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HØRING: FORSLAG TIL NY FELLES FORSKRIFT OM OPPTAK TIL 
HØYERE UTDANNING 
 
Vi viser til departementets brev av 18. oktober d.å. om forslag til ny felles forskrift 
om opptak til høyere utdanning. 
  
Når det gjelder valget mellom de forskjellige alternativene i § 2-1, vil NHO gå inn 
for videreføring av alternativ nr 1. Vår begrunnelse er at dette alternativet vil være 
enklest å forholde seg til. 
  
Vi forutsetter at det nye forslaget til § 2-4 tar hensyn til endringsforslagene som vil 
bli innarbeidet i den nye § 3-3, jfr. høringen om endringer i gjeldende 
opptaksforskrift. 
  
Videre vil vi be om at forslaget til § 7-2 omarbeides slik at det kommer klart frem at 
TAF-elever (teknisk-allmenne fag) inngår i kvoten for førstegangsvitnemål. For disse 
er normal opplæringstid i videregående opplæring 4 år, og de vil dermed ikke 
omfattes slik som teksten i forslaget er formulert. 
  
I forslagets § 7-8 må åpnes for ordninger som gjør at TAF-elever kan få 
tilleggspoeng. TAF-elever har ikke mulighet til å få fulle realfagspoeng slik elever i 
allmennfaglig utdanning ellers kan få. En rimelig ordning vil derfor være at disse 
elevenes fagbrev gir en tilsvarende uttelling med et 4. poeng for fagbrevet, svarende 
til hva elever i studieforberedende utdanning kan få med et tredje realfag. 
  
I forhold til forslaget til § 7-11 stiller vi oss undrende til hvorfor det ikke foreslås å gi 
tilleggspoeng for fagskoleutdanning. Denne utdanningen strekker seg over minst 6 
måneder, maksimalt 2 år, og bør ansees som like kvalifiserende som de øvrige nevnt 
i bestemmelsen. En positiv effekt av å gi tilleggspoeng for denne utdanningen kan 
være at ungdom i større grad enn i dag blir oppmerksom på at dette kan være et 
alternativ til høyskoleutdanning. Ved at de velger fagskoleutdanning fremfor 
høyskoleutdanning, kan man også oppnå at det høye frafallet fra 
høyskoleutdanningen blir vesentlig redusert. Alle parter bør være interessert i det. 
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Som ønsket av departementet sendes denne uttalelse både i vanlig brev og i epost.   
 
 
 
Vennlig hilsen 
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON 
Avdeling Arbeidsliv 
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Avdelingsdirektør 
  
 
 
 
 
 


