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NOKUT - Supplerende tildelingsbrev nr. 2 - 2020 - Oppdrag om 
evaluering av NKR mulighetsstudie av parallell struktur, og forberedelse 
til en større gjennomgang av NKR 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev av 17. desember 2019. Departementet 

har varslet i tildelingsbrev til NOKUT og Udir at NOKUT vil få et oppdrag i samarbeid med 

Udir.  

 

Bakgrunn 

Det har siden Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble vedtatt i 2011 

vært forutsatt at det skulle evalueres. I proposisjonen for ny fagskolelov (Prop. 47 L (2017–

2018)) skrev regjeringen at KD planlegger en gjennomgang av NKR.  

 

Oppdrag 1 Oppdrag om evaluering av NKR mulighetsstudie av parallell struktur 

Dette oppdraget er første del av en større leveranse som er gjennomgang av NKR. Oppdrag 

1 er å utrede muligheten for parallelle sett med læringsutbyttebeskrivelser for de øverste 

nivåene (nivå over 5) med sikte på mulig endret innplassering av fagskoleutdanning.  

 

Bakgrunnen for en slik gjennomgang er at Det europeiske rammeverket for livslang læring 

(EQF) åpner for parallelle sett med kvalifikasjoner ved at læringsutbyttebeskrivelsene 

innenfor et fagområde eller et yrkesfelt enten er forsknings- eller erfaringsbasert. Dette gjør 

det mulig å ha flere ulike typer kvalifikasjoner på samme nivå i kvalifikasjonsrammeverket, 

med ulike læringsutbyttebeskrivelser.  

 

Det er en forutsetning for arbeidet at universitets- og høyskoleutdanningene fortsatt skal 

være selvsertifisert til Bologna-rammeverket (QF-EHEA), mens det ikke er aktuelt at 

eventuelt nye kvalifikasjoner på nivå 6 – 8 skal selvsertifiseres til QF-EHEA 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
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Side 2 
 

Departementet ber om at NOKUT får gjennomført en studie for hvordan dette kan være 

mulig i Norge. Tema kan for eksempel være om 2- og 3-årig fagskolegrad1 kan ligge på et 

parallelt nivå 6, mens kortere fagskoleutdanninger og fagskolegrad2 forblir på nivå 5. 

Utredningen bør se til andre land og deres erfaringer med en slik parallellitet. Departementet 

forventer at NOKUT setter ut gjennomføringen som et oppdrag til et kompetent 

fagmiljø/fagperson. Leveransen skal være en rapport til departementet.  

 

Rapporten skal leveres senest 1. november 2020. 

 

Kontaktperson for oppdraget: Ida Grobakken. E-post: iag@kd.dep.no 

 

Oppdrag 2 forberedelse til en større gjennomgang av NKR 

Det er ønskelig å på sikt foreta en større gjennomgang av NKR. NOKUT bes komme tilbake 

til departementet innen 15. september 2020 med et forslag til hvordan en slik gjennomgang 

best kan gjennomføres.  

 

Kontaktperson for oppdraget: Ida Grobakken. E-post: iag@kd.dep.no 

 

Utdanningsdirektoratet skal involveres i oppdragene der det er relevant.  

 

Orientering om tildelingen  

Kunnskapsdepartementet stiller 600 000 kroner til disposisjon for NOKUT over kap. 241, post 21 (til 

prosjekt 90083). Midlene skal gå til oppdrag 1 Oppdrag om evaluering av NKR mulighetsstudie av 

parallell struktur.  

 
Kontroll  

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter 

forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 andre ledd og lov om Riksrevisjonen § 12. 

De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i 

samsvar med forutsetningene. 

 

Med hilsen 

 

 

Morten Rosenkvist (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Christoffer Wiig 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Kopi 

Riksrevisjonen 

Utdanningsdirektoratet 

 
1 Tilsvarende høyere fagskolegrad som i dag ligger på nivå 5.2 
22 Grad på 30-90 studiepoeng som i dag ligger på 5.1. og eventuelle nye kortere utdanninger 



 

 

Side 3 
 

  Riksrevisjonen 
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