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Hø ri ng om po litiatt est for personer som skal ha oppgaver kn yttet til
mindreårige
Det vises til brev av 12. februar 2008.

Kunnskapsdepartementet deltok i den interdepartementale arbeidsgruppen som BLD
opprettet våren 2006 med representanter for barnehage- og grunnopplæringssektoren.
For høyskole- og universitetssektorens vedkommende har departementet følgende
kommentarer:
Kapittel 6 i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler 10. oktober 2005 nr. 1191

(opptaksforskriften) inneholder bestemmelser om når det kan kreves politiattest ved
opptak til studier. Den politiattesten som blir avkrevet ved opptak, vil for det store
flertall av søkerne være overensstemmende med den politiattesten som etter endt
utdannelse vil bli krevet for å kunne utøve yrket.
På denne bakgrunn ser departementet det som hensiktsmessig at kravet til innholdet i
politiattestene for personer som skal inneha oppgaver knyttet til barn er enhetlig og
reguleres i felles lovgiving.
Hjemmel for å kunne kreve slik attest bør fortsatt reguleres i særlovgivningen. Det

samme gjelder hvilke konsekvenser anmerkninger på politiattesten skal få.
I forbindelse med opptak til høyere utdannelse fører anmerkninger på politiattesten
ikke automatisk til tap av rett til å delta i praksisopplæring/klinisk undervisning. En
nasjonal nemnd avgjør om studenten skal nektes retten til å delta i klinisk undervisning
eller praksisopplæring. Student som ikke kan følge obligatorisk
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praksisopplæring/klinisk undervisning, kan ikke få vitnemål. Vi antar at det fortsatt bør
foretas en konkret vurdering av hvilken betydning en anmerkning på politiattesten skal
få i forhold til det aktuelle studiet. Søkere vil dermed ikke automatisk bli ekskludert fra
enkelte studier uten at forholdet har vært vurdert nærmere.

Vi antar videre at politiattestene fortsatt bør være uten tidsbegrensning.
Forøvrig har ikke departementet kommentarer til forslaget.

Med hilsen

Hega Johansen (e.f.)

avdelingsdirektør
Hein Ib. Ferre

avdelingsdirektør
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