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Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 

 

I høringsbrevet ber Kunnskapsdepartementet om høringsinstansenes vurderinger som angår 

forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Fylkesrådmannen i Sør-

Trøndelag fylkeskommune (STFK) drøftet høringen på rektormøte 19. september, og har lagt 

vekt på innspillene fra rektorgruppen i høringssvaret. I tillegg er deler av høringen som 

omhandler opptakskrav til samiske språk drøftet med Aajege og Røros videregående skole. 

Innspill fra Aajege er vektlagt i høringssvaret.  

 

Nedenfor vurderes endringene i forskrift punktvis og STFKs høringssvar er gjengitt under 

hvert punkt : 

 

1. Kapittel 2 Generell studiekompetanse, § 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere 

utdanning 

Det foreslås at det ikke stilles krav om ytterligere norskkunnskaper dersom generell 

studiekompetanse er oppnådd på grunnlag av høyere utdanning med norsk eller 

nordisk som utdanningsspråk. 

 

Vurdering: Forslaget innebærer ingen endring for elevers fagvalg i videregående 

opplæring. Fylkesrådmannen i STFK støtter forslaget til endring. 

 

 

 

 

2. Kapittel 3 Unntak fra krav om generell studiekompetanse - § 3-6 Unntak fra kravet om 

generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag 

Det foreslås at det gis unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til 

henholdsvis studier i bachelor i film og TV og til nytt årsstudium i film, TV og nye 

medier. 

 

Vurdering: Utdanningsinstitusjonene ønsker å vektlegge egenskaper hos studentene 

som kartlegges gjennom omfattende intervju. Forslaget innebærer ingen endring for 
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elevers fagvalg i videregående opplæring. Fylkesrådmannen i STFK støtter forslaget 

til endring. 

 

3. Kapittel 4 Spesielle opptakskrav - § 4-4 Spesielle opptakskrav til arkitektur og 

teknologiske fag 

o Det foreslås å likestille søkere med nyere to-årig fagskoleutdanning i tekniske 

fag, som ikke oppfyller norskkravet, jf. § 2-4, og søkere med generell 

studiekompetanse, ved opptak til treterminordningen (ingeniørutdanning). 

 

Vurdering: Endringene vil innebære at søkere med toårig fagskoleutdanning i 

tekniske fag også kan tas opp til treterminordningen (ingeniørutdanningen). 

Dette gjør at flere får muligheter til ingeniørutdanning. Forslaget innebærer 

ingen endring for elevers fagvalg i videregående opplæring. Fylkesrådmannen i 

STFK støtter forslaget til endring. 

 

o Det foreslås å fjerne tilleggskravet om Dokumentasjon av eget arbeid og 

bestått opptaksprøve for ny bachelor utdanning innen utøvende 

tradisjonshåndverk og eksisterende bachelor program i teknisk bygningsvern 

og restaureringsarbeider. Det foreslås at opptakskrav til disse studiene blir 

generell studiekompetanse og bestått fagprøve. 

 

Vurdering: Fylkesrådmannen i STFK støtter forslaget til endring, da dette vil 

medføre at flere med bestått fagprøve kan søke seg direkte til disse studiene. 

Endringene vil også gi en utvidet mulighet for en direkte karrierevei fra 

fagbrev til høyere utdanning. 

 

4. § 4-7 Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag 

o Nye forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8 - 13 ble sendt på 

høring 

31. august 2012. Her ble det bl.a. foreslått å innføre spesielle opptakskrav for 

faglærerutdanningene i praktiske og estetiske fag, dvs. minimum 35 

skolepoeng og karakteren 3 eller bedre i norsk. Det ble ikke foreslått 

tilsvarende krav i matematikk av rekrutteringshensyn. 

 

Vurdering: Forslaget vil innebære at det blir ulik praksis for denne 

lærergruppen og øvrige lærerutdanninger der kravet er min 35 poeng og 

karakteren 3 i både norsk og matematikk. Da matematikk er en grunnleggende 

ferdighet som er like aktuell i alle fag kan ikke fylkesrådmannen se at det skal 

gjøres unntak fra kravet om karakteren 3 i matematikk for denne utdanningen. 

Fylkesrådmannen i STFK mener endringen kan iverksettes fra og med opptaket 

til studieåret 2014 – 2015.  Fylkesrådmannen opprettholder derfor 

høringssvaret som ble gitt til høringen angående nye rammeplaner for 

lærerutdanningen trinn 8 - 13.  

 

o Det foreslås å endre opptakskravene til Faglærerutdanning for to-språklige 

lærere til krav om karakteren 3 i norsk og tospråklig kompetanse etter nærmere 

regler fastsatt av institusjonen. 
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Vurdering: Forslaget innebærer ingen endring for elevers fagvalg i 

videregående opplæring. Fylkesrådmannen i STFK støtter forslaget til endring 

og mener endringene kan iverksettes fra og med opptaket til studieåret 2014 – 

2015. 

 

5. § 4-10 Spesielle opptakskrav til diverse fag 

o Det foreslås å endre opptakskravene for søkere til studier i samiske språk slik 

at kravet om spesiell studiekompetanse skal kunne unntas i spesielle tilfeller. 

 

Vurdering: Fylkesrådmannen i STFK ønsker å sikre rekrutteringen til samiske 

språk og støtter derfor forslaget til endring. 

 

o Det foreslås å kreve førerkort klasse B og en fysisk opptaksprøve for 

kandidater ved et nytt bachelorstudium i prehospitalt arbeid – paramedic.  

 

Vurdering: Ettersom dette vil være en helsefaglig utdanning og det derfor vil 

kreves autorisasjon etter helsepersonelloven før kandidatene kan utøve yrket 

støtter derfor fylkesrådmannen i STFK forslaget til endring. 

 

6. Kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning - § 6-4 Andre utdanninger der 

det kreves politiattest. Politiattestens innhold 

Det foreslås å kreve politiattest ved opptak til et nytt bachelorstudium i prehospitalt 

arbeid – paramedic.  

 

Vurdering: Kravet til politiattest er gjeldende for andre helsepersonellutdanninger. 

Fylkesrådmannen i STFK mener derfor tilsvarende krav bør stilles til et eventuelt nytt 

studium i paramedic, og støtter derfor utvidelse av § 4-6 tredje ledd. 

 

7. Kapittel 7. Rangering av søkere ved opptak - § 7–6 Karakterpoeng for 23/5-søkere 

Det foreslås å endre § 7-6 slik at søkere til høyere utdanning skal kunne 

poengberegnes på grunnlag av en blanding av norsk og nordisk videregående 

utdanning slik at det blir samsvar mellom opptaksforskriften og artikkel 4 i 

overenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. 

 

Vurdering: Fylkesrådmannen i STFK støtter forslaget til endring for å sikre samsvar 

mellom opptaksforskriften og den nordiske overenskomsten. 

 

 

FYLKESRÅDMANNENS KONKLUSJON 

 

Sør-Trøndelag fylkeskommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag om endring i 

forskrift om opptak til høyere utdanning, med unntak av forslag om endring av § 4-7 der Sør-

Trøndelag fylkeskommune opprettholder kravet om karakteren 3 i matematikk for opptak til 

faglærerutdanningene i praktiske og estetiske fag. 
 
 
 
 



 

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 
Fagenhet for videregående opplæring 

 
 

Dokumentnr.: 201215371-4  side 4 av 4 

Med hilsen 
 
 
 
Anne Elisabeth Djupvik 
Fagsjef 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
   
 


