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HØRING - GODKJENNING OG GODSKRIVING AV HØYERE UTDANNING I 
NORGE 
 
 
LO har mottatt på høring sak om godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge. 
Vi takker for utsatt høringsfrist til 7. mai 2007. 
 
LO mener at Norge bør ha et enkelt, forutsigbart og lett tilgjengelig system for godkjenning 
av høyere utdanning fra utlandet. Vi imøteser derfor tiltak som kan bidra til bedring av 
prosedyrene for slik godkjenning. 
 
LO har følgende kommentarer til høringen: 
 
Nasjonalt informasjonssenter 
LO støtter opprettelse av et nasjonalt informasjonssenter for godkjenning og godskriving av 
høyere utdanning fra utlandet. Det synes fornuftig at informasjonssenteret får eget navn og 
eget internettdomene, og at det legges til NOKUT. Etablering av et slikt senter vil ikke bare 
være positivt for søkerne, men også for andre instanser som for eksempel 
NAV/sosialtjenesten. Senteret må få en adekvat bemanning. 
 
Styrking av arbeidet med GSU-lista 
Utvalgets mandat slår utvetydig fast at utvalget spesielt skal vurdere endringer som kan bidra 
til bedre integrasjon av innvandrere i det norske arbeidsmarkedet. Etter LOs vurdering har 
ikke utvalget vektlagt dette hensynet i tilstrekkelig grad. 
 
Utvalget peker i innstillingen på at det kunne være fornuftig å gå bort fra dagens ordning, der 
samme liste og regelverk danner grunnlaget både for godkjenning av høyere utdanning fra 
hjemlandet og for opptak til høyere utdanning i Norge. LO mener at det bør ses nærmere på 
dette.  
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Gjennom en slik endring vil det kunne åpnes for økt bruk av skjønn og fornuft ved 
godkjenning av utdanninger fra utenlandske læresteder, mens læringsutbytte kan 
opprettholdes som kriterium for vurdering av generell studiekompetanse med tanke på opptak 
til høyere utdanning i Norge. 
 
LO vil videre påpeke at det er åpnet for realkompetanse som grunnlag for opptak til høyere 
utdanning i Norge. Vi mener det bør vurderes å gi også utenlandske søkere anledning til 
studieopptak med bakgrunn i realkompetanse. 
 
I valget mellom utvalgets flertalls- og mindretallsinnstilling har LO følgende syn: 
 
I åra som kommer vil Norge ha et økende behov for utenlandsk arbeidskraft med høyere 
utdanning. I lys av dette, støtter LO mindretallets forslag, som innebærer en forenkling av 
GSU-lista, spesielt hva gjelder innføring av større mulighet for full godkjenning av 
utdanninger basert på 12 års grunnskole. Dette blant annet med bakgrunn i at mange 
minoritetsspråklige personer i dag får store forsinkelser i integreringsprosessen på grunn av 
for dårlig uttelling for medbrakt kompetanse fra hjemlandet, og at dagens ordning virker lite 
integreringsfremmende, jamfør utvalgets mandat. Vi mener imidlertid at et forenklet 
regelverk ikke alene bør basere seg på de to objektive kriteriene ”varighet på 
grunnopplæring” og ”alder ved skoleslutt/studiestart”, men også bør se hen til en vurdering 
av innhold/læringsutbytte, spesielt i forbindelse med opptak til høyere utdanning i Norge. I 
lys av dette mener vi, i likhet med utvalgets flertall, at bemanningen bør styrkes med tre 
årsverk. 
 
For øvrig ser LO det som fornuftig at studentrepresentanter for både ANSA, NSU og StL blir 
representert i et permanent sakkyndig rådgivende GSU-utvalg. 
 
Ansvar for norskopplæring 
Både av hensyn til den enkeltes livskvalitet og samfunnets arbeidskraftbehov er det viktig at 
innvandrere med høyere utdanning får rask og kvalitetssikret norskopplæring på riktig nivå. 
LO støtter derfor forslaget om at Kunnskapsdepartementet skal ta initiativ til å få avklart 
ansvaret for kapasitet og opplegg for norskopplæring for denne gruppa. 
 
Arbeidsgruppe for å gjennomgå Nasjonal database for godkjenning av høyere utdanning 
(NAG) 
LO anser det som viktig at NAG-basen faktisk bidrar til forenkling og effektivisering av 
godkjenningsarbeidet. Innstillingen viser at høgskolene og universitetene i dag benytter 
NAG-basen i svært varierende grad. Det er derfor viktig å iverksette tiltak som kan bidra til 
en kvalitetsheving av NAG, på en måte som gjør basen mer relevant for de sentrale 
målgruppene. LO støtter derfor at det nedsettes en arbeidsgruppe som skissert. 
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Kvalitetssikring av universitetenes og høgskolenes arbeid med godkjenningssaker 
LO gir sin tilslutning til utvalgets forslag. Det er viktig at institusjonenes saksbehandlere gis 
god metodisk opplæring. 
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