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• Hva er det?

• Hvorfor bør man søke?

• Hvem kan søke?

• Hvordan søker man?

Godkjenning av utenlandsk 
fag- og yrkesopplæring



NOKUTs samfunnsoppdrag

NOKUT skal bidra til at personer med utenlandsk utdanning/opplæring effektivt kan 
benytte kompetansen sin i Norge, og at arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner har god 
informasjon om hva utenlandsk kompetanse tilsvarer i Norge

NOKUT har ansvar for godkjenning av

• utenlandsk fag- og yrkesopplæring

• utenlandsk høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning)

• utenlandsk høyere utdanning

• pedagogiske yrker (lærer, pedagogisk leder, styrer i barnehage)



Hva får arbeidsgiver?

• God informasjon om at kompetansen til ansatte tilsvarer norsk fag/svennebrev

• Sikre kvaliteten i arbeidsstyrken

• Identifisere ansatte som trenger mer opplæring eller videreutdanning for å kunne utføre 
arbeidsoppgavene

• Dokumentere seriøsiteten av bedriften

Det er opp til arbeidsgiver å vurdere om ansatte har den kompetansen som trengs for å 
utføre arbeidsoppgavene.



Hvorfor godkjenning av utenlandsk kompetanse?

• Integrering, inkludering, 
økonomisk uavhengighet i norsk 
arbeidsliv

• Tiltak mot arbeidslivskriminalitet

• Norges behov for faglærte: 6/10 
bedrifter får ikke dekket 
kompetansen de trenger



Behov for yrkesfaglig utdanning

1. Teknologi- og industrifag

Andelen bedrifter med behov har 
vært stabilt de siste fire årene

NOKUT opplever også at søknader 
om godkjenning med utenlandske 
kvalifikasjoner i bilmekanikerfaget 
har økt konstant siden 2018



Hva får fagarbeidere ut av det?

• Anerkjenning på arbeidsplassen av leder og 
kolleger

• Bekreftelse på at personen er faglært 

• Mer relevante oppgaver, bedre sjanser på 
arbeidsmarkedet

Utenlandske fag/svennebrev som er godkjent 
av NOKUT, skal gi fagarbeideren lik lønn som 
norske fagarbeidere i bygg og anlegg 
(Frontfagoppgjør i 2020-2022).



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/.



Norske fag/svennebrev

Godkjenningsordningen omfatter 

• Bilmekaniker, lette kjøretøy

• Bilmekaniker, tunge kjøretøy

Fagene ble tatt opp i ordningen i 2018, og har siden hatt den største økningen i 
søknader.

I 2021 har NOKUT hittil utstedt over 100 vedtak som gjaldt bilmekanikerfagene.



Kvalifikasjoner i bilmekanikerfaget

Land Lette 
kjøretøy

Tunge kjøretøy

Polen 5 4

Litauen 4 1

Tyskland 3 2

Latvia 1 1

• Utenlandske kvalifikasjoner endrer navn over 
tid, og det faglige innholdet følger den 
tekniske utviklingen

• Mange utenlandske kvalifikasjoner er 
godkjent som bilmekaniker i både lette og 
tunge kjøretøy

• Flere er avslått grunnet manglende 
opplæring i hovedområder, for eksempel de 
som fokuserte på elektroteknikk

• Søknader inneholder grenseliggende fag: 
biloppretterfaget, anleggsmaskinmekaniker



Lovregulerte yrker

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.

Statens vegvesen er ansvarlig for godkjenning av

• Teknisk leder ved kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll

• Teknisk leder ved kjøretøyverksteder

Mer informasjon finnes på https://www.vegvesen.no/kjoretoy/eie-og-vedlikeholde/for-
verkstedbransjen/



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?

NOKUT har gitt oppdrag til sakkyndige fra bransjen for å kunne vurdere det 
faglige innholdet.

Sakkyndige er oppnevnt etter forslag fra Faglig råd for teknologi- og 
industrifag.

Ordningen er dokument-basert. Søkeren går ikke opp til en ekstra eksamen 
eller prøve.



Utenfor NOKUTs mandat
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

NOKUT utsteder ikke norske fag- eller svennebrev. Veiledning hvordan personer oppnår norsk fag/svennebrev, 
foretas av fylkeskommunene https://utdanning.no/tema/hjelp_og_veiledning/utdanningsavdelingene_i_fylkene



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 i det norske faget (vg3), og/eller 
andre forhold



Hvem kan søke?

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

• Polen

• Litauen

• Tyskland

• Estland

• Latvia

Søkeren må sende inn søknaden og dokumentene selv. Det kan ikke bedrift eller leder gjøre på 
vegne av sine ansatte. Søkeren kan gi samtykke til å innhente informasjon om prosessen.



Hvordan kan arbeidsgiver eller tillitsvalgt hjelpe?

• 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/

• Selv om dette er en gratis tjeneste, så er det kostnader knyttet til oversettelser av 
dokumenter

• Oversettelser tar tid, men manglende dokumenter leder til lengre 
saksbehandlingstid og evt til avvisning av søknaden



1. Vitnemål/diploma på originalspråk

2. Oversettelser til engelsk eller nordisk språk

3. Evt. navneendring

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

5. Fullmakt (verifisering kan forekomme)

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

Dokumenter NOKUT trenger 
for å behandle en søknad



Hvordan søker man?

Gjennom NOKUTs nettside

www.nokut.no

Søkeren oppretter en bruker i søkerportalen

• MinID, BankID mfl. (P-nummer, D-nummer)

• Egenregistrert bruker for de som ikke (ennå) har 
D-nummer



Hvor lang tid tar saksbehandlingen?

NOKUT anbefaler å søke så fort personen har 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.

Hittil i 2021 er gjennomsnittlig saksbehandlingstid en måned.

Obs! Saksbehandlingstid varierer fra enkeltsøknad til enkeltsøknad.



Takk for oss!

Spørsmål om utenlandsk 
utdanning

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

E-post: utland@nokut.no


