
Kan jeg ansette noen uten godkjenning fra NOKUT?

Silje Molander, Seksjon for godkjenning av fagutdanning



Støtte for en ny 

godkjenningsordning

Som en del av myndighetenes 
handlingsplan
• Regjeringens handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet, 

tiltak 13 (2015)
• Svar på oppdragsbrev 10-14 del 2 - Utrede og anbefale 

ordning for godkjenning av utenlandsk fagutdanning –
Utdanningsdirektoratet m.fl. (2015)

• Arbeidet med St.meld. Livslang læring og utenforskap: 
Fra utenforskap til ny sjanse (Meld.St. 16 2015-2016)

• Statsbudsjett 2016 og 2017

Støtte fremtidig rekruttering til norsk fag- og yrkesopplæring 
–

å godkjenne er også å anerkjenne! 



Opplæringslova (1. Juli 2016)

• § 3-4 a Godkjenning av utanlandsk fagopplæring 

Departementet avgjer etter søknad frå enkeltpersonar om utanlandsk fag- eller yrkesopplæring 

skal godkjennast som sidestilt med norsk fag- eller sveinebrev eller vitnemål. Opplæringa er 

sidestilt når ho har same nivå og omfang som den norske vidaregåande opplæringa, og inneheld 

mange av dei vesentlege elementa i det aktuelle faget. 

Departementet kan gi forskrift om vilkår for godkjenning, sakshandsaming, klage og avgrensing i 

klageretten



Vilkår for godkjenning:

• Kvalifikasjonen må være formell og være utstedt av en ansvarlig myndighet.

• Kvalifikasjonen må være basert på sluttført opplæring av minst 3 års varighet og inneholde minimum 1 års 

dokumentert praktisk opplæring. 

• Kvalifikasjonen skal i stor grad bygge på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er tilsvarende 

som beskrevet i NKR nivå 4A, tilsvarende som norsk fag – og svennebrev. Kvalifikasjonens yrkesfaglige profil 

er det avgjørende element i godkjenning om sidestilling. 



Godkjenning av utenlandsk fagutdanning

• Hvordan forholde seg til en utdanning/kvalifikasjon som er fra et land/yrke som ikke er inkludert i 

NOKUTs godkjenningsordninger?

• Kan arbeidsformidler/arbeidsgiver vurdere en kompetanse selv.



Andre aktører

Dersom fagopplæringen ikke kan godkjennes av NOKUT, kan man be om en 

realkompetansevurdering. Hvis en har lang og allsidig erfaring innenfor et yrke, men ikke har 

fagbrev, kan en være kvalifisert for praksiskandidatordningen. For mer informasjon om 

realkompetansevurdering eller praksiskandidatordningen, må en ta kontakt med 

fagopplæringskontoret i fylket. 



Hva kan en arbeidsgiver gjøre selv?



Hvilke kilder og kan en arbeidsgiver benytte seg av?

• NOKUTs landdatabase https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/nokuts-

landdatabase2/nokuts-landdatabase/romania/

• Europass https://europass.cedefop.europa.eu/nb/documents/european-skills-

passport/certificate-supplement/national-inventories

https://www.nokut.no/databaser-og-fakta/nokuts-landdatabase2/nokuts-landdatabase/romania/
https://europass.cedefop.europa.eu/nb/documents/european-skills-passport/certificate-supplement/national-inventories


Europass



Hvilke kilder og kan en arbeidsgiver benytte seg av?

• Vedkommende som søker jobb:
• Siden dette ikke er lovregulerte yrker, står arbeidsgiver fritt til å ansette. 

• be vedkommende legge frem  ev Europass de er på engelsk

• Test personen

• Utvidet prøvetid

• Selv om en person ikke kan få godkjenning fra NOKUT, kan man være faglært!


