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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT OM OPPTAK TIL 

HØYERE UTDANNING 

Norsk studentorganisasjon (NSO) takker for invitasjon til å komme med høringsuttalelse i 

forbindelse med forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. 

NSO støtter forslaget om endring av Kapittel 6. Politiattest ved opptak til høyere utdanning § 6-1 

første og andre ledd, men ønsker å argumentere mot det foreslåtte tredje ledd i § 6-1. 

Kunnskapsdepartementet foreslår at det skal være den enkelte utdanningsinstitusjon som vurderer 

om utdanningene de tilbyr omfattes av første ledd eller andre ledd og kreve politiattest av studenter 

til disse utdanningene. NSO mener det er viktig at studenter som søker seg til like studier ved ulike 

institusjoner må behandles likt uavhengig av institusjon. En ordning slik departementet skisserer vil 

kunne føre til at studenter som søker seg til samme studie ved ulike institusjoner vil bli stilt ulike 

krav. Dette vil kunne medføre uheldige konsekvenser både for den enkelte student, men også for 

eventuelle praksissteder og arbeidslivet som ikke vil kunne ha noen standardisert informasjon om 

hvilken type godkjenning studenten har vært igjennom ved opptak til utdanningen. NSO ser det som 

positivt at man får like krav til type politiattest ved de utdanningene som omfattes av paragrafen, 

men mener at dette også må gjelde hvilke utdanninger som skal ombefattes av paragrafen. Det er 

et reellt argument at en ordning med en felles katalog over utdanninger som omfattes av paragrafen 

vil være mer arbeidskrevende, men NSO mener at ingen institusjoner burde opprette nye 

utdanninger i et slikt tempo at dette arbeidet ikke blir håndterlig. Utover dette støtter vi forslaget om 

endringer i Kapittel 6.  

NSO ønsker videre å støtte forslaget om endringer i Kapittel 7 § 7-8 Tilleggspoeng for realfag og 

fremmedspråk fra videregående opplæring i sin helhet.  

 
Vennlig hilsen 
 
 
Tuva Aune Wettland  
Fagpolitisk ansvarlig  
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