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Kommentarer - utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere 

utdanning og fagskoleutdanning 

Det vises til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 11.11.2009.  

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vil konsentrere sin uttalelse om at 

NOKUT bør forbedre databasene, kommunikasjonen vedrørende godkjenning av 

utenlandsk høyere utdanning, samt styrke samarbeid for raskere å kunne gi 

informasjon om utenlandsk høyere utdanning.  

IMDi viser til tidligere innspill 17.04.2008 og 14.08.2009 til NOKUT.  Innspillene 

gjaldt forslag om endringer i universitets- og høgskoleloven og strategiutkast for 

videreutvikling av NOKUT.  

Generelle kommentarer 

Raskere og bedre godkjenning av utenlandsk utdanning har vært en utfordring i 

norsk integreringspolitikk i mange år.  Flere studier viser at høyt utdannede 

innvandrere i mindre grad enn andre får uttelling for utdanningen sin i form av 

riktig yrke (Brekke 2008 Universitetet i Oslo).  De er også i større grad 

overkvalifiserte (SSB-rapport 2008/37).  Det er viktig at godkjenningsordningene 

fungerer godt slik at innvandrere får uttelling for medbrakt utdanning og unngår 

å ta store deler utdanningen på nytt i Norge eller henvises til ufaglært arbeid.   

Forbedring av databasene  

I høringsnotatet fremgår det at en arbeidsgruppe har evaluert den nåværende 

databasen. Departementet vurderer nå arbeidsgruppens ulike anbefalinger og vil 

på et senere tiidspunkt komme tilbake til hvordan en slik database bør utformes.  
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IMDi foreslår følgene tillegg til § 6-1 Generell godkjenning som likestilt med 

norsk utdanning. 

I tilknytning til NAG etableres database som gir allmennheten oversikt over 

hvilke utdanninger ved hvilke utdanningsinstitusjoner som er søkt godkjent el. 

vurdert, vedtaket i disse sakene samt benyttet behandlingstid.   

IMDi viser til Sverige hvor det er utviklet en liknende database der personer med 

innvandrerbakgrunn som søker om godkjenning av utdanning kan følge sin saks 

utvikling. IMDi anbefaler at det tilrettelegges for en slik mulighet i Norge.  

Kommunikasjon vedrørende godkjenning av høyere utdanning 

IMDi har tidligere i innspill 14.08.2009 til strategiutkast påpekt at arbeidet 

knyttet til autentisitet og mangelfull dokumentasjon er krevende.  Samarbeid 

med arbeidsgivere for å få faglige vurderinger vil kunne være et supplement til 

læresteder.  IMDi konstaterer at dette forslaget ikke er blitt tatt til følge i dette 

høringsnotatet.  

IMDi har noen kommentarer til merknad § 6-2 Institusjonens godkjenning av 

utenlandsk utdanning.  Det står at ”NOKUT gis en mer markert rolle når det 

gjelder institusjonens godkjenningsvedtak av utenlandsk høyere utdanning”. IMDi 

anbefaler en presisering av merknaden så den ”markerte rollen” er tydelig 

definert.   

IMDi viser til arbeidet som er blitt gjort i forbindelse med Flyktningordningen som 

dessverre ikke er nevnt i høringsutkastet.  Kommunene melder til IMDi at 

personer med flyktningbakgrunn møter særskilte utfordringer i forbindelse med 

godkjenning av høyere utdanning. 

IMDi vil derfor foreslå følgende tillegg til merknadene § 6-2:  

Flyktningordningen, en metode NOKUT har utviklet i samarbeid med gjeldende 

universiteter og høyskoler for å prøve ut kvalifikasjonene til søkere som ikke kan 

dokumentere gjennomført utdanning, videreføres. NOKUT søker å inngå avtale med 

flere utdanningsinstitusjoner med relevant fagtilbud for å styrke kapasiteten. 

Prosedyre utarbeidet av NOKUT for godkjenning legges til grunn for søkere. NOKUT 

foretar en årlig evaluering av ordningen.  

IMDi stiller gjerne til erfaringsdialog og innspill i forhold til dette punktet.  

Samarbeid med NOKUT 

I høringsnotatet foreligger forslag om en utvidelse av NOKUTS rolle som 

forvaltningsorgan med både tilsyns- og utviklingsoppgaver.  IMDi vil understreke 

viktigheten av at samarbeidspartnere og brukere av NOKUT får en klar forståelse 

av skillet mellom hva som er tilsynsoppgaver og hva som er utviklingsoppgaver 

og at dette skillet kommer tydelig fram i NOKUTS arbeid.   

I merknad §1-7 NOKUTS utviklingsarbeid står det at ”det er opp til  NOKUT å 

vurdere hva slags målrettet utviklingsarbeid NOKUT skal drive”.  IMDi ønsker et 
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enda tettere samarbeid med NOKUT og vil gjerne være med i en dialog for å 

definere behovene til personer med innvandrerbakgrunn.  Samarbeidet bør bestå 

av møter og informasjonsinnhenting fra kommuner og deltakere i 

introduksjonsordningen og andre kvalifiseringstiltak.   

 

Med hilsen 

for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
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Direktør 

 

Timothy Szlachetko 

Høringskoordinator 
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