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HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG TIL ENDRING I GJELDENDE FORSKRIFT 
OM OPPTAK TIL UNIVERSITETER OG HØYSKOLER 
 
Styret til Samordna opptak viser til departementets brev av 18. oktober d.å. om høring om ny 
§ 3-3 i forskrift om opptak til universitet og høgskolar. 
 
Samordna opptaks styre har behandlet saken i møte 09.11.06 og har følgende kommentarer: 
 
Tidsfristar for endring i opptaksregelverk 
Vi mener at en ikke kan la denne endringa tre i kraft for opptaket til studieåret 2007/2008. 
Høringsfristen er 18.desember og Samordna opptak har informasjonsmateriale som skal i 
trykken omtrent på denne tida. 
I denne forbindelsen henviser vi til  rundskriv F-05-02 av 4. mars 2002 der departementet 
satte opp tidsfrister for godkjenning av endringer i opptaksregelverket. Bl.a. av hensyn til 
forutsigbarhet for søkerne mente departementet at endringer i kvalifikasjonsregelverk skulle 
sendes på høring senest 15. juni og vedtas senest 1. november året før de skulle tre i kraft.  Av 
rundskrivet fremgår det at dette tidsskjemaet også gjelder i tilfeller der man ønsker unntak fra 
kravet om generell studiekompetanse. Samordna opptak støtter innholdet i rundskriv F-05-02 
og begrunnelsene som er gitt der, og mener at disse reglene også kommer til anvendelse i 
denne saken. 
 
Dersom konklusjonen på denne høringen blir at opptaksregelverket endres som foreslått, så 
ber vi om at det i kommentar til forskriftsendringen går klart frem at tidsfristene gitt i 
rundskriv F-05-02 gjelder ved fastsetting av hvilke studium som skal omfattes av det nye 
unntaket fra generell studiekompetanse og hvilket regelverk som skal gjelde. På det viset får 
potensielle søkere tid til å innrette seg og Samordna opptak kan klargjøre opptaksmodell og 
informasjonsformidling i rimelig tid. Dersom lærestedene får frihet til selv å velge tidsfrister 
for regelverksendringer innenfor de rammene som er gitt i forslaget, vil vi kunne få et 
uoversiktlig system der aktuelle studium ikke kan bli del av det samordna opptaket og søkerne 
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ikke kan være sikre på at informasjon om studium og opptaksregelverk gitt gjennom 
Samordna opptak er utfyllende. 
Enkelhet i regelverk 
Samordna opptak vil peke på at alle endringer av opptaksregelverket som gjør dette mer 
omfattande og komplisert, strider mot departementets uttalte mål om å forenkle det samme 
regelverket slik at det blir enkelt å forstå og innrette seg etter for søkerne. Vi mener derfor at 
tillegg til og unntak fra det generelle regelverket bare bør være aktuelt der det er ledig 
opptakskapasitet og nasjonale hensyn tilsier at man bør øke rekrutteringen til yrke. 
 
Desentralisering av opptaksregelverk 
Samordning av opptaket til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler bygger blant 
anna på felles informasjonsformidling, felles rutiner, felles søknadsskjema og felles regelverk. 
Dette er byggesteiner som har bidratt til forenkling av søknadsprosedyrene for søkerne og 
betydelig effektivisering av opptaksarbeidet ved lærestedene. Samordna opptak vil advare 
mot en fragmentering av regelverket der den sentrale forskriften i økende grad bare gir 
rammer, mens detaljene fastsettes i lokale forskrifter hvor de er mindre synlig for søkerne. Vi 
advarer samtidig mot en slik desentralisering av regelverket som kan åpne for at studium ikke 
kan innpasses i det samordna opptaket eller at de ikke kan følge prinsippet om saksbehandling 
for hverandre. 
 
 
Regelverkets innhold 
Prinsippet om saksbehandling for hverandre i det samordna opptaket forutsetter at blant annet 
kvalifikasjonsregelverket for opptak til et studium er utformet slik at lærestedene kan 
saksbehandle hverandres søknader. Hensynet til søkerne krever vidare at regelverkene bør 
være enkle og entydige. Vi ber derfor om at det ved en eventuell godkjenning av endringen 
gjøres klart at forutsetningen om bestemte fagbrev skal være eneste kvalifikasjonsgrunnlag og 
at det skal foreligge en uttømmende liste over de fagbrevene som kan kvalifisere for opptak. 
Dersom det ikke tas slike hensyn, vil informasjonstilegnelsen, søknadsprosedyrer og 
saksbehandling bli mer innfløkt for søkerne. 
 
Rangeringsregler 
Samordna opptak registrerer at de aktuelle studiene skal ha samme rangeringsregelverk som 
øvrige studium, herunder primærvitnemålskvoter. Med henvisning til ønsket om et enklest 
mulig regelverk, støtter vi dette. 
 
Spesielle opptakskrav 
Samordna opptak registrerer at unntaket bare er satt som et unntak fra kravet om generell 
studiekompetanse og ikke også som unntak fra de spesielle opptakskravene ved opptak til 
ingeniørstudiene. Hvis forslaget innebærer at søkerne ikke må dokumentere bestått 3MX og 
2FY, så må dette gå fram av forskriften, jf. bestemmelsen for søkere med 2-årig teknisk 
fagskole i § 4-1 (3) bokstav d underpunkt 4.  
 
     Med vennlig hilsen 
 
 
     (sign.) 
     Hanne Krogh 
     Styreleder    Olaf Svorstøl 
          Daglig leder 
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