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Kort om NOKUT 

• NOKUT er et faglig, politisk uavhengig 

forvaltningsorgan under 

Kunnskapsdepartementet med et eget styre som 

øverste beslutningsorgan, etablert 2003 

 

• Avdeling for utenlandsk utdanning:  

Ca. 40 ansatte, fordelt på fire seksjoner 

o Godkjenningsseksjonen 

o Informasjonsseksjonen 

o Flyktningsseksjonen 

o Fagutdanningsseksjonen 
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NOKUTs mandat 

• NOKUT fører tilsyn med norsk høyere utdanning og 

fagskoleutdanning 

• Informerer om og bidrar til å utvikle kvalitet på 

norske utdanninger og institusjoner 

• Godkjenning av utenlandsk utdanning 

• Kontaktpunkt for EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv 

• Kontaktpunkt for det europeiske 

kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF, 

NKR) 
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Hvorfor godkjenning? 

Mål: 

 

NOKUT skal bidra til at personer med utenlandsk 

utdanning effektivt kan benytte kompetansen sin i 

Norge, og at arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner 

har god informasjon om hva utenlandsk kompetanse 

tilsvarer i Norge 

 

- TILLIT 
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Støtte for en ny godkjenningsordning 

Som en del av myndighetenes handlingsplan 
o Regjeringens handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet, 

tiltak 13 (2015) 

o Svar på oppdragsbrev 10-14 del 2 - Utrede og anbefale 

ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning – 

Utdanningsdirektoratet m.fl. (2015) 

o Arbeidet med St.meld. Livslang læring og utenforskap: 

Fra utenforskap til ny sjanse (Meld.St. 16 2015-2016) 

o Statsbudsjett 2016 og 2017 

 

Støtte fremtidig rekruttering til norsk fag- og yrkesopplæring – 

å godkjenne er også å annerkjenne!  
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Juridiske forhold 
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Opplæringslova (1. Juli 2016) 

• § 3-4 a Godkjenning av utanlandsk fagopplæring  

 

Departementet avgjer etter søknad frå enkeltpersonar om 

utanlandsk fag- eller yrkesopplæring skal godkjennast 

som sidestilt med norsk fag- eller sveinebrev eller 

vitnemål. Opplæringa er sidestilt når ho har same nivå og 

omfang som den norske vidaregåande opplæringa, og 

inneheld mange av dei vesentlege elementa i det aktuelle 

faget.  

Departementet kan gi forskrift om vilkår for godkjenning, 

sakshandsaming, klage og avgrensing i klageretten.  
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Retningslinjer for godkjenning I 

- Vilkårene for godkjenning har blitt utviklet i samarbeid med arbeidslivets parter 

- Vilkårene er vedtatt etter høringsrunde 

Vilkår for godkjenning: 

 

o Kvalifikasjonen må være formell og være utstedt av en 

ansvarlig myndighet. 

o Kvalifikasjonen må være basert på sluttført opplæring av 

minst 3 års varighet og inneholde minimum 1 års 

dokumentert praktisk opplæring.  

o Kvalifikasjonen skal i stor grad bygge på kunnskaper, 

ferdigheter og generell kompetanse som er tilsvarende 

som beskrevet i NKR nivå 4A, tilsvarende som norsk fag – 

og svennebrev. Kvalifikasjonens yrkesfaglige profil er det 

avgjørende element i godkjenning om sidestilling.  
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Retningslinjer II 

• Søker må bo i eller ha yrkesmessig tilknytning til 

Norge for å kunne søke om godkjenning 

• Vedtak om godkjenning skal gjøres på grunnlag av 

egnede og autentiske opplysninger om 

kvalifikasjonen det søkes om godkjenning av 

o Ansvaret for å gi tilstrekkelige opplysninger ligger hos 

søkeren, som skal gi slike opplysninger i aktsom god tro 

o NOKUT kan pålegge søkeren å dokumentere de 

opplysninger som er nødvendige for å kunne ta stilling til 

om de ovennevnte kravene er oppfylt   

o Søknaden avvises dersom søker ikke fremlegger egnede, 

autentiske og tilstrekkelige opplysninger som gjør at 

NOKUT kan ta standpunkt til realiteten i søknaden 

• Vedtak om godkjenning skal bygge på en vurdering 

foretatt av sakkyndig 
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Kort om godkjenningsordningen 

– modell  
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Arkiv 

(Presedens) 
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NOKUT 

Søker 

Sakkyndige 



Kort beskrivelse av saksflyt 
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Godkjenningsprosedyren 

 
1. Søknad sendes til NOKUT 

2. NOKUT koordinerer prosessen 

3. NOKUT forbereder sakene for de sakkyndige 

4. De sakkyndige gir råd om kvalifikasjonens faglige innhold 

5. De sakkyndige informerer NOKUT 

6. NOKUT fatter vedtak 

7. NOKUT informerer søkeren 

8. Presedensdatabase 

 

Kunnskapsdepartementet er klageinstans.  



NOKUTs rolle 

• Koordinerer prosessen som helhet 

• Dialog og informasjon – søker, arbeidsgiver, 

arbeidslivets parter etc. 

• NOKUT skal foreta en systemisk vurdering av 

ekthet, nivå og omfang samt tentativt 

identifisere fagområdet.  

• Registrere vedtakene i presedensskapende 

database for hurtigere saksbehandling av 

fremtidige søknader! 
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Informere søker om… 

• NOKUT sender brev til søker med informasjon 

om vedtaket 

 

• Ved avslag blir søkeren informert om 

muligheter for å ta et norsk fag- eller 

svennebrev 

 

• Kunnskapsdepartementet er klageinstans (er 

på høring) 
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Gradvis innfasing 

• De første vedtakene er allerede fattet  

• Innfasing av land og kvalifikasjoner over tid 
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Søknad 
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NOKUT har åpnet for søknader for følgende 

kvalifikasjoner: 

 

• Polen og Tyskland 

• Fag- og svennebrev: 

 - Kjøttskjærer 

 - Rørlegger 

 - Betongfagarbeider 

 - Tømrer 

 - Frisør 
  



Utvidelse 2017 

10 nye kvalifikasjoner: 

o Murer 

o Maler 

o Slakter 

o Trevaresnekker 

o Glassfagarbeider 

o Møbelsnekker 

o Møbeltapetserer 

o Butikkslakter 

o Pølsemaker 

o Industrimekaniker 
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Utfordringer 

• Volum – det anses som særdeles vanskelig å gi 

gode estimater for antall utenlandske fagutdannede 

personer i Norge  

• Press på fylkeskommunale tilbydere av fag- og 

yrkesopplæring 

 

 

• Likevel er vi optimistiske på at dette skal gå bra!  
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