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Høring – godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge 
 
Vi viser til høringsbrev datert 30.01.07. Å få godkjent og godskrevet høyere 
utdanning i Norge er for mange ensbetydende med langvarige og uoversiktlige 
prosesser. Enkelte gir opp og tar til takke med arbeidsforhold hvor de ikke får 
benyttet sine kvalifikasjoner, noe som både den individuelle arbeidstaker og det 
norske samfunn taper på. Det er derfor positivt at Kunnskapsdepartementet nå 
legger opp til en forbedring av system og prosedyrer rundt godkjenningsordningene. 
 
Målsetting for en slik forbedring bør være tosidig: 
 

• personer som kommer til Norge med utdanning og yrkeserfaring fra 
hjemlandet, må enklere og raskere innenfor en fastsatt tidsfrist kunne få 
denne bakgrunnen vurdert og godkjent slik at de medbrakte kvalifikasjonene 
kan utnyttes i norsk arbeidsliv.  

• norske utdanningsinstitusjoner og norsk arbeidsliv må gjøres attraktivt for  
studenter utenfra slik at vi kan konkurrere om de beste på et marked som 
stadig blir mer internasjonalisert  

 
IMDi støtter i hovedsak utvalgets innstilling, men har noen kommentarer til de 
enkelte forslagene: 
 
1) Opprettelse av et nasjonalt informasjonssenter for å gi brukerne – 
søkere, veiledere/rådgivere, arbeidsgivere eller andre – korrekt 
informasjon når det gjelder adgang til studier samt godkjenning, 
godskriving av høyere utdanning og godkjenning som kreves for regulerte 
yrker. Utvalget foreslår at senteret skal ha et eget navn og eget domene på 
internett. Senteret foreslås lagt til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i 
utdanningen).   
 
IMDis kommentar: IMDi støtter utvalgets konklusjon om å opprette en sentral 
informasjonsenhet; et nasjonalt senter for informasjon, som legges til NOKUT. 
 
På bakgrunn av de opplysninger som foreligger om at informasjon til brukere er 
meget varierende, finnes flere steder, er vanskelig tilgjengelig, er mangelfull 
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og/eller ikke eksisterende, så synes det å være et stort behov for koordinerende 
tiltak som kan sikre korrekt og oppdatert informasjon.  For at NOKUT skal kunne 
håndtere denne funksjonen på en tilfredsstillende måte, er det en forutsetning at 
NOKUT tilføres ekstra ressurser til oppgaven. IMDi mener dessuten at det bør 
legges vekt på å ha et godt tilbud om individuell informasjon på et språk brukeren 
forstår, da brukergruppen i stor grad vil ha en annen språklig og etnisk bakgrunn 
enn norsk, og må antas å ha særlig behov for tilpasset informasjon. I tillegg til 
oppdatering av nettstedet, som skal gi rask tilgjengelighet på informasjon, må også 
senteret kunne supplere nettinformasjonen over telefon og e-post. De som ikke har 
fått godkjent sin utdanning, bør få råd og veiledning om hva som mangler og 
hvordan de kan bygge videre på det de allerede har uten å måtte starte 
utdanningsløpet helt på nytt. 
 
2) Styrking av arbeidet med listen over kvalifikasjoner fra utlandet som 
tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse med navn på 
utdanning og eventuelle tilleggskrav (GSU-listen). Listen foreslås å få en 
formell og tydelig status, og ressursene til arbeidet med vedlikehold og 
oppdatering av listen bør økes. 
 
IMDis kommentar: 
 
1) IMDi støtter forslaget om at GSU-listen beholdes som grunnlag både for opptak 
av søkere med utenlandsk utdanning og for godkjenning av utenlandsk utdanning.  
 
Det er viktig at listen kvalitetssikres og oppdateres og at nødvendige ressurser 
avsettes til dette arbeidet.  
 
2) IMDi støtter videre mindretallets forslag om å sløyfe det vanskelig definerbare 
kriteriet om innhold/læreutbytte i den enkelte utdanning. Det vil alltid være en viss  
usikkerhet knyttet til en slik kvalitativ vurdering og det vil kreve betydelige 
ressurser å skulle holde seg oppdatert på denne type informasjon. Tid og alder er i 
langt større grad lettere å dokumentere og kontrollere. IMDi er derfor enig i at 12 
års skolegang og 17 års alder ved avsluttet adgangsgivende kvalifikasjon til 
universitetsstudier i hjemlandet, bør være minimumskrav til generell studie-
kompetanse i Norge. I tillegg kan en åpne for opptaksprøver i tilfeller der det er  
usikkert hvilken kompetanse søkerne faktisk innehar.    
 
Konkrete og entydige krav vil gjøre det enklere å vurdere hvorvidt søkere er 
kvalifisert for videre studier i Norge, uavhengig av hvor de kommer fra. Dette vil 
igjen bidra til at dyktige studenter fra ulike deler av verden vil kunne velge Norge 
som studieland. 
 
IMDi støtter også mindretallets forslag om å opprette et rådgivende GSU-utvalg 
som et samarbeidsorgan mellom NOKUT, Universitets- og høgskolerådet, 
Utdanningsdirektoratet, nettverk for private høyskoler, Samordna opptak, KIM og to 
studentrepresentanter fra henholdsvis StL/NSU og ANSA. Et slikt utvalg vil sikre 
bred og sammensatt kompetanse ved vurdering av utenlandske utdanninger og 
krav til opptak i Norge.  
 
3) Avklaring av ansvar for kapasitet og opplegg for norskopplæring for 
innvandrere som har eller ønsker å ta høyere utdanning. 
 
IMDis kommentar: IMDi støtter utvalgets forslag om at departementet tar initiativ 
for å få avklart ansvar for kapasitet og opplegg for norskopplæring for de omtalte 
gruppene. 
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Utvalget foreslår at en undersøker om man i større grad kan bruke fylkes-
kommunenes tilbud på videregående nivå. Det må i så fall sikres at tilbudet som gis 
er på et tilfredsstillende faglig nivå i forhold til studentgruppen. Det bør tas hensyn 
til at dette er voksne personer med erfaring, studiedisiplin og sterk motivasjon for å 
komme videre. Målet må være å gi en mer målrettet norskopplæring for personer 
som trenger supplerende utdanning, for dem som skal rett ut i arbeidslivet og for 
søkere til høyere utdanning.  
 
Utvalget legger i sin vurdering vekt på at det for mange ikke finnes et godt 
kommunalt tilbud når en trenger språkopplæring på et høyt nivå. IMDi slutter seg til 
denne vurderingen, men ønsker å påpeke at gratis norskopplæring for personer 
med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kun fører fram til B1- 
nivå. Dette kvalifiserer ikke for opptak til høyere utdanning, så fremt deltakeren 
ikke når et B2-nivå (som er kravet for inntak til høyere utdanning) innen 300 timer. 
Dette er svært urealistisk for de fleste.  
 
Dette betyr at deltakere i norskopplæringen som ønsker å gå over til høyere 
utdanning, må bekoste opplæringen utover B1-nivå selv. Dette gjør det 
vanskeligere for personer å få arbeid etter kvalifikasjoner og vanskeliggjør opptak 
til høyere utdanning. Det er uheldig dersom økonomi skal hindre velkvalifiserte 
innvandrere i å få en relevant jobb eller starte videre utdanning.  
 
IMDis prinsipielle syn er at norskundervisningen bør være gratis fram til B2-nivå slik 
at deltakerne kan komme videre i utdanningsløpet. På individnivå vil dette bidra til 
at den enkelte får utviklet og utnyttet til egen kompetanse i høyere grad, og rent 
samfunnsøkonomisk vil en få økt tilgang på velkvalifisert arbeidskraft. (Jfr. også 
KIMs høringsuttalelse hvor de foreslår gratis ett-årig kurspakke i norsk tilsvarende 
trinn 3 på universitetsnivå). Vi har imidlertid ikke regnet på hvor store eller hvilke 
kostnader dette vil medføre. 
 
Gruppen som har rett og plikt til norskopplæring er imidlertid relativt liten. Det bør 
derfor i tillegg vurderes hvilke tilbud en kan gi øvrige velkvalifiserte innvandrere 
som mangler norskkunnskaper. At en selv må bekoste hele språkopplæringen kan 
medvirke til at potensielle arbeidstakere velger andre arbeidsmarkeder enn det 
norske.  
 
4) Opprettelse av en arbeidsgruppe for å gjennomgå Nasjonal database for 
godkjenning av høyere utdanning (NAG) slik at den kan fungere som et 
bedre redskap for forenkling og effektivisering av godkjenningsarbeidet. 
  
IMDis kommentar: IMDi støtter forslaget om å nedsette en arbeidsgruppe som går 
gjennom de forskjellige problemstillingene forbundet med NAG slik at databasen 
kan tas i allment bruk og benyttes etter hensikten. 
 
Det framgår av innstillingen fra utvalget at NAG databasen ikke fungerer etter 
hensikten i dag, bl.a. fordi langt fra alle høyskoler og universiteter legger inn saker i 
basen og foreldet informasjon oppdateres ikke. Dette medfører at dataene i 
nasjonal sammenheng er mangelfulle og de gir ikke noe samlet oversikt over 
søknader om godkjenning av utenlandsk utdanning og hvilke vedtak som fattes.   
 
5) Kvalitetssikring av universitetenes og høyskolenes arbeid med 
godkjenningssaker ved at dette blir et kriterium som skal vurderes ved 
godkjenning av institusjonenes kvalitetssikringssystem. Utvalget foreslår 
at institusjonene bør oppfordres til å følge Europarådets og UNESCOs 
tilrådning på området. 
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IMDis kommentar:IMDi støtter forslaget. Med økt migrasjon og utveksling av 
studenter og høyere utdannet arbeidskraft over landegrensene, må også norske 
læresteder utvikle effektive godkjenningsordinger i tråd med internasjonale 
standarder. Dette er en forutsetning dersom de norske lærestedene også skal være 
attraktive for studenter utenfor Norges grenser.         
 
Supplerende opplysninger i NOKUTs godkjenningsdokument 
 
I kapittel 4 ”Godkjenning av høyere utdanning fra utlandet – myndighetsfordeling 
mellom institusjonene og NOKUT” - gis det et konkret eksempel på hvordan NOKUT 
kan utforme sitt godkjenningsdokument med vedtak, presiseringer og utfyllende 
opplysninger. 
  
IMDi støtter utvalgets forslag om at NOKUT i større grad skal ha rett til å komme 
med supplerende informasjon om utdanning i godkjenningsbrevet. IMDi er kjent 
med at mange arbeidsgivere er usikre på hvilke kvalifikasjoner en person med 
utenlandsk bakgrunn faktisk har, om vedkommendes utdanning innholdsmessig er 
lik en norsk utdanning på samme nivå og at de derfor er mer reservert når det 
gjelder å ansette personer med utenlandsk bakgrunn. Etter IMDis vurdering vil mer 
utfyllende informasjon om innholdet i utdanningen i større grad bidra til å øke 
arbeidsgiveres forståelse av hvilken kompetanse søkeren faktisk har, enn det 
dagens system gjør. 
 
I tilfeller hvor utdanningen ikke blir godkjent, er det viktig at en i tilbakemeldingen 
presist angir hva som mangler og hva en kan gjøre for å oppnå godkjenning. Slik vil 
søkeren få forståelse for hva som trengs av supplerende utdanning og raskt kunne 
komme i gang med denne.   
 
Generell kommentar til høringen: 
 
Utvalgets mandat har vært å vurdere godkjenningsordningene for høyere 
akademisk utdanning, og det er dette denne høringen omhandler. IMDi vil imidlertid 
påpeke at det også er et betydelig behov for å se nærmere på prosedyrer for 
godkjenning og godskriving av profesjonsutdanninger, de såkalte ”lovregulerte 
yrkene” og andre fagutdanninger/yrkesopplæringer. Her ligger godkjennings-
ansvaret i mange tilfeller hos profesjonene selv, andre ganger i ulike fag-
institusjoner. Tallmessig er det antakelig flere som er avhengig av denne type 
godkjenning enn det som gjelder for de høyere akademiske gradene. Vi vil derfor 
oppfordre til at en tilsvarende gjennomgang blir foretatt for godkjenning av de 
øvrige utdanningene. 
            
 
Med hilsen 

  for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 
 
  Osmund Kaldheim 
  direktør                                                                      Bjørn Holden 
                                                                                   leder 
                                                                                   Analyse og tilskudd 
 
 
  Saksbehandler: seniorrådgiver Inger Axelsen  
 
 
 
  Kopi: AID v/IMA 
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