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Politidirektoratets høringssvar - Høring om forslag til ny opplæringslov og 
endringer i friskoleloven   
 
 
Politidirektoratet viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 26. august 2021 der 
forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven ble sendt på høring. Høringsfristen er 
satt til den 20. desember 2021.  
 
Departementets forslag til ny opplæringslov bygger på opplæringsutvalgets utredning NOU 
2019: 23 Ny opplæringslov og høringssvarene som da ble gitt. Sammen med forslag til ny 
opplæringslov, foreslår departementet endringer i friskoleloven, slik at opplæringsloven og 
friskoleloven samordnes.  
 
Finnmark politidistrikt v/Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø har mottatt 
høringen direkte fra Kunnskapsdepartementet. Politidirektoratet har bedt Finnmark 
politidistrikt om å oversende eventuelle høringsinnspill til Politidirektoratet for koordinering av 
et felles høringssvar på vegne av etaten. Politidirektoratet har mottatt høringsinnspill fra 
Finnmark politidistrikt v/Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø. Innspillet 
følger vedlagt i sin helhet. 
 
Politidirektoratet har i det følgende enkelte merknader til høringen og de forslagene som er 
fremmet av departementet.   
 
Innledende merknader  

Under høringen av NOU 2019: 23 Ny opplæringslov stilte Politidirektoratet seg generelt 
positive til de forslagene som ble fremmet av opplæringsutvalget. Vi viser til direktoratets 
høringssvar av 29. juni 2020. Forslagene som da ble fremmet, er nå langt på vei fulgt opp av 
departementet. Etter Politidirektoratets syn er forslaget til ny opplæringslov et godt steg i 
riktig retning av å kunne øke den forebyggende innsatsen i grunnskolen og videregående 
skole. Politidirektoratet fremhever viktigheten av forebyggende arbeid og at en bred samlet 
innsats i alle sektorer er avgjørende for å lykkes med forebygging av uønskede hendelser i 
skolen.   
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Til kapittel 31 Avverging av skade og bruk av fysiske inngrep mot elevene 

Til punkt 31.6.4 Skal ansatte kunne gripe inn fysisk mot elever for å hindre skade på 
personer eller eiendom? 
I NOU 2019: 23 Ny opplæringslov foreslo opplæringslovutvalget å gi hjemmel i 
opplæringsloven for at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å opprettholde ro og 
orden eller avverge skade på personer eller eiendom. Departementet foreslår ingen innføring 
av regler om bruk av fysisk makt mot elever i høringsnotatet. Departementet peker imidlertid 
på at det er flere spørsmål som må utredes nærmere før et eventuelt forslag om slike regler 
fremmes. Disse drøftes nærmere av departementet i høringsnotatet punkt 31.6, hvor det bes 
om høringsinstansenes syn.  
 
Politidirektoratet stiller seg som utgangspunkt positive til at det foretas en nærmere utredning 
av de spørsmål departementet peker på før et eventuelt forslag om innføring av en slik 
hjemmel for bruk av makt mot elever fremmes. Videre støtter direktoratet de argumentene 
departementet peker på og som taler for en klargjøring av adgangen til bruk av makt mot 
elever gjennom en tydelig hjemmel. Dersom departementet etter en nærmere utredning finner 
det hensiktsmessig å fremme et forslag om å gi en slik hjemmel, er det etter Politidirektoratets 
syn viktig at forholdet mellom hjemmelen for bruk av fysisk makt mot elever etter loven og 
den generelle avvergingsplikten drøftes og tydeliggjøres.  
 
Til punkt 3.6.8 Bør loven presisere at skolen skal arbeide forebyggende? 
Opplæringslovutvalget har i sin utredning foreslått å presisere i loven at skolen har en plikt til 
å arbeide forebyggende slik at det å gripe inn fysisk mot elever ikke blir nødvendig. 
Departementet har vurdert forslaget nærmere i høringsnotatets punkt 3.6.8, der det bes om 
høringsinstansenes syn på om opplæringsloven bør ha regler om forebygging av fare og skade. 
 
Politidirektoratet stiller seg positive til opplæringslovutvalgets forslag om å presisere skolens 
plikt til å arbeide forebyggende. En presisering av plikten til å forebygge vil etter 
Politidirektoratets syn tydeliggjøre skolens ansvar. En bred samlet innsats i alle sektorer er 
avgjørende for å lykkes med forebygging. Tydelige ansvarsforhold er da et viktig premiss for 
samordnet innsats.  
 
Til kapittel 49 Politiattest og vandelskontroll 

I høringsnotatets kapittel 49 drøftes forslag til ny opplæringslov § 17-9. I forslag til ny 
opplæringslov § 17-9 foreslår departementet å videreføre dagens regler om politiattest og 
ansettelsesforbud i opplæringslova § 10-9. Departementet foreslår samtidig flere endringer. 
Endringene som foreslås innebærer at personkretsen for hvem som skal fremlegge politiattest 
utvides til å omfatte ansatte ved leirskoler og personer som skal ha praksis i grunnskolen, 
videregående skole, musikk- og kulturskolen, skolefritidsordningen, i leksehjelpsordningen, 
skolelignende aktivitetstilbud og leirskoler. Videre innebærer forslagene at området for hvilke 
straffebud som skal anmerkes på en politiattest utvides, samt at området for 
ansettelsesforbudet, herunder hvilke reaksjoner som gir ansettelsesforbud, klargjøres. 
Forslaget innebærer at det innføres tilsvarende endringer i friskoleloven § 4-3. 
 
Finnmark politidistrikt v/Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø har i sitt 
høringsinnspill til Politidirektoratet knyttet merknader til kapittel 49 om forslag til ny 
opplæringslov § 17-9. Politidirektoratet viser til Finnmark politidistrikts høringsinnspill, og 
slutter seg til distriktets merknader i sin helhet.   
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Høringssvar - forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven   
 
Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 26.08.2021 med vedlegg om forslag til ny 
opplæringslov og endringer i friskoleloven. Videre viser vi til Politidirektoratets 
oversendelsesbrev av 11.11.2021.  
 
Finnmark politidistrikt har gjennom Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester ansvaret 
for utstedelse av politiattester i Norge, og vil i det følgende knytte noen merknader til kapittel 
49 i høringsnotatet som gjelder forslag til ny opplæringslov § 17-9. 
  
I forslag til ny opplæringslov § 17-9 foreslår Kunnskapsdepartementet å videreføre dagens 
krav om politiattest i opplæringslova § 10-9. Videre foreslår departementet å utvide 
personkretsen i bestemmelsen til å omfatte ansatte ved leirskoler og personer som skal ha 
praksis i grunnskolen, videregående skole, musikk- og kulturskolen, skolefritidsordningen, i 
leksehjelpsordningen, skolelignende aktivitetstilbud og leirskoler. For det tredje foreslår 
departementet å utvide hvilke straffebud vandelskontrollen skal foretas mot, og klargjøre 
hvilke reaksjoner som gir ansettelsesforbud. Forslaget innebærer at tilsvarende endringer 
innarbeides i friskoleloven § 4-3.  
 
I høringsnotatet foreslår departementet å innføre krav om politiattest i opplæringslova § 19-14 
for grunnskoleopplæring for voksne. Finnmark politidistrikt har ingen innvendinger mot 
forslaget men bemerker at departementet bør tydeliggjøre at kravet om politiattest gjelder for 
den som skal tilsettes i grunnskoleopplæring for voksne. Annerledes kan henvisningen til  
§ 17-9 tolkes som at det stilles krav om politiattest for deltagerne i grunnskoleopplæringen, jf. 
ordlyden "andre som jamleg oppheld seg på skolane" i § 17-9 første ledd andre setning. 
 
1. Personkretsen for krav om politiattest i opplæringslova § 17-9 

Kravet om politiattest i opplæringslova § 10-9 første ledd omfatter alle som skal ansettes fast 
eller midlertidig i grunnskolen, videregående skole, musikk- og kulturskolen, 
skolefritidsordningen, i leksehjelpsordningen og skolelignende aktivitetstilbud. I tillegg kan 
skoleeier kreve fremleggelse av politiattest av alle som regelmessig oppholder seg i 
grunnskolen, videregående skole eller de nevnte tilbud, jf. opplæringslova § 10-9 andre ledd.  

Bestemmelsen i opplæringslova § 10-9 innebærer at krav om politiattest er knyttet til enten 
ansettelse eller regelmessig opphold, og hvilket sted vedkommende skal arbeide eller oppholde 
seg på. Vi bemerker at krav om politiattest etter annen lovgivning, eksempelvis helse- og 
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omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd og helsepersonelloven § 20 a første og andre ledd er 
knyttet til hvilke oppgaver vedkommende skal utføre. Vi påpeker at avgrensningen til 
arbeidssted i opplæringslova § 10-9 første og andre ledd medfører at regelen er noe mer 
statisk enn krav om politiattest etter annen lovgivning. På den andre siden er regelen i 
opplæringslova § 10-9 første og andre ledd mer presis, slik at det i større grad er 
forutberegnelig når det kan eller skal kreves politiattest etter bestemmelsen.  

I det følgende vil vi knytte noen merknader til departementets forslag om å utvide 
personkretsen for krav om politiattest i opplæringslova § 17-9 første ledd. 

 

1.1.  Praksisstudenter 

I høringsnotatet foreslår departementet å utvide personkretsen slik at personer som skal ha 
praksis i skolen, skolefritidsordningen, leksehjelpen, leirskoler, kulturskolen og skolelignende 
aktivitetstilbud, omfattes av krav om politiattest i ny opplæringslov § 17-9 første ledd første 
punktum. Forslaget innebærer at det blir en plikt for kommunen og fylkeskommunen til å 
kreve politiattest av personer som skal ha praksis på de nevnte stedene.   

Finnmark politidistrikt er enig i at det bør tydeliggjøres i hjemmelsgrunnlaget at det kan 
innhentes politiattest for personer som skal ha praksis. Som vi redegjør for i det følgende, 
tilsier vår vurdering at krav om politiattest ikke bør gjøres obligatorisk for alle som skal ha 
praksis i grunnskolen mv. 

Studenter ved høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning  

Etter universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd og fagskoleloven § 27 første og andre 
ledd er det gitt hjemmel for utdanningsinstitusjonen til å kreve politiattest av studenter som 
kan komme i kontakt med mindreårige som del av praksisstudier eller klinisk undervisning, og 
studenter som skal ha praksis i yrker med krav om politiattest. I universitets- og 
høyskoleloven § 4-9 andre og tredje ledd og fagskoleloven § 27 femte og sjette ledd er det 
bestemt at studenter som fremlegger en politiattest for utdanningsinstitusjonen med 
anmerkninger kan utestenges fra praksisstudier eller klinisk undervisning dersom slik 
deltakelse anses som uforsvarlig på grunn av den kontakt studenten får med elever i denne 
forbindelse. Utdanningsinstitusjonen er med andre ord gitt en selvstendig plikt til å kreve at 
alle studenter som skal ha praksisstudier med barn eller i yrker som er omfattet av krav om 
politiattest etter særlovgivningen, skal fremlegge politiattest. Dette betyr at studenter er 
underlagt vandelskontroll i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven i forbindelse med 
opptak til studiet og underveis i studiet når studenten deltar i praksisstudier i yrker med krav 
om politiattest.  

Departementets forslag reiser spørsmål om det er nødvendig å lovfeste en ytterligere 
vandelskontroll av studenter som skal ha praksis i grunnskolen eller i videregående skole mv. I 
denne sammenheng viser vi til Ot.prp.nr.68 (1993-1994) Om lov om barnehager 
(barnehageloven) side 65 hvor det presiseres at det ikke skal kreves politiattest av studenter i 
praksis etter barnehageloven, da dette faller inn under utdanningsinstitusjonens ansvar.  

Tilsvarende reguleringer finnes andre steder i lovgivningen. Barnelova § 43 a bestemmer at 
den som skal oppnevnes til å føre beskyttet eller støttet tilsyn under samvær, skal legge frem 
tilfredsstillende politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Etter forskrift 19. 
desember 2013 nr. 1636 om samvær med tilsyn etter barnelova § 8 første ledd siste setning 
fremgår det at for tilsynsperson som "allereie er omfatta av barnevernlova sine reglar om 
politiattest, gjeld ikkje krava til politiattest i denne forskrifta".  

Etter barnevernloven § 6-10 første ledd har barneverntjenesten plikt til å kreve politiattest av 
personer som skal utføre arbeid på barneverntjenestens vegne uten å være ansatt. I Q-2011-
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34 side 2 fremgår det at advokater og verger som bistår barneverntjenesten i forbindelse med 
andre typer oppdrag ikke omfattes av krav om politiattest i barnevernloven, da regler om 
vandelskontroll av disse gruppene ivaretas av annet regelverk.  

I tillegg til lærerstudenter vil det være andre studenter som har praksis i grunnskolen, 
videregående skole eller tilbud som nevnt i opplæringsloven § 17-9 første ledd. I denne 
sammenheng påpeker vi at en plikt for å innhente politiattest for studenter som skal ha praksis 
i grunnskolen mv. kan medføre en stor økning i antall søknader om politiattester til Politiets 
enhet for vandelskontroll og politiattester.  

Sammenhengen i regelverket, effektivitets- og ressurshensyn taler mot å lovfeste en plikt for 
kommunen og fylkeskommunen til å kreve en ytterligere politiattest av studenter all den tid 
utdanningsinstitusjonen har et selvstendig ansvar for å foreta vandelskontroll av studenter, og 
utestenge studenter fra praksisstudier dersom slik deltakelse anses som uforsvarlig på grunn 
av den kontakt studenten får med elever, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd 
jf. andre og tredje ledd og fagskoleloven § 27 første og andre ledd jf. femte og sjette ledd.  

På bakgrunn av dette anmoder Finnmark politidistrikt departementet om å avgrense kravet om 
politiattest for personer som skal ha praksis i grunnskoler, videregående skoler mv. mot 
studenter på høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning som er underlagt 
vandelskontroll i universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd og fagskoleloven § 27 første 
og andre ledd.  

Elever i videregående skole 

For elever i videregående skole er det ikke gitt et tilsvarende krav om politiattest som det er 
for studenter ved høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Gode grunner taler for at 
det bør lovfestes en adgang for praksisstedet til å innhente politiattest av elever i 
videregående skole som skal ha praksis i grunnskolen mv. Vi bemerker likevel at omfanget av 
praksisutplasseringer kan variere for elever på ulike studieretninger.  

I denne sammenheng viser vi til opplæringslova § 10-9 andre ledd som bestemmer at 
skoleeieren kan kreve politiattest av andre personer som regelmessig oppholder seg i 
grunnskolen mv. På lik linje som at regelmessig opphold i grunnskolen mv. kan utløse krav om 
politiattest, bør praksisoppholdets varighet og omfang være avgjørende for om det skal kreves 
politiattest av elever i videregående skole eller ikke. For de elever som skal ha praksis av 
kortere varighet, for eksempel en dag eller to, gjør kravet om politiattest seg ikke gjeldende i 
like stor grad som for elever med et praksisopphold over en lengre periode.  

På bakgrunn av dette anmoder Finnmark politidistrikt departementet om å avgrense kravet om 
politiattest for personer som skal ha praksis i grunnskoler mv. mot elever i videregående skole 
som skal ha praksis av en kortere varighet og der praksisoppholdets karakter ikke tilsier at det 
bør innhentes politiattest.  

Finnmark politidistrikt påpeker at det vil være mer naturlig å innta en regulering av adgangen 
til å innhente politiattest for personer som skal ha praksis i grunnskolen mv. i forslag til ny 
opplæringslov § 17-9 første ledd andre setning, slik at det legges opp til en konkret vurdering 
om det skal innhentes politiattest av praksiselevene i de ulike situasjonene. Retningslinjer for 
om det skal kreves politiattest kan være om personen som skal ha praksis allerede er 
underlagt vandelskontroll i lovgivningen, varighet av praksisoppholdet og hvilken kontakt 
personen vil ha med elever.  

Tilsvarende bør gjelde for personer som skal ha arbeidstrening gjennom NAV og utenlandske 
borgere som har praksisplass gjennom introduksjonsprogrammet. 

For utforming av bestemmelsen viser vi til vårt forslag til opplæringslov § 17-9 andre ledd i 
punkt 3.  



Side 4 av 7

 

1.2.  Ansatte ved leirskoler 

Finnmark politidistrikt støtter forslaget om at alle som arbeider og oppholder seg fast ved 
leirskoler skal fremlegge politiattest. Vi anmoder imidlertid departementet om å presisere at 
lovforslaget kun gjelder for nyansettelser. 

 

1.3.  Opplæring på en annen opplæringsarena enn skolen  

I punkt 1 fremgår det at Finnmark politidistrikt vurderer at kravet om politiattest etter 
opplæringslova § 10-9 første og andre ledd er avgrenset til å gjelde personer som har sitt 
faste eller midlertidig arbeidssted i grunnskolen mv. Dersom en slik tolkning legges til grunn 
reises spørsmål om krav om politiattest for personer som har ansvar for elevene utenfor 
skolens arena. Problemstillingen kan for eksempel oppstå i situasjoner hvor alle elever i en 
klasse har svømmeundervisning hos en privat aktør, og for elever som har rett til 
spesialundervisning på en annen opplæringsarena enn skolen. Finnmark politidistrikt vurderer 
at det ikke er tilstrekkelig rettslig forankring i opplæringslova § 10-9 første og andre ledd for 
kommunen og fylkeskommunen til å kreve at private aktører som bistår med opplæring 
utenfor skolen, skal fremlegge politiattest. 

I denne sammenheng viser vi til barnevernloven § 6-10 første og andre ledd hvor det er 
lovfestet en adgang for den kommunale barneverntjenesten og for institusjoner til å kreve 
politiattest av "andre som utfører oppgaver for" barneverntjenesten som ledd i hjelpetiltak 
etter § 4-4 eller for barnevernsinstitusjonen, senteret for foreldre og barn eller 
omsorgssenteret for mindreårige som har direkte kontakt med barn og unge eller foreldre som 
oppholder seg der.  

Finnmark politidistrikt bemerker at de samme beskyttelseshensyn som gjør seg gjeldende for 
elever som mottar opplæring på skolen, skolelignende aktivitetstilbud eller leirskoler, gjør seg 
tilsvarende gjeldende for elever som har opplæring i regi av kommunen eller fylkeskommunen 
på en annen opplæringsarena enn skolen.  

Som følge av dette anmoder Finnmark politidistrikt departementet om å vurdere å innta en 
regulering i ny opplæringslov § 17-9 om at kommunen og fylkeskommunen har plikt til å kreve 
politiattest av den som utfører opplæring i regi av kommunen eller fylkeskommunen på en 
annen opplæringsarena enn skolen. Kravet om politiattest bør gjelde alle som regelmessig 
utfører opplæring på en annen opplæringsarena enn skolen. Kravet om politiattest kan 
vurderes avgrenset mot videregående opplæring i bedrift. Se vårt forslag til utforming av 
opplæringslov § 17-9 første ledd andre punktum i punkt 3.  

 

1.4. Innleide vikarer 

Etter opplæringslova § 10-9 første og andre ledd gjelder krav om politiattest for fast og 
midlertidig ansatte, samt personer som regelmessig oppholder seg på skolen.  

I forarbeidene til bestemmelsen er det presisert at kravet om politiattest omfatter midlertidig 
ansettelse med hjemmel i arbeidsmiljøloven og midlertidig ansettelse med hjemmel i 
opplæringsloven, jf. Prop.96 L (2010-2011) side 31. 
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Spørsmålet om krav om politiattest etter opplæringslova aktualiseres også ved innleie av 
vikarer fra bemanningsbyrå. Vikarene er normalt fast ansatt i bemanningsbyrået, hvor det er 
bemanningsforetaket som inngår arbeidsavtalen med vikaren og har arbeidsgiveransvaret.1  

Det er ikke gitt en generell adgang for bemanningsforetak til å kreve at vikarer fremlegger 
politiattest ved ansettelse, jf. arbeidsmarkedsloven § 27 og forskrift 04. juni 2008 nr. 541 om 
bemanningsforetak. Ettersom det er kommunen eller fylkeskommunen som har ansvaret for å 
kreve politiattest etter opplæringslova, jf. forslag til ny opplæringslov § 17-9 første ledd, vil 
det heller ikke være adgang for bemanningsfortak til å kreve politiattest etter opplæringslova § 
17-9 første ledd. På den andre siden viser forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova  
§ 15-1 at det er arbeidsgiveren som skal innhente politiattest i samsvar med 
hjemmelsgrunnlaget i opplæringslova § 10-9.  

Finnmark politidistrikt påpeker at en adgang for bemanningsforetaket til å innhente og vurdere 
innholdet i politiattesten etter opplæringslova § 17-9 vil kunne medføre at politiattesten 
benyttes utover oppdrag i skolen. En slik adgang kan få konsekvenser for vikarens 
ansettelsesforhold i bemanningsforetaket, og herunder forhindre tilgang til arbeidsoppdrag i 
virksomheter som ikke er underlagt krav om politiattest.   

Hensynet til likebehandling av vikarer og personer som har en fast eller midlertidig 
arbeidsavtale i grunnskolen mv. i kommunene, taler for at det kommunen og fylkeskommunen 
som bør ta ansvaret for å kreve politiattest av vikarene.  

På bakgrunn av dette anmoder Finnmark politidistrikt departementet om å presisere i 
opplæringslova § 17-9 første ledd at kravet om politiattest også gjelder for vikarer som leies 
inn fra bemanningsforetak. Det bør presiseres i bestemmelsen at det er kommunen eller 
fylkeskommunen som har ansvaret for å vurdere innholdet i politiattesten for vikarene.   

Se vårt forslag til utforming av bestemmelsen i opplæringsloven § 17-9 andre ledd i punkt 3. 
Vi anmoder samtidig departementet om å presisere i forskrift til opplæringsloven § 15-1 første 
ledd at det er "arbeidsgiveren i kommunen eller fylkeskommunen som har ansvaret for å 
innhente og vurdere politiattesten i samsvar med reglene i opplæringslova § 17-9". 

 

2. Innholdet i politiattesten og konsekvenser av anmerkninger  

I høringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet å utvide hvilke straffebud vandelskontrollen 
i opplæringslova § 17-9 skal foretas mot. Finnmark politidistrikt har ingen innvendinger mot 
forslaget til departementet. Vi viser i imidlertid til § 17-9 tredje ledd tredje punktum hvor det 
fremgår at det skal vurderes konkret om personen skal tilsettes dersom vedkommende "har 
fått ein annan reaksjon enn dom eller førelegg for seksuelle overgrep mot mindreårige". Vi 
viser i denne sammenheng til politiregisterloven § 39 første ledd som bestemmer at 
barneomsorgsattest er avgrenset til å vise om "personen er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg 
eller er dømt for" overtredelse av angitte bestemmelser. Bestemmelsen innebærer at 
reaksjonsformene som ikke ilegges ved forelegg eller dom, typisk påtaleunnlatelser, overføring 
til konfliktråd og overføring til barneverntjenesten, ikke skal anmerkes på barneomsorgsattest. 
De samme avgrensninger i reaksjoner gjelder som et utgangspunkt for ordinære politiattester, 
jf. politiregisterloven § 40 nr. 3.  
 
Som følge av at ordlyden i politiregisterloven § 39 første ledd avgrenser politiattesten mot 
reaksjonene "dom" og "førelegg", er den foreslåtte ordlyden i opplæringslova § 17-9 tredje 
ledd tredje punktum overflødig. Finnmark politidistrikt foreslår at det heller presiseres hva som 

 
1 https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ansettelse/innleie/ 
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er konsekvensene av at politiattesten inneholder opplysninger om verserende saker, se vårt 
forslag i punkt 3.    
 
Videre støtter Finnmark politidistrikt forslaget om at det skal forskriftsfestes hvilke straffebud 
som skal medføre yrkesforbud, og at det skal foretas en konkret vurdering av politiattester 
som viser andre lovbrudd enn seksuallovbrudd mot mindreårige.   
 

3. Forslag til utforming av bestemmelsen  

Finnmark politidistrikt foreslår at opplæringsloven § 10-9 første og andre ledd videreføres i ny 
opplæringslov § 17-9 første og andre ledd, og at reguleringen av innholdet i politiattesten 
inntas i § 17-9 tredje ledd. Vi viser til departementets forslag til § 17-9 tredje ledd hvor 
departementet bruker betegnelsen "søkjarar". Begrepet er noe misvisende da det ikke kan 
kreves politiattest av alle som søker til en stilling, jf. forskrift til opplæringslova § 15-1 andre 
ledd andre punktum og politiregisterforskriften § 36-1 første ledd nr. 3. På bakgrunn av dette 
anmoder vi departementet om å benytte betegnelsen "personen" eller tilsvarende.  
 
Vårt forslag til utforming av bestemmelsen lyder som følger: 
 

"Kommunen og fylkeskommunen skal krevje politiattest av dei som skal tilsetjast 
fast eller mellombels eller leiest inn mellombels i grunnskolen, den vidaregåande 
skolen, skolefritidsordninga, leksehjelpa, leirskolar, kulturskolen eller skoleliknande 
aktivitetstilbod. Kommunen og fylkeskommunen skal tilsvarande krevje politiattest av 
dei som jamleg utførar opplæring i regi av kommunen eller fylkeskommunen på ein 
annan opplæringsarena enn skolen.  

 
Kommunen og fylkeskommunen kan krevje politiattest av personar som skal ha 

praksis eller som jamleg oppheld seg på skolane og andre stader der dei nemnde 
tilboda blir gitt. Ved vurderinga om det skal innhentast politiattest for personar som 
skal ha praksis skal det leggast vekt på om vandelskontroll er føretatt av anna 
regelverk, varigheit av praksisopphaldet og omfanget av kontakten med elevar. 

 
Politiattesten skal innehalde dei merknader som politiregisterloven § 39 første 

avsnitt fastset. I tillegg skal politiattesten vise om personen er sikta, tiltalt, har vedtatt 
førelegg eller er dømt for brot på straffeloven (2005) §§ 196, 209, 210, 211, 251, 252, 
253, 254, 255, 256, 263, 264, 271, 272, 273, 284 og 285, straffeloven (1902) §§ 121, 
139, 222, 223, 227, 228, 229 og lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot 
kjønnslemlestelse §§ 1 og 2. Brot på desse straffeboda skal vere i samsvar med 
politiregisterloven § 40 om ordinær politiattest. 

 
Personar som er dømd for eller har vedteke førelegg for seksuelle overgrep mot 

mindreårige, skal ikkje tilsetjast, leiest inn eller ha praksis i skolar eller tilbod som 
nemnde i første avsnitt. Inneheld politiattesten merknader for andre straffebrot, skal 
det vurderast konkret om personen bør tilsetjast, leiest inn eller ha praksis. Det same 
gjeld for personar som framvisar ein politiattest med verserande saker. Dersom ein 
person som jamleg oppheld seg på skolen eller tilbod som nemnd i første avsnitt 
framvisar politiattest med merknader, skal kommunen og fylkeskommunen vurdere om 
vedkommande skal nektast tilgjenge til skolen eller tilbodet.  

 
Departementet kan gi forskrift om politiattest, medrekna kva lovbrot 

politiattesten skal vise." 
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Finnmark politidistrikt foreslår tilsvarende ordlyd i friskoleloven § 4-3. 
 
  

4.  Økonomiske og administrative konsekvenser  

Forslag til ny opplæringslov og endring i friskoleloven vil medføre at det fremsettes flere 
søknader om politiattest til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester enn tidligere. 
Ettersom kravet om politiattest for ansatte ved leirskoler og ansatte i grunnskoleopplæringen 
for voksne kun gjelder nyansettelser, antar vi at endringene vil medføre en økning i antall 
søknader over tid. Det innhentes i dag politiattest for elever i videregående som skal ha 
praksis i grunnskolen mv., og en uttrykkelig lovregulering vil innebære en kodifisering av 
dagens praksis. Dersom det innføres krav om politiattest for studenter på høyere utdanning og 
høyere yrkesfaglig utdanning som skal ha praksis i grunnskolen mv, antas det at det blir en 
større økning i antall søknader i løpet av kort tid.  

Statistisk sett behandler en saksbehandler ved politiattestkontoret gjennomsnittlig omtrent  
21 500 politiattester per år. Hvis endringen medfører en økning av innkomne søknader i denne 
størrelsesorden eller mer, vil det potensielt kunne ha personellmessige konsekvenser. Vi vil 
likevel påpeke at flere endringer i ulike regelverk, kan gi utslag i en økning av den totale 
saksmengden til politiattestkontoret.  

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ellen Katrine Hætta 
Politimester 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
 
 
Saksbehandler: 
Gunilla Engenes Hansen 
Rådgiver 
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