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Fra:    Bente Søgaard [Bente.Sogaard@ys.no] på vegne av Bente.Sogaard@ys.no
Sendt:  11. september 2009 10:30
Til:    Postmottak KD
Emne:   Høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere 
utdanning

YS ønsker å komme med merknader til tre av de foreslåtte endringene i 
forskrift til opptak til høyere utdanning; §§ 2-4, 3-7 og 9-3.

Innledningsvis vil YS imidlertid generelt få understreke betydningen av å ha 
et opptakssystem til høyere utdanning som både gjør det forutsigbart, men ikke 
minst fleksibelt både for kommende studenter og for de som skal håndheve 
regelverket. En av de største utfordringene Norge står ovenfor på
kompetanse- og utdanningsfeltet, er å ha tilstekkelig og tilgjengelig 
kompetanse i befolkningen. Det er derfor viktig å fjerne unødvendige barrierer 
som er til hinder for rekruttering til høyere utdanning.

Vedrørende § 2-4
YS støtter det foreliggende forslaget om at fullført 2-årig fagskoleutdanning 
gir generell studiekompetanse.

Vedrørende § 3-7
YS er positiv til forslaget om at institusjoner kan ta opp studenter med 
relevant fagbrev til spesielt tilrettelagte studier, og at det fastsettes en 
bestemmelse som gir institusjoner rett til å tilrettelegge for søkere med 
fagbrev. En slik bestemmelse forutsetter at studenter som tas opp med fagbrev 
gis et faglig og tilpasset opplegg i studiet hvor de får tilegnet seg relevant 
teori som mangler i fagbrevet.

Når en høyskole har hatt en forsøksordning som de nå ønsker å gjøre permanent, 
må en anta at det er gjort en grundig faglig vurdering ut fra de erfaringene 
som er gjort i forsøksperioden og at disse er positive. Dette er i tilfelle 
sammenfallende med en rekke andre erfaringer og resultater av forskning som er 
gjort de senere årene på alternative opptakskrav til
universitets- og høyskolesystemet. Spesielt voksne som tas opp til høyere 
utdanning med en annen bakgrunnserfaring enn generell studiekompetanse, greier 
seg like godt eller bedre enn gjennomsnittet av studentene.

Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at stadig flere 
fagarbeidere har behov for mer utdanning utover fag- og svennebrevet.
Derfor er det behov for å styrke og utvikle fleksible og tilgjengelige 
overgangsmuligheter til høyere utdanning. YS mener derfor at y-veien må bygges 
ut til flere utdanninger enn i dag. I denne sammenheng er det viktig at 
utdanningsmyndighetene tar ansvar for å utvikle retningslinjer og systemer for 
tilsyn for å sikre at studenter som tas opp gjennom y-veien får nødvendig 
faglig og pedagogisk oppfølging.

En ytterligere utvidelse av y-veien må utvikles i tett samarbeid med partene i 
arbeidslivet.

Vedrørende § 9-3
Det er en selvfølge at nye regler og krav ikke skal ha tilbakevirkende kraft, 
og en overgangsordning som sikrer at tidligere kvalifiserte søkere fortsatt er 
kvalifisert til studier med spesielle opptakskrav støttes. For øvrig bør 
kravet om dokumentasjon også på Vg2 evalueres etter å ha virket et par år, 
slik at en får vurdert nødvendigheten av dette.
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Seniorrådgiver, fagansvarlig utdanning
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