
Nøkkeltall (per desember 2018):

NOKUT har 148 ansatte. 

I tillegg engasjerer vi ca 900 sakkunnige i løpet av ein 2-års periode i ulike 

vurderingsprosessar.

•NOKUT fører tilsyn med og stimulerer til kvalitetsutvikling ved over 4 000 

utdanningstilbod ved rundt 140 institusjonar i Noreg.

•NOKUT mottok i 2018 nærmare 8 000 søknader om godkjenning av 

utdanning teken i utlandet.

Om NOKUT

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – er eit 

forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet med kompetanse 

innanfor norsk og utanlandsk høgare utdanning og fagskuleutdanning. 

NOKUTs formål er å sikre og fremje kvalitet i høgare utdanning og 

høgare yrkesfagleg utdanning.

NOKUT skal bidra til at:

Personer med utenlandsk utdanning/opplæring effektivt 

kan benytte kompetansen sin i Norge.

Arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner har god informasjon 

om hva utenlandsk kompetanse tilsvarer i Norge.





Godkjenning av fagutdanning

To godkjenningsordninger for utenlandsk fagutdanning:

Fag- og yrkesopplæring på videregående nivå
• 5 land – 19 kvalifikasjoner

Høyere yrkesfaglig utdanning - Fagskoleutdanning
• Global
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NOKUT har hatt en gradvis utvidelse

siden oppstart i 2016 (innen fag og Yrkesopplæring):

Gjelder for følgene land pr nå: (stadig utvidelse) 

• Tyskland

• Polen

• Estland 

• Latvia

• Litauen



• Betongfagarbeider

• Kjøttskjærer

• Rørlegger

• Tømrer

• Frisør

• Murer

• Trevaresnekker

• Møbelsnekker

• Møbeltapetserer

• Pølsemaker 

• Slakter

• Butikkslakter

• Glassfagarbeider

• Industrimekaniker

• Bilmekaniker lette kjøretøy

• Bilmekaniker tunge kjøretøy

• Hudpleier

• Kokk

• Institusjonskokk

Norske kvalifikasjoner som er en del av ordningen
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Hvem har vi godkjent så langt (per 30.09.2019)

• 204 trevaresnekkere

• 143 rørleggere 

• 51 murere

• 45 tømrere

• 35 kjøttskjærere

• 30 betongfagarbeidere

• 29 møbelsnekkere 

• 27 bilmekanikere (lette kjøretøy) 

• 22 slaktere

• 20 frisører

• 19 industrimekanikere

• 9 kokker

• 9 møbeltapetserere

• 2 pølsemakere

• 1 hudpleier

• 1 butikkslakter



Statistikk så langt (per 30.09.19)

• Mottatt over 1950 søknader

• 653 godkjenninger

• 544 avslag, som er faglig begrunnet 

• 621 avvisninger – manglende dokumentasjon, feil land eller kvalifikasjoner

• Flest søknader fra Polen (1289), forventer flere søknader fra Litauen


