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Høringsuttalelse - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere 
utdanning 

 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev om endringer i forskrift om opptak til høyere 

utdanning av 08.09.2015, der vi inviteres til å belyse spørsmål og problemstillinger knyttet til 

opptaksforskriftens, samt å gi innspill til endringer eller presiseringer som fremkommer i rundskrivet 

F-01-15. NHH stiller seg bak endringene, men ønsker å kommentere på hvordan 

likebehandlingsprinsippet blir ivaretatt i forbindelse med rangering på grunnlag av særskilt vurdering.  

 

§ 7- 13. Rangering på grunnlag av særskilt vurdering 

Det har de siste årene vært fokus på å styrke likebehandlingsprinsippet, både fra Samordna opptaks 

side og institusjonene i mellom. Det har blitt utviklet nasjonale rutiner og praksis for særskilt 

vurdering som man kan støtte seg på lokalt. Det finnes erfaringer, tidligere vedtak, og 

omregningstabeller som legger føringer for hvordan man i større grad vil sikre likebehandling. NHH 

mener allikevel det er behov for ytterligere samordning i særskilt vurdering og foreslår at 

saksbehandlingen blir sentralisert hos en behandlingsinstans.  

 

En slik sentralisering vil for det første kunne sikre likebehandling og styrke søkernes personvern. Slik 

det er i dag, må søkerne som vil vurderes særskilt sende sine (sensitive) papirer til alle institusjoner de 

skal vurderes av.  

 

Måten de blir vurdert på er organisert ulikt fra institusjon til institusjon. Noen vurderer denne typen 

saker administrativt, noen i bredt sammensatt nemnd, noen i små opptakskomitemøter med eller uten 

studentrepresentanter, med og uten dekan, studiesjef eller faglærer. Ulik organisering kan gi 

ulikebehandling.  

 

Det kan synes som om praksis varierer mellom institusjonene og at enkelte institusjoner lettere 

innvilger grunner for særskilt vurdering enn andre. Søker kan risikere å få flere ulike konklusjoner på 

sine søknader om særskilt vurdering, og dette genererer klager. NHH er av den oppfatning at klager 

ikke er et problem i seg selv, men at de i dette tilfellet er et signal om mangel på likebehandling, vel 

så mye som klage på resultatet av vurderingen.  

 

En sentralisert saksbehandling hos en enkelt instans vil kunne løse en stor del av utfordringene rundt 

særskilt vurdering.  
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