
 

 
 

Postadresse Avdeling: STUD - Studie- og forskningsavdelingen Saksbehandler: Elin Sommerli 
Nord universitetet E-post:       postmottak@nord.no E-post: elin.sommerli@nord.no 
Postboks 1490 Internett: www.nord.no    Telefon:    
8049 Bodø  Org. nr.:     970 940 243 Sentralbord: 755 17000 
   
 

Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep. 
0032 OSLO 
 
   

 

                         
  
Deres ref:    Vår ref: 16/04703-2 /   Dato: 20.09.2016 

 

Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
livslang læring og om henvisning til Det europeiske 
kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring 

 
Vi viser til brev av 07.07.2016 med utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
(NKR) med henvisning til nivåene i European Qualification Framework (EQF).  
 
Et utkast til forskrift ble sendt på høring allerede i 2012, men dette var før en henvisning av 
nivåene fra NKR til EQR. I den tilsendte dokumentasjon går det fram at henvisning av 
nivåene ble fastsatt av departementet i 2014, og henvisningen ble senere godkjent i EQF 
Advisory Group.  
 
I høringsbrevet går det fram at definisjonene av kvalifikasjonsrammeverk, kvalifikasjon og 
ansvarlig myndighet i forskriftens §2 er noe endret på bakgrunn av anbefalinger fra Utvalg 
om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og kompetanser utenfor det formelle 
utdanningssystemet. Ved å forskriftsfeste kvalifikasjonsrammeverket med henvisning til 
nivåene i EQR, gis det en sterkere rettsstilling, samt med større synlighet og tilgjengelighet 
for de som skal anvende kvalifikasjonsrammeverkene. Det framgår også i høringsbrevet at 
forskriften skal hjemle regler for påføring av NKR-nivå og henvisning til EQF-nivå på vitnemål 
eller annen dokumentasjon på kvalifikasjoner og /eller vitnemålstillegg. 
 
Vi merker oss at det fastsatte kvalifikasjonsrammeverket med nivå og overordnede 
læringsutbyttebeskrivelser ikke er gjenstand for høring, heller ikke fastsatt henvisning til 
EQF.  
 
Vår erfaring etter å ha tatt i bruk kvalifikasjonsrammeverket ved institusjonen, er at det har 
bidratt til en kvalitetsutvikling når det gjelder innholdet i studiene, der en ser emner i 
sammenheng med programmets formål. Det har også hatt betydning i forhold til våre 
internasjonale samarbeidspartnere og fellesgrader. Nord universitet foretar nå i forbindelse 
med fusjonen en gjennomgang av læringsutbyttebeskrivelser på alle studier. Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk er en viktig rettesnor i dette arbeidet. 
 



 

 

Vi har gått igjennom forslaget til forskrift med alle paragrafer, alle vedlegg og utkast til 
merknader til de enkelte bestemmelsene i forskriften, samt henvisningen til Det europeiske 
kvalifikasjonsrammeverket. Nord universitet hilser velkommen en forskriftsfestelse av 
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring med henvisning til nivåene i EQF, og 
har ingen merknader til den nye forskriften.   
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
 
Bjørn Olsen Jan Atle Toska 
Rektor Studie- og forskningsdirektør 
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