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Rutiner ved mottak av politiattest
Ved lov om endringer i universitets- og høyskoleloven 20. juni 2014 nr. 55 ble § 4-9 som regulerer
utestengelse av studenter grunnet straffbare forhold endret. Med virkning fra 1. januar 2015 er den
nasjonale nemnda for politiattester lagt ned, og den enkelte utdanningsinstitusjons klagenemnd skal være
førsteinstans for behandling av saker om politiattest med merknader. Felles klagenemnd vil fortsatt være
nasjonal klageinstans. Fra og med årets opptak vil derfor rutinene ved mottak av politiattest med merknad
være følgende;
I.

Fakultetet/instituttet:
a. Det enkelte fakultet/institutt har ansvar for mottak av politiattest ved de utdanninger
hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller
praksisstudier.
i. Søkere som får tilbud om plass og har merknad på politiattesten som er relevant
for opptak til vedkommende utdanning, skal sende politiattesten innen 3 uker, jf.
forskrift om opptak til høyere utdanning § 6-3 (1).
ii. Søkere som får tilbud om plass ved slike utdanninger og ikke har merknad på
politiattesten plikter å fremlegge politiattesten senest ved fastsatt
utdanningsstart. jf. forskrift om opptak til høyere utdanning § 6-3 (2).
iii. Informasjon om krav om politiattest må fremkomme i brev om tilbud om
studieplass.
b. Ved mottak av politiattest med merknad skal fakultetet/instituttet straks oversende
denne til juridisk rådgiver ved Utdanningsavdelingen som vil foreta den videre
saksbehandlingen på vegne av fakultetet/instituttet.
c. Fakultetet/instituttet skal gi en oversikt over innhold og veiledning i den kliniske
undervisningen/praksisstudier og en uttalelse om hvorvidt studenten bør utelukkes fra å
delta i denne.
i. Uttalelsen skal signeres av dekan/instituttleder.
ii. Ved behov for ytterligere opplysninger i saken vil juridisk rådgiver fremlegge
dokumentasjon for fakultetet/instituttet, jf. punkt II c.
iii. Oversikten og uttalelsen skal oversendes til juridisk rådgiver snarest mulig og
senest 7 dager etter at fakultetet/instituttet har mottatt de nødvendige
opplysninger i saken.

II.

Juridisk rådgiver ved Utdanningsavdelingen:
a. Studenten skal straks underrettes om retten til bistand av advokat dekket av institusjonen
etter statens satser, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-9 (7), jf. § 4-8 (5).
b. Innhente all nødvendig dokumentasjon for å opplyse saken. Studenten har selv ansvar for å
bidra til opplysning av saken ved å fremlegge dokumentasjon om forhold som ligger til
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grunn for merknadene på politiattesten, jf. forskrift om opptak til høyere utdanning § 6-8
(2).
c. Oversende opplysninger i saken til fakultetet/instituttet slik at de har grunnlag for å gi sin
uttalelse til hvorvidt de mener at studenten bør utelukkes fra å delta i den kliniske
undervisningen/praksisstudier, jf. punkt I c.
d. Snarest mulig og senest innen ti dager etter at all dokumentasjon i saken foreligger, sende
politiattesten til institusjonens klagenemnd.
i. Studenten skal gis kopi av uttalelsen til nemnda med vedlegg, og gis 14 dagers
frist til å uttale seg til nemnda.
III.

Klagenemnda:
a. Sekretær for Klagenemnda vil forberede saken for nemnda.
b. Klagenemnda skal behandle saken snarest mulig, og senest innen fire uker etter at saken
er mottatt.
c. Nemnda skal med bakgrunn i fakultetets/instituttets oversikt over 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 utestenges fra klinisk
undervisning eller praksisstudier.

Det bes om at Institutt for helsefag, Institutt for sosialfag, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett
og spesialpedagogikk og Institutt for barnehagelærerutdanning følger denne prosedyren ved mottak av
årets politiattester.
Spørsmål vedrørende mottak av politiattester for årets opptak kan rettes til Tonje Ravndal ved
Utdanningavdelingen.

Med vennlig hilsen

Bjarte Hoem
fung. utdanningsdirektør

elektronisk godkjent

Saksbehandler: Tonje Ravndal, tlf.: 51 83 32 04
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