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Organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO 

Henvisning til lovverk, plandokumenter og tidligere behandling i styret 
1. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, fastsatt 2006, sist revidert i 2016.   
2. Universitetsstyrets møte 20. juni 2016, V-SAK 10 om oppnevning av skikkethetsnemnd og 

institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. 

Hovedproblemstillinger i saken 
Revidert forskrift om skikkethetsvurdering fra 2016 åpner for å oppnevne flere enn én institusjons-
ansvarlig for skikkethetsvurdering. Denne endringen gir UiO mulighet for institusjonsansvarlige 
ved alle fakulteter som har studieprogram med krav til skikkethet. Dette vil sikre faglig nærhet i 
arbeidet med skikkethetsstaker og gjør det i tillegg mulig å skille rollen som institusjonsansvarlig 
fra rollen som leder i skikkethetsnemnda. Det opprettes også et nytt skikkethetsnettverk for å sikre 
erfaringsdeling og kompetanseutvikling på skikkethetsfeltet.  

Konsekvenser for økonomi, bemanning og lokaliteter 
AF vil gi støtte til nettverket og bistå fakultetene på alle trinn i behandlingen av denne typen saker.   

FORSLAG TIL VEDTAK: 
a) Universitetsstyret slutter seg til den nye organiseringen av skikkethetsarbeidet ved UiO. 

b) For utdanninger hvor det etter universitets- og høyskoleloven skal foregå skikkethetsvurdering, 
gis fakultetet selv fullmakt til å oppnevne institusjonsansvarlig og eventuell stedfortreder i tråd 
med forskrift om skikkethetsvurdering. Forskrift om endring av forskrift om studier og 
eksamener vedtas i tråd med forslaget. 

c) Etter hvert som fakultetene oppnevner sine egne institusjonsansvarlige, overtar de ansvaret fra 
nåværende institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, professor Kristin M. Heggen. 
Hennes funksjonsperiode avsluttes senest 1. april 2018. 

 

 

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe 
universitetsdirektør      Hanna Ekeli 

avdelingsdirektør 

 
Vedlegg: Fremleggsnotat med to vedlegg.  
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Organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO 

UiO har i 2016-2017 drøftet organiseringen av skikkethetsarbeidet ved UiO. Utdanningskomiteen 
ba i juni 2016 om at organiseringen av skikkehetsarbeidet ble gjennomgått, og det ble nedsatt en 
arbeidsgruppe hvor alle de involverte fakultetene samt Avdeling for fagstøtte deltok.  

Arbeidsgruppen leverte en rapport som ble behandlet i utdanningskomiteen 28. mars 2017 og i 
dekanmøtet 19. april 2017.  Noen av punktene i arbeidsgruppens forslag ble videre drøftet med 
enkelte av fakultetene, og det er den samlede behandlingen som ligger til grunn for forslaget til ny 
organiseringen av skikkethetsarbeidet som dette notatet gjør rede for.  

Bakgrunn 
Kunnskapsdepartementet fastsatte forskrift om skikkethetsvurdering i 2006. UiOs erfaringer med 
forskriften og skikkethetsarbeidet de siste 10 årene har dannet utgangspunktet for arbeidet med å 
se på UiOs interne organisering av skikkethetsarbeidet på nytt. Samtidig kan det også synes som 
om antallet særskilte skikkethetssaker er økende. UiO har derfor behov for en tydeligere 
organisering og arbeidsdeling internt når det gjelder hele skikkethetsfeltet ved UiO.  

Følgende studier ved UiO har krav til skikkethetsvurdering:  

• MED: klinisk ernæring og medisin 
• MN: farmasi 
• OD: odontologi og tannpleie 
• SV: psykologi (profesjon) 
• TF: teologi (profesjon)  
• UV: lektorprogrammet, praktisk-pedagogisk utdanning og spesialpedagogikk 

 

Skikkethetsarbeidet er todelt. Den løpende skikkethetsvurderingen pågår gjennom hele studiet, 
mens den særskilte skikkethetsvurderingen iverksettes når det kommer tvilsmelding om en 
students skikkethet. UiO skal sikre en robust, etterrettelig og riktig behandling av de særskilte 
skikkethetssakene. Det gjelder både den faglige delen av arbeidet og den forvaltningsmessige delen.  

Ny organisering av skikkethetsarbeidet 
På bakgrunn av arbeidsgruppens arbeid samt innspill fra utdanningskomiteen, dekanmøtet og 
dialog med enkeltfakulteter, legges det opp til følgende modell for organisering av skikkethets-
arbeidet ved UiO: 
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Nye institusjonsansvarlige på hvert fakultet 
Hittil har UiO hatt én institusjonsansvarlig for hele universitetet, og denne har vært oppnevnt av 
universitetsstyret. Vi foreslår nå at det innføres institusjonsansvarlig(e) ved hvert av fakultetene 
som har studier underlagt skikkethetsvurdering. Fakultetene selv vurderer hvilken rolle/person de 
mener best kan ivareta oppgavene som institusjonsansvarlig og stedfortreder, samt hvor lang 
oppnevningsperioden bør være. For fakulteter med flere studier underlagt skikkethetsvurdering, 
kan det oppnevnes flere institusjonsansvarlige.  

Å ha flere institusjonsansvarlige ved UiO vil senke sårbarheten i skikkethetsarbeidet og samtidig 
bidra til bedre fordeling av arbeidsbelastning i behandlingen av særskilte skikkethetssaker. Vi 
anbefaler at styret delegerer til fakultetene å oppnevne sine institusjonsansvarlige, og at det også 
oppnevnes stedfortredere. Delegasjonsfullmakten innarbeides som del av forskrift om studier og 
eksamener ved UiO, jf. forslag til endringsforskrift i vedlegg 2.  

Dagens institusjonsansvarlige for skikkethetsvurdering, professor Kristin M. Heggen, er oppnevnt 
for perioden til og med 30. juni 2019. Etter hvert som fakultetene oppnevner egne institusjons-
ansvarlige, vil imidlertid disse ta over hennes ansvar. Når alle fakultetene har oppnevnt sine egne 
institusjonsansvarlige, trengs det ikke lenger en institusjonsansvarlig på UiO-nivået. Avslutning av 
funksjonsperioden for dagens institusjonsansvarlige er derfor inkludert i vedtaksforslaget. 
Professor Kristin M. Heggen fortsetter som leder for skikkethetsnemnda.  

Skikkethetsnettverk opprettes 
Det opprettes et skikkethetsnettverk ved UiO. Nettverket blir en arena for erfaringsdeling for 
fakultetene som har studieprogram med krav til skikkethetsvurdering. Medlemmer i nettverket er 
institusjonsansvarlige ved fakultetene. Fakultetene kan velge å la seg representere av flere enn bare 
institusjonsansvarlig/stedfortreder i nettverket. Fakultetene selv vurderer deltakelse i nettverket.  

Avdeling for fagstøtte utarbeider forslag til mandat for skikkethetsnettverket og legger dette fram 
for Utdanningskomiteen til diskusjon. Oppgaver som er tenkt gitt skikkethetsnettverket er blant 
annet å utforme forslag til felles maler og rutiner for arbeidet med skikkethet og å legge til rette for 

Tvilsmelding

Kan leveres av alle, jf. 
§9 i forskrift om 

skikkethetsvurdering.

Forslag til felles maler 
og rutiner for 

skikkethetsarbeid 
utarbeides i 

skikkethetsnettverket.
AF er sekretær.

Institusjonsansvarlig(e) 
ved fakultetene

Ansvars- og 
arbeidsbeskrivelse, jf. §§ 6 

og 10 i forskrift om 
skikkethetsvurdering.

Fakultetene oppnevner 
institusjonsansvarlige og 
stedfortredere, jf. § 8 i 

forskrift om 
skikkethetsvurdering. 

Institusjonsanvarlig er 
medlem i 

skikkethetsnettverket.
AF er sekretær.

AF bistår ved behov.

Skikkethetsnemnda

Oppnevnes av styret, 
jf. § 7 i forskrift om 

skikkethetsvurdering.
AF er sekretær.

Leder for 
skikkethetsnemnda.

Den sentrale 
klagenemnd

Fatter vedtak i saker 
som fremmes av 

skikkethetsnemnda, 
jf. § 12 i forskrift om 
skikkethetsvurdering.

AF er sekretær.
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erfaringsdeling for alle sider ved arbeidet med skikkethet. Avdeling for fagstøtte blir sekretær for 
nettverket.  

Skikkethetsnemnda 
Skikkethetsnemndas sammensetning og ledelse endres ikke. Leder i skikkethetsnemnda blir nå en 
egen rolle, som med den nye organiseringen skilles fra rollen som institusjonsansvarlig.  

Kort gjennomgang av saksgang i særskilte skikkethetssaker 
Den generelle saksgangen i behandlingen av saker om skikkethet fremkommer av forskrift om 
skikkethetsvurdering, Kunnskapsdepartementets rundskriv til forskriften samt de generelle 
saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.  

Saksgangen kan kort oppsummeres slik:  

1. Tvilsmelding mottas av institusjonsansvarlig ved det aktuelle fakultetet.  
2. Institusjonsansvarlig vurderer om tvilsmeldingen er begrunnet eller ubegrunnet. Ubegrunnede 

tvilsmeldinger registreres mottatt, men saken avsluttes. 
3. Finner institusjonsansvarlig at tvilsmeldingen er begrunnet, skal studenten varsles. Her starter 

den særskilte skikkethetsvurderingen.  
4. Det holdes samtaler med alle studenter det meldes tvil om. Alle innkallinger og samtaler 

referatføres. Det skal framgå hvilke avtaler som inngås om avslutning av saken eller om utvidet 
oppfølging og veiledning. Fakultetene har ulike rutiner for hvordan dette arbeidet organiseres.  

5. Ved behov kan praksisperioder utsettes fra tvilsmelding er mottatt til etter at utvidet 
oppfølging og veiledning er avsluttet, eller til saken er ferdigbehandlet. 

6. I saker hvor det er åpenbart at utvidet oppfølging og veiledning ikke er egnet til å hjelpe 
studenten, kan saken oversendes skikkethetsnemnda uten at det er gitt et slikt tilbud.  

7. Dersom institusjonsansvarlig finner at utvidet oppfølging og veiledning ikke har medført 
nødvendig endring og utvikling hos studenten, oversendes saken til skikkethetsnemnda.  

8. Skikkethetsnemnda behandler saken og vurderer om saken er godt nok opplyst til å fremmes 
for den sentrale klagenemnda, eller om det er behov for ytterligere dokumentasjon eller tiltak.  

9. Skikkethetsnemnda treffer ikke vedtak, men utarbeider en innstilling til klagenemnda som 
vurderer hvorvidt studenten er skikket eller ikke, samt foreslår lengde på 
utestengingsperioden. 

10. Saken fremmes for Den sentrale klagenemnd, som fatter vedtak i saken. Det er klagenemnda 
som avgjør om studenten er skikket eller ikke samt lengde på utestengingsperioden.    

11. Studenten har anledning til å påklage vedtaket til den nasjonale Felles klagenemnd.  

Forslag til vedtak 
a) Universitetsstyret slutter seg til den nye organiseringen av skikkethetsarbeidet ved UiO. 

b) For utdanninger hvor det etter universitets- og høyskoleloven skal foregå skikkethetsvurdering, 
gis fakultetet selv fullmakt til å oppnevne institusjonsansvarlig og eventuell stedfortreder i tråd 
med forskrift om skikkethetsvurdering. Forskrift om endring av forskrift om studier og 
eksamener vedtas i tråd med forslaget. 

c) Etter hvert som fakultetene oppnevner sine egne institusjonsansvarlige, overtar de ansvaret fra 
nåværende institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering, professor Kristin M. Heggen. 
Hennes funksjonsperiode avsluttes senest 1. april 2018.  

Vedlegg 
1. Forslag til organisering av skikkethetsarbeidet ved UiO, rapport fra arbeidsgruppen oppnevnt 

av utdanningskomiteen 14. juni 2016.  
2. Forslag til forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.  
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Vedlegg 2 – 5. desember 2017 

1 

 

Utkast til forskrift om endring i forskrift om studier og 
eksamener ved Universitetet i Oslo 
Fastsatt av universitetsstyret [dato] med hjemmel i lov 1. april 2005 om universiteter og høgskoler § 4-
10 samt forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 8. 

I 

I forskrift 20. desember 2005 nr. 1798 om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo gjøres 
følgende endringer:  

§ 9, nytt sjuende ledd skal lyde:  

(7) For utdanninger hvor det etter UH-loven av 1. april 2005 skal foregå skikkethetsvurdering, 
oppnevner fakultetet selv en institusjonsansvarlig i tråd med forskrift om skikkethetsvurdering.  

Øvrige endringer:  

I § 9 skal nåværende sjuende ledd bli åttende ledd.  

I § 9 skal nåværende åttende ledd bli niende ledd.  

I § 9 skal nåværende niende ledd bli tiende ledd.  

II 

Endringene trer i kraft umiddelbart.  
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