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Høring-godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge 
 
Samordna opptaks styre vil i sin høring ta utgangspunkt i de forslagene som utvalget har lagt 
fram som er av direkte relevans for det samordnende opptaket til universiteter og høyskoler. 
 
Opprettelse av et nasjonalt informasjonssenter  
Ideen om et slikt senter er god ettersom det vil gjøre det mulig for de som trenger det, å 
henvende seg ett sted for å få riktig informasjon om hvordan en skal gå fram. 
 
Fra Samordna opptaks side er det  imidlertid litt uklart hva oppgavene til et slikt nasjonalt 
informasjonssenter skal være. 
I utvalgets forslag,6.3 står det oppsummeringsvis: 
Det opprettes et nasjonalt informasjonssenter for å gi brukerne enten de er søkere, 
veiledere/rådgivere, arbeidsgivere eller andre som trenger det korrekt informasjon når det 
gjelder adgang til studier(vår understrekning) samt godkjenning, godskriving av høyere 
utdanning og godkjenning som kreves for regulerte yrker. Dette for at søkere kan komme inn 
på rett spor så raskt som mulig.  
 
 
Mens det foran, under 6.2 vurdering, står det: 
Utvalget foreslår at det opprettes en sentral informasjonsenhet; et nasjonalt senter for 
informasjon om godkjenning og autorisasjon av høyere utenlandsk uutdanning. 
Videre: Senteret skal ikke ha ”postkassefunksjoner”, dvs. motta og videresende søknader fra 
enkeltpersoner til riktig godkjenningsmyndighet, men skal kunne informere, veilede og 
henvise søkere og andre brukere til riktig godkjenningsmyndighet. 
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I 6.2 nevnes ikke informasjon når det gjelder adgang til studier, mens det i konklusjonen er 
tatt med. Vi mener at informasjon fra det nasjonale informasjonssenteret når det gjelder 
adgang til studier bør henvises til studiestedene og Samordna opptak.  
 
I dag vurderer Samordna opptak, og lærestedene, videregående utdanning fra land utenfor 
Norden i forhold til generell studiekompetanse,også for personer som ikke er søkere til høyere 
utdanning. Vi mener derfor at det nye informasjonssenteret bør henvise slike spørsmål til 
lærestedene eller til Samordna opptak. 
 
GSU lista  
Samordna opptak støtter flertallsforslaget slik som lagt fram i sidene 61 og 62. 
Mindretallsforslaget innebærer en forenkling som ikke ivaretar kvalitetssikring av utenlandsk 
videregående utdanning. 
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    Styreleder     Olaf Svorstøl 
          Daglig leder 
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