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Høring- NOU 2014:5 
MOOC til Norge Nye digitale læringsformer i høyere utdanning 
 

I denne høringsuttalelsen vil RFK gi uttalelser på de av MOOC-utvalgets 
anbefalinger og forslag som kan berøre fylkeskommunens ansvars- og 
arbeidsoppgaver. 
 
 
Kapittel 14 Arbeidslivets kompetansebehov 

«Utvalget anbefaler å bevilge offentlige midler til en større offensiv satsing på 

kompetanseutvikling med bruk av MOOC…» 

«Utvalget anbefaler at utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet styrker sitt samarbeid om 

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

«Utvalget mener at MOOC kan være et godt virkemiddel for etter- og videreutdanning på 

ulike nivåer, fra fagbrev til global spisskompetanse» 

I over 15 år har vi /Rogaland fylkeskommune og RKK(Rogaland kurs og 

kompetansesenter) drevet ulike nettbaserte undervisningsopplegg for voksne 

studenter/elever med ulik grad av blended learning.  

Vi har positive erfaringer ved bruk av nettbasert opplegg til etter- og videreutdanning og 

stiller oss positive til at MOOC kan benyttes som et virkemiddel i dette arbeidet. 

Kapittel 15 Forsert utdanning og åpent opptak til MOOC 

 «Utvalget anbefaler at det legges til rette for at flere elever i grunnopplæringen kan ta 

forsert utdanning i form av MOOC-tilbud »  

Rogaland fylkeskommune støtter dette.  

Rogaland Fylkeskommune har etablert Nettskolen Rogaland, som etter en del år har 

opparbeidet seg en betydelig erfaring med nettbaserte undervisningsmetoder og opplegg. 



 

Flere andre fylkeskommuner har også etablert Nettskoler og det er på gang et samarbeid 

mellom alle Nettskolene i Norge. Det kan derfor være naturlig at dersom dette skal bli et 

tilbud i grunnopplæringen så bør det skje i samarbeid med Nettskolene. 

Kapittel 16 Gratisprinsippet og egenbetaling 

 «Utvalget mener at norske MOOC- tilbud i utgangspunktet skal være gratis 

(ref.3.1.2).» 

Dette er et prinsipp som fylkeskommunen støtter fullt ut.  
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