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Høring: forslag om endringer i forskrift om 
opptak til høyere utdanning 

Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å takke departementet for muligheten til å komme 

med innspill på forslagene om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. NSO har 

allerede tidligere svar på spørsmålet om nedleggelse av den nasjonale politiattestnemda da 

saken var oppe på høring i forbindelse med lovendringsforslaget i universitets- og høyskole-

loven.  

§ 9-4. Overgangsregler for reglene om politiattest 

Vi ønsker å påpeke at overgangsordningen skal gjelde til og med 1.januar 2015 og ikke 

1.januar 2014 slik den foreslåtte endringen i dag er. 

Generelle kommentarer 

I vårt høringssvar til endringer i universitets- og høgskoleloven uttrykket vi at en eventuell 

nedleggelse av politiattestnemda må fordre kompetanseheving i de lokale klagenemdene. 

Årsaken til dette er at de i utgangspunktet ikke besitter kompetanse og erfaring fra vurde-

ring av politiattester med merknad. Et av de viktigste hensynene ved vurdering av politi-

attest med merknad er en grundig behandling og vi mener dette må gå foran ønsket om 

raskere saksgang.  

 

Et av de viktigste aspektene i slike saker er å ivareta studentenes rett til likebehandling. Vi 

ønsker derfor å påpeke at Kunnskapsdepartementet må sørge for at hver enkel klagenemd 

har tilstrekkelig med kompetanse for å sikre en grundig behandling av politiattester med 

merknad. For å sikre mest mulig likebehandling er det derfor ønskelig fra NSO sin side at 

departementet utarbeider nasjonale retningslinjer for behandling av politiattest med merk-

nad, hvor blant annet studenter skal være medvirkende. Vurdering av politiattester med 

merknader fordrer i stor grad utøvelse av skjønn i hvert enkelt tilfelle, men vi mener det ikke 

vil være motstridende med noen nasjonale retningslinjer.  

 

NSO håper departementet tar dette i betraktning når politiattester med merknad nå skal 

behandles lokalt ved institusjonenes egne klagenemder. 


