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Høring om forslag til endringer i skikkethetsforskriften - innføring av skikkethetsvurderinger 
for master i barnevern og utdanning av musikkterapeuter 
 
Creo – forbundet for kunst og kultur er Norges største kunstnerorganisasjon med snart 9.000 
medlemmer. Creos medlemmer arbeider innenfor alle deler av kulturlivet; Noen er artister, noen er 
utøvende musikere i et band, i et ensemble, i en kirke eller i et orkester. Noen er pedagoger eller 
underviser i musikk eller andre kunstfag i grunnskolen, på videregående skoler, i private og 
kommunale kulturskoler, ved en høyskole eller et universitet. Noen er låtskrivere eller komponister 
eller begge deler. Noen danser ballett eller moderne dans, noen jobber med lyd og lys eller gjør andre 
ting «bak scenen» og noen er musikkterapeuter.  
 
Creo – forbundet for kunst og kultur het tidligere Musikernes fellesorganisasjon (MFO). 
 
Bakgrunn 
I en rekke lærer- og helse- og sosialfaglige utdanninger, samt profesjonsutdanning i teologi og 
tolkeutdanningene i tegnspråk, blir studentenes skikkethet vurdert, det vises til skikkethetsforskriften. 
Vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket for yrket. § 1 i forskriften 
lister opp hvilke utdanninger som er underlagt skikkethetsvurdering. 
 
Departementet har mottatt forslag fra Universitetet i Agder og Universitetet i Bergen om å innføre 
skikkethetsvurdering for master i barnevern og for musikkterapeut. Departementet foreslår i høringen 
at disse utdanningene føyes inn på listen over hvilke utdanninger som er underlagt 
skikkethetsvurdering. 
 
Creos kommentarer 
Creo støtter kunnskapsdepartementets forslag om å innføre skikkethetsvurdering i mastergrad i 
musikkterapi. Creo erfarer at musikkterapiutdanningene ved både Universitetet i Bergen og Norges 
Musikkhøgskole ønsker skikkethetsvurdering for å sikre trygge tilbud for brukerne.  
 
Vi har en kommentar til høringsbrevet, da det skrives at «Kunnskapsdepartementet antar at 
profesjonsutdanning som musikkterapeut, ikke bare det femårige integrerte masterprogrammet, bør 
omfattes av ordningen med skikkethetsvurdering». Det er for øyeblikket ikke mulig å ta 
profesjonsutdanning som musikkterapeut, da profesjonsutdanningen ble erstattet med mastergrad i 
musikkterapi. Profesjonsutdanningen trenger derfor ikke å omfattes av ordningen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Hans Ole Rian 
Forbundsleder 
Creo – forbundet for kunst og kultur 
 
 


