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Svar på henvendelse om politiattest for teologistudenter 

Kunnskapsdepartementet viser til henvendelse 9. desember 2021 angående krav om 
politiattest for studenter på profesjonsstudiet i teologi. 
 
Regler om krav til politiattest for studenter følger av universitets- og høyskoleloven § 4-9 
første ledd. Etter bestemmelsen kan en institusjon kreve at studenter som kan komme i 
kontakt med mindreårige som en del av klinisk undervisning eller praksisstudier, legger fram 
politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. For bestemte typer yrkesutøving 
med krav til politiattest gjelder tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller 
klinisk undervisning. 
 
Noen lover inneholder krav om politiattest for bestemte typer yrkesutøving. Etter 
trossamfunnsloven § 20 kan tros- og livsynssamfunn kreve at personer som skal tilsettes, 
utføre oppgaver, eller inneha tillitsverv der de vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til 
mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal legge frem politiattest som nevnt i 
politiregisterloven § 39 første ledd. Dette gjelder tilsvarende for teologistudenter som deltar i 
praksisstudier. Utgangspunktet er dermed at institusjonen skal kreve at teologistudenter 
legger frem politattest etter denne bestemmelsen. 
 
En særlig problemstilling er når studenter, som en del av praksisstudier, kommer i kontakt 
med flere brukergrupper enn enn det som i utgangspunktet omfattes av den aktuelle 
profesjonslovgivningen. Som universitetet nevner er dette tilfelle for teologistudenter, som 
også kan ha praksis i blant annet kommunehelsetjensten. Når en student skal delta i 
praksisstudier eller klinisk undervisning hvor politiattest for yrkesutøvingen gjelder, må 
intitusjonen innhente tilsvarende politiattest som gjelder for yrket. For studenter som har 
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praksis i kommunehelsetjenesten vil det være aktuelt å se til helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 5-4 om krav til politiattest.  
 
I noen studier er ikke praksis eller klinisk undervisning en obligatorisk del av utdanningsløpet. 
Men studentene kan velge praksis eller klinisk undervisning i løpet av studiet. I et slikt tilfelle 
vil det etter departementets vurdering ikke foreligge tilstrekkelig grunnlag for å kreve 
politiattest ved opptak til studiet. Det følger av universitets- og høyskoleloven § 4-9 første 
ledd at politiattest skal legges frem "ved opptak til eller underveis i studiet". Dermed er det 
grunnlag for å hente inn politiattest også senere i studieløpet når praksisstudier blir aktuelt. 
 
Universitet opplyser om at de ved starten av studiet ikke vet hvilke studenter som skal ha 
praksis hvor. Universitetet har dermed ikke hjemmel til å kreve at samtlige studenter skal 
legge frem politiattest etter helse- og omsorgsloven § 5-4, og må heller innhente slik 
politiattest i løpet av studiet når universitetet vet hvilke studenter som skal ha praksis i 
kommunehelsetjenesten. Det er heller ikke nødvendig å anvende reglene om fornyet 
vandelskontroll etter forskrift om opptak til høgare utdanning § 6-5, da bestemmelsen bare 
gir hjemmel til å innhente nye eller oppdaterte opplysninger når det er sendt ut politattest 
tidligere.  
 
Med hilsen 
 
 
Lars Vasbotten (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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førstekonsulent 
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