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Høring - Forslag til endring i forskrift om opptak til høyere 

utdanning - studieåret 2014 - 2015 
 

Generelt 

 

Utdanningsforbundet støtter at en tar sikte på å la endringer i forskriften tre i kraft fra 

studieåret 2014-2015 siden forslagene ikke innebærer endringer som kan påvirke elevenes 

fagvalg i videregående opplæring. Vi har ikke sett behov for å foreslå særskilte 

iverksettelsestidspunkt der det åpnes for dette i høringen. 

 

Utdanningsforbundet vil også understreke at generelt bør kravet til generell studiekompetanse 

ligge til grunn for opptak til all høyere utdanning – de studieforberedende 

utdanningsprogrammene er det beste utgangspunktet for å starte en høyere utdanning.  Vi ser 

med bekymring på en økende tendens til å ville lempe på krav om generell studiekompetanse 

for opptak til høyere utdanning. Utdanningsforbundet er skeptisk til å forskriftsfeste flere 

unntaksbestemmelser, og mener at dagens regelverk for realkompetansevurdering heller må 

benyttes og videreutvikles for søkere som ikke har oppnådd generell studiekompetanse. 

 

Vi har merket oss og er tilfreds med at departementet forbereder en egen høringssak om 

forslag til endringer knyttet til y-veien.  

 

 

Om de enkelte forslagene 

 

Kapittel 2 Generell studiekompetanse 

- § 2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning 

 

Utdanningsforbundet støtter at gjeldende merknad til paragrafen vedrørende norskkunnskaper 

forskriftsfestes. 

 

Kapittel 3 Unntak fra krav om generell studiekompetanse 

- § 3-6 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag 

 



 

2 

 

 

 
 

 

 

Utdanningsforbundet er helt uenig i at kravet om generell studiekompetanse kan fravikes for 

opptak til Bachelor i film og TV og nytt Årsstudium i film, TV og nye medier. Vi følger ikke 

HiLs faglige argumenter om at kravet om at generell studiekompetanse ikke skal være relevant 

for opptak til disse studiene og støtter ikke forslaget om unntak fra kravet. 

 

Utdanningsforbundet registrerer endring i paragrafens strekpunkt 9 men gjør oppmerksom på 

at utdanningsinstitusjonens rette navn er Norges Dansehøyskole, forkortet DNH (tidligere Den 

norske balletthøyskole, DNBH). 

 

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 

§ 4-4 Spesielle opptakskrav til arkitektur og teknologiske fag 

- Fjerde strekpunkt (3-årig ingeniørutdanning) 

Det sies ikke om forslaget til endring … vil medføre endringer i studieplanene for tre-

terminsordningen. I dag er dette et tilbud til de som har generell studiekompetanse men 

mangler den nødvendige matematikken og fysikken for opptak til ingeniørutdanningen. 

Dersom også søkere med den nye fagskoleutdanningen i tekniske fag, som ikke oppfyller 

norskkravet nedfelt i forskriftens § 2.4, skal kunne tas opp til tre-terminordningen, må 

ordningen også dekke opp for manglende norskkravet. Det finner vi lite hensiktsmessig og 

Utdanningsforbundet støtter derfor ikke forslaget. 

 

- Femte strekpunkt (Teknisk bygningsvern og restaureringsarbeider) 

Utdanningsforbundet støtter forslaget om at opptakskravene til Utøvende tradisjonshåndverk 

og Teknisk bygningsvern og restaureringsarbeider sidestilles og endres til Generell 

studiekompetanse + relevant fagbrev. 

 

§ 4-7 Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag 

- 3-årige faglærerutdanningene i praktiske og estetiske fag 

Utdanningsforbundet viser her til vår uttalelse avgitt da nye forskrifter for rammeplaner for 

lærerutdanning 8-13 var på høring. Vi uttalte da:  

 

«Utdanningsforbundet mener at de 3-årige faglærerutdanningene [i praktiske og estetiske fag] 

skal ha opptakskrav på minimum 3,5 i gjennomsnittskarakter fra videregående opplæring og 

minimum karakteren 3 i norsk. Det kan være fornuftig at institusjonene vurdere å bruke 

opptaksprøver for å sikre at ferdighetene i de praktiske og estetiske fagene er på et nivå som 

gir godt nok grunnlag for studiene.» 

 

- Faglærerutdanning for to-språklige lærere 

Utdanningsforbundet støtter det foreslåtte kravet for opptak til utdanningen, altså generell 

studiekompetanse + krav om karakter 3 i norsk og dokumenterte tospråklig kompetanse. 

 

Med hensyn til det nåværende navnet på utdanningen, følger Utdanningsforbundet 

departementets resonnement og ser at det er ønskelig å endre dette. Vi kan imidlertid heller 

ikke støtte det nye navnet som foreslås. Utdanningsforbundet mener at det er uheldig at det i 

utdanningens navn sies noe om studiets lengde da målet er å gjøre alle lærerutdanninger 

femårige. Vi foreslår alternativt Bachelorutdanning for tospråklige lærere eller ganske enkelt 

Lærerutdanning for tospråklige lærere.  

 

§ 4-10 Spesielle opptakskrav til diverse fag 

- Studium i samiske språk 
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Utdanningsforbundet støtter endringsforslaget slik at det nå omfatter både Samisk høgskole og 

studier i samiske språk ved andre institusjoner. 

Vi ønsker å understreke at unntaket fra kravet om generell studiekompetanse slik det er nedfelt 

i § 3-5 bare gjelder samisk semesteremne og samisk nybegynnerkurs.  

 

- Nytt strekpunkt 16 Bachelorstudium i prehospitalt arbeid-paramedic 

 

Utdanningsforbundet støtter forslaget om krav til førerkort klasse B og fysisk opptaksprøve. 

 

Vi viser ellers til gjeldende forskrift § 4-10 strekpunkt 6 Paramedic-utdanning og kravet om 

fagbrev som ambulansepersonell eller relevant høyere utdanning.  

 

Det er uklart for oss hvorfor de ulike paramedic-utdanningene ikke kan omtales i samme 

strekpunkt med likelydende spesielle opptakskrav. Dette må bli helt entydig i de nye 

forskriftene. 

I tidligere uttalelser om Forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (senest 

august 2011) har Utdanningsforbundet kommentert opptakskravene til paramedic-

utdanningen. Vi ser ikke hvorfor det skulle være hensiktsmessig å gå bort fra eksisterende krav 

om minst to års relevant erfaring etter avlagt fagprøve, når det er vanlig å stille slike krav til 

opptak ved for eksempel yrkesfaglærerutdanningen, jf. § 4-7, siste ledd. Dette er krevende 

studier, hvor relevant praksis normalt anses som svært viktig for gjennomføring av studiene. 

 

Kapittel 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning. 

- § 6-4 Andre utdanninger der det kreves politiattest. 

 

Utdanningsforbundet støtter forslaget om at kravet om politiattest - med innhold slik det 

fremgår av § 3-4 annet ledd - også skal gjelde Søkere til Bachelorstudium i prehospitalt arbeid 

– paramedic. 

Vi er imidlertid usikre på hvorfor det må opprettes et nytt tredje ledd i paragrafen i stedet for å 

utvide det andre leddet med et punkt.  

 

Kapittel 7 Rangering av søkere ved opptak 

- § 7-6 Karakterpoeng for 23/5-søkere 

 

Utdanningsforbundet støtter endringsforslaget. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Torbjørn Ryssevik Karin Elizabeth Torp 

Seksjonssjef Seniorrådgiver 
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