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SVAR PÅ HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAK TIL 
HØYERE UTDANNING 
 
Høgskolen i Buskerud har følgende kommentarer til høringsforslaget: 
 
§ 2-2 Utenlandsk utdanning 
Høyskolen støtter forslag til endring i ordlyden slik at type lærested ikke lenger knyttes til utdanningen 
det vises til. 
 
§ 3-2 Dispensasjon fra krav om generell studiekompetanse 
Det er hensiktsmessig at gammel ordlyd blir erstattet for å unngå mulige missforståelser om alderskravet. 
Høyskolen støtter endringen som tydeliggjør at søkere født i samme årstall skal behandles likt. 
 
§ 3-8 Unntak fra krav om GSK for opptak til spesielt tilrettelagte studier i nautikk 
Høyskolen støtter forslaget om permanent opptak via Y-veien til studier i nautikk. 
 
§ 4-10 Spesielle opptakskrav 
Vi registrerer at de 3 institusjonene som i dag tilbyr paramedicutdanning står samlet bak 
endringsforslaget. Opptakskravet er allerede i kategorien spesielle opptakskrav og høyskolen har ingen 
kommentarer til den foreslåtte endringen. 
 
§ 7-8 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående opplæring 
Høyskolen støtter forslaget til presisering av at det maksimalt kan oppnås 1,5 tilleggspoeng for ulike nivå 
i samme fag. Vi ser stor verdi i at departementet søker å klargjøre forskriftsbestemmelsene på dette 
området som kan oppfattes som komplisert. 
 
§ 9-1 Overgangsregler 
Vi går ut fra at det er en skrivefeil når det foreslås nytt åttende ledd.  Det skal etter vår oppfatning være 
nytt syvende ledd.  Høyskolen støtter hovedinnholdet i forslaget, men forslår at deler av første setning 
endres slik at ”er tatt opp til” utelates.  Etter vår oppfatning er det fullført og bestått høyere utdanning som 
er vesentlig i sammenhengen. Hvis derimot hensikten er at det kun er søkere som fikk slikt opptak før 1. 
juli 1997 (og har fullført på en senere dato) som bestemmelsen skal gjelde for, mener vi at ordlyden bør 
endres til ”er tatt opp til og senere har fullført og bestått.. ”.  
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Endring i kommentarene til forskriften 
Vår erfaring er at kommentarene til forskriften om opptak til høyere utdanning benyttes i stor grad for å 
tolke forskriftsteksten korrekt. Høyskolen støtter forslaget om å ajourføre og presisere hvilke alternative 
og likeverdige karakterkrav som finnes.   
 
Til pkt. 1. der det foreslås å stryke ”eksamen fra læreplan”.  Slik vi ser det bør ordlyden fortsatt omfatte 
kravet om ”eksamen”.  Dersom ”eksamen” tas bort frykter vi at noen vil kunne tolke bestemmelsen slik at 
kravet er oppfylt kun med en bestått standpunktkarakter i faget.  
En ny setning eller parentes kan forklare at norsk hovedmål bestås med både standpunktkarakter og 
eksamenskarakter.  Norsk sidemål og norsk muntlig skal ha standpunktkarakter (elev) eller 
eksamenskarakter (privatist), eller begge deler dersom en elev er trukket ut til eksamen i faget. 
 
I pkt. 2. antar vi at det er en skrivefeil når det foreslås at eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske 
studenter ved universitetene skal godkjennes med karakteren D. Vi antar det skal stå karakteren C i 
samsvar med departementets egne kommentarer i det påfølgende avsnittet.  Høyskolen i Buskerud støtter 
en karakterendring fra D til C. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Høgskolen i Buskerud 
 
 
 
Turid Næss (sign.) Gro Smedsrud 
studie- og forskningssjef rådgiver 
 
 
 
 
 
 
 
 


