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Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning  

Kunnskapsdepartementet fastsatte 31. januar 2007 forskrift om opptak til høyere utdanning 
(opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler.  
 
Forskriften ble senest oppdatert med endringer pr. 21. januar 2014, som trådte i kraft 1. 
februar 2014. I forbindelse med endringene i forskriftens kapittel 3, 4 og 7 ble det utarbeidet 
nytt rundskriv. Det vises til rundskriv av 21. januar 2014 F-01-14. Av dette rundskrivet 
fremgår det at merknader til kapittel 6 om politiattest ved opptak til høyere utdanning vil følge 
i eget rundskriv.  
 
Endringene i kapittel 6 om opptak til høyere utdanning trådte i kraft 1. februar 2014 og har en 
overgangsordning frem til 1. juni 2014. Reglene i kapittel 6 om politiattest ved opptak til 
høyere utdanning, tilføyd ved forskrift 18. november 2008 nr. 1351 (i kraft 1. januar 2009), 
vil følgelig frem til 1. juni 2014 gjelde parallelt med endringene fastsatt av departementet  
21. januar 2014.  
 
Kunnskapsdepartementet sendte den 10. juli 2013 forslag til endringer i lov av 1. april 2005 
nr. 15 om universiteter og høyskoler på høring. Et av forslagene gjaldt å legge ned 
politiattestnemnda og plassere saksbehandlingen i førsteinstans hos institusjonenes 
klagenemnd. Departementet har ennå ikke fremmet forslag om en slik lovendring for 
Stortinget. Pr dags dato er derfor universitets- og høyskoleloven § 4-9 femte ledd, jf. 
opptaksforskriften § 6-9 fortsatt gjeldende.  
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Kapittel 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning 
 
Til § 6-1 Generelt 
Første ledd: Denne bestemmelsen markerer at kravet om barneomsorgsattest kun gjelder 
utdanninger hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk 
undervisning eller praksisstudier, jf. lov om behandling av opplysninger i politiet og 
påtalemyndigheten av 28. mai 2010 nr. 16 (politiregisterloven) § 39. Politiattest etter 
sistnevnte bestemmelse kan bare brukes for å utelukke fysiske og juridiske personer fra 
stilling, aktivitet eller annen funksjon dersom utelukkelse kan forhindre at personer begår 
overgrep mot eller har skadelig innflytelse på mindreårige. Videre kan politiattest brukes 
dersom utelukkelse bidrar til å øke tilliten til at mindreårige tas hånd om av skikkede 
personer, jf. politiregisterloven § 37 første ledd nr. 4.  
 
Med mindreårig menes barn under myndighetsalder, det vil si under 18 år.  
 
Departementet legger til grunn at i de utdanningene hvor en student kan komme i kontakt med 
utviklingshemmede eller andre sårbare grupper, vil vedkommende også kunne komme i 
kontakt med mindreårige, slik at utdanningen er omfattet av kravet om barneomsorgsattest. 
Det vises til merknadene til § 6-1 annet ledd om politiattest etter profesjonslovgivningen.  
 
Bestemmelsen medfører at personer med anmerkninger på politiattesten kan være utelukket 
fra praksisstudier og klinisk undervisning på livstid fordi anmerkningen aldri vil bli slettet. 
Anmerkning på politiattesten fører imidlertid ikke automatisk til tap av rett til å delta i 
praksisstudier/klinisk undervisning, da nemnda skal vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.  
 
Om praksisstudier: Universitets- og høgskolerådet definerte ”praksisstudier” i forbindelse 
med kartlegging av disse i 2010, og da dreier det seg om eksterne praksisstudier: 
Praksisstudier kjennetegnes av at studenten for en tidsbestemt periode befinner seg i en 
situasjon hvor han/hun skal arbeide omtrent som en yrkesutøver. Kravene til oppgaver, 
omfang og utførelse vil være ulike avhengig av hvor i studieløpet studenten befinner seg. (…) 
Situasjonen er som oftest kjennetegnet av at praksisstudiene gjennomføres utenfor 
utdanningsinstitusjonens egen ramme, og at en fagperson på praksisstedet er veileder.” (fra 
UHRs brev om profesjonsutdanningene 22.6.08).  
 
Andre ledd: En rekke lover inneholder krav om politiattest for bestemte typer yrkesutøving, 
og disse kravene vil gjelde tilsvarende for studenter på utdanninger som fører frem til yrket.  
 
Dette gjelder blant annet: 

- lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 § 6-10 
- lov om helsepersonell mv. av 2. juli 1999 nr. 64 § 20 a 
- lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. nr. 61 § 10-9 
- lov om Den norske kirke av 7. juni 1996 nr. 31 
- lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 21. juni 2013 nr. 82. 

 
Helse- og lærerutdanning er de to store utdanningsområdene når det gjelder bruk av 
praksisstudier og klinisk undervisning for studentene. Disse utdanningene fører til yrker som 
er omfattet av profesjonslovgivning med krav om politiattest, som lov om grunnskolen og den 
vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. nr. 61 (opplæringslova) og lov om 
helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64 (helsepersonelloven). Begge lovene henviser i dag til 
politiregisterloven § 39, og begge har bestemmelser om at personer er utelukket fra yrket 
dersom han/hun er dømt for seksualforbrytelser. 
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Etter helsepersonelloven § 20a første ledd skal helsepersonell som skal yte helse- og 
omsorgstjenester til barn, fremlegge politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første 
ledd. Helsepersonell som skal yte helse- og omsorgstjenester til personer med 
utviklingshemming, skal fremlegge politiattest som viser om vedkommende er siktet, tiltalt, 
ilagt forelegg eller er dømt for brudd på overtredelse av straffelovens bestemmelser om 
seksualforbrytelser, jf. § 20a annet ledd. Overtredelsene skal anmerkes på en uttømmende 
politiattest, jf. politiregisterloven § 41 nr. 1. Plikten etter første og annet ledd omfatter ikke 
personell som bare sporadisk yter slike tjenester og som i alminnelighet ikke vil være alene 
med barn eller personer med utviklingshemming. Den som har vedtatt forelegg eller er dømt 
for seksualovertredelser er utelukket fra å yte helse- og omsorgstjeneste til barn eller personer 
med utviklingshemming. 
 
Etter opplæringslova § 10-9 må den som skal tilsettes fast eller midlertidig i grunnskolen eller 
i videregående skole, i musikk- og kulturskolen etter § 13-6, i skolefritidsordningen etter § 
13-7 eller for å gi leksehjelp etter § 13-7 a, legge fram politiattest med tilsvarende innhold 
som er nevnt i politiregisterlova § 39 første ledd. Kravet gjelder også for personer som skal 
tilsettes fast eller midlertidig i skoleliknende aktivitetstilbud. Skoleliknende aktivitetstilbud 
vil si aktivitetstilbud i regi av skoleeieren med tilknyting til skolen, og som har karakter av 
opplæring. Skoleeieren kan også kreve politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første 
ledd av andre personer som regelmessig oppholder seg i grunnskolen, i videregående skole 
eller i tilbud som nevnt i første ledd. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot 
mindreårige, kan ikke tilsettes fast eller midlertidig i grunnskolen eller i musikk- og 
kulturskolen, i skolefritidsordningen, for å gi leksehjelp eller i skoleliknende aktivitetstilbud 
som nevnt i første ledd. I andre tilfelle må konsekvensene av merknader på politiattesten 
vurderes konkret. 
 
Det vil også være andre utdanninger, utover lærer- og helseutdanninger, som har 
praksisstudier og klinisk undervisning. For eksempel teologiutdanning, som kvalifiserer for 
prestetjeneste i Den norske kirke og er i tillegg relevant for preste- og pastortjeneste i andre 
kirker og trossamfunn. Etter kirkeloven § 29 annet ledd kan lovbestemte organer i Den norske 
kirke kreve fremleggelse av barneomsorgsattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første 
ledd, av person som lønnet eller ulønnet skal tilsettes, utføre oppgaver eller inneha tillitsverv 
der vedkommende vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Av lovens 
kommentarer fremgår det at det vil være opp til det aktuelle organet å vurdere om det skal 
kreves fremlagt politiattest i det enkelte tilfellet. Kirkelige instanser har utarbeidet 
retningslinjer for praktiseringen av bestemmelsen i Den norske kirke. Etter retningslinjene 
kreves barneomsorgsattest fremlagt ved tilsetting. Her bør utdanningsinstitusjonene stille de 
samme krav som for yrkesutøvelsen, slik at utdanningsinstitusjonene ikke utdanner folk som 
mest sannsynlig ikke kan utøve yrket sitt når han/hun er ferdig med sin utdanning.  
 
Formålet med forskriftsendringene er å få et helhetlig system for politiattester. I den 
forbindelse er det viktig at kravene til politiattest for studenter ikke er strengere enn det som 
følger av profesjonslovgivningen. I utdanninger hvor studenten verken kommer i kontakt med 
mindreårige eller brukergrupper som er omfattet av profesjonslovgivningen, vil det heller ikke 
være anledning til å stille krav om politiattest etter universitets- og høyskoleloven og 
opptaksforskriften.  
 
Tredje ledd: Det er viktig å merke seg at det ikke er den enkelte utdanningsinstitusjon som 
skal ”bestemme” hvilke utdanninger som krever politiattest. Det den enkelte 
utdanningsinstitusjon skal vurdere, er om den enkelte utdanning de tilbyr, er omfattet av 
kravet i politiregisterloven § 37 første ledd nr. 4, eller av andre krav i profesjonslovgivningen.  
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I vurderingen av om utdanningen er omfattet av kravet om barneomsorgsattest i første ledd, er 
også forskriftens ordlyd; ”kan komme i kontakt med mindreårige” veiledende. Denne 
innebærer at i vurderingen av om et studium krever fremleggelse av politiattest, er det ikke 
nødvendig at studenten med sikkerhet vil komme i kontakt med mindreårige. Det er 
tilstrekkelig at det kun er en mulighet for at studenten i forbindelse med praksisstudier eller 
klinisk undervisning kan komme i kontakt med og i situasjoner med den mindreårige hvor 
overgrep kan finne sted. Det er imidlertid viktig å huske på at krav om politiattest er et 
inngripende tiltak ovenfor den enkelte. Det må derfor ikke stilles krav om politiattest i 
situasjoner hvor dette er åpenbart unødvendig. Dersom et studium ikke har praksis eller 
klinisk undervisning som en obligatorisk del av utdanningsløpet, vil kun en mulighet for at 
studenten velger praksisopplæring/klinisk undervisning i fremtiden ikke være tilstrekkelig for 
å avkreve politiattest ved opptak til studiet. Utdanningsinstitusjonene kan imidlertid kreve 
fremlagt politiattest av studenten dersom han/hun senere i utdanningsløpet bestemmer seg for 
å gjennomføre en praksisdel/klinisk undervisning hvor vedkommende vil kunne komme i 
kontakt med mindreårige. I vurderingen av om studiet er omfattet av kravet om politiattest er 
det viktig å også se hen til § 6-1 annet ledd. Videre kan det sees hen til forarbeidene til 
helsepersonelloven, Ot.prp. nr. 86 (2005-2006) Om lov om endringer i helsepersonelloven, 
sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover, punkt 2.6.5.3, hvor det blant annet sies: ” Det 
overordnende vurderingstema vil uansett ansettelsesforhold, være hvorvidt personellet ved 
utøvelsen av sitt arbeid kan komme i situasjoner med barnet eller den utviklingshemmede 
hvor seksuelle overgrep kan finne sted.”  
 
Fjerde ledd: Utover informasjon om politiattest i brev om tilbud om studieplass, er det opp til 
den enkelte institusjonen å vurdere hvordan de vil gi informasjon til studentene om studiene 
og om et eventuelt tilhørende krav om politiattest. Dette kan for eksempel formidles på 
nettsider og i studiekatalog. I alle tilfeller er det viktig at studenten, i forkant av at han/hun 
sender inn søknad om studieplass, er informert om at det er krav om å  levere politiattest.  
 
For studier som har opptak via Samordna opptak, skal informasjon om krav om politiattest for 
det enkelte studium være tilgjengelig på SOs nettsider.  
 
Brev om tilbud om studieplass må inneholde følgende punkter: 

• Identifikasjon av søker: Enten navn og fødselsnummer (11 siffer), eller fullt navn, 
folkeregistrert adresse og fødselsdato. Dersom tilbudsbrevet sendes søker per e-post 
må personnummeret utelates fra brevet.  

• Identifikasjon av studium: Hvilket studium vedkommende er tatt opp til. Det er ikke 
tilstrekkelig med kode for studium.  

• Identifikasjon av studiested: Navn på utdanningsinstitusjonen.  
• Hjemmel for krav om politiattest. For politiet er det tilstrekkelig at det i tilbudsbrevet 

vises til at studenten kan komme i kontakt med mindreårige og at politiattest derfor 
skal utstedes med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd andre 
setning, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning § 6-1 første ledd, jf. 
politiregisterloven § 39. Dersom det er aktuelt med utstedelse av politiattest 
tilsvarende som for det yrket studenten utdanner seg til, er det viktig at det i 
tilbudsbrevet henvises til de særlige regler om politiattest for bestemte typer 
yrkesutøving som gjelder tilsvarende for studenten jf. universitets- og høyskoleloven § 
4-9 andre ledd andre setning, jf. forskriften § 6-1 andre ledd. 

• Frem til 1. juni 2014 er det viktig for de utdanningsinstitusjonene som følger de gamle 
reglene om politiattest, å spesifisere dette i tilbudsbrevet som skal sendes til politiet. I 
dette brevet må de angi de tidligere hjemlene og formålene i §§ 6-2 - 6-4 
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Til § 6-2 Utstedelse av politiattest 
Politiregisterlovens formål er å bidra til effektiv løsning av politiets og påtalemyndighetens 
oppgaver, beskyttelse av personvernet og forutberegnlighet for den enkelte ved behandlingen 
av opplysninger. Av særlig interesse er lovens kapittel 7 om vandelskontroll og attester og den 
tilhørende forskrifts del 8 om vandelskontroll og akkreditering. Lovens kapittel 7 tar for seg 
blant annet utlevering av opplysninger, formål som berettiger bruk av politiattest, 
saksbehandlingsregler og taushetsplikt, mens forskriftens kapittel 8 tar for seg blant annet 
botid, ulike typer for politiattest og fornyet vandelskontroll.  
 
Frem til politiregisterloven trer i kraft 1. juli 2014 vil det være lov om strafferegistrering av 
11. juni 1971 nr. 52 (strafferegistrering) og dens bestemmelser om vandelskontroll og 
politiattest som vil være gjeldende.  
 
Til § 6-3 Tidspunktet for fremleggelse av politiattest 
Første ledd: Fristen for å sende inn politiattest etter første ledd er tre uker fra søker mottar 
tilsagn om plass ved en utdanning. Dette er lenger enn fristen som er satt for å motta 
utdanningsplassen. Til tross for behovet for rask avklaring av spørsmålet om eventuelle 
merknader på politiattesten, er det viktig å sette realistiske krav til studenten. Da politiet har 
en saksbehandlingstid på 14 dager, vil en kortere frist enn tre uker sannsynligvis bli oversittet, 
i og med at man også må regne med postgang.  
 
Andre ledd: Med fastsatt utdanningsstart i andre ledd menes utdanningsstart på den utdanning 
studentene har fått tildelt plass. 
 
Tredje ledd: Bestemmelsen gjelder søkere som blir tatt opp i suppleringsopptak enten i regi av 
Samordna opptak eller i regi av institusjonene selv. 
 
Til § 6-5 Fornyet vandelskontroll 
Frem til politiregisterloven trer i kraft 1. juli 2014 vil det være lov om strafferegistrering av 
11. juni 1971 nr. 52 og dens bestemmelser om vandelskontroll og politiattest som vil være 
gjeldende.  
 
I forarbeidene til politiregisterloven § 43 fremgår det av at man ikke har åpnet for fornyet 
vandelskontroll i form av utstedelse av fornyet politiattest med nærmere angitte 
tidsintervaller, jf. Prop. 114 L (2012-2013). I stedet gis brukerne av tidligere utstedt 
politiattest, det vil si utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere og lignende, adgang til å få 
utlevert nye opplysninger fra politiet i samsvar med hjemmelsgrunnlaget for utstedelse av den 
opprinnelige attesten. Bestemmelsen omhandler de tilfellene der politiattest tidligere er 
utstedt, men hvor brukeren av opplysningene, for eksempel en arbeidsgiver, i vårt tilfelle en 
utdanningsinstitusjon, har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger 
nye opplysninger av betydning for innholdet på politiattesten.  
 
Det er et grunnvilkår for å anvende denne bestemmelsen at personen det gjelder allerede har 
levert en politiattest. I tillegg må de nye opplysningene som eventuelt skal leveres, begrense 
seg til de straffbare forhold som kan utleveres i følge hjemmelsgrunnlaget for attesten. 
Dersom for eksempel hjemmelen er begrenset til seksuelle overgrep mot barn, kan ikke 
politiet gi opplysninger om eventuelle andre straffbare forhold. Bestemmelsen åpner for at 
arbeidsgiver/utdanningsinstitusjonen kan få opplysninger og ikke studentene, og er ikke ment 
å benyttes som en rutinemessig kontroll av alle ansatte/studenter osv. Det er derfor ikke 
adgang til å pålegge studentene en plikt til å innhente nye opplysninger.  
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Dersom det ikke foreligger nye opplysninger meddeles dette muntlig til brukeren og saken 
avsluttes.  
 
Ved bytte av studiested vil den nye utdanningsinstitusjonen være en ny bruker og kan kreve 
fremlagt en ny politiattest. Ved bytte til en utdanning som krever en annen type attest enn den 
opprinnelige, vil man måtte fremlegge ny attest i samsvar med det nye hjemmelsgrunnlaget. 
 
Som nevnt over er formålet med forskriftsendringene å få et helhetlig system for politiattester. 
I den forbindelse er det viktig at kravene til politiattest for studenter ikke er strengere enn 
profesjonslovgivningen. For eksempel har ikke helsepersonelloven og opplæringsloven 
særskilte regler om fornyet politiattest. Det vises her til brev til Kunnskapsdepartementet fra 
Justis- og beredskapsdepartementet (JD) datert 19. november 2013. Dette brevet var 
foranlediget av at Kunnskapsdepartementets ba om Justis- og beredskapsdepartementets syn 
på diverse problemstillinger vedrørende politiattester. Den ene problemstillingen omhandlet 
de tilfellene hvor praksisstedene krever politiattest som ikke er eldre enn tre måneder, 
uavhengig av at studenten ved studiestart har fremlagt politiattest med samme innhold. JD 
svarte at i de tilfellene der kravet til vandelskontroll ved praksis er sammenfallende eller 
mindre omfattende enn vandelskontrollen ved opptak, synes det ikke å være godt begrunnet at 
det utføres ny vandelskontroll når studenten skal ut i praksis. Det ble minnet om at 
begrunnelsen for innføring av vandelskontroll i ulike studier var nettopp at disse studentene 
vil gå ut i praksis og derved være i samme situasjon som de tilsatte. Det generelle kravet om 
at politiattester ikke skal være eldre enn tre måneder tar sikte på tilsettingssituasjoner i 
angjeldende institusjon. Dersom for eksempel en helsearbeider flyttes fra en avdeling til en 
annen avdeling innenfor samme institusjon, vil man ikke foreta ny vandelskontroll. JD mener 
at disse situasjonene kan sammenlignes med studenter som har praksis på ulike steder under 
utdanningen. JD er derfor av den oppfatning at det ikke bør foretas ny vandelskontroll i de 
nevnte tilfelle. At vandelskontrollen ved studiestart er tilstrekkelig, vil i tillegg være 
ressursbesparende for politiet, samtidig som det sparer studentene for å måtte be om nye 
attester en rekke ganger i løpet av studietiden. 
 
Politiet har anledning til å utlevere opplysninger av eget tiltak for kriminalitetsbekjempende 
og forebyggende formål. Det følger av straffeprosessloven § 61c nr. 5 og 6 at politiets 
taushetsplikt ikke er til hinder for å gi opplysninger når formålet er å forebygge 
lovovertredelser eller å hindre at virksomheten blir utøvd på en uforsvarlig måte. 
 
Til § 6-6 Følger av at politiattest ikke fremlegges 
 
Første ledd: Da det bare er søkeren/studenten selv som kan innhente politiattest og som vet 
hva politiattesten inneholder, er det nødvendig med en slik sanksjonsmulighet.  
 
Annet ledd: Dette er en snever unntaksbestemmelse som må praktiseres strengt. Unntak fra 
hovedregelen må begrunnes ut i fra forhold som ligger utenfor studentens kontroll og som 
han/hun ikke kan bebreides for.  Slike forhold må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og 
det må i vurderingen tas hensyn til sikkerheten til de mindreårige og andre sårbare gruppene 
reglene skal beskytte 
 
Til § 6-7 Følger av at studenten ikke kan delta i praksisopplæring/klinisk undervisning 
Her presiseres hovedkonsekvensen av at en student ikke får delta i praksisopplæring/klinisk 
undervisning. I praksis vil dette si at en student som fortsetter på en utdanning uten å delta i 
obligatorisk praksisopplæring/klinisk undervisning ikke vil kunne få vitnemål for fullført 
utdanning, med de konsekvenser dette vil få ved jobbsøking. Det at studenten ikke får delta i 
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praksisopplæring og klinisk undervisning kan også få konsekvenser som at studenten ikke får 
gå opp til eksamen i enkelte fag, fordi de obligatoriske arbeidskravene ikke er oppfylt. 
 
Til § 6-8 Behandling av politiattesten ved utdanningsinstitusjonen 
Første ledd: Det vises til universitets- og høyskoleloven § 4-9 sjuende ledd om studenters rett 
til advokatbistand i utestengingssaker. Studenten har rett til bistand fra sak er reist, jf. § 4-9 
femte ledd. I dette tilfellet må det være fra det tidspunkt fjortendagersfristen om uttalelse til 
nemnda starter å løpe. Utgiftene til advokatbistand dekkes av institusjonen.  
 
Annet ledd: Behandling av politiattest med merknader må underlegges forsvarlig 
saksbehandling. Institusjonen må sørge for at saken er så godt opplyst som mulig ved å 
innhente relevante dokumenter, som blant annet forelegg og dom. Institusjonen må også sørge 
for at studenten får mulighet til å kommentere merknaden på politiattesten.  
 
Institusjonens vurdering av merknaden på politiattesten er en konkret helhetlig vurdering av 
opplysningene om de forhold som ligger til grunn for politiattesten og typen av 
praksisopplæring/klinisk undervisning og øvrige forhold ved studenten og vedkommendes 
studiesituasjon.  
 
Tidagersfristen og fjortendagersfristen er absolutt av hensyn til studenten selv, men også av 
hensyn til pasienter, klienter osv.  
 
Tredje ledd: Etter politiregisterforskriften § 37-2 skal politiattesten oppbevares utilgjengelig 
for uvedkommende. Politiattesten kan oppbevares så lenge det er nødvendig for formålet med 
politiattesten, men ikke utover det tidspunkt vedkommende slutter i det studiet som ga 
grunnlaget for vandelskontroll. Politiattest som ikke lenger er nødvendig for formålet skal 
tilintetgjøres. Offentlige mottakere skal slette politiattesten i samsvar med 
politiregisterforskriften § 16-2 annet ledd nr. 2. 
 
Til § 6-9 Den nasjonale nemnda for politiattest  
Første ledd: Den nasjonale nemnda skal oppnevnes i henhold til universitets- og 
høyskoleloven § 4-9 femte ledd. I følge denne bestemmelsen er det departementet som 
oppnevner nemnda. Den skal ha fem medlemmer og to av disse skal oppnevnes etter forslag 
fra studentenes organisasjoner. Lederen må oppfylle kravene til lagdommer, det vil si at 
vedkommende må være norsk statsborger, ha fylt 25 år og ha juridisk embetseksamen med 
beste eller nest beste karakter, jf. domstolloven §§ 53 og 54 andre ledd. Det er viktig at det 
velges erfarne medlemmer til nemnda. 
 
Tredje ledd: Fireukersfristen nemnda har til å behandle saken er absolutt. Fristen er satt av 
hensyn til behovet både studenter, pasienter, klienter osv. har for en hurtig avgjørelse. 
 
Fjerde ledd: Nemndas vurdering skal være en helhetsvurdering der en ser på typen av 
praksisopplæring/klinisk undervisning (dvs. innholdet i opplæringen/undervisningen og 
hvilke grupper den retter seg mot) og opplysningene om de forhold som ligger til grunn for 
politiattesten. Det må også tas med i betraktning om studenten er ilagt forelegg, siktet tiltalt 
eller dømt. 
 
Dersom studenten fremlegger politiattest med merknader er han/hun utestengt fra 
praksisstudier/klinisk undervisning i tiden saken blir behandlet av nemnden. I avveiningen 
mellom hensynet til studenten og hans/hennes utdanningsløp og hensynet til sikkerheten til de 
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mindreårige og andre sårbare gruppene reglene skal beskytte, mener departementet at det 
sistnevnte veier tyngst.  
 
Til § 6-10 Taushetsplikt 
Det fremkommer av universitets- og høyskoleloven § 7-6 at bestemmelsene om taushetsplikt i 
forvaltningsloven §§ 13 til 13e gjelder for universiteter og høyskoler. For mer informasjon om 
fvl. § 13, henvises det til Veilederen til offentleglova side 78 til 82.  
 
Det minnes om at politiregisterloven trer i kraft 1. juli 2014 og at strafferegistreringsloven vil 
være gjeldende på noen punkter.   
 
Med hilsen 
 
 
 
Toril Johansson (e.f.)  
ekspedisjonssjef  

Natalina Rugstad 
rådgiver 

 
Vedlegg 
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Adressater: 
 
Universiteter og høyskoler 
Samordna opptak 
Utdanningsdirektoratet 
Fylkesmennene 
Fylkeskommunene 
Videregående skoler 
Elev- og studentorganisasjonene 
 
Kopi 
Universitets- og høgskolerådet 
Nettverk for private høyskoler 
Rådet for fylkeskommunale fagskoler 
Forum for fagskoler 
Lærerorganisasjonene 
Forskerforbundet 
Justisdepartementet 
Statens lånekasse for utdanning 
NAV 
VOX 
NOKUT 
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