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• Hva er det?

• Hva er kriteriene for å søke?

• Hvorfor bør man søke?

• Hvordan søker man?

Godkjenning av utenlandsk 
fag– og yrkesopplæring



• Effektiv bruk av medbrakt kompetanse

• God informasjon om utenlandsk utdanning

NOKUTs samfunnsoppdrag



Seksjonen har godkjenningsordninger for

• utenlandsk fag- og yrkesopplæring 

• utenlandsk høyere yrkesfaglig utdanning 
(fagskoleutdanning) 



• Seksjonen består av 12 ansatte

• Språkkompetanse på alle fem land 
som er med i ordningen

• Godt etablert nettverk med 
samarbeidspartnere i 
opprinnelseslandene, med tanke på 
læreplaner og verifiseringer samt 
avklaringer av betydning for våre 
vurderinger

Seksjon for fagutdanning



NOKUTs mandat

• NOKUT vurderer utenlandsk fag- og yrkesopplæring opp mot aktuelle norske fag-
/og svennebrev.

• Godkjenningsordningen er hjemlet i opplæringslova § 3-4 a.

• NOKUTs vilkår for godkjenning finnes på https://www.nokut.no/utdanning-fra-
utlandet/vilkar-for-godkjenning-av-utenlandsk-fag--og-yrkesopplaring/.



Hvem kan søke?

Utenlandske faglærte som har fullført fag- og yrkesopplæring i 
følgende land: 

• Polen 

• Litauen 

• Tyskland 

• Latvia 

• Estland

Utvidelser?



Norske fag i ordningen

• Tømrer

• Trevaresnekker

• Rørlegger

• Betongfagarbeider

• Glassfagarbeider

• Murer

• Taktekker

• Blikkenslager

• Møbelsnekker

• Møbeltapetserer

• Industrimekaniker

• Bilmekaniker (tunge og 
lette kjøretøy)

• Kokk

• Institusjonskokk

• Servitør

• Slakter

• Kjøttskjærer

• Pølsemaker

• Butikkslakter

• Frisør

• Hudpleier



Godkjenninger 2016 - 2021

År Antall

2016 89

2017 703

2018 658

2019 616

2020 727

2021 768

Antall søknader per år



Godkjenning er også anerkjennelse

FAFO- rapport 2020

• Anerkjennelse på arbeidsplassen

• 42% rapporterer om høyere lønn

• 1/ 5 rapporterer om mer ansvar og mer relevante arbeidsoppgaver

• Bekreftelse på at personen er faglært

• 26 % opplever seg tryggere sitt ansettelsesforhold



Informasjonskampanje 2021



Vurdering

og

søknadsprosess



Hva vurderer NOKUT?

Dokumenter

NOKUT vurderer dokumentenes ekthet, og verifiserer rutinemessig hos ansvarlige 
myndigheter i utlandet. Personer med forfalskete dokumenter blir politianmeldt.

Omfang og nivå

NOKUT vurderer fag- og yrkesopplæring på videregående nivå, som er treårige og 
inneholder minst ett års praktisk opplæring

Faglig innhold

NOKUT vurderer en utenlandsk kvalifikasjon i faglig innhold, sammenlignet med et 
norsk fag



Hvordan vurderer NOKUT faglig innhold?

• Sakkyndige fra bransjen (trepartssammarbeid)

• Utenlandsk læreplan mot gjeldende norske læreplan

• Utsteder ikke fag - eller svennebrev









Lovregulerte yrker og sentral godkjenning

NOKUTs rolle er å godkjenne utenlandsk fag-/svennebrev innen fag som ikke er 
lovregulerte. Formålet er å gi god informasjon om utenlandsk fag- og yrkesopplæring.

Bransjeregulerte godkjenninger, som Sentral godkjenning innen bygg- og 
anleggsfag, er det kun gjeldende myndighet som er ansvarlig for

Mer informasjon finnes på: https://www.nokut.no/utdanning-fra-
utlandet/autorisasjonlovregulerte-yrker/



Dokumenter NOKUT trenger for å behandle en søknad

• Vitnemål/diploma og Karakterutskrift på originalspråk

• Oversettelser til engelsk eller nordisk språk

• Evt. navneendring

• Personer som ikke kan søke med MinID må i tillegg
laste opp en kopi av et gyldig ID- dokument

• Fullmakt

Søknaden vil bli avvist hvis NOKUT ikke mottar dekkende dokumentasjon, 
men ikke noen begrensinger på å søke på nytt.

Se dokumentasjonskravene: https://www.nokut.no/soknader--utdanning-fra-utlandet/godkjenning-av-
utenlandsk-fag-svennebrev/



NOKUTs vedtak

NOKUTs vedtak inneholder følgende informasjon:

• Vurdering av nivå

• Vurdering av omfang

• Vurdering av faglig innhold

Godkjenning bekrefter at den utenlandske kvalifikasjonen er sidestilt med ett eller flere 
norske fag-/svennebrev

Avslag informerer om manglende vesentlige elementer ift. det norske faget (vg3), og/eller 
andre forhold



Godkjenning

NOKUTs vedtak inneholder informasjon 
om:

• Utfall

• Kvalifikasjon som er vurdert

• Sidestilt med norsk kvalifikasjon – kan være 
mer enn kvalifikasjon

• Sidestilt i nivå, omfang og faglige elementer

• Faglig vurdering



Avslag

NOKUTs vedtak inneholder informasjon 
om:

• Utfall

• Kvalifikasjon som er vurdert

• Vurdering av:
(1) Nivå
(2) Omfang
(3) Faglig innhold

- Faglig vurdering

• Alternative veier til norsk fag/svennebrev



NOKUT vurderer ikke

• Arbeidserfaring som ikke var en del av opplæringen

• Bransjesertifikater eller kurs

• Utenlandske mesterbrev

• Kvalifikasjoner som ikke har et tilsvarende norsk fag

• Kvalifikasjoner som ikke er omfattet av ordningen i dag

• Kvalifikasjoner som ligger på et annet nivå (fagskoleutdanning)

• Språkkompetanse



Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

NOKUT anbefaler å søke når alle 
dokumentene i orden

Forsinkelser kan oppstå når NOKUT ikke har 
mottatt alle dokumenter med søknaden. 

NOKUT kan også bruke tid på å kartlegge en 
utenlandsk kvalifikasjon og sørge for en 
grundig faglig vurdering.

I 2021 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 
en måned.

Obs! Saksbehandlingstid varierer fra 
enkeltsøknad til enkeltsøknad.



Generell informasjon

• Gratis og frivillig tjeneste

• NOKUT har informasjon om prosessen på både NO, PL, LT, EN:

https://www.nokut.no/utdanning-fra-utlandet/informasjonsside-for-utenlandsk-
yrkesfaglig-opplaring-og-utdanning/



Har du spørsmål?

- Hva ligger den gjennomsnittlige 
saksbehandlingstiden på nå for godkjenning av 
utenlandsk utdanning? Varierer 
saksbehandlingstid ut i fra fagområder eller 
landet hvor utdannelsen er tatt?

- Hvem har ansvar for godkjenning av VGS?



Besøk NOKUTs digitale veiledningsrom!

• Få svar på generelle spørsmål om utenlandsk 
utdanning og godkjenning

• Har du spørsmål om utenlandsk utdanning eller godkjenning? 
Møt veilederne våre for en livechat! Vi snakker norsk og engelsk.

• Slik fungerer det: Du logger deg inn i veiledningsrommet. Her kan 
alle som vil logge seg inn og skrive inn generelle spørsmål i 
chatten.

• Språk: Norsk og engelsk
Plattform: Zoom

Lenke til førstkommende 
veiledning: https://www.nokut.no/hendelser/ar/februar/besok-
nokuts-digitale-veiledningsrom/

Tider:

• 26. januar 11.00 - 12.00

• 09. februar 11.00 - 12.00

• 09. mars 11.00 - 12.00

• 23. mars 11.00 - 12.00



Kommende NOKUT webinarer
• Hvordan kan NOKUT være til nytte?

• ONSDAG 19. JANUAR.13.00, ZOOM

• Hvordan kan NOKUT være en ressurs i din arbeidshverdag? En verkstøyskasse for deg som jobber i hjelpeapparatet.

• Høyere utdanning fra Nigeria og Ghana 

• FREDAG 28. JANUAR 10.00, ZOOM

• Lær om høyere utdanning fra Nigeria og Ghana, og få et innblikk i hvordan NOKUT vurderer utdanning fra disse landene.

• Lær mer om høyere utdanning fra Nepal og India

FREDAG 11. FEBRUAR 10.00, ZOOM

Her tar vi et dypdykk inn i indisk og nepalsk høyere utdanning, og viser hvordan NOKUT godkjenner utdanning fra disse landene.

• Godkjenning av pedagogiske ledere og styrere med utdanning fra utlandet

ONSDAG 16. FEBRUAR 13.00, ZOOM

• Veileder du personer som har utdanning og kvalifikasjon fra utlandet og som ønsker å jobbe som pedagogisk leder eller styrer i barnehage? Da er dette webinaret relevant for deg! 



Takk for oss!
Spørsmål om utenlandsk 
utdanning ?

Telefon: 21 02 18 60 (tirsdag og 
torsdag kl. 12–14).

E-post: utland@nokut.no

Informasjonsside


