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Tilbakemelding til NOKUTs strategi 2020 – 2025 
Kompetanse Norge ser det som positivt at NOKUT sender sin strategiske plan ut for innspill. Planen gir 
nyttig innsyn i NOKUTs overordnede mål, i strategien for å realisere dem og dermed i hvordan NOKUT 
ønsker å utvikle seg videre.  
Kvalitetsarbeid er overordnet i NOKUT. Dette kommer tydelig til uttrykk gjennom samtlige utviklingsmål og 
strategiske prioriteringer. Kompetanse Norges vurdering er at planen vil bidra til å nå NOKUTs overordnede 
mål og også til å sikre og utvikle og til å informere om kvaliteten i norsk høyere utdanning og 
fagskoleutdanning. Samtidig mener vi at «kvalitet» er ikke en absolutt, men en relasjonell, kontekstuell 
faktor, og vi savner derfor en definisjon av begrepet i strategiplanen. 

Kompetanse Norge finner at strategien tydelig angir NOKUTs utviklingsretning, som er forankret i de 
overordnede målene satt av Kunnskapsdepartementet. Formål og roller gir nærmere presiseringer av disse. 
På samme måte er de tre overordnede verdiene begrunnet i NOKUTs mål og arbeid.  

Vi finner videre at statusbeskrivelsen i hvert av NOKUTs to målområder (norsk utdanning og utenlandsk 
utdanning) er hensiktsmessig. De gir hver for seg et bilde av området og presenterer en kontekst å se 
utviklingsmål og strategiske prioriteringer opp mot. Mål, hensikt, roller og prioriteringer kan dermed ses i 
logisk sammenheng. 

Når det gjelder utenlandsk utdanning er Kompetanse Norge positiv både til de nevnte utviklingsmålene og 
de strategiske prioriteringene. Det er viktig med metoder som kan bidra til å godkjenne og styrke tilliten til 
utenlandsk utdanning, slik at flest mulig innvandrere kan få brukt utdanningen sin. Det er i tråd med mål i 
Nasjonal kompetansepolitisk strategi.  

 Vi vil tilføye at Kompetanse Norge har berøringspunkter med NOKUT. Vi forvalter blant annet tilskudd til 
Fleksible videreutdanninger i digital kompetanse og Bransjeprogrammet, der NOKUT har ansvar for 
fagskoleakkreditering. Kompetanse Norge ser i så måte behovet for å prioritere å forenkle og effektivisere 
NOKUTs egne akkrediteringsprosesser og gi institusjonene mer ansvar i prosessene.  

Kompetanse Norge er også positiv til NOKUTs mål om å skape flere møteplasser. Vi har erfaring med at 
utdanningsinstitusjoner etterspør at nasjonale aktører tar ansvar for å etablere slike møteplasser hvor man 
kan initiere diskusjoner om felles utfordringer knyttet til kvalitet.  
 
Innspill til tematiske prioriteringer 
Ovenfor har vi trukket noen linjer til kompetansepolitikken og kompetansepolitiske tiltak. Vi ser derfor 
positivt på at NOKUT åpner for tematiske prioriteringer knyttet til den.  
 
Av andre innspill viser vi til NOKUTs nåværende tematiske satsing Praksis i høyere utdanning. Kompetanse 
Norge mener det kunne vært interessant med en tilsvarende prioritering knyttet til fagskoleutdanning. 
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Fagskoleutdanning er per definisjon praksisorientert. Det vil øke kunnskapen om hva praksis innenfor ulike 
fagområder og utdanninger i fagskoleutdanning er.   
 
Videre mener vi at temaet Startkompetanse i høyere utdanning bør ha sterkt fokus også i fremtiden. Det er 
viktig å ha solid kunnskap om startkompetanse blant annet i sammenheng med temaene 
gjennomføring/frafall/kvalitet.  
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