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Høring  -  Krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell
Høringsuttalelse fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Vi viser til høringsnotat om krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell.

Utdannings- og forskningsdepartementet har følgende merknader.

Når det gjelder fremstillingen av lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringslova) og lov om frittståande skolar (friskolelova) kommer det ikke tydelig
nok frem i høringsnotatet at lovene ble endret 17. juni 2005, slik at det ble innført krav
om politiattest også i videregående opplæring (jf. side 10 i høringsnotatet). Videre

fremgår det ikke tydelig av høringsnotatet at det følger av opplæringslova og
friskolelova at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, ikke kan bli
tilsatt i grunnskolen.

Av opplæringslova § 10-9 følger:

Den som skal tilsetjast i grunnskolen,  må leggje fram politiattest. Attesten  skal vise om
vedkommande er sikta,  tiltalt  eller dømd for  seksuelle overgrep mot barn.  Personar som er
dømde  for seksuelle overgrep  mot barn,  kan ikkje bli tilsette i grunnskolen.

Kommunen kan krevje politiattest  etter første leddet  også for andre  personar som
regelmessig  oppheld  seg i grunnskolen.

Den som skal tilsetjast i vidaregåande skole, må leggje fram politiattest. Attesten  skal vise
om vedkommande er sikta,  tiltalt eller dømd  for seksuelle overgrep.

Departementet gir nærmare forskrifter.

Av friskolelova § 4-3 følger:
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Den som skal tilsetjast i ein grunnskole godkjend etter lova her, må leggje fram politiattest.
Attesten skal vise om vedkommande er sikta, tiltalt eller dømd for seksuelle overgrep mot
barn. Personar som er dømde for seksuelle overgrep mot barn, kan ikkje bli tilsette.

Styret kan krevje politiattest etter første ledd også for andre personar som regelmessig
oppheld seg i grunnskolen.

Den som skal tilsetjast  i ein  vidaregåande skole godkjend etter lova her, må leggje fram
politiattest. Attesten skal vise om vedkomande er sikta, tiltalt eller dømd for seksuelle
overgrep.

Departementet kan gi nærare forskrifter.

Vi vil videre gjøre oppmerksom på at bestemmelsene i tidligere forskrift om politiattest
ved opptak til høgre utdanning er opphevet (jf. sidene 10, 11 og 25 i høringsnotatet).

Bestemmelsene vedrørende politiattest ved opptak til høyere utdanning er videreført i
ny forskrift av 10. oktober 2005 nr. 1191 om opptak til universiteter og høyskoler.
Forskriftens kapittel 6 om politiattest ved opptak til høyere utdanning trådte i kraft 10.
oktober 2005, forskriften for øvrig trer i kraft 1. januar 2006. Det er ingen materielle
endringer i bestemmelsene om politiattest ved opptak til høyere utdanning, kun
tekniske endringer i forhold til ny lov om universiteter og høyskoler.

På side 25 i høringsnotatet avsnitt 6.7.3 annet ledd skal det stå "Utdannings- og
forskningsdepartementet" (ikke Undervisnings- og forskningsdepartementet som det
står i høringsnotatet). Fra 1. januar 2006 endrer departementet navn til
Kunnskapsdepartementet.

I samme  avsnitt vil vi gjøre oppmerksom på at ved ny lov av 1. april 2005 nr. 15 om
universiteter og høyskoler (som trådte i kraft 1. august 2005) ble det lagt til at det kan
kreves politiattest også underveis i studiet, jf. side 10 i høringsnotatet. Samme
bemerkning gjelder for side 7 i høringsnotatet avsnitt 3.1 annet ledd, dvs. at det kan
kreves fremlagt politiattest ved opptak til, eller underveis i studiet. Vi viser til
universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd:

I studier  der studenter kommer i kontakt med pasienter,  klienter, barnehagebarn, elever eller
andre som del av klinisk undervisning  eller praksisopplæring,  kan det kreves at studentene
legger frem politiattest ved opptak  til, eller underveis i studiet.

Så langt forslaget om krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell bevisst
forholder seg til krav om politiattest som følger av annen lovgivning, herunder bl.a.
opplæringslova og friskolelova, har vi ikke ytterligere merknader.

Med hilsen

Bodil Marie Olsen
underdirektør
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