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Høringssvar - forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 
utdanning 

 
Ved Høgskolen i Østfold har det vært lagt opp til en intern prosess med bred involvering. 
Høringssvaret er sammenfattet nedenfor.  
  
 
Generelt  
Høgskolen i Østfold har merket seg at høringsnotatet har videreført lojalitetsperspektiver i gjeldende 
forskrift, der fokuset er på UH-sektorens lojalitet til studenten som fremtidig profesjonsutøver. 
Høgskolen i Østfold vil understreke viktigheten av at lojaliteten bør dreies over til brukere (barn/ 
voksne) av tjenestene som de fremtidige profesjonsutøverne yter, og at dette i større grad 
synliggjøres i lovverket.  
 
Høgskolen i Østfold støtter forslaget om at det innføres en formålsparagraf.  
 
 
Etter- og videreutdanning 
Høgskolen i Østfold stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget om å inkludere etter- og videre-
utdanninger for de aktuelle utdanningene.  
 
Utdanning i pedagogikk bør omfattes av forskriften. De som fullfører denne utdanningen vil være 
kvalifisert til å søke stillinger der de skal jobbe med sårbare grupper. Likeledes bør utdanning i 
Arbeids- og velferdsfag omfattes av forskriften. Arbeids- og velferdsvitere skal jobbe med sårbare  
og utsatte grupper i samfunnet. Utdanningen bør vurderes etter vurderingskriteriene for helse- og 
sosialfagutdanningene. 
 
Det er allikevel grunn til å påpeke at det også foreligger noen utfordringer knyttet til det å inkludere 
etter- og videreutdanninger: 
 

 Potensiell rolle- og ansvarskonflikt mellom UH-institusjonen og EVU-studentens arbeidsgiver 
blant annet knyttet til den store satsingen på etter- og videreutdanning av lærere innenfor 
Kompetanse for kvalitet de neste 10 årene. 
 

 Økte kostnader til drift av etter- og videreutdanning ved UH-institusjonene.  
 

 Etter- og videreutdanningstilbudene er av ulik varighet og organisering. Kortere etter- og  
videreutdanningstilbud vanskeliggjør en skikkethetsvurdering av studentene.  

 
 
 
 



 
Informasjon til studentene 
Høgskolen i Østfold er skeptisk til innføring av informasjonsplikt om skikkethetsvurdering allerede i 
tilbudsbrevet til studentene. Dette kan skape unødig uro og bekymring i studentgruppen. 
Informasjon om skikkethet bør fortsatt gis ved studiestart, hvor det blir gitt utførlig informasjon om 
vurderingen og hvor studentene har mulighet til å få besvart spørsmål. 
 
 
Sammensetning av nemnda  
Dagens sammensetning av skikkethetsnemnda sikrer en faglig tyngde i nemnda, som vil kunne endre 
seg ved færre medlemmer. En bredt sammensatt nemnd vil også kunne oppveie for deler av det 
uttrykte opplæringsbehovet av nemndas medlemmer. 
 
 
Institusjonsansvarlig 
Høgskolen i Østfold støtter forslaget om at det kan oppnevnes flere institusjonsansvarlige og 
muligheten for å kunne oppnevne en stedfortreder. Etter vår vurdering bør det vurderes det det skal 
være to institusjonsansvarlige ved den enkelte institusjon. Dette for å kvalitetssikre arbeidet når det 
kommer tvilsmeldinger.  
 
 
Behandling i styret/institusjonens klagenemnd og utestengingsperiode 
Som nevnt innledningsvis viderefører høringsnotat og tilhørende forslag til forskriftsendringer 
lojalitetsperspektivet til studenten som framtidig profesjonsutøver. Dette preger med stor sann- 
synlighet også behandling av skikkethetssakene i styret/institusjonens klagenemnd.  
 
Ved i større grad å skifte lojaliteten over til brukerne (barn/voksne) av tjenestene som de fremtidige 
profesjonsutøverne yter, vil man trolig få skiftet fokus både ved utredning og behandling av saker. 
 
Med brukerne i sentrum støtter Høgskolen i Østfold at utestengingsperioden økes fra 3 til 5 år. 
 
 
Register for informasjonsutveksling om utestengte studenter (RUST) 
Høgskolen i Østfold støtter forslaget om at informasjonsutveksling om utestengte studenter 
gjøres gjennom RUST. 
 
 
Andre forhold – Praksisfeltet 
Forslaget om at det skal formaliseres at utdanningsinstitusjonenes har ansvar for opplæring av 
praksisfeltet synes fornuftig.  
 
Med tanke på alle de enheter og ansatte praksisfeltet består av er det imidlertid flere praktiske 
utfordringer med dette. En slik ordning vil kunne føre til systemisk segmentering av ulikheter mellom 
profesjonsutdanninger og institusjoner, jf. dagens ulike finansieringsordninger for praksis. 
 
 
Behandling av skikkethetssaker 
Høgskolen i Østfold ønsker å understreke behovet for at den enkelte institusjon får et klart ansvar for 
å opprette/oppnevne et «veiledningskorps» som skikkethetsansvarlige kan benytte ved utvidet 
veiledning og oppfølging. Dette kan være en gruppe fagansatte ved institusjonen som får spesiell 
opplæring i skikkethetsvurderinger og som har et utvidet ansvar der en student tilbys forsterket 
oppfølging og veiledning. Dette for å øke kompetansen i dette ved den enkelte institusjon. 
 
 
Med hilsen  
 
Beth Linde Frode Willy Skogmann 
Studie- og forskningsdirektør Juridisk rådgiver 
 


