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HØRING – FORSLAG OM ENDRING I FORSKRIFT OM OPPTAK TIL 
HØYERE UTDANNING  
 
Det vises til departementets brev av 24. juni 2009 om forslag til endringer i forskrift om 
opptak til høyere utdanning med høringsfrist 15. september.  
 
HSH representerer 13 000 medlemmer innenfor bredden av handel og private 
tjenesteytende næringer, herunder private utdanningsinstitusjoner i hele utdanningsløpet 
fra barnehage, via grunnskolen og videregående opplæring til fagskole og høyere 
utdanning, i tillegg til voksenopplæring og folkehøgskoler. 
 
HSH støtter i hovedsak de forslag departementet har fremsatt. Vi har imidlertid noen 
bemerkninger til enkelte av forslagene. 
 
HSH har ingen innvendinger mot at den nåværende poengskalaen i den såkalte 
Bergenstesten erstattes med tilbakemeldingene ikke bestått, bestått og godt bestått. 
 
HSH støtter departementets forslag til endring i forskriften § 2-3, om at søkere som er tatt 
opp til høyere utdanning med grunnlag i unntaksbestemmelse fra krav om generell 
studiekompetanse fortsatt skal kunne sette sammen to studier, hvert på 30 studiepoeng, 
slik at de til sammen utgjør 60 studiepoeng. 
 
HSH støtter departementets forslag til endring i § 2-4 i forskriften. HSH mener for øvrig 
det bør vurderes om gjennomføring av også andre fagskoleutdanninger enn 2-årig 
fagskoleutdanning bør innebære at man får generell studiekompetanse. Det bemerkes i 
denne sammenheng at det blant annet innen helse- og sosialfag er flere ettårige 
fagutdanninger. Opptak til disse utdanningene forutsetter normalt gjennomført 
videregående skole og/eller realkompetanse av en viss varighet. Dette tilsier i seg selv at 
deltakerne på slike utdanninger har et godt faglig bakteppe og stor grad av motivasjon for 
videre studier. Det er etter vårt syn liten grunn til å skille slike utdanninger fra 2-årige 
fagskoleutdanninger hva gjelder mulighet for oppnåelse av generell studiekompetanse. I 
det mange av deltakerne i helse- og sosialfaglige fagutdanninger er kvinner, vil en slik 
endring i regelverket også bidra positivt i et likestillingsperspektiv hva gjelder høyere 
utdanning. 
 
HSH mener departementets forslag til overgangsregler i § 9-3 synes hensiktsmessig.  
 
HSH støtter departementets forslag til bestemmelser i nytt kapittel 10 om falske 
vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt fra falske institusjoner. Etter det vi 
kjenner til, har det vært en kraftig økning i bruk av falske dokumenter og vitnemål i 
høyere utdanning de senere årene, og det er positivt at det tas konkrete skritt for å få 
bukt med dette problemet. HSH mener også at det er fornuftig å innplassere disse reglene 
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i opptaksforskriften. Dette er mer oversiktig og gir bedre helhet i regelverket enn å innta 
slike regler i egen forskrift.  
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