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Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning - høringssvar 

Det vises til forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. 
 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold har følgende kommentarer til høringsutkastet: 
 
§ 1. Virkeområde 
Det foreslås at § 1 nr. 2 også skal omfatte spesialistgodkjenning slik at bestemmelsen vil lyde 
som følger:  
 
«Utdanninger som fører frem til yrker der det kreves autorisasjon eller spesialistgodkjenning etter 
lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell § 48».  
 
Videre foreslås det at § 1 andre ledd også omfatter masterutdanninger slik at bestemmelsen vil 
lyde slik:  
 
«I tillegg skal det foretas skikkethetsvurderinger i master-, etter- og videreutdanninger som bygger 
på ovennevnte utdanninger». 
 
§ 2. Formålet med skikkethetsvurdering 
Høgskolen i Buskerud mener at det ikke bør stå «faglige og personlige», da dette kan være 
motsigende i forhold til vurderingskriteriene. 
 
Det foreslås at bestemmelsen lyder som følger: 
 
«Skikkethetsvurdering skal avdekke om studenten har de nødvendige forutsetninger for å kunne 
utøve yrket. En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk eller psykisk helse, rettigheter og 
sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre studenten vil komme i kontakt 
med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket.» 
 
 
 
 



§ 6. Informasjon til studentene 
De foreslås at det tilføyes at informasjon om skikkethetsvurdering også bør inngå i studieplanen 
ved at siste setning kan lyde: 
 
Informasjon om skikkethetsvurdering må også fremkomme i brev om tilbud om studieplass, samt i 
studieplanen. 
 
Ny §. Informasjon til ansatte og praksisfeltet 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold mener at det bør utformes en ny bestemmelse om 
utdanningsinstitusjonenes plikt og ansvar for å gi tilstrekkelig informasjon om 
skikkethetsvurdering til ansatte og praksisfeltet. 
 
Forslag til ordlyd: 
 
Den enkelte utdanningsinstitusjon har plikt til å gi tilstrekkelig og relevant informasjon om krav 
om skikkethetsvurdering til relevante ansatte og praksisfeltet. Ved studiestart skal 
utdanningsinstitusjonen sørge for at alle relevante ansatte og praksisfeltet får informasjon om 
reglene om skikkethetsvurdering etter universitets- og høyskoleloven og denne forskriften.  
 
§ 7. Skikkethetsnemnd 
Det foreslås at det tilføyes et fjerde ledd som lyder:  
 
Institusjonsansvarlig skal delta ved skikkethetsnemndas møte. 
 
§ 9. Tvilsmelding 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold mener det er viktig at studenter kan være anonyme overfor 
den studenten det er meldt tvil om.  
 
Forslag til ordlyd i § 9 første ledd: 
 
«Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til institusjonsansvarlig. Den som leverer 
tvilsmelding, regnes ikke som part i saken. Studenter som leverer tvilsmelding vil være anonym 
overfor den studenten det meldes tvil om.» 
 
§ 11. Behandling i skikkethetsnemnda 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold mener det er viktig at studenten også utestenges fra alle andre 
utdanninger som er underlagt skikkethetsvurdering. Vi mener videre at disse sakene skal i 
behandles i institusjonens klagenemnd, og ikke i styret. 
 
Følgende ordlyd foreslås derfor i § 11 tredje ledd: 
 

«Nemnda lager en innstilling til institusjonens klagenemnd med en vurdering av hvorvidt studenten 
er skikket eller ikke, hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle 
utdanningen og alle andre utdanninger som er underlagt skikkethetsvurdering, samt lengden på 
utestengingsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få gjenoppta utdanningen. Uenighet 
i nemnda skal begrunnes og fremgå i innstillingen. 

Det foreslås at det tilføyes et fjerde ledd som lyder: 
 
Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak er reist i 
skikkethetsnemnda. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen i samsvar med lov om universiteter 
og høyskoler § 4-8 femte ledd. 
 



 
 
 
Språklige merknader 

 Det bør benyttes enten «frem» eller «fram» i hele forskriften. 
 

 
         
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Anne Fængsrud Catrine Schøne Brodwall 
studiedirektør juridisk rådgiver 
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