Reglement for institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering og
skikkethetsnemnd ved VID vitenskapelige høgskole
Vedtatt av høgskolestyret 11.12.2015, revidert av rektor 31.08.2017 og 21.11.2018

1.Formålet med skikkethetsvurdering
Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal
inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne
fungere som helse- og sosialpersonell. En student som utgjør en mulig fare for pasienters,
klienters, brukere og/eller konfidenters liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og
sikkerhet, er ikke skikket for yrket.
Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket, skal det foretas en særskilt skikkethetsvurdering. Forvaltningslovens regler om saksbehandling kommer til anvendelse ved særskilt
skikkethetsvurdering.

2. Oppnevning og sammensetning av skikkethetsnemnd
Styrets skikkethetsnemnd er oppnevnt med hjemmel i § 6 i forskrift 30. juni 2006, nr 859, om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/200606-30-859 jf. Lov 1.april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (uhl)§ 4-10.
(http://www.lovdata.no/all/tl-20050401-015-006.html). Hvilke utdanninger som omfattes av
skikkethetsvurdering er gitt i samme forskrift.
Styrets skikkethetsnemnd skal ha:
•
•
•
•
•
•

Leder, en dekan/prodekan ved et av fakultetene
En studieleder ved en av utdanningene som omfattes av skikkethetsvurdering
To representanter for praksisfeltet
To faglærere
To studentrepresentanter
En ekstern representant med juridisk profesjonsutdanning

Styret oppnevner leder og medlemmer i skikkethetsnemnda. Styret har delegert til rektor å
oppnevne studentrepresentantene etter forslag fra studentparlamentet.
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Leder og medlemmer oppnevnes for 3 år av gangen. Studentrepresentanter oppnevnes for
ett år. Det skal ikke oppnevnes varamedlemmer.

3. Vedtaksførhet
Skikkethetsnemnda er vedtaksfør når minst to tredjedeler av nemndas medlemmer er
tilstede.

4. Oppnevning av institusjonsansvarlig
Høgskolestyret har delegert til rektor å oppnevne to- tre ansatte ved institusjonen som er
institusjonsansvarlige for skikkethetsvurderingen. Institusjonsansvarlige kan oppnevnes
blant skikkethetsnemndas medlemmer.

5. Institusjonsansvarliges mandat og ansvarsområde
1. Hvordan melde tvil om skikkethet til høgskolen
Tvil om en students skikkethet meldes skriftlig til institusjonsansvarlig. Tvilsmeldinger som er
åpenbart ugrunnet skal ikke behandles av institusjonsansvarlig.
2. Institusjonsansvarlig sitt ansvar
Institusjonsansvarlig skal varsle angjeldende student skriftlig om at det foreligger begrunnet
tvil om vedkommendes skikkethet. Institusjonsansvarlig skal innkalle studenten til
vurderingssamtale og sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. Studenten skal få
tilbud om utvidet oppfølging og veiledning med mindre det er åpenbart at slik oppfølging
ikke er egnet til å hjelpe studenten. Institusjonsansvarlig kan beslutte at praksisperioder skal
utsettes til etter utvidet veiledning/ oppfølging er avsluttet.
Fra vurderingssamtalen skal det lages skriftlig referat, som inneholder en beskrivelse av
saksforholdet og eventuelle planer for utvidet oppfølging og veiledning av studenten.
Dersom institusjonsansvarlig vurderer at utvidet oppfølging og veiledning ikke gir nødvendig
endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for
skikkethetsnemnda. Når saken sendes over til skikkethetsnemnda, skal alle skriftlige
dokumenter i saken legges ved.

6. Skikkethetsnemndas mandat og ansvarsområde
Skikkethetsnemnda skal behandle sak fremmet av institusjonsansvarlig, og ut fra en
selvstendig drøfting og vurdering av sakens dokumenter/opplysninger, vurdere om en
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student er å anse som skikket eller ikke. Nemnda kan be om ytterligere dokumentasjon
dersom en mener det er nødvendig. Studenten skal varsles i god tid om tidspunktet for
møtet, og gjøres kjent med sakens opplysninger. Studenten skal ha mulighet til å legge frem
sine synspunkter for nemnda før møtet.
Saker om skikkethet skal vurderes ut fra forskrift 30. juni 2006, nr. 859, om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning, § 4 og 5.
•

Skikkethetsnemnda skal utarbeide innstilling i saken med begrunnelse. Av
innstillingen skal det framgå hvorvidt vedkommende student anses skikket eller ikke
skikket. Dersom en student anses ikke skikket, skal det også foreligge en vurdering av
hvorvidt studenten bør utestenges helt eller delvis fra den aktuelle utdanning, samt
lengden på utestengningsperioden og eventuelle vilkår for at studenten skal få
gjenoppta utdanningen.

•

Dersom det er uenighet i skikkethetsnemnda, skal uenigheten begrunnes og framgå i
innstillingen.
Deretter sendes saken over til høgskolens klagenemnd som avgjør saker om
skikkethet på vegne av styret.

•

7. Godtgjørelse for arbeid i skikkethetsnemnda
Studentrepresentanter og eksterne medlemmer honoreres etter statens satser for
utvalgsgodtgjøring.
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