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Supplerende tildelingsbrev nr. 4 oppdrag om å utarbeide et utkast til 
høringsnotat med forslag til forskriftsbestemmelser og en utvidelsesplan 
for godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring 

 

Oppdrag:  Utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til forskriftsbestemmelser for 

godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring, og en plan for 

utvidelse av ordningen. 

Frist: NOKUT bes levere følgende: 
1) Foreløpig utkast til høringsnotat med forslag til forskriftsbestemmelser 

om godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring innen 
31. januar 2023 

2) Foreløpig forslag til utvidelsesplan for godkjenningsordningen for 
utenlandsk fag- og yrkesopplæring innen 31. januar 2023 

3) Utkast til høringsnotat med forslag til forskriftsbestemmelser om 
godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring innen 1. 
april 2023 

4) Forslag til utvidelsesplan for godkjenningsordningen for utenlandsk fag- 
og yrkesopplæring innen 1. april 2023. 
Vi ber NOKUT ha dialog med partene i arbeidslivet. Det er ikke krav om 
spesifikke kvalifikasjoner/land, men ambisjonsnivå om antall 
kvalifikasjoner/land.  

Tildeling: Oppdraget finansieres innenfor gjeldende ramme. 

Bakgrunn for oppdraget: 

Oppdraget følger opp Meld. St. 21 (2020-2021) Fullføringsreformen – med åpne dører til verden 

og fremtiden, og ønsket om å videreutvikle godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og 

yrkesopplæring. 
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Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring ble etablert i 2016 som en 

direkte oppfølgning av Meld. St. 16 (2015-2016). I tråd med stortingsbehandlingen av 

lovforslaget i Prop. 72 L (2015-2016) utvides ordningen gradvis etter hvert som NOKUT får 

erfaringer med ordningen. Det har vist seg å være krevende å vurdere utenlandsk fag- og 

yrkesopplæring i nivå, omfang og faglig innhold og hyppige utvidelser har derfor vært 

utfordrende å få til. For å vurdere veien videre, satte Kunnskapsdepartementet ned og ledet en 

arbeidsgruppe, med representanter fra partene i arbeidslivet, Utdanningsdirektoratet og 

NOKUT i 2020. I arbeidsgruppens rapport fra november 2020 slås det fast at det er behov for 

justeringer av ordningen før den kan utvides til nye land og fag- og yrkesopplæringer. 

 

Beskrivelse av oppdraget:  

Utkast til høringsnotat med forslag til forskriftsbestemmelser: 

 

NOKUT bes utarbeide et utkast til et høringsnotat, inkludert forslag til forskriftsbestemmelser 

til opplæringsloven § 3-4 a, som erstatter dagens vilkår som ble fastsatt av NOKUTs styre 25. 

oktober 2016. Forslag til forskriftsbestemmelser skal inneholde kriterier for godkjenning og 

regler for saksbehandling som NOKUT mener er nødvendig å regulere i forskrift. Forslaget skal i 

hovedsak videreføre dagens praksis som uttrykt i vilkårene fastsatt av NOKUTs styre, men kan 

også inneholde de justeringene som NOKUT mener er hensiktsmessige. Forvaltningslovens 

regler om saksbehandling skal legges til grunn. Forslaget skal bare omfatte 

saksbehandlingsregler som NOKUT anser at det er behov for utover dette. Endelige 

forskriftsbestemmelser forutsettes tatt inn i forskrift til opplæringsloven.    

 

NOKUT bes vurdere, begrunne og foreslå forskriftsregulering som adresserer dagens 

utfordringer med ordningen som beskrevet i tilgjengelig kunnskapsgrunnlag. Det er særlig viktig 

at forslaget behandler utfordringene knyttet til vurdering av omfang og faglig innhold av 

utenlandsk fag- og yrkesopplæring. I denne forbindelse bør NOKUT drøfte og foreslå momenter 

for å vurdere om kriteriet” inneheld mange av dei vesentlege elementa i det aktuelle faget” er 

oppfylt. Videre bør NOKUT drøfte nærmere vilkåret som NOKUTs styre har fastsatt om at ett år 

av opplæringen skal være praktisk. 

 

Forslag til forskrift skal ivareta hensyn til effektiv saksbehandling, sikre likebehandling og 

muliggjøre rask utvidelse av godkjenningsordningen. Vi viser til omtalen av retningslinjer for 

regelstyring av grunnskolen og den videregående opplæringen.1 

 

NOKUT må se forslagene i sammenheng med øvrige godkjenningsordninger (drøfte og 

begrunne likheter og ulikheter). 

 

Forslag til utvidelsesplan:  

 

NOKUT bes utarbeide forslag til en utvidelsesplan for godkjenningsordningen, med 

utgangspunkt i at forskriftsbestemmelsene som er foreslått i utkastet til høringsnotat trer i 

kraft. NOKUT bør planlegge med sikte på å prioritere å utvide ordningen til å gjelde flere land, 

 
1 Punkt 4.3 i høringsnotat om forslag til ny opplæringslov og endringer i friskoleloven datert 26.08.2022. 
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fremfor å gjelde flere fag. Land i EØS-området bør prioriteres og blant disse kan antallet 

arbeidsinnvandrere i de aktuelle fagene tillegges vekt. Eventuelle fag som også inngår i 

utvidelsesplanen bør begrunnes ut fra et særskilt behov, som for eksempel et høyt antall 

arbeidsinnvandrere innen faget eller behovet for arbeidskraft. 

Eventuelle andre føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 

Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  

 

Utdanningsdirektoratet (Udir) har ansvar for forvaltning og tolking av opplæringsloven og 

forskrift til opplæringsloven. Udir er i oppdrag nr. 2021-002 gitt i oppdrag å utarbeide forslag til 

forskrift til ny opplæringslov. NOKUT skal samarbeide med Udir om utarbeidelsen av 

forskriftsbestemmelsene om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring, slik at Udir kan 

bidra til at utformingen av bestemmelsene inngår i en sammenheng og har den samme formen 

eller uttrykket som regelverket for øvrig. 

 

NOKUT skal forankre arbeidet med partene i arbeidslivet i tråd med gjeldende retningslinjer for 

partssamarbeid. 

 

Kunnskapsdepartementet ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet. 

Rapportering og leveranse:   

 
NOKUT bes levere følgende: 

1) Foreløpig utkast til høringsnotat med forslag til forskriftsbestemmelser om 
godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring innen 31. januar 2023 

2) Foreløpig forslag til utvidelsesplan for godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og 
yrkesopplæring innen 31. januar 2023 

3) Utkast til høringsnotat med forslag til forskriftsbestemmelser om 
godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring innen 1. april 2023 

4) Forslag til utvidelsesplan for godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og 
yrkesopplæring innen 1. april 2023. 
Vi ber NOKUT ha dialog med partene i arbeidslivet. Det er ikke krav om spesifikke 
kvalifikasjoner/land, men ambisjonsnivå om antall kvalifikasjoner/land.  

 

Utkvittering av utført oppdrag skal sendes til postmottak@kd.dep.no med kopi til Tone Horne 

Sollien tone-horne.sollien@kd.dep.no.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Espen Moseng 

rådgiver 
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