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Høring - Forslag om endring i forskrift om opptakt til høyere utdanning

UHR er kopimottaker av høringen om forslag om endringer i forskrift om opptak til
høyere utdanning, mens UH-institusjonene er høringsinstanser. UHRs
utdanningsutvalg ønsker likevel å gi en kort tilbakemelding til
Kunnskapsdepartementet på de foreslåtte endringene.

Utdanningsutvalget er positiv til at det nå blir et mer ensartet lovgrunnlag for
utdanninger som er omfattet av ordningen med politiattest. Det virker hensiktsmessig
å henvise til den nye barneomsorgsattesten i politiregisterlovens §39 for disse
utdanningene.

Vi forutsetter at dette innebærer at UH-lovens formuleringer om innhenting av
politiattest' og den foreslåtte formuleringen i opptaksforskriftens §6-22 gir
institusjonene rett til å vurdere når det kan innhentes politiattest for utdanninger der
studenter kan møte voksne sårbare grupper eller voksne i sårbare situasjoner.

Utdanningsutvalget støtter Kunnskapsdepartementets vurdering at det er mest
praktisk at UH-institusjonene selv tar ansvar for å vurdere hvilke studier som er
omfattet av ordningen med innhenting av politiattest. Dette vil ivareta institusjonenes
muligheter til å innlemme nyopprettede og mer tverrfaglige utdanninger.
Forutsigbarhet for studentene og gjeldende lover og forskrifter må legges til grunn for
institusjonens vurdering av om det skal innhentes politiattester til utdanninger.

I studier der studenter kommer i kontakt med pasienter, klienter, barnehagebarn, elever eller andre som del av klinisk

undervisning eller praksisopplæring, kan det kreves at studentene legger frem politiattest ved opptak til, eller underveis i

studiet.

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
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Kapittel 7 - Rangering, §7-8 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra
videregående opplæring

Når det gjelder KDs forslag om at det gis tilleggspoeng for søkere som har latin og
gresk, støtter utdanningsutvalget dette.
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