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Høringsvar – godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge 
 
Vi viser til høring fra Det kongelige kunnskapsdepartementet vedrørende 
ovennevnte. Saken har vært til høring i YS` medlemsforbund. 
 
Generelt: 
YS er positiv til det initiativ Kunnskapsdepartementet har tatt for å sette ned et utvalg 
som særlig skulle se på godkjenning av utenlandsk utdanning og vurdere behov for 
endringer som kan bidra til bedre integrasjon av innvandrere i det norske 
arbeidsmarkedet. Vi er videre spesielt positive til at utvalget ble bedt om å foreslå 
tiltak som kan gjøre saksbehandlingen av søknader om godkjenning av utdanning 
enklere, raskere og mer brukervennlig. Vi forutsetter at arbeidslivets parter kontaktes 
når dette er relevant. 
 
3.1 YS støtter utvalgets forslag til at det settes ned en arbeidsgruppe som går 
gjennom de forskjellige problemstillingene forbundet med hvordan Nasjonal database 
for godkjenning av utenlandsk høyere utdanning fungerer i dag i forhold til hensikten 
med databasen. Vi er også enige i at det blir viktig å utrede hvordan man kan sikre 
kvaliteten på de data som legges inn i databasen, samtidig som databasen skal bli et 
nyttig redskap for forenkling og effektivisering i godkjenningsarbeidet.  
 
3.2 Vi mener det er viktig at Lisboakonvensjonen følges og er derfor enige i at  
institusjonene oppfordres til å bruke denne som en god bruksanvisning for rutiner for 
godkjenningsarbeide.  
 
3.4 Det synes rimelig for oss at merkostnadene ved godkjenning av utenlandske 
doktorgrader belastes søkeren når det ikke begrunnes i en søknad om utlyst stilling 
ved vedkommende institusjon. 
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3.5 Vi deler utvalgets oppfatning i at det er viktig at det foreligger muligheter for 
målrettet språkopplæring. Vi mener norskopplæringen bør være gratis opptil 
språknivået som universitetene krever. 
 
Kapittel 5 Vi er enige i mindretallets intensjon om forenkling og økt likebehandling, 
men samtidig er vi skeptiske til å kun bruke alder og antall års skolegang som eneste 
kriterium for vurdering av generell studiekompetanse når det kan foreligge store 
kvalitetsforskjeller (ref. Schiøtz). Forslaget om å etablere et samarbeidsforum i 
Skandinavia innenfor området opptak og godkjenning av søknader med utenlandsk 
utdanning er en bra løsning. Det er viktig at landene samarbeider for å utveksle 
erfaringer og dele kompetansen om de enkelte utdanningene i verdens land. Vi ser 
gjerne at dette samarbeidet utvides til å omfatte flere land.  
 
Kapittel 6 Vi synes utvalgets forslag om et nasjonalt informasjonssenter for å gi 
brukerne korrekt informasjon når det gjelder adgang til studier samt godkjenning, 
godskriving av høyere utdanning og godkjenning som kreves for regulerte yrker er et 
meget bra innspill. Vi stiller oss bak dette forslag om å få et senter der flere parter 
kan få rask tilgang til korrekt informasjon. Det er viktig at dette informasjonssenteret 
er lett tilgjengelig og har oppdatert informasjon. Modellen på side 75 gir et godt bilde 
av ulike aktører som kan ha tilknytning til informasjonssenteret. Vi gjør oppmerksom 
på at rådgivere i kommunen ofte har førstehåndskontakt med innvandrere, derfor 
ønsker vi at det taes grep for at kommunene og informasjonssenteret får et tett 
samarbeid.  Videre forventer vi at det settes av tilstrekkelig med ressurser for å drifte 
dette senteret.  
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Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS 
 
 
Gunn L. Kristoffersen       
Rådgiver 

H:\arkiv\saksbeh\Høringssvar godk.doc 


