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Høringsvar - Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Unit takker for muligheten til å komme med innspill til høringen.

Utvalget har ikke foreslått endringer knyttet til politiattester for studenter som går på studier hvor studentene
kan komme i kontakt med mindrea rige som del av klinisk undervisning eller praksisstudier. Dette er hjemlet i
universitets- og høyskoleloven § 4-9 og i fagskoleloven for høyere yrkesfaglig utdanning § 27. I forskrift om
opptak til høgre utdanning (opptaksforskriften) er det i kapittel 6 fastsatt nærmere regler om politiattest ved
opptak til høyere utdanning. I forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning er det i kapittel 3 fastsatt nærmere
regler om politiattest ved opptak til fagskoleutdanning.

Unit har ingen innspill til dagens hjemler og heller ingen tilbakemeldinger knyttet til forslag utvidelse av
grupper hvor det skal kreves politiattest.

På grunn av at det er stort antall studenter som må levere politiattest har vi innspill om hvordan dette arbeidet
kan forenkles. Høsten 2019 er det 75 000 studenter som ga r pa et studium med krav om gyldig politiattest. I
tillegg er det også en del studenter ved fagskoler som er omfattet av krav om politiattester.
I dag ma den enkelte student selv bestille en slik attest hos politiet og den sendes til studentens digitale
postkasse. Studenten ma da videreformidle den til lærestedet sitt, gjerne til en egen e- postadresse. Na r
universitetet eller høgskolen har mottatt politiattest fra en student, er en ikke sikker pa om den er forfalsket
eller ikke. Flere institusjoner har som praksis at et utplukk av studentene ma møte opp personlig og logge inn i
digital postkasse under pa syn, for a verifisere at politiattesten er korrekt. Dagens praksis er arbeidskrevende og
ikke gir ikke en sikker løsning da bare et utplukk av studentene kontrolleres for ekthet.

For a automatisere og forenkle denne prosessen er det behov for en tjeneste hvor studenten kan bestille
politiattest gjennom opptakssystemet eller Studentweb, en vil da sikre at kun de som har behov for politiattest
har mulighet til a bestille. Den digitale tjenesten sender bestillingen til politiet og henter resultat av kontrollen
tilbake til universitetet eller høgskolen. Lærestedene har kun behov for a fa dato for na r kontrollen er utført og
om det finnes registreringer (ja/nei) pa studenten knyttet til omra dene det gjøres en sjekk opp imot. Pa den
ma ten unnga r man a hente ut sensitive data. En slik tjeneste vil ogsa sikre at lærestedene fa r korrekt og
verifisert informasjon om studenten. Det vil ikke være behov for noen lov eller forskriftsendringer for a kunne
benytte en slik tjeneste.

Det følger av politiregisterloven § 44 at politiattesten skal sendes til den som har begjært den. Begrunnelsen
for dette er at søkeren selv skal ha kontroll på opplysningene og ha mulighet til å korrigere eventuelle feil før
attesten går til mottaker. Det er i politiregisterforskriften § 36-6 åpnet for at politiattesten kan sendes til andre
dersom søkeren samtykker skriftlig. Unit foreslår at disse paragrafene vurderes endret slik at personer som
begjærer politiattest og ikke har noen merknader kan sendes digitalt direkte til mottaker. Det vil gi en mer
effektiv saksbehandlingsprosess både for studenter og læresteder og reduserer mulighet for forfalskning,
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