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HØRING AV NOU 2014:5 MOOC TIL NORGE - NYE DIGITALE LÆRINGSFORMER 

I HØYERE UTDANNING 
Det vises til Kunnskapsdepartementet høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale 

læringsformer i høyere utdanning, hvor det bes om at høringsinstansene uttaler seg om forslagene i 

høringen. 

Utredningen fikk som mandat å kartlegge utviklingen, sammenstille kunnskap og gi anbefalinger om 

hvordan norske myndigheter og institusjoner skal forholde seg til utviklingen og bruke de muligheter 

den teknologiske utviklingen gir. Utvalget har utredet flere sider ved MOOC (Massive Open Online 

Courses) og fremmer en rekke anbefalinger om konkrete tiltak. 

 

Vi velger særskilt å kommentere tiltakene som er foreslått i utredningens kapittel 14.5 «Arbeidslivets 

kompetansebehov»: 

 

Arbeidstilsynet støtter utvalgets anbefaling om at samarbeid mellom universiteter og høyskoler og 

arbeidslivet blir brukt som et insentiv i finansieringssystemet for høyere utdanning. Arbeidstilsynet er 

opptatt av at norske arbeidstakere får kompetansetilbud som er skreddersydd behov, lett tilgjengelig og 

til et rimelig kostnadsnivå. 

 

Arbeidstilsynet støtter utvalgets anbefaling i at utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet styrker sitt 

samarbeid om etter- og videreutdanning, og at MOOC benyttes som virkemiddel i dette arbeidet. 

Arbeidstilsynet ser potensielle gevinster ved at partene i arbeidslivet samarbeider i å utvikle løsninger 

som egner seg for alle parter. 

 

Arbeidstilsynets støtter utvalgets anbefaling i å bevilge offentlige midler til en større offensiv satsing på 

kompetanseutvikling med bruk av MOOC, som forutsetter samarbeid mellom det offentlige og partene i 

arbeidslivet. Vi vil legge til at samsvar mellom behov og løsninger knyttet til kompetanseutvikling må 

utformes gjennom en bred samordning mellom ulike aktører og nivåer. F.eks DIFI, KommIT, offentlige 

og private utdanningstilbydere. 

 

 

Direktoratet for Arbeidstilsynet finner ikke grunnlag for ytterligere merknader, og vil fremheve at 

utredningen var grundig og belyste MOOC som ny digital læringsform på en god måte. 

 

Vi ber om at vårt referansenummer 2014/81263 oppgis ved svar. 

 

Med hilsen 

Direktoratet for arbeidstilsynet 

 

 

Tone Sandø 

avdelingsdirektør, Lov og regelverkavd. Organisasjon 
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Anja Sterten 

seniorrådgiver, Organisasjon 
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