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FORSLAG TIL ENDRING I GJELDENDE FORSKRIFT OM OPPTAK TIL
UNIVERSITETER OG HØYSKOLER - HØRINGSUTTALELSE
Saksfremstilling:
Kunnskapsdepartementet har i brev av 18.10.2006 sendt forslag til endring i forskrift om opptak til
grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, fastsatt 10.10.2005, på høring. Frist for uttalelse
er satt til 18.12.2006.
Departementet viser i høringsbrevet til at det ved flere høyskoler er etablert avgrensede
forsøksordninger med opptak til ingeniørutdanning på grunnlag av relevant fagbrev og at
erfaringene fra forsøkene er positive. Departementet foreslår derfor å endre gjeldende forskrift slik
at universiteter og høyskoler kan velge å ta opp søkere til ingeniørutdanning med grunnlag i
relevant fagbrev. Endringen foreslås tatt inn som ny § 3-3 Unntak fra kravet om generell
studiekompetanse,for opptak til bestemte studier. Samtidig foreslås dagens § 3-3 som ny § 3-4.
Forslaget til ny § 3-3 lyder som følger:
Institusjoner kan ta opp søkere som ikke oppfyller kravene til generell studiekompetanse til
spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning , jf§ 2-I første ledd, og § 4-1 bokstav d), nr. 4. Det
forutsettes at søkerne har relevant fagbrev.
Departementet

foreslår at endringen

får virkning fra og med opptak til studieåret

2007/2008.

Byråden for barn og utdanning slutter seg til departementets forslag til endring av forskriften ved
at det tas inn ny § 3-3 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til bestemte
studier, slik at kandidater med relevant fagutdanning kan tas opp til spesielt tilrettelagt
ingeniørutdanning. En slik endring kan bidra til å gjøre yrkesopplæringen mer attraktiv. Det
vurderes som positivt at flere fagarbeidere lettere kan heve sin kompetanse gjennom en særskilt
tilrettelagt ordning. Forslaget innebærer okt fleksibilitet i utdanningssystemet og kan bidra til
høyere kompetanse for flere. Ordningen må imidlertid ikke medføre at kravene til
ingeniørutdanningen
senkes.
Ordlyden bør justeres slik at den omfatter både fagbrev og svennebrev, eller at man bruker
benevnelsen
fagutdanning.
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Vedtakskompetanse:
Uttalelsen avgis av byråden for barn og utdanning etter delegert fullmakt, jf. bystyrets vedtak
30.05.2001, sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001, sak 1360 om behandling av
høringsuttalelser fra Oslo kommune.
Vedtak:
Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til forslag til endring i forskrift om opptak til
grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, fastsatt 10.10.2005:
Oslo kommune slutter seg til departementets forslag til endring av forskriften ved at det tas inn ny
§ 3-3 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til bestemte studier, slik at
kandidater med relevant fagutdanning kan tas opp til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning. En
slik endring kan bidra til å gjøre yrkesopplæringen nier attraktiv. Det vurderes som positivt at flere
fagarbeidere lettere kan heve sin kompetanse gjennom en særskilt tilrettelagt ordning. Forslaget
innebærer økt fleksibilitet i utdanningssystemet og kan bidra til høyere kompetanse for flere.
Ordningen me imidlertid ikke medføre at kravene til ingeniørutdanningen senkes.
Ordlyden bør justeres slik at den omfatter både fagbrev og svennebrev, eller at man bruker
benevnelsen
fagutdanning.
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