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

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, er Norges største organisasjon for ingeniører og 

teknologer med mer en 77 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-

/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse. 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift 30. juni 2006 nr. 859 om 

skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Videre er det foreslått å oppheve forskrift 7. oktober nr. 1109 

om hvilke utdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurdering etter lov om universiteter og 

høyskoler § 4-10. 

NITO støtter de foreslåtte endringene som gjør formålet med forskriften tydeligere samt innebærer en 

praktisk opprydding og forenkling i den eksisterende forskrift. De eneste reelle endringene etter vårt 

skjønn er at flere yrkesgrupper skal inn, etter- og videreutdanning som bygger på utdanninger omfattet 

av forskriften, skal inkluderes, og at utestengningens varighet økes fra tre til fem år. 

Vurderingskriteriene er blitt mer omfattende og etter vårt syn, tydeligere. NITO mener dette er positivt 

for systematisk arbeid med skikkethetsvurdering, ikke minst ute i praksisfeltet. 

Når det gjelder utestengelsestiden, er den foreslått økt til fem år. NITO er også positiv til dette 

forslaget, men mener at i tilfeller av grove skikkethetsmangler kunne utestengelsen med fordel vært 

enda lenger. 

Kunnskapsdepartementet påpeker i høringsbrevet at hensikten med forskriftsendringene er å rydde 

opp i regelverket og rette oppmerksomhet mot skikkethetsarbeid ved institusjonene. NITO mener det 

kan være flere grunner til at det opprettes få skikkethetssaker i dag og som ikke adresseres ved de 

foreslåtte endringene. 

Universitetene og høgskolene er i dag pålagt å dekke studentenes utgifter til advokat i forbindelse med 

en skikkethetssak. Det kan argumenteres for at saksbehandlingen i en skikkethetsvurdering ikke bør 

komme i noen særstilling sammenliknet med annen virksomhet utdanningsinstitusjonene er pålagt. 

Imidlertid kan det tenkes at bekymringer for advokatutgifter og merkostnader knyttet til en eventuell 

anke til domstolene dersom en student blir utestengt, bidrar til at det reises få skikkethetssaker. NITO 

mener derfor at man bør vurdere om Kunnskapsdepartementet, og ikke den enkelte 

utdanningsinstitusjonen, bør bære kostnadene.  
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I de tilfellene der det er reist spørsmål om en students skikkethet, er det NITOs erfaring at studenten 

slutter frivillig eller endrer atferd etter samtaler og veiledning før det blir en sak. NITO mener at det er 

avgjørende at en student som er uskikket blir oppdaget så tidlig som mulig i studieforløpet og at det 

bør presiseres i § 2 Formålet med skikkethetsvurdering at medstudenter, ansatte på studiestedet og 

alle som har med studenten å gjøre i praksisfeltet har et medansvar for å melde fra om bekymringer. 

Det kan imidlertid være vanskelig å avdekke om en student er skikket for yrket på høyskole eller 

universitet. En student kan være teoretisk dyktig og oppnå gode resultater ved eksamener og også gi 

inntrykk av faglig dyktighet ved praktiske laboratorieøvelser. Det er derfor viktig at praksisfeltet er 

bevisst sitt ansvar for å vurdere studentens skikkethet.  

Forholdene for studentene i praksis varierer både for de ulike utdanningene, og fra praksisplass til 

praksisplass. Skal praksisveilederne og andre ansatte som har kontakt med studentene bli trygg på å 

foreta skikkethetsvurderinger og gi gode og enhetlige tilbakemeldinger, trenges det formell 

kompetanse innen så vel veiledning som skikkhetsvurdering. Videre må det dyrkes en kultur på 

praksisstedet som tar praksisveiledning på alvor, og som forplikter et godt og konstruktivt samarbeid 

og god kommunikasjon mellom praksisfeltet og utdanningene.  

NITO mener at en formalisering av kompetansekravene til praksisfeltet og til praksisveilederne vil 

styrke praksisfeltet og gjøre det lettere for utdanningsinstitusjonene å tilby opplæring både i 

praksisveiledning og skikkethetsvurdering.  
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