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HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL NYE TILTAK KNYTTET TIL 
GODKJENNING OG GODSKRIVING AV HØYERE UTDANNING 
 
Saksfremstilling:  
Kunnskapsdepartementet har i brev av 30. januar 2007 bedt om Oslo kommunes uttalelse til 
forslag fra et utvalg nedsatt av departementet, om tiltak som skal bedre ordningene for 
godkjenning og godskriving av utenlandsk høyere utdanning i Norge. 
 
Forslagene er: 
• Opprettelse av et nasjonalt informasjonssenter  
• Økte ressurser til arbeidet med GSU-listen  
• Gjennomgang av Nasjonal database for godkjenning av høyere utdanning (NAG)  
• Kvalitetssikring av universitetenes og høyskolenes arbeid  
• Styrket norskopplæring for innvandrere som har eller ønsker å ta høyere utdanning. 
 
Et nytt nasjonalt informasjonssenter skal kunne gi oppdatert informasjon om krav til 
studiekompetanse i Norge, godkjenning som kreves for regulerte yrker, og godkjenning og 
godskriving av høyere utdanning fra utenlandske læresteder. Senteret er tenkt lagt til det 
eksisterende Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). GSU-listen er en oversikt over  
kvalifikasjoner fra utlandet som tilfredsstiller kravene til generell studiekompetanse i Norge, med 
navn på utdanning og eventuelle tileggskrav. Nasjonal database for godkjenning av høyere 
utdanning (NAG) ved NOKUT er en database der alle institusjoner for høyere utdanning i Norge 
registrerer søknader om godkjenning av utenlandsk høyere utdanning og vedtakene som fattes i 
hver enkelt sak. 
 
Forslaget om styrket norskopplæring innebærer en avklaring av ansvar for kapasitet og opplegg 
for norskopplæring for innvandrere som har eller ønsker å ta høyere utdanning. 
 
Vedtakskompetanse: 
 
Uttalelsen avgis av byråden for barn og utdanning etter delegert fullmakt, jf. bystyrets vedtak av 
30.05.2001, sak 218, og byrådets vedtak av 03.07.2001, sak 1360 om behandling av 
høringsuttalelser i Oslo kommune. 
 
Vedtak:  
 
Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementets forslag til nye tiltak 
som skal bedre ordningene for godkjenning og godskriving av utenlandsk høyere utdanning i 
Norge: 
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Forslagene er særlig vurdert opp mot målsettingene for norskopplæring og introduksjonsordningen 
og voksenopplæringen for øvrig, om å sikre alle rett til arbeid, utdanning og sjansen til fullt ut å 
gjøre bruk av sin kompetanse. 
 
Oslo kommune ser positivet på forslag om å øke ressursene til arbeidet med å informere om 
utenlandsk utdanning, og om å høyne kvaliteten ved universitet og høyskoler på det arbeid som 
gjøres med å godkjenne og godskrive høyere utdanning.  
 
Det nye nasjonale informasjonssenteret bør rette seg inn mot rådgivere i kommunen og andre som 
gir informasjon til innvandrere som ønsker å ta høyere utdanning i Norge. Brukergrensesnittet for 
NAG-databasen må endres slik at det kan bli et hjelpemiddel for rådgivere i voksenopplæringen 
og kommunen forøvrig. 
 
Oslo kommune anbefaler at regelverket knyttet til tilleggskrav for å oppnå studiekompetanse, 
forenkles. Voksne innvandrerne bør kunne tilfredsstille krav til studiekompetanse ved å ta forkurs 
ved de læresteder de begynner å studere. Forkurset kan være en innføring i det å studere på 
universitetsnivå og bør ikke knyttes til læreplanene for videregående opplæring. Videre bør 
innvandrere som har høyere utdanning fra hjemlandet, tilbys individuelt tilpassete opplæringsløp 
med opplæring på de områder som de mangler godkjent kompetanse i.  
 
Innvandrere fra land på GSU-listen der fullført videregående opplæring ikke gir generell 
studiekompetanse i Norge, må i dag som oftest ta de seks fagene i videregående skole som kreves 
for generell studiekompetanse. I Oslo – hvor kommunen tilbyr slik opplæring – tar dette vanligvis 
to år. Dette er det få som gjør, av økonomiske årsaker og fordi det oppfattes som diskriminerende. 
I praksis overfører den gjeldende ordningen ansvaret for høyere utdanning fra statlige universitet 
og høyskoler til den fylkekommunale videregående opplæringen.  
 
Oslo kommune anbefaler også at læreplan i norsk og samfunnskunnskap endres for deltakere i 
norskopplæring med videregående eller høyere utdanning fra hjemlandet. Deltakerne i læreplanens 
spor 3 bør ha rett til gratis norskopplæring iht. introduksjonsloven opptil språknivået som 
universitetene krever, - tilsvarende læreplanens B2 og "norskprøve på høyere nivå/Bergenstesten”.  
 
Innvandrere som ønsker å nå dette språknivået, må i dag bekoste dette selv gjennom betalt 
opplæring i kommunal eller privat regi, eller – slik det er mulig i Oslo – ved å ta eksamen i norsk i 
den videregående skole. Mange velger den tungvinne veien om en eksamen i norsk for å få 
studiekompetanse. I praksis overfører også denne ordningen ansvaret for opplæringen fra et 
forvaltningsnivå til et annet – i dette tilfelle fra kommunal norskopplæring til fylkeskommunal 
videregående opplæring. 
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