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Emne: Høringsuttalelse om opptak til høyere utdanning etter den såkalte 23/5-regelen 

 

Til Kunnskapsdepartementet 

Norske Fag- og Friskolers Landsforbund - NFFL har vedtatt en høringsuttalelse angående opptak 

til høyere utdanning etter den såkalte 23/5-regelen, med frist 17. oktober. Vi sendte vår uttalelse 

til Nasjonalt Fagskoleråd, for rådets bruk ved sin uttalelse.  

 

I etterkant har vi kommet til at vi kanskje burde ha sendt vår uttalelse direkte til departementet. 

Vi håper det ikke er for seint å gjøre det nå, og derfor sender vi herved over følgende 

høringsuttalelse fra NFFL: 

1. NFFL viser til det utsendte høringsforslaget om endring i  § 2.1 i opptaksforskriften for 

høgskoler og universiteter. Vi er enige i prinsippet om å imøtekomme yrkeshemmede når 

det gjelder opptjening av praksis, og vi støtter derfor formuleringene i høringsforslaget.  

 

2. NFFL viser til  opptaksforskriften § 2.4 der 2 års fagskoleutdanning + norsk etter 

studieforberedende program vil gi generell studiekompetanse.  

NFFL mener at også fagskoleutdanning med løp på 1 år bør få uttelling i 

opptjeningsgrunnlaget i § 2.1. 

Likeså mener vi at bestått utdanning ved en kap.4-skole bør kunne telle med i grunnlaget 

for å få godkjent studiekompetanse. Utdanningen ligger prinsipielt på vgs nivå, mens 

faginnholdet vil være spesifisert gjennom egen offentlig godkjent læreplan. 

 

3. På dette grunnlaget foreslår NFFL at siste setningen i 23 års-avsnittet i § 2.1. endres til: 

”Som utdanning gjelder bestått årstrinn i videregående opplæring samt godkjent årskurs 

fra folkehøgskole, kap.4-skole eller fagskole, og/eller eksamen fra annet studium av minst 

ett års varighet”. 

 

Jeg er takknemlig for å få vite om uttalelsen blir registrert og tatt til vurdering i den videre 

saksbehandling. 

 

Vennlig hilsen 

Styret i NFFL 

Ragnar Johansen 

Styreleder 

 

 

__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 7641 

(20121030) __________ 

 

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus. 

 

http://www.eset.com 

http://www.eset.com/

