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HØRING – NOU 2009:8 KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEVERNET  
 
Vi viser til høringsbrev datert 1.10.2009. Samordna opptak vil kommentere de forslag og opplysninger 
som berører opptak til studiene og de forhold som kan ha betydning for søknad om opptak.  
 
Barnevernsutdanningene.  
Det framgår av kapittel 1.3 at utvalget har kartlagt begge de sosialfaglige utdanningene, 
bachelorutdanning i barnevern (barnevernspedagogutdanning) og bachelorutdanning i sosialt arbeid 
(sosionomutdanning) og laget fellesbetegnelsen barnevernsutdanning. Når det gjelder forslagene til 
styrking av utdanning, krav til yrkeskvalifisering og rekruttering er det ikke like klart om dette gjelder 
begge utdanningene eller bare bachelorutdanningen i barnevern.  
 
Rekruttering og opptaksregler. 
Det blir hevdet at: Ordningen med ”Samordnet opptak” betyr at fagmiljøene har liten innflytelse på fastsettelse 
og anvendelse av opptakkriteriene for studiet. Samordna opptak vil påpeke at regelverket for rangering til 
for eksempel barnevernspedagogutdanning ikke er en konsekvens av det samordnede opptaket. Det er 
departementet som har fastsatt felles regler for opptak til høyere utdanning og avgjør både spørsmål 
om spesielle opptakskrav, kvotespørsmål og rangeringsregler.  Sosialarbeiderutdanningene som 
omfatter sosionom- og barnevernspedagogutdanningene, har hatt departementalt fastsatte regler siden 
før 1980, altså lenge før Samordna opptak ble opprettet i 1994.   
Utvalget har foreslått at det opprettes en minimumskvote slik at 20% av dem som skal tildeles 
studieplass skal være menn. Etter Samordna opptaks vurdering er ikke en minimumsgrense på 20% en 
mild kvotering søkerfordelingen tatt i betraktning. En slik løsning kan føre til at det gis tilbud til menn 
med vesentlig lavere poengsum enn avviste kvinnelige søkere til samme lærested. Den vanlige måten 
departementet hittil har tatt hensyn til skjev kjønnsfordeling på studier er å gi gitt 2 ekstrapoeng til 
søker med det underrepresenterte kjønnet, for eksempel 2 ekstra poeng til kvalifiserte mannlige søkere 
til studiene ved Norges veterinærhøgskole. 
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