
Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda 

Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda Skikkethetsvurdering er regulert i lov av 1. april 2005 om  
universiteter og høyskoler § 4—10 og i forskrift av 30. juni 2006 om skikkethetsvurdering i høyere  
utdanning. Etter forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning § 7 skal Universitetsstyret selv  
oppnevne skikkethetsnemnd ved institusjonen. Dette innebærer at myndigheten ikke kan delegeres.  
Funksjonsperioden for nåværende nemnd utløper 30.6.2022, og Universitetsstyret må dermed oppnevne en  
ny skikkethetsnemnd. Av forskriften § 7 annet ledd, fremgår det at medlemmer oppnevnes for tre år av  
gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år.  

FORSLAG TIL VEDTAK:  
Universitetsstyret vedtar at følgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda: 

• Faglig leder:
o Trine Waaktaar, professor ved Psykologisk institutt og visedekan for studier ved Den

samfunnsvitenskapelige fakultet
• Faglig studieleder:

o Kristine Stadskleiv, førsteamanuensis og faglig studieleder ved institutt for
spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

Til: Universitetsstyret 
Fra: Universitetsdirektøren 

Sakstype: Vedtakssak 
Møtesasksnr: V-sak 31/22 
Møtenr: 4/22
 Møtedato: 21. juni 2022 
Notatdato: 9. juni 2022 
Arkivsaksnr: 2008/14503 
Saksbehandler:  Bjørn Engeset 

Styresak 
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• Representanter for praksisfeltet 
o Halvard Johannessen, førsteamanuensis ved Det Teologiske fakultet.  
o Liv Mathiesen, førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet. 
• Representanter for faglærerne: 

o Kjetil Retterstøl, professor ved Institutt for medisinske basalfag.  
o Anne Rønneberg, førsteamanuensis og avdelingstannlege ved Institutt for klinisk odontologi 

ved Det odontologiske fakultet. 
• Studentrepresentanter: 

o Sigve Næss Røtvold, student på ved lektorprogrammet på UV 
o Elisabeth Hoksmo Olsen, student ved lektorprogrammet på UV. 

• Ekstern representant: 
o Advokat og partner Christian Fredrik Galtung, Cms Kluge Advokatfirma AS 

Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01.07.2022– 30.06.2023, øvrige medlemmer for perioden 
1.07.2022 – 30.06.2025 

 

 
Arne Benjaminsen  
universitetsdirektør 
 
                                                                                                 Hanna Ekeli 
                                                                                             studiedirektør 
 
 
Vedlegg: Fremleggsnotat av 09.06.2022 med vedlegg 
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Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda ved UiO 
Ved Universitetet i Oslo skal skikkethetsvurdering foretas innenfor flere utdanninger: farmasi, psykologi, 
medisin, odontologi, tannpleie, klinisk ernæring, teologi, spesialpedagogikk, lektorutdanningen og praktisk 
pedagogisk utdanning, jf. forskrift av 30. juni 2006 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. 

Etter forskriften skal Universitetsstyret selv oppnevne en skikkethetsnemnd ved institusjonen. Dette 
innebærer at myndigheten ikke kan delegeres.  
 
Funksjonsperioden for nåværende nemnd utløper 30.6.2022 og Universitetsstyret må dermed oppnevne en ny 
skikkethetsnemnd.                                                                                   
 
Nemnda består i dag av: 

Faglig leder  Trine Waaktaar, professor ved Psykologisk institutt og visedekan for 
studier ved Den samfunnsvitenskapelige fakultet   

Faglig studieleder Gerke Doetjes, professor og prodekan ved Det 
utdanningsvitenskapelige fakultet 

Representanter for praksisfeltet Elisabeth Tveito Johnsen, førsteamanuensis ved Det teologiske 
fakultet 

Liv Mathiesen, førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

Representanter for faglærerne Kjetil Retterstøl, professor ved Institutt for medisinske basalfag, Det 
medisinske fakultet 

Anne Rønneberg, førsteamanuensis og avdelingstannlege ved 
Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet 
 

Fra: Universitetsdirektøren 
Til: Universitetsstyret 

 

Møtesaksnr: V-sak 31/22 
Møtedato: 21. juni 2022 
Notatdato: 9. juni 2022 
Arkivsaknr: 2008/14503 

Saksbehandler: 
Bjørn Engeset 
 

Fremleggsnotat 
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Studentrepresentanter 
 

Frida Rasmussen (lektorprogrammet) 

Adrian Leander Skagen (masterstudiet i rettsvitenskap) 

 

Ekstern representant Advokat Christian F. Galtung, Cms Kluge Advokatfirma AS 

 
 
Kriteriene for sammensetning i nemnda er fastsatt i forskriften § 7. Av bestemmelsens første ledd fremgår 
det at nemnda skal bestå av: 

• en faglig leder for avdeling eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller 
sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon 

• en faglig studieleder for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende 
funksjon 

• to representanter fra praksisfeltet 
• to faglærere 
• to studentrepresentanter 
• en ekstern representant med juridisk embetseksamen 

 
Av forskriftens§ 7 annet ledd, fremgår det at medlemmer oppnevnes for tre år av gangen. 
Studentrepresentantene oppnevnes for ett år. Faglig leder for avdeling eller fakultet eller tilsvarende 
funksjon, er nemndas leder. 
 
Det fremgår av Kunnskapsdepartementets rundskriv F-07-16 til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere 
utdanning at medlemmene kan bare sitte i nemnda så lenge de oppfyller kravene i bestemmelsen. 
Sammensetningen må gjenspeile bredden i utdanningene som er underlagt skikkethetsvurdering. Det er 
anledning til å gjenoppnevne sittende medlemmer.  
 
Videre følger det av ovennevnte rundskriv: Hvis det foreligger særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til et medlems upartiskhet, skal medlemmet ikke delta i saksbehandlingen, jf. forvaltningsloven § 6 
andre ledd. Det at man tidligere har vært saksbehandler i den aktuelle saken medfører ikke i seg selv at man 
automatisk blir inhabil 
Kunnskapsdepartementet sendte primo 2015 ut et høringsnotat med forslag til endringer i forskrift 30. juni 
2006 nr. 859 om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (skikkethetsforskriften). I notatet fremgår det at: 
«Styret oppnevner en ansatt ved institusjonen som institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. 
Institusjonsansvarlig kan oppnevnes blant skikkethetsnemndas medlemmer».  

Med andre ord, har Kunnskapsdepartementet vurdert at det som det klare utgangspunkt er uproblematisk at 
inst.ansvarlig også er medlem av Skikkethetsnemnda. 

Fakultetene med utdanninger som omfattes av skikkethetsvurdering har fått anledning til å foreslå 
medlemmer til nemnda.  
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Studentparlamentet har i brev av 8. juni foreslått studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda.  
 
Advokat Christian Fredrik Galtung som er mangeårig eksternt medlem av Skikkethetsnemnda, har sagt seg 
villig til en ny periode som eksternt medlem av nemnda. 
 
Om kjønnsbalanse i offentlige utvalg, følger det av likestillingsloven § 13 første ledd bokstav d: «Har 
utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire», hvilket universitetsdirektøren har 
hensyntatt i forslagene nedenfor: 
 
 
Universitetsdirektøren foreslår i tråd med forslagene fra fakultetene og Studentparlamentet at 
følgende personer oppnevnes som medlem av Skikkethetsnemnda:  
 

Faglig leder  Trine Waaktaar, professor ved Psykologisk institutt og visedekan for 
studier ved Den samfunnsvitenskapelige fakultet.  
Waaktaar har vært leder for Skikkethetsnemnda siden 2020. Hun har 
også vært utdanningsleder og nestleder ved Psykologisk instiutt, med 
ansvar for hele profesjonsprogrammet.   

Faglig studieleder Kristine Stadskleiv, førsteamanuensis og faglig studieleder ved 
institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige 
fakultet. Hun sitter p.t. i skikkethetsutvalget ved instituttet for 
spesialpedagogikk og bistår instituttleder Ona Bø Wie som er 
instituttets institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering. 

Representanter for praksisfeltet 
Halvard Johannessen, førsteamanuensis ved Det Teologiske fakultet. 
Johannessen er praksisleder for profesjonsstudiet i teologi. 

Liv Mathiesen, førsteamanuensis ved Farmasøytisk institutt, Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Mathiesen har siden 2019 
vært medlem av Skikkethetsnemnda. 

 

Representanter for faglærerne Kjetil Retterstøl, professor ved Institutt for medisinske basalfag.  
Retterstøl har siden primo 2019 vært medlem av Skikkethetsnemnda. 
Han har god kjennskap til både profesjonsstudiet i medisin og 
masterprogrammet i klinisk ernæring.  
 
Anne Rønneberg, førsteamanuensis og avdelingstannlege ved 
Institutt for klinisk odontologi ved Det odontologiske fakultet 
Rønneberg er klinikksjef for Klinikk for allmenn odontologi barn. 
Rønneberg har siden 2019 vært medlem av Skikkethetsnemnda. Hun 
har siden 2019 fungert som institusjonsansvarlig for 
skikkethetsvurdering ved Det odontologiske fakultet. 
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Studentrepresentanter 
 

Sigve Næss Røtvold (f. 1999) er student på ved lektorprogrammet på 
UV. I tillegg til å ha vært styreleder i UV-revyen, sitter han nå i 
driftsstyret på Ruseløkka skole. Han har også erfaring som 
lærervikar.  
 
Elisabeth Hoksmo Olsen (f. 1999) er student på 4. året ved 
lektorprogrammet på UV. Hun har relevant erfaring fra blant annet 
lektorprogrammet, lærervikariater og flere år hos 
læringsteknologiselskapet Learnlink. Ellers har hun vært styreleder 
for studentpuben Traugots Kjeller i 2 år, er leder av Venstrealliansen 
og har sittet i Studentparlamentet på UiO og Velferdstinget i Oslo og 
Akershus. 

Ekstern representant Advokat og partner Christian Fredrik Galtung, Cms Kluge 
Advokatfirma AS.  
Galtung har omfattende erfaring innenfor fagområdene offentlig 
sektor, tvisteløsning, mekling og prosedyre, samt innehar møterett for 
Høyesterett. Han har mangeårig erfaring som medlem av 
Skikkethetsnemnda. 

 
 
Medlemmene av Skikkethetsnemnda oppnevnes for perioden 1.07.2022 – 30.06.2025. 

Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01.07.2022– 30.06.2023. 

 

Med hilsen 
 
Arne Benjaminsen   
universitetsdirektør 

Hanna Ekeli 
studiedirektør 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  
Notat av 22. mars til fakultetene som har utdanninger omfattet av skikkethetsvurdering 
Notat av 19. april fra Det teologiske fakultet 
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Notat av 20. april fra Det odontologiske fakultet  
Notat av 3. mai Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Notat av 5. mai fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
Notat av 18. mai fra Det medisinske fakultet  
Notat av 19. mai fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Brev av 8. juni fra Studentparlamentet  
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning                                                                                 
Rundskriv F-07-16: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 
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