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Høring – forslag til endring av forskrift 10. oktober 2005 nr. 1191 om opptak 
til universiteter og høyskoler – kap. 6 om kravet til politiattest 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 15.01.2007 om ovennevnte. 
 
Gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler inneholder i kap. 6 allerede 
bestemmelser om krav om politiattest ved opptak til visse typer høyere utdanning. Det 
gjelder lærerutdanning, førskolelærerutdanning, trenerutdanning, utdanning til visse 
typer kirkelige stillinger (kateketutdanning, kirkevergeutdanning, 
menighetssekretærutdanning) mv. 
 
Forslaget om at ovennevnte opptaksforskrift kap. 6 om politiattest skal utvides til å 
gjelde de aller fleste (20 av 27 utdanninger) som er opplistet i helsepersonelloven § 48, 
innebærer en særdeles betydelig økning av utdanninger hvor studenten må framvise 
politiattest. 
 
Kunnskapsdepartementet ber særlig om høringsinstansenes syn på om politiattest skal 
kreves til utdanninger som fører fram til samtlige av de yrkene som er opplistet i 
helsepersonelloven § 48 der det blir tilbudt høyere utdanning i Norge. 
 
Etter Fornyings- og administrasjonsdepartementets oppfatning må iallfall de av de 
opplistede utdanninger i helsepersonelloven § 48 som tar sikte på yrker hvor 
vedkommende yrkesutøver sjelden yter helsehjelp til barn eller personer med 
utviklingshemming og hvor yrkesutøveren i alminnelighet ikke vil være alene med barn 
og personer med utviklingshemming (jf. ordlyden i helsepersonelloven § 20 a – krav til 
politiattest), unntas fra krav om politiattest. Det gjelder for eksempel farmasøyter. 
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Vi er imidlertid også av andre grunner betenkt over dette forslaget om særdeles 
omfattende utvidelse av de utdanninger hvor det skal kreves politiattest. Først og 
fremst fordi det sannsynligvis vil ha som konsekvens at det vil skje ytterligere 
omfattende utvidelser av de typer utdanninger hvor det vil bli krevd politiattest. Hvis for 
eksempel kravet om politiattest gjennomføres for psykologutdanning, vil neste skritt 
antakelig være å få gjennomført samme krav om politiattest ved all presteutdanning osv. 
Disse konsekvensene vil for øvrig medføre svært mye ekstraarbeid for myndighetene 
(politiet) mv. I denne forbindelse poengteres at kravet til politiattest jo kommer i tillegg 
til krav om (ny) politiattest for ferdig utdannende før tilsetting i stilling som nevnt bl.a. i 
helsepersonelloven § 20a. 
 
Konklusjon 
Etter Fornyings- og administrasjonsdepartementets oppfatning bør kravet om 
politiattest være begrenset til typer av utdanning som utelukkende eller i det vesentlige 
tar sikte på stillinger hvor yrkesutøveren skal yte helsehjelp eller annen hjelp/tjeneste 
til barn eller personer med utviklingshemming, og hvor yrkesutøveren ofte er alene 
med barn eller personer med utviklingshemming. 
 
For de øvrige typer utdanning bør det etter vår oppfatning være tilstrekkelig at det i 
brosjyrer mv. om utdanningen og på annen måte blir gitt klar informasjon til studenten 
(før oppstart av studiene) om at det kreves politiattest som nevnt ved tilsetting i en del 
av de stillingene som utdanningen tar sikte på. 
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