
Habilitets- og taushetserklæring 
For sakkyndige ved faglig vurdering av akkreditering av utdanningstilbud 

For NOKUTs sakkyndige gjelder krav om habilitet1 og taushetsplikt2. Du må som sakkyndig selv 
vurdere din egen habilitet ved å gå gjennom sjekklisten på neste side. Deretter krysser du av på 
neste side for taushetserklæringen og for om du er habil for alle utdanningene /søkerne eller 
angir merknader der det kan reises tvil om din habilitet. 

Erklæringen gjelder følgende utdanninger på følgende søkere: 

Sjekkliste for å vurdere din habilitet 

1) Jeg har ikke i løpet av de siste to årene
- vært i ledelse eller vært styremedlem ved de aktuelle institusjonene
- bidratt til forberedelsen av sakene
- vært ansatt ved aktuelle avdelinger/fakultet (eller tilsvarende nivå) utdanningen knyttes til

(dette gjelder også permisjon)
- vært student ved aktuelle avdelinger/fakultet (eller tilsvarende nivå)

2) Jeg har ikke tilknytningene til en person som inngår i en av strekpunktene under punkt 1)
- ved slekt eller svogerskap: i opp- og nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken
- ved ekteskap, samboerskap, forlovelse eller fosterforeldre/fosterbarn til en part
- som verge eller fullmektig

3) Jeg kan ikke knyttes til en part pga. særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til min
upartiskhet3 eller NOKUTs omdømme, f.eks. ved å være i
- et konkurranseforhold eller ha andre økonomiske særinteresser; vær oppmerksom på at her

gjelder en lavere terskel for inhabilitet enn ellers
- en nær familierelasjon (som ikke er nevnt i punkt 2)
- et nært vennskap
- et personlig eller faglig sterkt motsetningsforhold
- et samarbeidsforhold som en samarbeidspart eller i et lignende profesjonelt forhold
- en tilsettingsvurdering ved institusjonen
- andre særegne forhold som kan svekke tilliten til min upartiskhet – spesifiser i

kommentarfeltet
1 Etter forvaltningsloven §§ 6-10, se også fagskoletilsynsforskriften § 5-3 
2 Etter forvaltningsloven § 13  
3 Det legges blant annet vekt på (a) om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for 
hen selv eller noen som hen har nær personlig tilknytning til og (b) om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 
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Kryss av eller skriv i merknadsfeltet nedenfor: 

Jeg er kjent med at forvaltningsloven § 13 pålegger meg taushetsplikt om forhold jeg får 
kjennskap til gjennom mitt arbeid for NOKUT. Dette gjelder blant annet forhold om 
enkeltpersoner som ikke er allment kjent. Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget som 
sakkyndig er utført. 

Jeg bekrefter at jeg har gått igjennom alle punkter i sjekklisten for å vurdere min habilitet og 
kan ikke se noen forhold som kan gjøre meg inhabil for noen av søkerne/utdanningene i dette 
panelet. 

Jeg har lest igjennom alle punkter i sjekklisten for å vurdere min habilitet. Jeg ser at det for ett/flere 
punkter kan være tvil om min habilitet. Jeg har beskrevet i merknadsfeltet nedenfor på hvilke 
punkter jeg er i tvil om habilitet og ved hvilke søkere/utdanninger det gjelder (ikke gi 
personsensitive opplysninger): 

• Dersom du har spørsmål om habilitetskravene og/eller taushetsplikt, ta gjerne kontakt med
saksbehandleren i NOKUT.

• Dersom du senere, som sakkyndig, befinner deg i en av situasjonene som beskrevet over,
eller er i tvil om habilitet, må du med en gang orientere saksbehandleren i NOKUT.

Fyll ut dato og navnet ditt elektronisk. Du må lagre skjemaet etter at du har fylt det ut. 

Dato Ditt fulle navn 

• Send erklæringen fra den samme e-postadressen du ellers bruker når du har kontakt med NOKUT.
• Send  erklæringen til fagskole@nokut.no med kopi til saksbehandleren du har kontakt med.

Ved å sende inn erklæringen går du god for at de opplysningene du har gitt i skjemaet, er korrekt. 
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