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Høringssvar — Forskrift om register for utestengte studenter (RUST) 

Vi viser til mottatt høringsnotat og har noen kommentarer til § 1 om virkeområde. 

Vedtak som skal omfattes av forskriften 
I første ledd nevnes hvilke vedtak som skal registreres i RUST, herunder opptakskarantene, 
utestenging på bakgrunn av grovt forstyrrende eller klanderverdig opptreden eller fusk og 
utestenging med grunnlag i skikkethetsvurdering. Vi registrerer at informasjon om falske 
dokumenter eller politianmeldelser ikke er nevnt. 

Det fremgår av Prop. 59 L (2013-2014) s. 27 at det ikke er hensiktsmessig å legge inn 
informasjon om falske dokumenter og politianmeldelser i RUST fordi slike vedtak ikke har en 
tidsangivelse for når saken vil anses som avsluttet slik det f. eks gjør ved utestengingsvedtak. 
Dette innebærer at informasjon ikke slettes automatisk ved periodens slutt, og at institusjonene, 
SO og NOKUT selv må sørge for å slette denne informasjonen manuelt i RUST. Departementet 
mener at slike vedtak ikke bør registreres i RUST slik registeret er i dag. 

NOKUT er innforstått med at informasjon om falske dokumenter og politianmeldelser ikke kan 
deles i RUST per i dag, men vi ønsker å presisere behovet for en eventuell utvidelse av RUST 
slik at det i fremtiden kan legges inn i RUST. Vi mener at det er svært viktig med en gjensidig 
informasjonsutveksling vedrørende falske dokumenter, for hvis dette ikke kan skje gjennom 
RUST vil ikke slik informasjon bli delt på grunn av taushetsplikten. Konsekvensen er at 
institusjoner kan gi opptak til studenter som har blitt politianmeldt av NOKUT eller at NOKUT 
godkjenner en søknad fra en søker som er blitt politianmeldt av en institusjon. Dette kan hindres 
ved en effektiv informasjonsutveksling via RUST. Det anmodes derfor at det arbeides for en 
løsning som på sikt gjør det mulig å legge inn informasjon om falske dokumenter og 
politianmeldelser i RUST. 

Informasjon som er nødvendig for virksomheten 
I annet ledd står det at informasjon i RUST skal gjøres tilgjengelig for NOKUT når informasjonen 
er nødvendig for deres virksomhet. Det er ikke videre utdypet hva som menes med dette. Slik 
som RUST fremstår i dag er ikke informasjonen nødvendig for vår virksomhet. Vi har ikke 
mandat til å fatte noen av vedtakene det er henvist til, og det er heller ikke av betydning for 
NOKUTs vurdering hvorvidt søker har fått utestengelsesvedtak eller karantene fra å søke opptak 
til studier. 
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NOKUTs godkjenning kan brukes på arbeidsmarkedet, og vi kan ikke avvise en søknad på 
bakgrunn av at vedkommende er utestengt eller har fått karantene. Informasjonen i RUST, slik 
det er foreslått i høringsnotatet, vil derfor ikke ha særlig betydning for NOKUTs 
godkjenningsarbeid på utlandssiden. 

Avsluttende kommentarer 
NOKUT har for øvrig ingen ytterligere kommentarer til høringsnotatet og utkast til forskrift. 
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