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Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemnda for perioden 
30.8.2018 til 31.7.2021 

Henvisning til bakgrunnsdokumenter 
• Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-10 

https://lovdata.no/NL/lov/2005-04-01-15/§4-10 
• Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859 
 

Saken gjelder: 
Universitets- og høyskoleloven § 4-10 (3) forutsetter at institusjonen har en 
skikkethetsnemnd som kan foreta en særskilt skikkethetsvurdering av studenter i nærmere 
angitte utdanninger. Etter forskriften oppnevnes medlemmene for tre år, likevel slik at 
studentene oppnevnes for ett år. Forskriften stiller videre spesifikke krav til sammensetning 
av nemnda. Tabellen viser hvilke krav dette er og forslag til sammensetning: 
 
En faglig leder for avdeling eller 
fakultet for lærerutdanningen eller 
helse- eller sosialfagutdanningene, 
eller tilsvarende funksjon 

Det psykologiske fakultet visedekan Per Einar Binder 

En faglig studieleder for 
lærerutdanningen eller helse- eller 
sosialfagutdanningene, eller 
tilsvarende funksjon 

Det medisinske fakultet professor Morten Eirik Berge, leder 
for Programutvalg for odontologiske 
fag 

To representanter fra praksisfeltet Danielsen VGS/Haukeland 
Universitetssjukehus 

inspektør Harald Bjørnøy 
lege / 1. amanuensis Marit Stordal 
Bakken 
 

To faglærere Det medisinske fakultet/Det 
humanistiske fakultet  

professor/institusjonsansvarlig  
Arne Tjølsen 
førsteamanuensis Sissel Undheim 
 

To studentrepresentanter  Oppnevnes etter forslag fra 
Studentparlamentet 

Terje-Andre Kvinlaug 
Katja Løvik 

Ekstern jurist De nasjonale forskningsetiske 
komiteene 

Annette Birkeland 

 
Morten Eirik Berge, Sissel Undheim og Annette Birkeland var medlemmer i forrige periode, 
og har sagt seg villige til å ta på seg en periode til.  

Dato: 31.07.2018 
Arkivsaksnr: 2018/8933 

Universitetsstyret 
76/18 
30.08.2018 

Styre: 
Styresak: 
Møtedato: 
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Universitetsdirektøren sine kommentarer 
Nemnda har en bred og representativ sammensetning, med fagpersoner fra de ulike 
fag/studier som er underlagt skikkethetsvurdering. Representantene fra praksisfeltet er nå 
rekruttert eksternt. Nytt i forhold til forrige nemnd er også at institusjonsansvarlig blir foreslått 
som medlem til nemnda. Det framgår av forskriften at institusjonsansvarlig kan være medlem 
av skikkethetsnemnda. Dette vil være en fordel, da det er institusjonsansvarlig som har 
ansvar for å fremme saker for skikkethetsnemnda.  
 

 
 

Forslag til vedtak: 
1. Som medlemmer i skikkethetsnemnda oppnevnes Per Einar Binder, Morten Eirik 

Berge, Harald Bjørnøy, Marit Stordal Bakken, Arne Tjølsen, Sissel Undheim, Terje-
Andre Kvinlaug, Katja Løvik og Annette Birkeland. 

 
2. Funksjonstiden er til 31.7.2021, likevel slik at studentrepresentantene er oppnevnt til 

31.7.2019. 
 
 

   
 

  
  
Kjell Bernstrøm  
universitetsdirektør  
 
 
  
 
31.07.2018/Helge Høvik 
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