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Forslag til endringer i forskrift om
skikkethet i høyere utdanning
Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å takke departementet for muligheten til å komme
med innspill på forslagene til endringer i forskrift om skikkethet i høyere utdanning. NSO har
lenge vært opptatt av skikkethet i høyere utdanning og synes det er positivt at
departementet nå foreslår at forskriften skal gjelde for flere utdanninger. Under vil vi komme
med kommentarer på enkelte paragrafer og endringer. Det som ikke kommenteres stiller vi
oss bak.
§ 1. Virkeområder
NSO stiller seg positive til endringene som er foreslått. Endringen til mer generelle punkter
åpner for at nye utdanninger også er inkludert under denne paragrafen.
For det andre stiller NSO seg positive til at departementet nå foreslår at også etter- og
videreutdanninger som bygger på alle nevnte utdanningen også skal omfattes av
skikkethetsforskriften.
§ 2. Formålet med skikkethetsvurdering
Det bør fremkomme i §2 at det er institusjonene som har ansvar for den løpende
skikkethetsvurderingen. I tillegg mener NSO at de faglige forutsetningene kan være tilstede
uten at studenten er skikket til yrket og at det er nettopp sistnevnte skikkehetsforskriften
skal ivareta. Derfor foreslår vi under i tillegg å fjerne ”studentenes faglige”.
Forslag:
Institusjonene har ansvar for den løpende skikkethetsvurderingen av alle studenter. Denne
skal foregå gjennom hele studiet og inngå i en helhetsvurdering av studentenes personlige
forutsetninger for å kunne fungere i yrket.
§ 6. Informasjon til studentene
Endringene foreslått stiller vi oss bak. Likevel mener vi at det er avgjørende at ansatte,
veiledere i praksis og studenter tilknyttet studiet får samme informasjon om
skikkethetsvurderinger og forskriften. Vi foreslår følgende: «(…)sørge for at alle studenter
,ansatte og praksisveiledere tilknyttet studiet får informasjon om reglene om
skikkethet(…)».
§ 7. Skikkethetsnemd
NSO mener det er viktig med en felles nasjonal opplæring for medlemmer av
skikkethetsnemdene, dette kan gjøres på ulike måter og vil bidra til å sikre lik praksis på de
ulike institusjonene.
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§ 8. Institusjonsansvarlig
NSO støtter at det skal være mulig å oppnevne flere enn en institusjonsansvarlig der det er
hensiktsmessig. Det må institusjonene selv vurdere. Videre mener vi at institusjonsansvarlig
ikke skal være en del av skikkethetsnemden og fatte vedtak. I tillegg mener vi da at
institusjonsansvarlig skal delta på de nasjonale opplæringene for medlemmer av
skikkethetsnemdene.
§ 9. Tvilsmelding
Ettersom den som leverer tvilsmeldingen ikke vurderes som en part i saken skal personen
kunne være anonym ovenfor den som tvilsmeldingen omhandler, men ikke ovenfor
institusjonsansvarlig og skikkethetsnemda. Institusjonsansvarlig sin jobb er å vurdere
tvilsmeldingen. Dersom den da skulle gå videre til skikkethetsnemda, opphøres denne
retten til å være anonym.
Forslag:
Den som leverer tvilsmelding regnes derfor som anonym ovenfor vedkommende
tvilsmeldingen omhandler, frem til behandlingen av saken går videre til skikkethetsnemda.
§ 12. Behandling i styret/institusjonens klagenemd
NSO stiller seg bak departementets forslag om å forlenge maksimal utestengelsesperiode
til fem år.
Vi er også enig i at det ikke skal åpnes for permanent utestengelse. Politiattest med
merknader kan ofte gi et mer konkret bilde og et mer vektig grunnlag for utestengelse over
flere år, enn en skjønnsmessig skikkethetsvurdering. Vi mener derfor det er mer legitimt at
merknader på politiattest kan føre til utestenging på livstid, enn et vedtak om at studenten
ikke er skikket. Vi ser derimot på det som problematisk at politiattest kun skal leveres hvert
tredje år og oppfordrer til økt hyppighet.
Andre forhold
Studentenes opplysningsplikt
NSO ønsker ikke å pålegge studentene ytterligere opplysningsplikt. Dersom politiattest,
eller pågående utestengelse ikke er til hinder for at de starter på utdanningen kan ikke
andre forhold gjøre dette.
Fullføring av påbegynt skikkethetssak hvis studenten slutter
NSO mener at pågående skikkethetssaker skal under alle omstendigheter fullføres. Videre
stiller vi oss bak arbeidsgruppens anbefaling om å innføre hjemmel for å kunne gi studenter
som søker om overflytting en bekreftelse på at det ikke er innledet en pågående
skikkethetssak mot studenten.
Ansvar for opplæring av praksisfelts veiledere
Veiledere i praksis har ansvar for å utsette studenten for situasjoner som fremmer
læringsutbytte, også de delene som omfatter studentens skikkethet. Praksis må styrkes
som arena for skikkethetsvurdering. Det skal være en umulighet for praksisveileder å melde
tvil om skikkethet uten å ha strøket studenten i praksis. Utdanningsinstitusjonen skal heller
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ikke kunne godkjenne praksis for så i etterkant opprette skikkethetssak for noe studenten
burde blitt strøket for i praksis.
Fordi praksis er en stor del av flere studier som er omfattet av forskriften er det essensielt at
de som ser og vurderer studentens interaksjon med barn og voksne i praksis har den
kunnskapen om skikkethet som skal til for at det skal være forsvarlig.
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