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Høring Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-1 første 
ledd 
 
Kunnskapsdepartementet viser til utsendt høring 4. juli 2012 med frist til å avgi 
høringsuttalelser 15. september 2012, om forslag til endringer i forskrift 31. januar 2007 
nr. 173 om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Vi ønsker imidlertid også å be 
om høringsuttalelser til vedlagte forslag om endring i § 2-1 første ledd, om generell 
studiekompetanse. 
 
Forslaget gjelder dokumentert arbeidserfaring i den såkalte 23/5-regelen som innebærer at 
søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp uten vitnemål fra videregående 
opplæring, fagbrev eller svennebrev dersom de kan dokumentere fem års arbeidserfaring 
og/eller bestått utdanning som til sammen utgjør minimum fem år (”praksiskravet”). Det 
kreves i henhold til gjeldende forskrift 5 års fulltids arbeidserfaring/utdanning i tillegg til 
fastsatte fagkrav for å oppnå generell studiekompetanse. 
 
De fastsatte kravene om dokumenterte fag fra studieforberedende utdanningsprogram i 
videregående opplæring (med angitt omfang i klokketimer i parentes) i norsk (393), engelsk 
(140), matematikk (224), naturfag (140), samfunnsfag (84) og historie (140), vil altså ikke blir 
berørt av forslaget. Det er kun den delen av bestemmelsen som går på arbeidserfaring vil bli 
berørt av forslaget. 
 
Gjeldende bestemmelser 
I merknader til opptaksforskriften er det i rundskriv F-15-10 åpnet opp for en praksis om at 
deltidsarbeid kan slås sammen til full tid, jf merknader til § 2-1 der det i fjerde avsnitt står 
følgende: 
 
Det er et krav at arbeidserfaring normalt skal være på heltid. Deltidsarbeid som til 

sammen utgjør minst halv stilling i samme tidsperiode, kan medtas i beregningen. 

Arbeidsforhold under et halvt år teller normalt ikke. Det er ikke krav om at 
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arbeidserfaring er lønnet, men den må kunne dokumenteres.  
 
Kommentarer 
Det er uheldig at forskriftsteksten ikke fullt ut er i samsvar med gjeldende praksis. 
Departementet foreslår derfor en endring som innebærer at de fastsatte kravene til 
dokumentert arbeidserfaring blir brakt i overensstemmelse med etablert praksis slik at 
deltidsarbeid kan omregnes til full tid. 
 
Slik bestemmelsen er utformert nå kan den være til hinder for at personer med 
dokumentert nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom, skade eller lyte, ikke har kunnet 
delta fullt ut i arbeidslivet og dermed ikke har kunnet behandles etter denne bestemmelsen.  
 
Den foreslåtte endringen innebærer videre at også søkere, som på grunn av hel eller delvis 
nedsatt arbeidsevne ikke kan dokumentere heltids- eller deltidsarbeid i minst halv stilling, 
skal kunne behandles etter den nye bestemmelsen.  
 
Nedsatt arbeidsevne innebærer at man på grunn av sykdom skade, eller lyte har fått 
arbeidsevnen nedsatt i en slik grad at man hindres i å beholde elle skaffe seg heltids- eller 
deltidsarbeid. Dersom arbeidsevnen er dokumentert delvis nedsatt er det en forutsetning at 
gjenværende arbeidsevne har vært nyttet. 
 
Fristen for å avgi høringsuttalelser settes til onsdag 17. oktober 2012. Vi oppfordrer 
imidlertid høringsinstansene, dersom det er mulig å kommentere også dette forslaget innen 
15. september d.å. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Toril Johansson 
ekspedisjonssjef 
  
 Inger Johanne Christiansen (e.f.) 
 seniorrådgiver 
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