veiledning i den kliniske 

undervisningen/praksisopplæringen og en uttalelse om hvorvidt studenten bør 

utelukkes fra å delta i denne. Studenten skal samtidig få kopi av institusjonens uttalelse 

til nemnda med vedlegg, og gis fjorten dagers frist til å uttale seg til nemnda. 

 

 

Nåværende §§ 6-12 til 6-14 blir ny §§ 6-9 til 6-11: 

 

§ 6-9. Den nasjonale nemnda for politiattest  

 

(1) Den nasjonale nemnda for politiattest skal oppnevnes i henhold til lov om 

universiteter og høyskoler § 4-9 femte ledd. Den oppnevnes for fire år av gangen. Det 

skal oppnevnes personlige varamedlemmer. 

 



(2) Den nasjonale nemnda for politiattest er vedtaksfør når leder og tre andre 

medlemmer er til stede. 

 

(3) Nemnda skal behandle saken snarest mulig, og senest innen fire uker etter at 

saken er mottatt fra undervisningsinstitusjonen. 

 

(4) Nemnda skal med bakgrunn i forholdene ved den kliniske undervisningen og 

praksisopplæringen på den utdanningen der studenten er tilbudt studieplass, og 

opplysningene om de forhold som ligger til grunn for politiattesten, vurdere om 

hensynet til pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre skal føre til at 

studenten skal utestenges fra klinisk undervisning eller praksisopplæring. 

 

(5) Nemnda kan innkalle studenten til møte dersom det anses nødvendig for å få saken 

tilfredsstillende opplyst. 

 

(6) Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette er klageinstans for 

nemndas vedtak. 

 

§ 6-10. Taushetsplikt  

 

(1) Den som får kjennskap til taushetsbelagte opplysninger gjennom en politiattest, 

plikter overfor uvedkommende å bevare taushet om disse, jf. forvaltningsloven § 13 - § 

13e og politiregisterloven § 47. 

 

(2) Brudd på taushetsplikten kan straffes etter straffeloven § 121. 

 

 

§ 6-11. Oppbevaring av politiattest  

 

Politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende, og skal makuleres 

straks etter at attesten har blitt brukt å ha vært benyttet til det formålet attesten er 

innhentet for med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 4-9. 

 

 

Kapittel 7. Rangering av søkere ved opptak 

 

§ 7-8 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående opplæring skal lyde: 

 

(1) Det kan totalt gis inntil 4 tilleggspoeng for programfag fra programområdet for 

realfag og følgende programfag fra programområdet språk, samfunnsfag og 

økonomi i videregående opplæring i Kunnskapsløftet: programfag innen fagområdet 

”Fremmedspråk” og programfagene latin og gresk fra fagområdet Antikkens 

språk og kultur. Fagene må være bestått. Det gis ikke uttelling for fag som 

overlapper hverandre.  

 



(2) Alle programfag som er nevnt i punkt (1) og har fra programområdet for realfag 

og, programfag innen ”Fremmedspråk” med et omfang på 140 timer, gir 0,5 

tilleggspoeng.  bortsett fra f Det gis 1,0 tilleggspoeng for fagene Matematikk R2, og 

Fysikk 2 fra programområdet realfag og 1,0 poeng for ”Fremmedspråk” III, gir 1,0 

tilleggspoeng. Det kan ikke gis mer enn 1,5 tilleggspoeng i samme fag. 

 


