From:
From:

"Thorsen Sigurd
Sigurd Moskvil"
Moskvil" <Sigurd-Moskvil.Thorsen@kd.dep.no>
"Thorsen
<Sigurd-Moskvil.Thorsen@kd.dep.no>
Fri,
18 Mar
15:24:13 +0100
+0100
Fri, 18
Mar 2022
2022 15:24:13
"postmottak" <postmottak@nokut.no>
"Postmottak"
<postmottak@nokut.no>
Subject:
21/4886
Tillegg til
til tildelingsbrev
Subject:
21/4886 Tillegg
tildelingsbrev for
for 2022
2022 med
med oppdrag
oppdrag om
om
kartlegging av
av ukrainsk
ukrainsk utdanning
utdanning og
og beredskap
beredskap på
på godkjenningsfeltet
kartlegging
godkjenningsfeltet

Sent:
Sent:
To:
To:

NOKUT -- Nasjonalt
organ for
kvalitet ii
NOKUT
Nasjonalt organ
for kvalitet
utdanningen
utdanningen

Deres
Deres ref
ref

Vår ref
Vår
ref

Dato
Dato

21/4886-70
21/4886-70

18.
18. mars
mars 2022
2022

Supplerende tildelingsbrev
til NOKUT
NOKUT av
av 18.
18. mars
mars 2022
med oppdrag
oppdrag om
om
Supplerende
tildelingsbrev til
2022 med
kartlegging
godkjenningsfeltet
kartlegging av
av ukrainsk
ukrainsk utdanning
utdanning og
og beredskap
beredskap på
på godkjenningsfeltet
Oppdrag nr:
Oppdrag
nr:
Oppdrag:
Oppdrag:
Periode:
Periode:

21/4886 oppdragsbrev
oppdragsbrev av
av 18.mars
18.mars 2022
2022
21/4886
Kartlegge ukrainsk
beredskap for
for
Kartlegge
ukrainsk utdanning
utdanning og
og beredskap
godkjenningsarbeidet
godkjenningsarbeidet
Frister for
utkvittering av
oppdraget:
Frister
for utkvittering
av oppdraget:

Rapport
om
flaskehalser
innen
Rapport
om
flaskehalser
innen NOKUTs
NOKUTs
•
ansvarsområde 1.
1. april
april 2022.
2022.
ansvarsområde

•

Rapport
med innledende
innledende kartlegging
Rapport med
kartlegging og
og
vurdering av ukrainsk fag- og yrkesopplæring
innen
april 2022.
2022.
innen 1.
1. april

•

Rapportering på
søkertall fra
2022
Rapportering
på søkertall
fra Ukraina
Ukraina ii 2022
gjøres
ordinære frister
gjøres ii forbindelse
forbindelse med
med ordinære
frister ii
NOKUTs
årsrapport.
NOKUTs årsrapport.

Tildeling:
Oppdraget
finansieres innenfor
ramme
Tildeling:
Oppdraget finansieres
innenfor gjeldende
gjeldende ramme
Bakgrunn for
Bakgrunn
for oppdraget:
oppdraget:
Oppdraget følger
følger opp budskapet
budskapet fra
fra møtet mellom
mellom blant
blant annet NOKUT
NOKUT og
Kunnskapsdepartementet
februar 2022,
det ble
NOKUT fordyper
fordyper seg
Kunnskapsdepartementet 28.
28. februar
2022, hvor
hvor det
ble enighet
enighet om
om at
at NOKUT
seg ii
det ukraniske
ukraniske utdanningssystemet og hva
hva slags kompetanse
kompetanse flyktninger
flyktninger har.

Kunnskapsgrunnlag:
å raskt
få flyktninger
fra Ukraina
Ukraina ut
Kunnskapsgrunnlag: For
For å
raskt kunne
kunne få
flyktninger fra
ut ii videre
videre utdanning
utdanning og/eller
og/eller
jobb, trengs
trengs det
det god
oversikt over
over Ukrainas
utdanningssystem og
og hva
hva som
som trengs
trengs for
ev.
jobb,
god oversikt
Ukrainas utdanningssystem
for å
å få
få ev.
godkjent utdanning
Norge.
godkjent
utdanning og/eller
og/eller autorisasjon
autorisasjon ii Norge.
NOKUT
godkjenningsorgan: Krisen
Krisen ii Ukraina
Ukraina kan
kan føre
føre til
for å
å få
få
NOKUT som
som godkjenningsorgan:
til at
at flere
flere har
har behov
behov for
vurdert sin
sin ukrainske
utenlandsk
vurdert
ukrainske utdanning
utdanning gjennom
gjennom NOKUTs
NOKUTs godkjenningsordninger
godkjenningsordninger for
for utenlandsk
utdanning.
På nåværende
nåværende tidspunkt
usikkert, men
for å
å sikre
utdanning. På
tidspunkt er
er behovet
behovet usikkert,
men det
det er
er et
et behov
behov for
sikre at
at
NOKUT
er forberedt
en situasjon
situasjon med
med mange
søknader.
NOKUT er
forberedt på
på en
mange ukrainske
ukrainske søknader.
Beskrivelse
oppdraget:
Beskrivelse av
av oppdraget:
NOKUTs bes
planlegge for
for en
en situasjon
med et
et stort
antall flyktninger
flyktninger fra
fra Ukraina.
Ukraina. Det
Det gjelder
gjelder
NOKUTs
bes planlegge
situasjon med
stort antall
spesielt å
være beredt
på søknader
søknader om
om godkjenning
ordningene som
som NOKUT
spesielt
å være
beredt på
godkjenning ii ordningene
NOKUT forvalter.
forvalter.
Kunnskapsdepartementet
NOKUT vurdere
mulighetene ii dagens
Kunnskapsdepartementet ber
ber NOKUT
vurdere behovet,
behovet, og
og mulighetene
dagens situasjon,
situasjon,
for
oppdatere landdatabasen
om det
det ukrainske
ukrainske utdanningsysstemet
utdanningsysstemet og
og tilgjengeliggjøre
tilgjengeliggjøre
for å
å oppdatere
landdatabasen om
informasjon
om hvordan
utdanninger vurderes
Norge.
informasjon om
hvordan ulike
ulike utdanninger
vurderes ii Norge.

Verifisering
på utdanning
utdanning fra
fra Ukraina
Ukraina kan
kan bli
bes
Verifisering av
av dokumentasjon
dokumentasjon på
bli en
en utfordring.
utfordring. NOKUT
NOKUT bes
vurdere situasjonen
situasjonen fortløpende.
bes vurdere
vurdere kapasitet
kapasitet og
og mulighet
mulighet til
til å
øke antallet
antallet
vurdere
fortløpende. NOKUT
NOKUT bes
å øke
søknader
som må
benytte seg
godkjenningsordningen for
for personer
søknader som
må benytte
seg av
av godkjenningsordningen
personer uten
uten verifiserbar
verifiserbar
dokumentasjon (UVD).
(UVD).
dokumentasjon
Fag- og yrkesopplæring
Godkjenningsordningen
fag- og
gjelder ii dag
for utdanninger
utdanninger
Godkjenningsordningen for
for utenlandsk
utenlandsk fagog yrkesopplæring
yrkesopplæring gjelder
dag for
fra
europeiske land,
land, og
og Ukraina
ikke med
ordningen. NOKUT
bes vurdere
vurdere om
om og
og
fra fem
fem europeiske
Ukraina er
er ikke
med ii ordningen.
NOKUT bes
hvordan
Ukraina kan
bli del
ev. planlegge
planlegge innlemming
hvordan Ukraina
kan bli
del av
av ordningen
ordningen og
og ev.
innlemming av
av fagfag- og
og
yrkesopplæringer fra
Ukraina ii ordningen.
ordningen.
yrkesopplæringer
fra Ukraina
Fordi godkjenningsordningen
forutsetter tilgang
tilgang til
de aktuelle
aktuelle fagene
Fordi
godkjenningsordningen forutsetter
til læreplaner
læreplaner ii de
fagene bes
bes
NOKUT om
å undersøke
undersøke om
ukrainske læreplaner
tilgjengelige. På
På dette
grunnlaget bes
NOKUT
om å
om ukrainske
læreplaner er
er tilgjengelige.
dette grunnlaget
bes
NOKUT
en innledende
innledende kartlegging
kartlegging av
av fagfag- og
yrkesopplæringer fra
fra Ukraina,
Ukraina, og
og vurdere
NOKUT gjøre
gjøre en
og yrkesopplæringer
vurdere
om
grunnlag for
for godkjenning
godkjenning ii nivå,
nivå, omfang
og faglig
faglig innhold
innhold opp
gjeldende
om det
det er
er grunnlag
omfang og
opp mot
mot gjeldende
bestemmelser ii opplæringsloven
opplæringsloven §
må også
også vurdere
administrative
bestemmelser
§ 3-4a.
3-4a. NOKUT
NOKUT må
vurdere eventuelle
eventuelle administrative
utfordringer
innhenting av
Ukraina. Dersom
innledende
utfordringer knyttet
knyttet til
til innhenting
av informasjon
informasjon fra
fra Ukraina.
Dersom den
den innledende
kartleggingen viser at sentrale fag- og yrkesopplæringer vil ha problemer med å bli
innlemmet
godkjenningsordningen, ber
ber vi
NOKUT om
å redegjøre
for hva
hva utfordringene
innlemmet ii godkjenningsordningen,
vi NOKUT
om å
redegjøre for
utfordringene
består ii og
og skissere
skissere alternative
kan være
være en
en ordning
ordning med
med
består
alternative løsninger.
løsninger. Slike
Slike løsninger
løsninger kan
beskrivende
godkjenning
beskrivende uttalelser
uttalelser om
om ukrainsk
ukrainsk opplæring,
opplæring, og/eller
og/eller ordninger
ordninger med
med delvis
delvis godkjenning
med behov
behov for
for supplerende
supplerende opplæring.
opplæring.
med
av at
at flertallet
av flyktingene
dag synes
synes å
være kvinner
kvinner og
og på
av
II lys
lys av
flertallet av
flyktingene fra
fra Ukraina
Ukraina ii dag
å være
på grunnlag
grunnlag av
kunnskap
Ukraina bes
bes NOKUT
NOKUT vurdere
kunnskap om
om kvinners
kvinners yrkesvalg
yrkesvalg ii Ukraina
vurdere om
om andre
andre fag
fag enn
enn de
de som
som
inngår i godkjenningsordningen
godkjenningsordningen for
for fagfag- og yrkesopplæring bør vurderes inkludert, eventuelt
omfattes
en ordning
omfattes av
av en
ordning som
som nevnt
nevnt ii avsnittet
avsnittet ovenfor.
ovenfor.

Høyere yrkesfaglig
yrkesfaglig utdanning
Høyere
utdanning
NOKUT bes
om å
å kartlegge
utdanning på
på dette
Ukraina, og
for
NOKUT
bes om
kartlegge utdanning
dette nivået
nivået ii Ukraina,
og ha
ha beredskap
beredskap for
søknader om
av fagskoleutdanning.
søknader
om generell
generell godkjenning
godkjenning av
fagskoleutdanning. NOKUT
NOKUT vurderer behovet for å
oppdatere informasjonen om dette nivået i landdatabasen.
Høyere utdanning
utdanning
Høyere
NOKUT bes
ha beredskap
beredskap på
generell godkjenning
godkjenning av
høyere
NOKUT
bes ha
på økning
økning ii antallet
antallet søknader
søknader om
om generell
av høyere
utdanning fra
fra Ukraina.
positivt at
at NOKUT
UH-sektoren med
utfordringer relatert
relatert
utdanning
Ukraina. Det
Det er
er positivt
NOKUT bistår
bistår UH-sektoren
med utfordringer
til
av ukrainsk
ukrainsk utdanning
for opptak
til høyere
høyere utdanning.
å vurdere
til vurdering
vurdering av
utdanning for
opptak til
utdanning. NOKUT
NOKUT bes
bes om
om å
vurdere
å
ta initiativ
initiativ til
til forsterket
forsterket samarbeid
samarbeid med
universiteter og
og høyskoler
deling av
av kompetanse
kompetanse
å ta
med universiteter
høyskoler for
for deling
om
godkjenning av
utdanning. Vi
ber videre
om vurdering
vurdering og
og godkjenning
av ukrainsk
ukrainsk utdanning.
Vi ber
videre om
om opplysninger
opplysninger om
om
hvorvidt det
det er
planer for
ordningen for
automatisk godkjenning
godkjenning av
av høyere
høyere utdanning
hvorvidt
er planer
for å
å utvide
utvide ordningen
for automatisk
utdanning
til
å gjelde
gjelde for
til å
for Ukraina.
Ukraina.

Yrkesgodkjenning
Yrkesgodkjenning
NOKUT
orienterer godkjenningsmyndighetene
lovregulerte yrker
yrker om
om dette
dette oppdraget
oppdraget og
og
NOKUT orienterer
godkjenningsmyndighetene for
for lovregulerte
at
betydelig økning
godkjenning. NOKUT
bør også
at det
det kan
kan komme
komme en
en betydelig
økning av
av søknader
søknader om
om godkjenning.
NOKUT bør
også tilby
tilby
godkjenningsmyndighetene
om utdanningssystemet
ved behov.
behov.
godkjenningsmyndighetene informasjon
informasjon om
utdanningssystemet ii Ukraina
Ukraina ved

Rapportering og
leveranse:
Rapportering
og leveranse:
1)
løpende dialog
NOKUT ii forbindelse
forbindelse med
1) Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet ønsker
ønsker løpende
dialog med
med NOKUT
med en
en
eventuell stor
stor søkning
søkning om
om godkjenning
godkjenning fra
fra Ukraina.
initativ til
til et
et møte
møte med
eventuell
Ukraina. NOKUT
NOKUT tar
tar initativ
med
departementet
for å
å redegjøre
redegjøre for
departementet for
for beredskapsplaner
beredskapsplaner og
og eventuelle
eventuelle utfordringer.
utfordringer.
2) En
En rapport
der NOKUT
om sine
sine funn
og vurderer
vurderer flaskehalser
flaskehalser på
på NOKUTs
2)
rapport der
NOKUT orienterer
orienterer om
funn og
NOKUTs
ansvarsfelt
for å
å få
få flyktninger
flyktninger fra
fra Ukraina
Ukraina raskt
utdanning eller
ansvarsfelt for
raskt ut
ut ii videre
videre utdanning
eller jobb.
jobb. Frist
Frist 1.
1.
april 2022.
2022.
april

3)
innledende vurderinger
vurderinger av
3) Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet ber
ber om
om en
en kartlegging
kartlegging og
og innledende
av
ukrainsk fag- og yrkesopplæring innen 1. april 2022.
4) NOKUT
NOKUT bes
bes rapportere
særskilt på
håndtering av
søknader om
om godkjenning
4)
rapportere særskilt
på håndtering
av søknader
godkjenning av
av
utdanning
for 2022.
utdanning fra
fra ukrainske
ukrainske søkere
søkere ii årsrapporten
årsrapporten for
2022.
Utkvittering av utført oppdrag skal sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Anne-Cathrine
Hjertaas
Hjertaas Anne-Cathrine_Hjertaas@kd.dep.no
Anne-Cathrine.Hjertaas@kd.dep.no

Med hilsen
Med
hilsen

Erik Blom-Dahl (e.f.)
ekspedisjonssjef
ekspedisjonssjef
Sigurd Moskvil
Thorsen
Sigurd
Moskvil Thorsen
seniorrådgiver
seniorrådgiver

Dokumentet
signert og
har derfor
håndskrevne signaturer
Dokumentet er
er elektronisk
elektronisk signert
og har
derfor ikke
ikke håndskrevne
signaturer

