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Høringssvar – endringer i skikkethetsforskriften  

Delta viser til høringsforslaget fra departementet der det foreslås endringer i 

skikkethetsforskriften.  

Endringene går blant annet på å innta en rekke nye grunnutdanninger i listen over utdanninger 

som skal omfattes av skikkethetsvurdering og å innføre skikkethetsvurdering i videreutdanninger 

som bygger på de utdanningene som i dag er underlagt skikkethetsvurdering. I tillegg foreslås det 

å samle vurderingskriteriene i én paragraf og en ny bestemmelse om at hvis studenten ikke 

fremlegger relevant dokumentasjon i skikkethetssaker etter oppfordring fra institusjonen, kan det 

få betydning for utfallet av skikkethetsvurderingen. Det foreslås også å endre benevnelsen 

«institusjonsansvarlig» til «skikkethetsansvarlig» og presiseringer i retten til utvidet veiledning og 

oppfølging og informasjonsdeling på tvers av utdanningsinstitusjoner. 

Departementet ber også om innspill til om et utestengingsvedtak i en utdanning bør kunne få 

konsekvenser for muligheten til å søke opptak til andre lignende utdanninger som stiller 

tilsvarende faglige og personlige krav i praksisutdanning og yrkesutøvelse. I tillegg ønskes innspill 

hvordan dagens ordning med totrinnsbehandling av skikkethetssaker i første instans fungerer. 

Delta støtter forslaget som nå er på høring. Knyttet til å innta nye utdanninger støtter vi 

departementets forslag som blant annet inkluderer Bachelor    i    

paramedisin/paramedicutdanning og videreutdanning i nasjonal paramedicutdanning. Delta 

mener også at departementet i tillegg til de foreslåtte utdanningene bør inkludere Bachelor i 

skolefritidspedagogikk ved Universitetet i Stavanger i skikkethetsforskriften.  

Delta støtter departementets forslag om å innføre skikkethetsvurdering av etter- og 

videreutdanninger som bygger på de utdanningene som i dag er underlagt skikkethetsvurdering. 

Delta tror behovet for kompetanseutvikling og videreutdanning vil øke i årene som kommer, og 

at mer av utdanningen skjer i kombinasjon med jobb gjennom hele arbeidslivet. Dette tilsier også 

behovet for en slik endring.  

 

Avslutningsvis er Delta enige i behovet for å se på og tydeliggjøre regelverket vedørende om 

utestengingsvedtak i en utdanning bør kunne få konsekvenser for muligheten til å søke opptak til 
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andre lignende utdanninger som stiller tilsvarende faglige og personlige krav i praksisutdanning 

og yrkesutøvelse. 
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