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Hei 
 
 
I høringsnotatet ifm endring av UH-loven står følgende å lese om digitale politiattester: 
 
Digitale politiattester  
 
Politiet har innført digitale politiattester, og dette har ført til utfordringer for institusjonene når det 
gjelder verifisering av politiattestene. Den ordningen politiet har innført, innebærer i dag at 
studenten mottar politiattesten i sin digitale postkasse, skriver den ut på papir, og deretter leverer 
den til institusjonen. Ordningen innebærer en risiko for at politiattesten kan bli endret/forfalsket, før 
den blir innlevert til institusjonen. Dersom institusjonen ønsker å verifisere politiattesten, må de be 
studenten møte opp fysisk og logge seg inn på sin digitale postkasse, for å vise frem attesten til 
institusjonen digitalt. En slik fremgangsmåte for verifisering er tungvint og krevende, spesielt siden 
det er stort antall studenter som skal levere politiattester, og verifisering bør skje for alle 
politiattestene som leveres. For å sikre at de politiattestene som blir levert til institusjonene er 
autentiske, mener departementet at det bør åpnes for en løsning som gjør det mulig for studentene 
å levere politiattestene elektronisk.  
 
Kravet om politiattest gjelder for de som blir tatt opp til et studieprogram, og de får normalt tre uker 
på seg til å levere inn politiattesten. Attesten skal da leveres til utdanningsinstitusjonen. Samordna 
opptak er ikke ansvarlig for å innhente politiattester, men informasjon om krav om politiattest skal 
gå frem av tilbudsbrevet om studieplass. Utdanningsinstitusjonene kan kreve at politiattester som er 
utstedt og signert digitalt, leveres til institusjonen i digital form. Dette forutsetter at politiattestene 
er digitalt signerte pdf-filer, for å sikre verifisering av politiattestene. Det er studenten selv som skal 
legge frem attesten for utdanningsinstitusjonen ved opplasting i Studentweb eller en lignende 
applikasjon i FS.  
 
En politiattest med merknader vil inneholde sensitive personopplysninger, og i dag foreligger verken 
lovhjemmel eller konsesjon som tillater opplasting av politiattester til Studentweb i FS. Kravet om 
politiattest er hjemlet i universitets- og høyskoleloven § 4-9, men det er ikke presisert i denne 
bestemmelsen at politiattesten kan behandles elektronisk.  
 
Det fremgår av personvernforordringens artikkel 10 at behandlingen av opplysninger om straff krever 
hjemmel i nasjonal lov.  
 
Departementet foreslår derfor en lovhjemmel i universitets- og høyskoleloven som tillater at digitale 
politiattester kan lastes opp elektronisk i studieadministrative systemer. 
 
Ved UiA leverer ca 1000 studenter politiattest hver høst, og omfanget gjør at vi har vurdert flere 
måter å digitalisere dette på, bl.a. robotisering. Dette har vi imidlertid vurdert som et komplisert 
prosjekt, og vi ser for oss at en integrasjon ville være en klart bedre løsning her. 
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Departementets forslag gir ingen føringer for hvilket format digitale politiattester skal ha. Dersom 
løsningen omfatter håndtering av _dokumenter_, vil dette være noe som forenkler bestilling og 
levering for søker/student, men for institusjonene vil det antakelig medføre en mer tungvinn måte å 
håndtere attestene på, i og med at de da må søkes fram, åpnes og manuelt registreres som lisens. 
Det ville det derfor være en fordel om attesten kunne foreligge i form av _data_ som kunne la seg 
håndtere i en WS eller lignende.  
 
Siden dette er en problemstilling som vil være den samme for alle institusjoner som tilbyr 
utdanninger som krever politiattest, ville det være en stor fordel med en felles løsning her. En 
uheldig situasjon vil være om flere institusjoner forsøker å lage sine egne lokale løsninger for dette, 
for så at det kommer en felles løsning seinere.  
 
Så derfor: Finnes det noen planer for KDTO om en felles integrasjonsløsning for dette? Om ikke: Kan 
vi sette det på dagsorden som diskusjonssak på neste møte i Planleggingsgruppa? 
 
  
-- 
Hilsen Dag Olav 
 
  
 
  
 
  
 
 


