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Høring: Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. 

Vi viser til høringsbrev datert 24. juni 2009 vedrørende forslag til endringer i forskrift om 

opptak til høyere utdanning, fastsatt 31. januar 2007 med seneste endringer 27. oktober og 24. 

april 2009.  

 

Handelshøyskolen BI er positiv til at det er foreslått presisering av forskriften. Tydeliggjøring av 

forskriften er viktig i forhold til likebehandling ved opptaksvurdering. Handelshøyskolen BI har 

allikevel et ønske om å få ytterligere presisering av enkelte paragrafer i forskriften. 

 

Kapittel 2 Generell studiekompetanse 

Vedrørende § 2-2 Utenlandsk utdanning 

Handelshøyskolen BI forstår her at det kun er en endring i tilbakemelding til kandidatene; at 

kravet til bestått test er det samme som tidligere. Handelshøyskolen BI stiller seg positiv til at 

poengskalaen blir erstattet med tilbakemeldinger som lettere kan sammenlignes med Det 

europeiske rammeverket for språk (CEFR).  

 

***** 

 

Videre er Handelshøyskolen BI av den oppfatning at nåværende § 2-2 (3) forskjellsbehandler 

norske / nordiske søkere og andre utenlandske søkere ved opptak til studier. I hht. § 2-1 må 

norske søkere ha norskkunnskaper på videregående nivå eller tilsvarende for å oppnå generell 

studiekompetanse. § 2-1 (3) åpner for at søkeren kan dokumentere likeverdige 

norskkunnskaper. I konteksten må det regnes som at med likeverdig her menes ”på 

videregående nivå”. Utenlandske søkere har andre muligheter til å dokumentere sine 

norskkunnskaper, ref. § 2-2 (2). § 2-2 (3) gir imidlertid institusjonene mulighet til å 

godkjenne at utenlandske søkere normalt trenger å dokumentere sine norskkunnskaper bare 

(minst) på grunnskolenivå. Det er ønskelig at forskriften endres slik at den kravene til norske 

og utenlandske søkere sidestilles, alternativt at departementet kommer med nærmere regler, 

slik § 2-1 (3) åpner for.  

 

***** 



Vedrørende § 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning 

Handelshøyskolen BI stiller seg positiv til at også to studier, hvert på 30 studiepoeng, 

likestilles med en årsenhet og derfor gir rett til å få generell studiekompetanse i hht. denne 

paragraf. 

 

Når det gjelder den foreslåtte presiseringen av krav til norskkunnskaper for utenlandske 

søkere som er tatt opp til fremmedspråklig utdanningsprogram / internasjonale 

utvekslingsprogram for å oppnå generell studiekompetanse, medfører presiseringen at det 

ikke fremkommer i forskriften at det stilles krav til norskkunnskaper for andre utenlandske 

søkere, alternativt at man må tolke at det stilles samme krav til disse som for norske / nordiske 

søkere. Handelshøyskolen BI mener dette bør presiseres i forskriften, slik at det ikke åpnes for 

tolkninger. 

 

***** 

 

Det er videre Handelshøyskolen BIs mening at norskkravet som oppstilles i § 2-3 overfor 

søkere som søker om opptak på grunnlag av reglene i kapittel 3, er så strenge at svært få 

søkere som får opptak etter unntaksbestemmelsen vil møte kravet og dermed ikke oppnå 

generell studiekompetanse. Handelshøyskolen BI mener også at § 2-3 forskjellsbehandler 

norske / nordiske søkere fra andre utenlandske søkere da kravet til disse er langt mer 

arbeidskrevende enn for utenlandske søkere. 

 

***** 

 

Vedrørende § 2-4 Opptak på grunnlag av fullført fagskoleutdanning 

Med bortfall av foreslått setning ”dog slik at søkere fra land utenom Norden kan dokumentere 

norskkunnskaper etter bestemmelsene i § 2-2” åpnes det for tolkning om hvorvidt det er krav 

til norsk for søkere med utenlandsk utdannelse. Handelshøyskolen BI foreslår at setningen 

opprettholdes, slik at det ikke skapes unødvendig tolkningsrom i forskriften. 

 

 

Unntak fra krav om generell studiekompetanse og Spesielle opptakskrav 

Vedrørende §§ 3-7, 4-4, og 4-10 

Handelshøyskolen BI har ingen kommentar. 

 

 

Omregningstabell 

Vedrørende § 7-5 Karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående skole 

Handelshøyskolen BI stiller seg positive til at SO får myndighet til å fastsette 

omregningstabeller ref. § 7-5 (3). Det forutsettes av omregningstabellene blir distribuert og på 

denne måten er med på å skape en enhetlig fremgangsmåte ved behandling av søkeren.  

 

 

 



Realfag og Overgangsordning – spesielle opptakskrav 

Vedrørende §§ 7-8, 7-8A og ny 9-3 

Handelshøyskolen BI har ingen kommentar. 

 

 

Definisjon av falske vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt fra falske 

institusjoner 

Vedrørende nye kapittel 10 og 11 

Handelshøyskolen BI er positive til at opptaksforskriften også skal omfatte også denne viktige 

del av opptaksarbeidet.  Handelshøyskolen BI støtter innholdet i det nye kapittel 10, men 

ønsker i tillegg at departementet gir utfyllende bestemmelser om informasjonsutveksling slik 

lov om universiteter og høyskoler § 3-7 (7) åpner for. Basert på erfaringer med mottatt 

informasjon om politianmeldte forhold, opplever Handelshøyskolen BI at slik 

informasjonsutveksling i dag ikke skjer, alternativt at ingen andre institusjoner har 

politianmeldt slike forhold siden loven trådte i kraft. Skal lovens innhold ha en tilstrekkelig 

preventiv effekt, er man helt avhengig av at institusjonene informerer hverandre. 
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