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ANMODNING OM UTTALELSE AV REGELVERKET FOR INNHENTING AV 
POLITIATTESTER FOR TEOLOGISTUDENTER 

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester anmoder Politidirektoratet om en uttalelse 
av hvordan regelverket for innhenting av politiattester for teologistudenter ved Universitetet i 
Oslo skal forstås.  
 
Universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd regulerer krav om politiattest for studenter 
ved universitet og høyskoler: 
 

"I studier der studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk 
undervisning eller praksisstudier, kan institusjonen kreve at studentene legger fram 
politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd, ved opptak til og underveis i 
studiet. I tillegg gjelder særlige regler om politiattest for bestemte typer yrkesutøving 
tilsvarende for studenter som deltar i praksisstudier eller klinisk undervisning".  

 
Etter bestemmelsen foreligger det to hjemmelsgrunnlag som gir universitet- og høyskoler 
grunnlag til å kreve at studenter på høyere utdanning skal fremlegge politiattest. Politiattest 
kan innhentes både i situasjoner hvor studenten kan komme i kontakt med mindreårige, og 
hvor studenten skal ha praksis eller klinisk undervisning i yrker som er underlagt bestemte 
krav om politiattest. 
 
For personer i tros- og livssynssamfunn som skal utføre oppgaver eller inneha tillitsverv der de 
vil ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige eller personer med utviklingshemming, 
følger krav om politiattest av trossamfunnsloven § 20. For de tilfeller teologistudenter skal ha 
praksis i tros- og livssynssamfunn i løpet av studiet, kan utdanningsinstitusjonen kreve at 
teologistudentene fremlegger politiattest med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 4-9 
første ledd andre setning jf. trossamfunnsloven § 20. 
 
Universitetet i Oslo har imidlertid lagt seg på en praksis hvor de krever at alle nye 
teologistudenter skal fremlegge politiattest med hjemmel i universitets- og høyskoleloven § 4-
9 første ledd andre setning jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd ved opptak til 
teologistudiene. Universitetet begrunner dette med at en del av studentene skal ha praksis i 
kommunale helse- og omsorgstjenester i løpet av studiet, og når de krever politiattest etter 
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det strengeste regelverket, risikerer ingen teologistudenter å måtte slutte underveis fordi de 
møter nye krav til politiattest som de ikke dekker.  
 
Enheten er av den oppfatning at Universitetet i Oslo ikke har hjemmel til å kreve at alle 
teologistudenter skal fremlegge politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første 
ledd ved opptak til studiet, når det ikke er gitt at alle studenter skal ha praksis hos aktører 
som yter kommunale helse- og omsorgstjenester.  
 
Universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd første setning presiserer at politiattest kan 
innhentes både "ved opptak til og underveis i studiet". Enheten vurderer det slik at det for de 
tilfeller hvor det er noen studenter skal ha praksis i yrker med mer omfattende krav om 
politiattest underveis i studiet, kan utdanningsinstitusjonen innhente ny politiattest for de 
aktuelle studentene når det er individualisert hvilke studenter som skal ha slik praksis. Dette 
gjelder for de studenter som omfattes av personkretsen i det aktuelle hjemmelsgrunnlaget 
med krav om politiattest. Universitetet i Oslos klage datert 06.09.2021 viser nettopp til at 
hvilken type praksis studenter skal ha, avklares underveis i studiet, og henger tett sammen 
med den faglige progresjonen for hver enkelt student.  
 
Videre vil enheten påpeke at en politiattest ikke kan benyttes for et videre formål enn det 
hjemmelsgrunnlaget tilsier. I universitets- og høyskoleloven § 4-9 andre ledd er det slått fast 
at personer som anses "uskikket til å delta i arbeid med pasienter, brukere, barnehagebarn, 
elever eller andre, kan utestenges fra praksisstudier eller klinisk undervisning hvor slik 
deltakelse må anses som uforsvarlig på grunn av den kontakten studenten får med disse i 
denne forbindelse". En politiattest som innhentes for teologistudenter og som har 
anmerkninger etter et strengere regelverk enn trossamfunnsloven § 20 jf. politiregisterloven § 
39, kan etter enhetens vurdering ikke benyttes for å utelukke teologistudenter fra å fullføre 
studiet. Vi viser i denne sammenheng til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 a som regulerer 
hvilke bestemmelser som gir yrkesforbud for å yte helse- og omsorgstjenester. Vi bemerker at 
de samme bestemmelsene vil fremvises på en barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39.  
 
Videre er det ønskelig at Politidirektoratet kommer med en uttalelse om teologistudenter faller 
inn under personkretsen i helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd. I denne 
sammenheng viser vil til at politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd 
gjelder for personer som skal "yte" tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Videre er 
det i § 5-4 femte ledd presisert at plikten til å kreve politiattest ikke omfatter personer som 
bare sporadisk yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og som i alminnelighet ikke 
vil være alene med pasienten eller brukeren.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 

 
 
Gunilla Engenes Hansen   
Juridisk rådigver   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent uten signatur. 
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Saksbehandler 
Gunilla Engenes Hansen 
Juridisk rådgiver 
Telefon: 47790499 
 
 
Vedlegg: Klage på vedtak om utstedelse av politiattester til teologistudenter ved UiO.   
   
 
 
Kopi til:  
Seksjon for opptak ved Universitetet i Oslo 
Postboks 1072 Blindern 
0316 Oslo  


	Anmodning om uttalelse av regelverket for innhenting av politiattester for teologistudenter

