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HØRING - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE 
UTDANNING - 
 
Det vises til departementets ekspedisjon av ovennevnte sak datert 24. juni i år. 
 
Fagskolen Rogaland ble forelagt høringsnotatet i sitt møte 2. september og hvor det i 
styresak nr 24/09 ble gjort følgende enstemmige vedtak: 
 
” Fagskolen Rogaland har med interesse merket seg at det er tatt inn et nytt kapittel i 
opptaksforskriften; Kap. 10 Falske vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt av 
falske institusjoner.  Styret for fagskolen er kjent med at bruk av slike dokumenter har økt 
den senere tid og ser positivt på at departementet i forskriftsform foretar en presisering og 
innskjerping av det utillatelige i bruk av den type dokumenter. 
 
Fagskolen Rogaland stiller seg positiv til endringsforslagene slik de fremkommer i forskrift 
om opptak til høyere utdanning, men har likevel følgende kommentar: 
 
Det er positivt at departementet vil justere opptaksforskriften slik at den tilrettelegger for at 
også andre institusjoner enn Høgskolen i Bodø kan tilrettelegge studier innen akvakultur 
for søkere med relevant fagbrev (Y-vei)  Slik styret vurderer det, burde langt flere 
høgskoler/universiteter tilrettelegge studier for søkere med relevant fag-/svennebrev 
innenfor andre aktuelle studieområder og ikke avgrense endringsforslaget til bare å 
omfatte studier innen akvakultur. 
 
Forskriftens bestemmelser for opptak av søkere med høyere bestått teknisk utdanning fra 
land utenfor Norden anvendes, slik Fagskolen Rogaland ser det, for strengt.  Når søkeren 
dokumenterer krav til norskkunnskaper og har de nødvendige faglige forutsetninger for å 
gjennomføre det aktuelle studiet, bør vedkommende kunne tas opp som student og da 
med hjemmel i forskriftens kap. 3, unntak fra krav om generell studiekompetanse. ” 
 

 
Med vennlig hilsen 
OPP-stab 
 
Gudveig Salte 
spesialkonsulent 


