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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM
FAGSKOLEUTDANNING - NYE BESTEMMELSER OM NASJONAL
KLAGENEMND OG POLITIATTEST. OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE
Det vises til høringsbrev, vedlagt høringsnotat, av 20.09.2016 vedrørende ovennevnte.
Høringsfristen var satt til 20.12.2016.
Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse:


Forslag om endring i oppbyggingen av fagskoleforskriften

Oslo kommune støtter departementets forslag om å dele forskriften inn i kapitler der
overskrifter henviser til tematikken i lovbestemmelsen som hjemler forskriftsbestemmelsene.


Forslag om nye bestemmelser om nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning

Departementet foreslår at det opprettes en nasjonal klagenemnd som skal behandle
klager over enkeltvedtak etter fagskoleloven § 9 (annullering av eksamen mm.), §10
(utestenging og bortvisning), § 11 (vurdering av skikkethet) og § 12 (saker om politiattest).
Oslo kommune støtter forslaget.


Forslag om nye bestemmelser om politiattest

Krav om politiattest følger i dag av fagskoleloven § 12. 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 mener at ansvaret for å vurdere om det er grunnlag for å stille krav om
politiattest bør legges til skolene selv. Det foreslås derfor i § 3-1 at det er den enkelte fagskole
som må vurdere om utdanningene de tilbyr omfattes av kravet om politiattest.
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Departementet foreslår også at studenten selv må fremlegge politiattest. Ved fornyelse av
vandelskontrollen foreslår departementet at det skal foretas i samsvar med politiregisterloven
§43, jf. 3-5. Departementet foreslår også bestemmelse om følger av at studenten ikke legger
frem politiattest (§3-6), og hvordan politiattester med merknad skal behandles (§3-8).
Oslo kommune har følgende kommentarer/merknader til to av de nye bestemmelsene:
Generelt om krav til politiattest - § 3-1
Oslo kommune foreslår følgende ordlyd (forslag til endring markert i kursiv og understreket)
i § 3-1, 1. ledd:
§ 3-1 Generelt
Den enkelte fagskole må vurdere om utdanningene de tilbyr, hvor studenter kan komme
i kontakt med mindreårige og andre sårbare grupper som del av klinisk undervisning
eller praksisopplæring, skal omfattes av reglene etter politiregisterloven § 39."
Begrunnelsen for en slik presisering er at fagskolestudenter også kan komme i kontakt med
sårbare grupper som ikke er mindreårige. Dette kan bl.a. være demente, eldre, psykisk syke og
ruspåvirkete mennesker som kan trenge ekstra vern.
Tidspunkt for fremleggelse av politiattest - § 3-3
Oslo kommune foreslår følgende ordlyd (forslag til endring markert i kursiv og understreket)
i § 3-3:
«Alle søkere som får tilbud om plass ved utdanninger med krav om politiattest, jf. § 3-1
første ledd, skal sende politiattest til utdanningsstedet innen fire uker.
Departementet foreslår ulike frister i §3-3 for innsendelse av politiattester ut fra når
søker har fått tilbud om studieplass og om politiattesten er med eller uten merknad. Oslo
kommune foreslår samme tidspunkt da dette vil bli mer oversiktlig, forutsigbart og derfor mer
effektivt i søknadsprosessen ved fagskolen.
Oslo kommune foreslår også frist for innsendelse av politiattest til fire uker. Fagskolen Oslo
Akershus erfarer at politiet har en saksbehandlingstid på minimum 14 dager. Inkludert
postgang m.m., vil en tre ukers frist slik som departementet foreslår bli for kort.
Oslo kommune støtter de øvrige forslagene til endringer i forskriften.
Med hilsen
Tone Tellevik Dahl
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