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HØRING; NY FELLES FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE UTDANNING 
 
Det vises til departementets ekspedisjon av 18. oktober i år i anledning ovennevnte forhold. 
Styret hadde høringsgrunnlaget til behandling under møte nå i november og hvor det i sak nr 0043/06 ble 
vedtatt å avgi følgende uttalelse i anledning denne høringen: 
 
” 
Fagskolen Rogaland slutter seg i hovedsak til foreliggende utkast til ny felles forskrift om opptak til høyere 
utdanning med unntak av følgende: 
 
Kap. 2 – Generell studiekompetanse 
Arbeidslivets behov for kompetanse og omstillingsdyktig arbeidskraft har i mange sammenhenger gjort 
videregående opplæring til et minimumskrav for deltakelse i arbeidslivet.  Fagskoleutdanning er også en 
tertiærutdanning som er sikret plass i utdanningssystemet ved siden av høyskoler og universitet.  Fagskolen 
Rogaland er derfor uenig i det syn som fremkommer i §§ 2-3 og 2-4 i forskriftsutkastet.  Styret foreslår i 
stedet følgende formulering i § 2-4 om opptak på grunnlag av fullført fagskoleutdanning: 
 
Søkere som har fullført og bestått 2-årig utdanningsløp i fagskole godkjent etter lov 20. juni 2003 nr 56 om 
fagskoleutdanning, får generell studiekompetanse. 
 
Fagskolen Rogaland tiltrer alternativ 2 som forslag til ny bestemmelse om krav til generell studiekompetanse 
for såkalte 23/5 søkere i § 2-1, første ledd. 
 
Kap. 7 – Rangering av kvalifiserte søkere ved opptak 
Fagskolen Rogaland vil vise til at næringer som baseres på høy kunnskap og kompetanse i tekniske og  
naturvitenskaplige fag er i ferd med å vokse frem.  Videre, i et globalisert næringsliv står teknologi og 
vitenskap sentralt for utvikling og forbedring av konkurranseevnen.  Å øke tilgangen på realfaglig 
kompetanse er derfor særs viktig for utviklingen av vår industri.  Fagskolen Rogaland er derfor uenig i det 
foreliggende forslaget om å redusere antall tilleggspoeng for realfag, slik det legges opp til i forskriftens       
§ 7-8.  Fagskolen Rogaland tilrår i stedet at någjeldende ordning med inntil 6 tilleggspoeng videreføres i ny 
felles forskrift for opptak til høyere utdanning.” 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Gudveig Salte 
styresekretær 
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