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Bakgrunn:  
Høgskolen har mottatt Forslag til ny felles forskrift for opptak til høyere utdanning fra 
Kunnskapsdepartementet. Den nye forskriften skal etter planen gjelde fra og med opptak til 
studieåret 2009/10 og vil først og fremst gjelde søkere som påbegynte videregående 
opplæring i Kunnskapsløftet høsten 2006. Forslaget til felles forskrift erstatter Forskrift 10. 
oktober 2005 nr. 1191 om opptak til universiteter og høgskoler. 
 
Forslaget til høringsuttalelse har vært til intern høring hos instituttene og Studentparlamentet. 
Det har ikke kommet inn noen forslag til endringer. 
 
Vurdering: 
Regelverket vedrørende opptak til høgre utdanning er komplisert. Det er vanskelig for 
søkerne å sette seg inn i det, og opptaksarbeidet ved institusjonene er svært ressurskrevende. 
Det er derfor nødvendig å tilstrebe at regelverket er så enkelt som mulig, samtidig som det 
skal være rettferdig og ivareta søkernes rettigheter. 
 
Administrasjonen foreslår at følgende høringsuttalelse oversendes departementet:  
 
Høgskolen i Harstad mener at ivaretakelse av søkernes rettigheter og rettferdighet mellom 
søkerne, må være overordna i forskriften. Dette medfører at forskriften må være lett 
tilgjengelig og gi forutsigbarhet for søkerne, samtidig som kriteriene skal sikre 
likebehandling. Høgskolen i Harstad mener at dette forslaget til forskrift imøtekommer disse 
behovene, dersom de enkle løsningene blir valgt. Vi vil samtidig advare mot at det tas inn 
spesielle ordninger  
 
Kommentarer til de enkelte forslagene: 
 
(§ 2-1) om generell studiekompetanse for 23/5-søkere 
Høgskolen i Harstad foretrekker alternativ 2. Kompetanse for studier kan tilegnes på ulik 
måte, og ulik relevant erfaring kan være nyttig. Det oppfattes derfor ikke som rettferdig at kun 
de med erfaring nevnt i alternativ A, og som kan dokumentere dennne yrkeserfaringen, er 
kvalifiserte for studier. 
 
(§ 2-3) om generell studiekompetanse på grunnlag av høyere utdanning 
Høgskolen i Harstad slutter seg til forslaget om å fjerne aldersskillet. 
 



(§ 2-4) om fagskoleutdanning som grunnlag for generell studiekompetanse 
Vi ber om at departementet vurderer om det bør gis ytterligere spesifiserte fagkrav, spesielt 
engelsk og matematikk, eller om dette alltid vil være sikret i fagskoleutdanningen. For enkelte 
utdanninger er fagkravene i generell studiekompetanse nødvendige forutsetninger for å kunne 
følge studiet, dette gjelder bl.a. matematikk i forhold til økonomisk utdanning.  Når det 
gjelder engelsk vises det til at bruken av engelsk faglitteratur er økende, og videre til at alle 
studier skal gi mulighet for internasjonalisering.  
 
(§ 7-2) om primærvitnemål/førstegangsvitnemål 
Høgskolen i Harstad slutter seg til denne endringen og de foreslåtte kriteriene for 
førstegangsvitnemål. Videre mener vi at kvoten for førstegangsvitnemål, som hovedregel ikke 
bør overstige 40%. 
 
(§ 7-4) om  23/5-søkere som også har fullstendig vitnemål for generell studiekompetanse 
Høgskolen i Harstad mener at dagens praksis skal videreføres. De som har oppnådd generell 
studiekompetanse etter ulike kriterier, skal konkurrere i opptaket på den for dem gunstigste 
måte. En evt. endring av denne praksisen kan medføre at søkere som har fullført og bestått 
videregående opplæring kommer dårligere ut enn søkere som mangler enkeltfag. Dette kan 
igjen medføre spekulasjoner fra, og gi fordeler til, søkere som på et tidlig tidspunkt har satt 
seg grundig inn i regelverkets detaljer eller fått veiledning om denne spesielle muligheten. 
 
(§ 7-5) omberegningsmåte og fordypningspoeng 
Vi støtter forslaget om forenkling av beregningsmåten. Vi er også svært positive til forslaget 
om at fordypnings- og bonuspoeng fjernes for alle, og advarer mot at dette gjeninnføres for 
grupper av søkere. Dersom det seinere blir behov for å premiere enkeltgrupper i opptaket, bør 
andre virkemidler vurderess. 
 
(§ 7-8) om realfagspoeng  
Vi finner det fornuftig at maksimalt antall realfagspoeng reduseres, og at matematikk og 
fysikk gir større uttelling enn øvrige realfag.  
 
(§ 7-11) om tilleggspoeng 
Reduksjon i antall mulige tilleggspoeng, fra 3 til 2, støttes. Det stilles imidlertid spørsmål ved 
om de nevnte aktiviteter skal premieres med tilleggspoeng framfor andre aktiviteter. Vi vil 
spesielt nevne yrkeserfaring, som for mange kan være vel så nyttig som folkehøgskole. 
 
 
 
Innstilling til vedtak: 
 
Styret for Høgskolen i Harstad vedtar forslaget til høringsuttalelse om Forslag til ny felles 
forskrift om opptak til høyere utdanning. 
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HiH, 15. november 2006 
 
 
Hugo Thode Hansen 
direktør 
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