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Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 7. januar 2010 m/vedlegg.

Departementet har videresendt høringen til Arbeids- og velferdsdirektoratet for
vurdering. Høringssvar fra direktoratet følger vedlagt.

Svar på høring om forslag til læringsutbyttebeskrivelser (deskriptorer) for fag-,
og yrkeskompetanse og innpassing av fag- og yrkeskompetanse i et nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for fivslang læring
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Horingssvar —om forslag til læringsutbyttebeskrivelser for fag- og
yrkeskompetanse og innpassing i et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring

Vi viser til brev av 04.02.10 fra Arbeidsdepartementet vedlagt høringssak fra
Kunnskapsdepartementet.

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringssaken.
Forslaget fra Utdanningsdirektoratet til læringsutbyttebeskrivelser for fag- og yrkeskompetanse i
utvalgte fag er en del av det norske arbeidet med et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR) for
ulike deler av utdanningssystemet og bygger på det europeiske kvalifikasjonsrammeverket (EQF).

Målet er å bidra til gjensidig anerkjennelse av kvalifikasjoner, økt mobilitet og gode muligheter for
livslang læring. Senfrale formål som fremheves av EU er bl.a å fremme/redusere hindringer for
mobilitet mellom land gjennom likelydende beskrivelser av kvalifikasjoner og definisjon av nivåer.
Videre er formålet å styrke muligheter for livslang læring, ordninger for dokumentasjon av
kvalifikasjoner utenfor utdanningssystemet (jf realkompetansevurdering) samt å styrke kvalitet i
nasj onale utdanningssystemer.

I lys av ovennevnte mål og formål ser Arbeids- og velferdsdirektoratet positivt på det pågående
arbeidet med et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for ulike deler og nivåer i det norske
utdanningssystemet. Vi er enig i at dette vil kunne lette muligheten til å se ulike utdanninger i forhold
til hverandre på tvers av landegrenser og øke mulighet for mobilitet. Et slikt rammeverk mener vi
derfor vil gi bredere nedslagsfelt for arbeidssøkeres jobbmuligheter. I forhold til utviklingen på det
nasjonale og internasjonale arbeidsmarkedet vil NKR på denne måten være et bidrag til å styrke
utvikling og utveksling av kvalifisert arbeidskraft over landegrensene.

Ut over ovennevnte har vi ingen spesifikke merknader til de enkelte læringsutbyttebeskrivelser.

Tor Sag
Arbeids-g velferdsdirektør
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