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Høring  -  Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven  —
Leksehjelp, skyss og politiattest

Vi viser til høringsbrev av 02.11.2009 med forslag til endring av opplæringsloven og
privatskoleloven.

I forslaget foreslås det blant annet et krav om politiattest ved tilsetting i musikk- og
kulturskoler, jf. forslag til ny § 13-6 i opplæringsloven.
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Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato

200905344 09/01405-2 /MOF . november 2009

Datatilsynet ønsker å påpeke viktigheten av at det gjøres en konkret vurdering av de yrker /
persongrupper som det ønskes oppstilt krav om politiattest for. I vurderingen må hensynene
som taler for krav om politiattest veies opp mot personvemulempene forslaget medfører. Det
er tidligere gjort konkrete vurderinger av behovet i forbindelse med ansettelse i grunnskole og
videregående skole, skolefritidsordningen og her musikk- og kulturskolen.

Datatilsynet mener på prinsipielt grunnlag at det er sentralt at individet har en mulighet til
reell resosialisering. Det vises til Justis- og politidepartementets høringsbrev av 12.02.2008
om politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige og Datatilsynets
høringsuttalelse i den forbindelse.

Datatilsynet ser likevel at det kan være uheldig og ulogisk å ikke oppstille samme vern på
dette område for elever ved musikk og kulturskoler, som ved ansettelse ved grunnskolen,
videregående skole og skolefritidsordningen.

Det gjøres oppmerksom på at personopplysningsloven oppstiller krav til blant annet når i
ansettelsesprosessen politiattest kan innhentes og sletting av disse. Det kan kun innhentes
politiattest på den personen som er aktuell for ansettelse, ikke alle som har søkt stillingen.
Videre skal politiattest ikke oppbevares lenger enn til formålet med innhentingen er oppfylt,
jf. personopplysningsloven § 28. Arbeidsgiver skal som hovedregel slette politiattesten når
den er kontrollert. Det kan imidlertid registreres / noteres at vandel er kontrollert og funnet
tilfredsstillende i personalmappen eller på ansettelsesbeviset.

Hjemmeside:
www.datatilsynet.no



Som påpekt i høringsnotatet må reglene om bruk av politiattest vurderes i et bredere
perspektiv når forslaget om ny politiregisterlov er behandlet av Stortinget.
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