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Høring - Forslag om endring i opptaksforskriften 

 

Vi viser til høringsbrev av 18. november 2013. Samordna opptak har behandlet saken som 

sirkulasjonssak og avgir følgende uttalelse: 

 

Kapittel 6 – Politiattest ved opptak til høyere utdanning 

Samordna opptak ser behovet for endring av bestemmelsene om politiattest. 

  

Ordningen med barneomsorgsattest vil etter de vi kan se, dekke gjeldende bestemmelser for de 

utdanninger som er nevnt i § 6-2, § 6-3 og § 6-4 (1). For disse utdanningene vil innholdet i politi 

attestene bli mer omfattende. Forskriftsendringen betyr en forenkling både fordi det er felles 

attest og fordi det ikke er tidskrav. Aktuelle lover, barnevernsloven, opplæringsloven og 

privatskoleloven, er alle endret slik at yrkesutøvelse har krav om slik barneomsorgsattest. 

  

Opptaksforskriften § 6-4 (2) gjelder helsepersonell. Samordna opptak forstår det slik at 

barneomsorgsattest fullt ut erstatter alle gjeldende politiattester for alle slike utdanninger. 

  

Departementet har i høringsbrevet forutsatt at det informeres om krav om politiattest for det 

enkelte studiet i Søkerhandboka. Samordna opptak har besluttet at det ikke skal trykkes 

Søkerhandbok i 2014. I samråd med departementet vil Samordna opptak finne fram til 

hensiktsmessige informasjonsløsninger.  

 

  

Kapittel 7 – Rangering, § 7-8 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående 

opplæring 

Etter Samordna opptak (SO) mening skal rangeringsregelverket for opptak til høyere utdanning 

rangere søkerne slik at de best kvalifiserte får tilbud om plass dersom det er konkurranse om 

studieplassene. I dag ser vi derimot at opptaksreglementet blir benyttet til å oppfylle andre mål. 

For SO er det noe merkelig at konkurransen om studieplasser og rangering av søkere i et opptak 

ikke har hovedfokus i argumentasjonsrekken som presenteres. 

 

Departementet begrunner sitt endringsforslag med at fagene gresk og latin har 

rekrutteringsproblemer fordi det ikke tildeles tilleggspoeng for disse fagene. Dagens ordninger 
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med hensyn til tilleggspoeng er for det meste innført for å avhjelpe rekrutteringsproblemer 

innenfor ulike fag- og interessefelt. Realfagspoeng ble innført for å stimulere elever i 

videregående opplæring til å velge realfag. Da dette medførte rekrutteringssvikt for 

fremmedspråkene, ble det innført poeng for språkfag. Samordna opptak minner om at poeng for 

folkehøgskole ble innført fordi folkehøgskolen hadde rekrutteringsproblemer.  

Samordna opptak fraråder at det gis tilleggspoeng for Latin1, Latin 2, Gresk 1 og Gresk 2. 

Hyppige endringer av regelverket vil føre til at en stadig større gruppe ser at fagvalgene de 

gjorde i videregående skole ikke lenger er gunstige for dem. 

 

Dersom en nå også innfører tilleggspoeng for gresk og latin utvides antall programfag som gir 

tilleggspoeng. Dette vil gjøre de gjenværende programfagene innenfor programområdet språk, 

samfunnsfag og økonomi mindre attraktive. Det vil også svekke konkurransesituasjonen for de 

andre løpene som fører fram til generell studiekompetanse. SO mener at dette forslaget tar oss 

tilbake til et tidligere opptaksreglement der søkere fikk fordypningspoeng for fag tatt i 

allmennfaglig studieretning i videregående opplæring. 

 

Fagene Latin 1/2 og Gresk1/2 kan ikke likestilles med fremmedspråk. Det fremgår av læreplanen 

i antikkens språk og kultur at fagene latin og gresk ikke har språkopplæring med tilsvarende 

målsettinger som andre programfag i fremmedspråk. Det er antikke språk som undervises, altså 

ikke levende språk og faget er mer ett kultur- og dannelsesfag enn språkfag. Følgelig vil en 

innføring av poeng for de antikke språkene latin og gresk være en ny og tredje type 

programfagspoeng, ikke språkfagspoeng. 

 

Det foreslås at endringen innføres umiddelbart. Slike endringer har tidligere vært varslet i god tid 

de blir iverksatt. Dersom det innføres poeng for latin og gresk bør det vedtas nå og innføres fra 

og med opptaket til studieåret 2015/2016 slik at søkere får tid til å innrette seg allerede fra vg2. 
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