
Godkjenningsordningen for 
utenlandske fag- og svennebrev

Virkninger på arbeidsvilkår



Gjennomføring
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• Kvalitative intervjuer blant 
nøkkelinformanter

• Kvalitative intervjuer blant 
bedrifter

• Spørreundersøkelse blant polske, 
litauiske og tyske søkere til 
godkjenningsordningen
• 364 svar, svarprosent på 27



Problemstillinger
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• Har en godkjenning av fagkompetanse betydning for 
lønns- og arbeidsvilkårene?

• Bidrar ordningen til integrering og inkludering i 
arbeidsmarkedet?

• Hvilke erfaringer har arbeidsgiverne med 
godkjenningsordningen?

• Godkjenningsordningens legitimitet og bidrag til økt 
seriøsitet?



Betydning for lønns- og arbeidsvilkår?
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• 42 prosent av de som har fått 
godkjent svarer at det har 
medført høyere lønn

• Gjennomsnittslønnen for de 
med godkjenning og de med 
avslag er imidlertid den samme; 
249 kroner per time



Lønn i bygg og anlegg
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Tillegg for fagbrev i matindustrien
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Det gir bare endringer i lønn – 11 kr i timen i 
fagbrevtillegg hvis de får godkjenning. I 
[bedriften] har vi fått beskjed om at de bare får 
godkjent fagbrev hvis de er godkjent gjennom 
NOKUT. Ingen annen type dokumentasjon 
godkjennes for fagbrevtillegg til utenlandske. 

Avdelingsleder, slakteri



Bedre integrering og inkludering i 
arbeidsmarkedet?
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• Vi finner ingen sterke 
sammenhenger mellom 
godkjenning og andre arbeidsvilkår

• Det er for eksempel ingen 
forskjeller mellom de som er 
godkjent og de som har fått avslag, 
hva angår «ikke å få betalt for 
arbeid» eller «falsk 
arbeidskontrakt»
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Arbeidsgivernes erfaringer
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• Omtrent halvparten av personene i 
spørreundersøkelsen oppgir at 
arbeidsgiveren var viktig for at de 
søkte godkjenning

• Informanter fra industrien mener 
ordningen har begrenset betydning 
for seriøsitet, de opplever dette som 
en mindre aktuell problemstilling 
enn det er for bygg- og 
anleggsbransjen.
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• Blant bedriftene vi har 
intervjuet, ser ordningen ut til 
å ha størst betydning for 
byggbedriftene

• Særlig i forhold til å 
dokumentere offentlige 
minimumskrav til antall 
fagarbeidere

Arbeidsgivernes erfaringer
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Det betyr mye – for innkjøpere stiller ikke så 
mye spørsmål lenger, de stoler på
at det er riktig når de har NOKUT-
godkjenninger. Vi trenger ikke skryte av
gutta og hente fram gamle skoledokumenter. 
Det er mye greiere nå

leder, byggbedrift

Stoler på NOKUT-godkjenning



Bidrag til økt seriøsitet?
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• Ut fra våre data ser ut som om ordningen 
så langt treffer best blant de mest 
veletablerte arbeidsinnvandrerne

• De som søker, har i stor grad fast 
ansettelse og jobber heltid.



Godkjenningsordningens bidrag til økt 
seriøsitet?
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• Per i dag er det totalt sett rundt 1000 som 
har fått godkjent utdanning fra 
hjemlandet

• Med et så lite antall vil det være vanskelig 
for ordningen å gi et stort bidrag i 
arbeidet med å hindre sosial dumping, 
arbeidslivskriminalitet, svart arbeid og 
andre utfordringer den er ment å bidra 
inn mot
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For de som kommer ut av 
søknadsprosessen med en 
godkjenning har ordningen 
betydning. De vil etter all 
sannsynlighet bli mer attraktive 
på det norske arbeidsmarkedet.

Har betydning for den enkelte arbeidstaker
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