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Svar på høring: Forslag om endringer i opptaksforskrifta - tillegg til
høring 14 august

Høgskolen i Molde, ved opptakskontoret, stiller seg kritisk til foreslått endring i opptaksforskrifta §7-
10 Tilleggspoeng for alder.

Ceres har gjort et simulert opptak basert på hovedopptaket i 2017 med de foreslåtte endringene i
opptaksforskrifta §7-10. Denne simuleringen viser at det er svært få søkere som blir påvirket positivt av en slik
endring, og at omtrent like mange blir påvirket negativt. Totalt 106 søkere ville fått tilbud på et annet
prioritetstrinn enn med dagens regelverk, av totalt 55 567 søkere i simuleringen. For omtrent halvparten av
de 106 vil endringen i regelverket slå ut negativt, ved at de får tilbud på et lavere prioritert studieønske. For
søkergruppen på 18 år vil bare ca. 1 % få en fordel av regelendringen.

De minimale fordelene det simulerte opptaket viser må ses opp mot det ekstra arbeidet dette medfører. Ved
at tilleggspoeng for alder delvis frikobles fra alder, men også skal gis fra og med avsluttet videregående
opplæring, må disse tilleggspoengene beregnes manuelt for en stor gruppe søkere. I 2017-opptaket var det
over 31 000 søkere uten elektronisk vitnemål, hvorav 4 000 hadde videregående opplæring fra
utlandet. Manuell utregning av tilleggspoeng for alder vil være både omfattende og komplisert for hele denne
søkergruppen. Det er heller ikke entydig hva som menes med avsluttet videregående opplæring. Det kan være
året vitnemålet ble utstedt, eller året siste faget er tatt, eller året siste vitnemål ble importert i den Nasjonale
vitnemålsdatabasen for søkere med flere vitnemål, eller året siste kompetansebevis ble utstedt.

Det simulerte opptaket viser dermed at svært få søkere vil få fordel av regelendringen og omtrent like mange
søkere vil få ulempe ved den foreslåtte endringen av §7-10. Samtidig vil det være svært ressurskrevende å
gjøre poengberegning etter den foreslåtte endringen. Regelendringen vil føre til økt manuell saksbehandling,
som står i sterk kontrast med Digitaliseringsstrategien for universitets- og høyskolesektoren, og vil føre til
mindre gjennomsiktighet for søker.

Med hilsen
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