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Høringsuttalelse til endringer i forskrift om fagskoleutdanning og nye bestemmelser om 

nasjonal klagenemd og politiattest. 

 

 

Det vises til høringsforslag av 21.09.2016 som følge av endringer i fagskoleloven av 01.06.2016 

og forslag til nye bestemmelser om nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning og politiattest. 

 

 

Forslaget 

 

NTL medlemmer ansatt ved politiets enhet for vandelskontroll og politiattester vil ta for seg 

delen av forslaget som gjelder vurdering av skikkethet og muligheten for å kreve politiattest. 

Enheten behandler i dag kun søknader om politiattest for studenter ved opptak til universitet og 

høgskole i henhold til Universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd andre setning, jf. forskrift 

om opptak til høyere utdanning § 6-1 første ledd, jf. politiregisterloven § 39 første ledd. 

 

Hjemmel for å kreve politiattest for studenter som gjennom praksis vil kunne komme i et tillits- 

eller ansvarsforhold bør også gjelde for studenter ved fagskoleutdanning på lik linje med 

studenter ved universiteter og høgskoler. Politiattest skal vise at personen er skikket og ivareta 

mindreårige, og sikkerheten til denne gruppen burde være uavhengig av om personen går på 

høgskole eller fagskole. 

 

Merknader 

 

NTL medlemmer viser til kravet som gjelder for barneomsorgsattest, og vil informere om at 

enheten har mulighet til å sende anmodning om utlevering av opplysninger til lokalt politi, i 

forbindelse med søknad om politiattest. Denne type henvendelser sendes på bakgrunn av at 

politiattest blir utstedt med intet å bemerke, men det kan på bakgrunn av henlagte saker, nylig 

registrerte og ikke avgjorte saker, historikk eller gjentagende alvorlige registrerte saker som ikke 

faller inn under begrensning i attest, likevel stilles spørsmål om skikkethet. Dette gjør den enkelte 

saksbehandler ved politiattestenheten. Disse henvendelsene vurderer lokalt politi. 

Anmodning om utlevering er en sikkerhet som i tillegg til politiattest bidrar til å ivareta en svært 

sårbar gruppering som politiattesten i utgangspunktet er ment å ivareta.  



Et eksempel på dette er overtredelser av Straffeloven (1902) § 228 for vold begått mot barn. 

Dette er et lovbud som ikke faller inn under begrensninger i Barneomsorgsattest 

Politiregisterloven § 39. 

 

Det stilles videre spørsmål om forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om utvidet 

barneomsorgsattest for kommunal helse- og omsorgspersonell burde gjelde for studenter som skal 

være i kontakt med barn. Utvidelsen foreslås å vise overtredelser for ulike former for 

legemsfornærmelse/kroppsskade, og trusler og frihetsberøvelse. Forslaget burde gjelde generelt 

for alle som skal jobbe med barn eller utviklingshemmede, også studenter. Sikkerheten av denne 

sårbare gruppen burde være lik for alle uavhengige av hvem som skal ha et tillits eller 

ansvarsforhold for dem. 

 

 

NTL medlemmer ved politiattestenheten merker seg at det skal være opp til den enkelte fagskole 

å vurdere hvorvidt et krav om politiattest vil være gjeldende.  

Det skal ikke kreves politiattest dersom studenter ikke skal være i kontakt med barn eller 

utviklingshemmede og det bør være en streng praksis på at dette følges. 

 

I høringsforslaget pkt 3.2 Generelt krav til politiattest 
Informasjon til studenten om krav til politiattest bør stå på skolens webside med relevant 
informasjon om at anmerkning utløser annen behandlingsprosess, tidsfrister, samt om krav til 
politiattest i tilbudsbrevet.  
 Søknadsprosess gjøres hovedsakelig digitalt på politiets webside og politiattest sendes 
elektronisk til digitalpostkasse. 
 
  I 4. avsnitt nevnes at formålet med forslaget er å få et helhetlig system for politiattester. Dette 
er vel og bra, men fokuset her, formålet med politiattest er å beskytte sårbare grupper. 
 
Pkt 3.4 Fornyet vandelskontroll 
Kommentar, endring: Forespørsler og utlevering må skje skriftlig, og kan bare finne sted for 
enkeltpersoner. 
 Dersom det foreligger nye opplysninger som kan utleveres, skal disse utleveres brukeren 
skriftlig med kopi til den som er gjenstand for fornyet vandelskontroll.  Dersom det ikke 
foreligger nye opplysninger, stiller ikke loven krav om varsling av den som er gjenstand for 
kontroll.   
Det er ingen rutine hos myndighetene for å informere skole eller arbeidsgiver muntlig hvis det 
ikke foreligger nye opplysninger. Alt skjer skriftlig. 
 

 

 

 

 


