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Høring - forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering
i høyere utdanning
Det teologiske Menighetsfakultet har i flere år vært en pådriver for at presteutdanning skal
komme inn under forskriften for skikkethetsvurdering. Derfor ønsker vi de endringene som
høringsnotatet gjør rede for velkommen. Vi har i denne utdanningen vært henvist til de to
arenaer for skikkethetsvurdering som er tilgjengelig utenfor forskriften:
- Praksisstudier som ikke blir vurdert til bestått. Men også her har studenten rettigheter
knyttet til muligheten for ny praksis.
- Veiledning på grunnlag av observasjoner og bekymringsmeldinger, der studenter kan
få råd og tilskyndelser om å velge en annen utdanning eller et annet yrke. Denne
veiledningen har imidlertid ikke hatt noen sanksjonsmuligheter knyttet til seg.
Ved å bli omfattet av forskriften og vurderingskriteriene i ny paragraf 5 opplever vi at
presteyrket og presteutdanningen får stilt de samme krav til seg som andre sammenliknbare
profesjoner. Vi vurderer det også slik at denne forskriften gir prosedyrer og verktøy for
dette viktige arbeidet i de ytterst få tilfellene som ikke kan løses på de to ovennevnte
måtene.
Institusjonenes nemd for skikkethetsvurdering er i dag svært stor og bredt sammensatt. Vi
anbefaler at den kan reduseres noe, slik at den er mulig å samle innen rimelig tid. Dette er
særlig aktuelt ved mindre utdanningssteder. Vi mener at det er en fordel at
institusjonsansvarlig også er medlem av skikkethetsnemda, og at dette kan være nedfelt i
forskriften.
Vi ser ikke noe behov for at forskriften skal gi anledning til lengre utestengningstid enn tre
(3) år. Det bør være innebygget en reell mulighet for å gjenoppta utdanningen, f.eks. etter
gjennomgått terapi eller veiledning etter et vedtak.
Vi støtter forslaget om et nasjonalt register (RUST) samt anbefalingen om å fullføre
påbegynte saker.
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