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Opptak til høyere utdanning – opptakskalender 
 
Dette rundskrivet er en oppdatering og justering av tidligere fastsatte frister knyttet til 
endringer i forskrift om opptak til høgare utdanning (opptaksforskriften). 
 
Opptakskalender 
Med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-6 nr. 1-5 og § 3-
7 nr. 1-2 har departementet fastsatt en forskrift som omfatter opptakskrav og rangering 
av kvalifiserte søkere til grunnutdanninger i høyere utdanning. Fra og med opptak til 
studieåret 2017–2018 gjelder forskrift om opptak til høgare utdanning 
(opptaksforskriften), fastsatt 6. januar 2017 med seneste endringer, jf. FOR-2017-01-06-
13. 
 
Opptaksforskriften gir departementet fullmakt til å fastsette at det kan  

- gjøres unntak fra krav om førstegongsvitnemål, jf. §7-2 Kvote for 
førstegongsvitnemål og ordinær kvote 

- avsettes et bestemt antall studieplasser til søkere som oppfyller fastsatte kriterier , 
jf. § 7-3 Spesielle kvotar 

- gis tilleggspoeng for det kjønn som er stekt underrepresentert i  utdanning og yrke 
som utdanningen kvalifiserer for , jf. § 7-9 Tilleggspoeng for det underrepresenterte 
kjønnet. 

- bestemme grunnlag for rangering for studier med opptaksprøve, jf. § 7-13 
Rangering på grunnlag av opptaksprøve 

 
Departementet mener at det er uheldig med hyppige endringer i opptaksforskriften og 
bestemmelsene kunngjort i rundskriv. Etter vår vurdering bør endringer i regelverket for 
opptak ikke skje oftere enn én gang i året – av hensyn til behovet for forutsigbarhet hos 
søkerne, rådgiverne og lærestedene selv. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13


 

 

Side 2 
 

Departementet minner om at det fra og med opptaket til studieåret 2003–2004 har vært 
fastsatt tidsfrister for når forslag om endringer i opptaksforskriften må foreligge fra de 
sentrale aktørene i prosessen, slik at eventuelle endringer kan kunngjøres i rimelig tid 
før iverksettelse. Det vises her til tidligere rundskriv F-09-10 om opptakskalender, som 
dette rundskrivet erstatter. 
 
Følgende frister gjelder fra og med studieåret 2023-2024: 
 

1. mars - Frist for å sende forslag om endringer i forskriften etc. til  
  departementet med kopi til tjenesten Samordna opptak 
- Frist for søknad om nye kvoter, evt. kjønnspoeng og unntak fra 

kvote for førstegangsvitnemål 
- Alternative rangeringsregler med hjemmel i § 7-14 

1. juni - Utkast til forskriftsendringer mv. sendes på høring 

15. september - Høringsfrist til departementet og kopi til tjenesten Samordna opptak 
15. november - Fastsettelse av forskriftsendringene 

-  Frist for universitetene og høgskolene til ferdigbehandling av nye   
studier med generell studiekompetanse som opptaksgrunnlag       
dersom det skal være opptak til studiene gjennom Samordna opptak. 

 
Nærmere om fristene: 
 
1. mars 
Denne fristen gjelder for alle forslag til forskriftsendringer om opptakskrav og 
rangeringsregler, inkludert søknader om spesielle kvoter, unntak fra kvote om 
førstegangsvitnemål, kjønnspoeng og grunnlag for rangering til studier med 
opptaksprøve. Fristen gjelder både for etablerte og nye studier. Dette innebærer at alle 
forslag skal være sendt inn til departementet med kopi til tjenesten Samordna opptak,  
innen denne fristen.  
 
Læresteder som vurderer å søke, må derfor sørge for å behandle slike saker i sine 
organer slik at de kan oversendes departementet innen 1. mars, minst ett år før tiltenkt 
iverksettelse. For etablerte studier der det ønskes skjerpede opptakskrav, kan det 
være nødvendig med lenger varslingstid før iverksettelse. 
 
Ved etablering av nye studietilbud er det viktig at lærestedene tidlig i prosessen vurderer 
om det kan være grunnlag for å foreslå spesielle opptakskrav. Departementet minner om 
at spesielle opptakskrav bare bør vurderes innført i spesielle tilfeller, når hensynet til 
gjennomføringen av studiet gjør det nødvendig. Det vises i denne forbindelse til at 
tilnærmet like studier skal ha samme opptakskrav, og at det derfor kan være 
hensiktsmessig å se på kravene som gjelder for tilsvarende utdanninger, før det 
eventuelt fremmes forslag om nye, spesielle opptakskrav. Departementet forventer at 
sektoren samordner seg om nye opptakskrav til tilnærmet like studier, og viser til slike 
samtaler i søknader der en samordning ikke har ført frem.  
 
Endringer i opptaksforskriften kan tidligst få virkning fra året etter at endringene er 
fastsatt. 
 
Vi vil for ordens skyld presisere at ved etablering av nye studier med kun generell 
studie- kompetanse (GSK) som opptakskrav, og der studiet skal følge ordinære 
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rangeringsregler, gjelder fristen 15. november til Samordna opptak. 
 
1. juni  
I samråd med tjenesten Samordna opptak skal forslag om endringer i opptaksforskriften 
rutinemessig sendes på høring til alle læresteder og andre relevante instanser. Dersom noen 
forslag fordrer ekstern høring i miljøer som normalt ikke er høringsinstans for endringsforslag 
relatert til høyere utdanning, forutsettes det at lærestedene i sine søknader legger ved 
oppdaterte adresselister for slike høringsinstanser. 
 
15. september 
Kommentarer og synspunkter på høringsforslagene skal foreligge i departementet, med kopi 
til Samordna opptak, innen 15. september.  
 
15. november 
Endringer i opptaksforskriften med virkningstidspunkt fra påfølgende studieår, skal normalt 
gjøres kjent innen 15. november. Av hensyn til forutsigbarheten både for søkerne til høyere 
utdanning og for lærestedene skal det normalt ikke gjøres endringer i opptaksregelverket for 
kommende studieår etter denne dato, med mindre endringer er varslet på annen måte.  
 
Generelle kommentarer: 
”Opptakskalenderen” skal bidra til at eventuelle endringer i opptaksforskriften er kjent før 
lærestedene offentliggjør informasjon for kommende studieår, og i tide til at endringene 
gjøres kjent gjennom Samordna opptak. 
 
Overholdelse av søknads- og høringsfristene 1. mars, 15. september og 15. november er 
avgjørende for å sikre framdrift i henhold til "Opptakskalenderen". 
 
Dersom endringsforslagene er av en slik art at det vil kunne føles urimelig for potensielle 
søkere å innføre nye krav mindre enn ett år før iverksettelse, kan departementet fastsette at 
nye opptakskrav skal tre i kraft senere. 
 
Nettsidene til Samordna opptak er en svært viktig informasjonskilde for søkere til 
universiteter og høgskoler. Vi vil derfor anmode lærestedene om å påse at den 
informasjonen som sendes Samordna opptak i den forbindelse, er i tråd med lærestedenes 
planlagte studietilbud. Dersom det skjer endringer, må institusjonene umiddelbart informere 
Samordna opptak slik at korrigert informasjon kan legges ut på nettet.   
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Adresseliste 
Ansgar Teologiske Høgskole 
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 
Atlantis Medisinske Høgskole 
Barratt Due musikkinstitutt 
Bergen Arkitekthøgskole 
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 
Fjellhaug Internasjonale Høgskole 
Handelshøyskolen BI 
Høgskolen i Innlandet 
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk 
Høgskolen i Østfold 
Høgskulen for grøn utvikling 
Høgskulen i Volda 
Høgskulen på Vestlandet 
Høyskolen for Dansekunst 
Høyskolen for Ledelse og Teologi 
Høyskolen for yrkesfag AS 
Høyskolen Kristiania 
Kunsthøgskolen i Oslo 
Lillehammer Institute of Music Production Industries 
Lovisenberg diakonale høgskole 
MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn 
NLA Høgskolen 
Nord universitet 
Norges Handelshøyskole 
Norges idrettshøgskole 
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 
Norges musikkhøgskole 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Noroff høyskole 
Norsk barnebokinstitutt 
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole 
NSKI Høyskole 
Oslo kommune 
Oslo nye Høyskole 
OsloMet – storbyuniversitetet 
Samisk høgskole 
Samordna opptak 
Skrivekunstakademiet 
Steinerhøyskolen 
Universitetet i Agder 
Universitetet i Bergen 
Universitetet i Oslo 
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Universitetet i Stavanger 
Universitetet i Sørøst-Norge 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 
VID vitenskapelige høgskole 

 
 

Kopimottakere: 
Abelia 
Agder fylkeskommune 
Akademikerne 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Association of Norwegian Students Abroad 
Barne- og familiedepartementet 
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse 
Elevorganisasjonen 
Hovedorganisasjonen Virke 
Innlandet fylkeskommune 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Kultur- og likestillingsdepartementet 
KS 
Landsorganisasjon 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
NOKUT 
Nordland fylkeskommune 
Norsk studentorganisasjon 
Norsk tjenestemannslag 
Næringslivets hovedorganisasjon 
Organisasjon for norske fagskolestudenter 
Rogaland fylkeskommune 
Sametinget 
Sikt 
Statens lånekasse for utdanning 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 
Statsforvaltaren i Rogaland 
Statsforvaltaren i Vestland 
Statsforvalteren i Agder 
Statsforvalteren i Innlandet 
Statsforvalteren i Nordland 
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
Statsforvalteren i Trøndelag 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
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Troms og Finnmark fylkeskommune 
Trøndelag fylkeskommune 
 Unio 
 Universitets- og høgskolerådet 
 Utdanningsdirektoratet 
 Utdanningsforbundet 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Vestland fylkeskommune 
Vidaregåande skular 
Viken fylkeskommune 

  YS 
 

 


