
 Vedlegg til høringsbrev av 15.10.14  

 

Forslag om forskrift om endringer i forskrift om opptak til  

høyere utdanning  

 
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2007 med hjemmel i lov 1. april 2005 

nr.15 om universiteter og høyskoler § 3-6, § 3-7 og § 4-9, jf. delegeringsvedtak 7. oktober 

2005 nr. 1107.  

 

Forslagene er markert med fet skrift og med stryk. 

 

Det foreslås følgende endring i § 6-8:  

 

§ 6-8.Behandling av politiattesten ved utdanningsinstitusjonen med merknad 

 

(1) Dersom det fremgår av en politiattest at studenten har slik merknad som nevnt 

under § 6-1, skal utdanningsinstitusjonen straks underrette om den rett studenten har 

til bistand i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-9 sjuende ledd. 

 

(2) Søkere eller studenter plikter å fremlegge dokumentasjon om forhold som 

ligger til grunn for politiattesten, herunder utskrift av siktelse, tiltale, forelegg 

og dom. Søker eller student som ikke fremlegger slik dokumentasjon, har ikke 

rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier ved den aktuelle 

utdanningen. 

(3) Utdanningsinstitusjonen skal snarest mulig og senest innen ti dager etter at 

politiattesten er mottatt all dokumentasjon i saken foreligger, sende politiattesten til 

den nasjonale nemnda som er opprettet i henhold til institusjonens klagenemnd, jf. 

lov om universiteter og høyskoler § 4-9 femte ledd. Med politiattesten skal det følge en 

oversikt over innhold og veiledning i den kliniske undervisningen/praksisstudier og en 

uttalelse om hvorvidt studenten bør utelukkes fra å delta i denne. Studenten skal 

samtidig få kopi av institusjonens uttalelse til nemnda med vedlegg, og gis fjorten 

dagers frist til å uttale seg til nemnda. 

(4) Institusjonens klagenemnd skal behandle saken snarest mulig, og senest 

innen fire uker etter at saken er mottatt fra utdanningsinstitusjonen. 

Studenten har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier 

ved den aktuelle utdanningen før institusjonens klagenemnd har fattet vedtak i 

saken. 

(5) Nemnda skal med bakgrunn i forholdene ved den kliniske undervisningen 

og praksisstudiene ved den aktuelle utdanningen, og opplysningene om de 

forhold som ligger til grunn for politiattesten, vurdere om hensynet til 

pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre skal føre til at studenten 

skal utestenges fra klinisk undervisning eller praksisstudier.  

(6) Nemnda kan innkalle studenten til møte dersom det anses nødvendig for å 



få saken tilfredsstillende opplyst. 

(7) Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette er klageinstans 

for nemndas vedtak. 

 

(8) For oppbevaring av politiattest vises det til politiregisterforskriften § 37-2. 

 

§ 6-9 oppheves. Nåværende § 6-10 blir § 6-9. 

 
 

§ 9-4.Overgangsregler for reglene om politiattest 

Saker om merknader på politiattest som kommer inn til 

utdanningsinstitusjonen før 1. januar 2014 oversendes Den nasjonale nemnda 

for politiattest for behandling. Etter dette tidspunktet skal nye saker behandles 

av institusjonens klagenemnd som første instans. Klager som kommer inn til 

studiestedet på vedtak fattet av Den nasjonale nemnda for politiattest skal 

oversendes nemnda for ny vurdering før klagen behandles av Felles 

klagenemnd.Reglene i kapittel 6 om politiattest ved opptak til høyere utdanning, 

tilføyd ved forskrift 18. november 2008 nr. 1351 (i kraft 1. januar 2009), gjelder også 

etter at endringene fastsatt av Kunnskapsdepartementet 21. januar 2014 har trådt i kraft. 

Overgangsordningen gjelder frem til 1. juni 2014. 

Se midlertidig forskrift 20. mars 2014 nr. 341 om politiattest ved opptak til høyere 

utdanning. 

 


