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Nr. Vår ref Dato 

F-01-14 13/3931 -  21.01.2014  

 

Endringer i forskrift 31. januar 2007 om opptak til høyere utdanning  

Kunnskapsdepartementet fastsatte 31. januar 2007 forskrift om opptak til høyere utdanning 

(opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler. 

Forskriften ble oppdatert med endringer pr. 31. januar 2013, jf rundskriv F-01-13, F-07-11 og 

F-15-10. Det er nå gjort endringer i forskriftens §§ 2-3, 3-5, 3-6, 4-4, 4-7, 4-9, 4-10, 7-6 og  

7-8.  

 

Endringene i Kapittel 6 – Politiattest ved opptak til høyere utdanning, skal gjelde fra  

1. februar 2014. Merknader til dette kapitlet vil bli sendt ut i eget rundskriv. 

  

De fleste endringene skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2014-2015. Endringene i  

§ 4-7 som omhandler karakterkrav for faglærere og to-språklige lærere skal gjelde fra og med 

opptak til studieåret 2015-2016. 

 

Forslagene til endringer ble sendt på høring i to omganger, 23. august 2013 med høringsfrist 

23. oktober, og 18. november med høringsfrist 16. desember 2013. Endringene er fastsatt med 

utgangspunkt i begge høringene. I tillegg har departementet fastsatt en endring uten offentlig 

høring. Det gjelder endring i § 3-5 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for 

opptak til enkelte språkfag.  

 

Kunnskapsdepartementet gjør oppmerksom på at regjeringen ikke ønsker å utvide  

bestemmelsene om opptak til høyere utdanning for søkere med fagbrev, slik Stortinget fattet 

vedtak om i juni 2013. Samtidig ønsker regjeringen å utvide tilbudene i høyere utdanning for 

søkere med relevant fagbrev, slik at det blir flere muligheter for opptak til høyere utdanning 
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på slikt grunnlag. Y-veien skal styrkes og videreutvikles. Universiteter og høyskoler inviteres 

derfor til å søke om å få etablere nye forsøk med å ta opp søkere til relevante studier med 

grunnlag i fagutdanning fra videregående opplæring. Det er en forutsetning at institusjonene 

samarbeider med videregående opplæring og relevant arbeidsliv med sikte på spesielt 

tilrettelagte studier. Slike forsøk skal hjemles i § 1-2, fjerde ledd, i universitets- og 

høyskoleloven. 

  

Kommentarer til enkelte av endringsbestemmelsene  

(strukturert etter kapittelinndelingen i forskriften) 

 

Fra og med opptak til studieåret 2014-2015: 

 

Kapittel 3 Unntak fra krav om generell studiekompetanse 

Til § 3-5 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte språkfag 

I den første høringsrunden mottok departementet et forslag fra Norske Kveners Forbund, som 

innebærer likebehandling av kvensk i forhold til finsk og samiske språk og åpner muligheten 

til å ta opp søkere som mangler generell studiekompetanse til årsenhet i kvensk. Det er en 

forutsetning at slike søkere oppfyller de spesielle kravene som er fastsatt av institusjonen som 

tilbyr utdanningen. Departementet har fått opplyst at Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 

universitet, som tilbyr en årsenhet i kvensk, ikke har innvendinger til denne endringen. 

 

Kapittel 4 Spesielle opptakskrav 

Til § 4-4 Spesielle opptakskrav til arkitektur og teknologiske fag 

Endringen innebærer at søkere med nyere to-årig fagskoleutdanning i tekniske fag, 

som ikke oppfyller norskkravet for å oppnå generell studiekompetanse, jf § 2-4, og som 

heller ikke kan dokumentere de fastsatte tilleggskravene i matematikk og fysikk som 

gjelder for ingeniørutdanning, kan tas opp til treterminordningen. 

 

Fra og med opptak til studieåret 2015-2016: 

 

§ 4-7 Spesielle opptakskrav til pedagogiske fag 

Bestemmelsene om poeng- og karakterkrav for opptak til faglærerutdanning i praktiske og 

estetiske fag kommer i tillegg til de fastsatte kravene om dokumenterte kunnskaper og 

ferdigheter i musikk, dans eller drama for søkere til faglærerutdanning i musikk dans og 

drama.  

 

Som følge av de nye karakterkravene til faglærerutdanningene, er det spesielle opptakskravet 

for opptak til grunnutdanning i musikk, dans og drama som er pedagogisk rettet flyttet til et 

eget femte strekpunkt. 

 

Det vises til den nye bestemmelsen om karakterkrav i norsk og dokumentert tospråklig 

kompetanse for søkere til Treårig lærerutdanning for tospråklige lærere. Departementet viser 

videre til at både faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig lærerutdanning for 

tospråklige lærere er lærerutdanninger. Departementet vil vurdere å fremme forslag om at 

opptakskravene til treårig lærerutdanning for tospråklige lærere utvides til også å omfatte 

poeng- og karakterkrav på lik linje med reglene som gjelder for opptak til grunnskolelærer-
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utdanning og lektorutdanning for trinn 8-13 (tidligere 5-årig integrert lærerutdanning) og som 

fra og med opptaket 2015-2016 iverksettes for faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. 

 

Fra og med opptak til studieåret 2014-2015: 

 

Kapittel 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning 

Merknader følger i eget rundskriv. 

 

Kapittel 7 Rangering av søkere ved opptak 

Til § 7-2 Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote 

Med hjemmel i § 7-2 femte ledd kan departementet unnta enkelte studier fra kravet om kvote 

for førstegangsvitnemål. Ved studier som ikke er listet opp, skal 50% av studieplassene tilbys 

søkere som oppfyller kriteriene for denne kvoten. 

 

I tillegg til studier som tidligere er unntatt fra kvote for førstegangsvitnemål, jf rundskriv  

F-15-10, er følgende studium unntatt fra denne kvoten: 

- Utøvende tradisjonshåndverk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

 

Til § 7-8 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående opplæring 

Bestemmelsen om tilleggspoeng utvides til å omfatte programfagene latin og gresk innenfor 

fagområdet Antikkens språk og kultur.  Elever som velger Gresk 1, Gresk 2, Latin 1 og Latin 

2 i videregående opplæring får 0,5 tilleggspoeng for hvert av disse programfagene.  

 

§ 7-14 Rangering på grunnlag av opptaksprøve 

Med grunnlag i departementets fullmakt til å fastsette rangeringsregler for studier med 

opptaksprøve, har Westerdals Høyskole søkt om å få rangere søkerne til alle sine studier med 

grunnlag i opptaksprøve alene. Departementet er etter en helhetlig vurdering kommet frem til 

at høyskolen kan rangere søkere til sine studier på grunnlag av både § 7-1 til § 7-13 og 

opptaksprøve, jf § 7-14 i opptaksforskriften.  

 

 

Med hilsen 

  

 

Toril Johansson (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Grethe Sofie Bratlie 

 avdelingsdirektør 
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