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Høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift om 
skikkethetsvurdering i høyere utdanning 

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser til høringsbrev av 20.1.15 om forslag til 

endringer i nevnte forskrift. I høringsnotatet foreslår departementet følgende 

endringer: 

- Oppheve forskrift av 7.10.05 nr. 1109 og samle alle bestemmelser i 

skikkethetsforskriften. 

- Inkludere nye utdanninger som skal omfattes av forskriften, samt en utvidelse 

av videreutdanninger innen de utdanningene som omfattes av forskriften 

- Innføre en formålsbestemmelse med et mere konkret innhold 

- En utvidelse av maksimal utestengningsperiode på 5 år 

-  

I tillegg ber departementet om høringsinstansens syn på antall medlemmer i selve 

nemda, og om institusjonsansvarlige bør være fast medlem av nemda. 

 

Fylkesmannen vil først påpeke at høringsforslaget benytter benevnelsen 

førskolelærerutdanning. I samsvar med endringer i opplæringsloven og 

barnehageloven, må det stå barnehagelærerutdanning. 

 

Om endringene har Fylkesmannen i Nord-Trøndelag følgende betraktninger å 

komme med:  

 

1. Opphevelse av forskrift av 7.10.05 nr. 1109  

 Fylkesmannen støtter forslaget om å regulere hvilke utdanninger som 

skal være omfattet av skikkethetsvurdering i en forskrift. 

 

2. Nyere utdanninger og videreutdanninger: 

 Fylkesmannen støtter videre at alle foreslåtte nye utdanninger og 

videreutdanninger skal omfattes av forskriften. Dette fordi begrunnelsen 

for en skikkethetsvurdering er den samme som for de utdanningene 

som nå er omfattet. 

 

3. Ny formålsparagraf: 

 Fylkesmannen er enig i den foreslåtte endringen i formålsparagrafen 

som tydeliggjør hensynet til barn, pasienter, elever og andre brukere.  

 

 

4. Utestengelse fra utdanningen i inntil 5 år: 



 Fylkesmannen er enig i at det i særlig graverende tilfelle bør være en 

adgang til å utestenge en student for inntil 5 år. Denne utvidelsen vil 

trolig ha liten praktisk betydning, men det er et signal, og det kan ha en 

viss preventiv effekt.  

 

 

5. Sammensetning av nemda: 

 Fylkesmannen mener at nemda i dag har en fornuftig sammensetning. 

For å sikre en demokratisk, vel overveid og korrekt avgjørelse, finner vi 

det tryggest at nemda har flere medlemmer. Vi vil fraråde en 

sammensetning av nemda med to medlemmer. Innstillingene som 

nemda fatter, vil ha stor betydning for den dette gjelder. 

 

 Når det gjelder spørsmålet om det skal innføres en sentral 

bestemmelse om hvorvidt instituttansvarlige skal være medlem av 

nemda eller ikke, mener Fylkesmannen at dette er et forhold som den 

enkelte utdanningsinstitusjon må vurdere. 
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