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Svar på høring av forslag til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring og henvisningen til EQF

Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 08.05.2012 om forskrift om Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) og henvisningen av Det europeiske
kvakfikasionsrammeverket for livslang læring (E0F).

NOKUT er positiv til at det fastsettes en forskrift for NKR og henvisningen til EQF. NOKUT mener likevel at
forskriften bør gjøres tydeligere på et par punkter, og har følgende kommentarer til utkastet:

Forskriftens rekkevidde - forskriftsfesting av selv-sertifiseringen til QF-EHEA
NOKUT merker seg at høringsulkastet ikke behandler selvserfifiseringen av NKR til 0E-EHEA. I
høringsbrevet står det at NKR bygger pa EQF og QF-EHEA, men det er kun henvisningen fil EQF som
forskriftsfestes, ikke selvsertifiseringen i OF-EHEA. Prinsipielt er det ingen forskjeller mellom de to
europeiske rammeverkene.

Norge forpliktet seg til å utarbeide et kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (QF-EHEA) på
Bologna-ministermøtet i Bergen i 2005. Kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning ble fastsatt av
KD i 2009, men har ingen rettslig status. På samme måte som for EOF vil en forskriftsfesting av QF-EHEA
innebære at NKR får en sterkere rettssfilling, og at det fremstår som påregnefig, synlig og filgjengelig
gjennom publisering i Lovdata. Forskriftsstatus bidrar til å sikre gode medbestemmelses-prosedyrer ved
eventuelle fremtidige endringer i NKR.

I tillegg vil en rettslig status kunne sikre de nasjonale tilpasninger Norge har foretatt i utarbeidelsen av
NKR og henvisningen til EQF og selysertifiseringen til QF-EHEA. To eksempler pa norsk filpasning kan
trekkes frem. 1) Norge har fastsatt å dele læringsutbyttebeskrivelsene i NKR inn i tre kategorier:
Kunnskaper, ferdigheter og generell kom petanse. I QF-EHEA er alle læringsutbyttebeskrivelser samlet i
en felles kategori, dvs, inndeling i de tre kategoriene eksisterer ikke. Med en forskriftsfesting kan man
Idargjøre hvordan kategoriene i NKR og OF-EHEA forholder seg til hverandre. 2) Henvisningsgruppen har
foreslått NKR-kvalifikasjonen høyskolekandidat som en delkvalifikasjon av OF-EHEA første syklus. EHEA
aksepterer en «intermediate gualification inside the first cycle». men kvalifikasjonen er ikke formalisert. I
selvsertifiseringsarbeidet ble læringsulbyttebeskrivelsene for høyskolekandidat vurdert i forhold til
læringsutbytlebeskrivelsene for første syklus i CIF-EHEA.

I tråd med denne begrunnelsen foreslår NOKUT selvsertffiseringen til OF-EHEA tas inn i NKR-forskrifen
§§ 1, 6 og 7 (forslagene er tatt inn nedenfor).
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Til forskriftsutkastet
§ 1 Forrnal
NOKUT stiller spørsmål om det er nødvendig å innta de politiske grunnlagene for EQE/OF-EHEA
forskriftsteksten. Både EQF og QF-EHEA er utvetydige begreper, og den historiske prosessen er godt
dokumentert blant annet i NKR-dokumentet. Man risikerer også at § 1 blir utdatert dersom de europeiske
prosessene endres eller utvikles videre. Velger departementet å beholde den foreslåtte formuleringen,
foreslår NOKUT at henvisning til El3S-avtalens protokoll 31 Inntas som direkte hjemmel.

§ 2 Definisjoner
Denne paragrafen gir definisjon på kompetent myndighet. Etter ordlyden omfatter bestemmelsen både
organer som NOKUT, Utdanningsdirektoratet og VoX, men også institusjoner som har
selvakkrediteringsfullmakt, for eksempel universitetene, og fagområdegodkjenning som fagskole. NOKUT
ber departementet vurdere rekkevidden av bestemm&sen, som særhg vil ha betydning for forståelsen av 4
b). Eventuelt kan rekkevidden avklares i merknadene.

§ 4 Innplassering av kvalifikasjoner
§ 4 a) gjelder innplassering av kvalifikasjoner fra eksisterende utdanninger på nivaene 2 fil 8, jf. tabellen i §
3.
NOKUT forestår følgende tydeliggjøring § 4 a):
«Kvalifikasjonsrammeverket angir læringsutbytte for kvalifikasjoner fra utdanninger som er innplassert på
nivåene fra 2 til 8 i tabellen i § 3.»

§ 4 b) gjelder kvalifikasjoner som skal innplasseres i NKR etter at NKR-forskriften har trådt i kraft. NOKUT
finner bestemmelsen vanskelig tilgjengelig og uklar. Dersom man erstatter «kvalifikasjoner» med
definisionen av «kvalifikasjon» i § 2, blir første setning i § 4b) seende slik ut: «Formelle tæringsutbytter på
et visst nivå, godkjent av kompetent myndighet og som kan dokumenteres, som senere blir innplassert på
nivåer i kvalifikasjonsrammeverket skal innplasseres i henhold til læringsutbyttebeskrivelsen i ...». Etter
ordlyden medfører dette at bestemmelsen bare gjelder for eksisterende kvalifikasjoner som enda ikke er
innplassert på nivåer i NKR. NOKUT ber departementet vurdere om dette var hensikten med
bestemmelsen, og eventuelt forenkle ordlyden.

KD har så langt ikke satt frist for når læreplaner for eksisterende fagskoleutdanning skal være skrevet I

form av læringsulbytte. NOKUT ber KD sette en frist for når læringsutbytte skal være implementert i all
eksisterende utdanning som omfattes av forskriften. Eventuelt at NOKUT gis fullmakt til å fastsette en slik
frist for eksisterende fagskoleutdanning. Fra høyere utdanning kjenner vi til at implementering av
læringsutbytte tar td. NOKUT forventer at KD tar hensyn til disse erfaringene i arbeidet med
fagskoleutdanningene.

Bestemmelsen sier at innplassering av kvalifikasjoner skal følge regler gitt av kompetent myndighet.
Følger man ordlyden i definisjonen av kompetent myndighet i § 2, innebærer det for eksempel at
universiteter er «kompetent myndighet» (de har selvakkrediteringsfullmakt til å opprette studier på alle
nivåer og er ansvarlig for kvalitetssikring av sin virksomhet). Skal bestemmelsen forstås slik at ogsa
institusjoner med selvakkrediteringsfullmakt skal kunne gi regler om innplassering av kvalifikasjoner?
NOKUT ber departementet vurdere om dette er hensikten med bestemmelsen.

NOKUT mener videre at bestemmelsen bør regulere hvem som er ansvarlig for innplassering av
kvalifikasjoner i NKR. Bestemmelsen gir regler om saksbehandlingen ved innplassering, men fildeler ikke
myndighet for innplassering. NOKUT bemerker for øvrig at siste setning i § 7 synes å bygge på at § 4
fildeler myndighet for innplassering.

§ 5 Nye faglige planer
§ 5 gjelder utforming av nye, det vil si fremtidige, faglige planer.
Da læringsutbyttebeskrivelsene for høyere utdanning ble fastsatt i 2009 het det: «En kandidat med fullført
kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte..». I høringsutkastets § 5 står:«... utdanninger som
omfattes av forskriften utformes med sikte på å gi...g. NOKUT finner en tvetydighet i denne bestemmelsen
da det er uldart hvilken grad læringsulbytte skal implementeres i faglige planer. Er
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læringsutbyttebeskrivelsene i NKR et absolutt minimumskrav eller et ambisjonsnivå utdanningssystemet
skal strekke seg etter?

NOKUT foreslår at læringsutbyttebeskrivelsene i NKR er utgangspunktet ved utformingen av faglige
planer. Videre finner vi det hensiktsmessig å ta inn i forskriften at læringsutbyttebeskrivelsene NKR er
generelle. NOKUT har gjentatte ganger sett at læringsutbyttebeskrivelsene ikke tilpasses faglig den
individuelle kvalifikasjonen.

Det frernkommer ikke av bestemmelsen hvordan nye utdanninger sorn fører til kvalifikasjoner skal
innplasseres på aktuelt nivå 1NKR og hvordan disseinnplasseringene skal gjennomføres. Universitetene
har for eksempel fullmakt til å opprette studier selv p alle nivåer i høyere utdanning. Denne fullmakten
inkluderer at insfitusjonen kan utarbeide egne kriterier for opprettelse av gradsgivende studier sorn fører
frem til en kvalifikasjon. Disse trenger derrned ikke folge NOKUTs kriterier. I forskriftsulkastet frerrkommer
ikke hvordan institusjoner med fullmakter får innplassert sine kvalifikasjoner på nivåer i NKR.

§ 6 henvisning av nivåene i EQF
Tabellen i § 6, som viser henvisningen til ECIF, er tom. Det fremkommer ikke av hønngsbrevet hva det
betyr at henvisningen av de norske kvalifikasjonene til EQF «vil bli gjenstand for særskilt behandling» og

disse skal høres etterfid. NOKUT foreslår al tabefien denne paragrafen, i tiflegg til henvisningen til
EQF, inkluderer nivåene for selvsertifiseringen til QF-EHEA, se foreslåtte endring av paragrafen. For øvrig
bemerker vi at betegnelsen på kvalifikasjonen Høyskolekandidat ikke er samsvarende i tabellene i § 3 og
§6.

§ 7 Individuell direkte henvisning til NKR og EQF
Når del gjelder NKR-forskriftens § 7 finner NOKUT at formuleringen i denne paragrafen kan oppfattes som
motstridene til lov om universiteter og høyskoler § 3-11 nr. 1. NOKUT ber KD finne en formulering som tar
hensyn til UH-lovens § 3-11 nr. 1. Når KD gir nærmere regler for Individuell direkte henvisning på vitnernal,
fag- og svennebrev osv, kan departementet samtidig anvise hvordan dette skal påføres. Eksempler på
paføring bør ikke stå i forskriften.

§ 8 Ikrafttredelse
Forskrifen skal tre i kraft umiddelbart. Trer § 5 i kraft kort tid før en søknadsfrist for fagskoleutdanning vil
fagskolene ikke ha tilstrekkelig tid til å skrive sine søknader i form av læringsutbyttebeskrivelser. NOKUT
vil heller ikke ha tid til titretteligging av søknadsvelledning og prosedyrer. Vi ber derfor departementet ta
hensyn til dette.

NOKUT forslår følgende endringer i utkast til NKR-forskrift:
§1 Formål
Formålet med denne forskrift er å fastsette et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR),
med henvisning til nivåene i det europeiske kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (EQF) slik dette
fremstår i rekommandasjonen fra Europaparlamentet og Det europeiske råd av 23. april 2008. Forskriften
fastsetter også selvsertifiseringen av de tre øverste nivåene i NKR til det overordnede europeiske
rammeverket for høyere utdanning (QF-EHEA), slik det ble fastsatt på ministermøte i Bergen 20. mai
2005.

§ 4 Innplassering av kvalifikasjoner
a) Kvalifikasjonsrammeverket angir læringsutbytte for kvalifikasjoner fra utdanninger som er

innplassert på nivåene fra 2 til 8 i tabellen i § 3.

§ 5 Faglige planer
Kvalifikasjonsrammeverket fastsetter generelle læringsutbyttebeskrivelser for kvalifikasjoner på hvert niva.
Faglige planer for utdanninger som omfattes av forskiften utformes med utgangspunkt i læringsutbytte
fastsatt for det reievante kvalifikasjonsnivd

§6 Henvisning av nivåene til EQF og QF-EHEA
Nivåene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er henvist til nivåene i European Qualificafions Framework og
selvsertifisert til de tre sykli i Qualifications Framework of European Higher Education Area som følger:
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Omfattes Ikke av NKR  
Nivå 2 

flivå 3 	
Nivå 4 	
Nivå 5

Nivå 6 Delnlvå høyskolekandidat

Nivå 6
Nivå 7
Nivå 8

Delkvalitikasjon i første
syklus
Første syklus
Andre syklus
Tredje syklus

§7 Individueli direkte henvisning til NKR, EQF ogieller QF-EHEA
Departementet kan gi nærmere regler om hvordan individuelle vitnemal. fag- og svennebrev og andre
former for dokumentasjon pa kvalrfikasjoner kan paføres en direkte henvisning til det nivaet i NKR, EQF
og/eller QF-EHEA kvalikkasronen filsvarer.

Med hilsen

125(: LsL_
Tove lytt H Imen

avdelingsdirektør

Gunn Gallavara
seniorradgiver


