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HØRING: FORSLAG TIL NY FELLES FORSKRIFT OM OPPTAK TIL HØYERE 
UTDANNING 

 
Det vises departementets brev av 18.10 2006 om ovennevnte. 
 
HSH har følgende kommentar til høringen: 
 
§ 2-1 
Generell studiekompetanse  
Departementet har i egen høring fremmet forslag om at fagbrev og annen yrkesrettet 
videregående opplæring skal kunne gi fritak fra kravene til generell studiekompetanse for 
bestemte ingeniørutdanning. 
HSH mener, at i tråd med regjeringens løfte i Soria Maria-erklæringen, bør endringen gjelde all 
utdanning, ikke kun ingeniørutdanning. Fagbrev vil dermed gi generell studiekompetanse på lik 
linje med andre studieprogram. 
 
Departementet har videre lagt frem forslag om to alternative formuleringer. 
Alternativ 1 er en videreføring av gjeldende bestemmelse, men alternativ 2 innebærer en 
forenkling. 
HSH går inn for at alternativ 1 videreføres. 
HSH anser at alternativ 2 senker opptakskravene, da det kun stilles krav om alder, 23år, og 
nødvendige fellesfag fra videregående. Vi ser det som viktig at studentene som tas opp etter 
denne bestemmelsen har fått tilleggskunnskaper gjennom annen utdanning eller arbeidserfaring. 
 
§ 2-4 
HSH støtter departementets forslag om at søkere som har fullført to års fagskoleutdanning får 
generell studiekompetanse på linje med søkere som har fullført ett års høyere utdanning. 
 
§ 3-3 
HSH viser til kommentarer til § 2-1 og vår uttalelse i forbindelse forslag til endring i gjeldende 
forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. HSH støtter departementets forslag. 

  



 

 
Kapittel 6 – politiattest 
Departementet skriver at krav om politiattest skal sendes på høring etter stortingsbehandlingen 
av Ot.prp. nr. 86 (2005-2006). HSH mener departementet bør gjennomføre en nøyere vurdering 
av blant annet hvilke typer utdanning det skal kreves politiattest for og hvilke straffbare forhold 
som gi grunnlag for nektelse av opptak. Det bør også vurderes hvorvidt krav til politiattest er 
beste virkemiddel i denne sammenheng. 
 
§ 7-2 
Departementets premisser for utstedelse av førstegangsvitnemål omfatter søkere som har bestått 
tre-årig videregående utdanning. Førstegangsvitnemål må også omfatte søkere som har bestått 
fagbrev innenfor normaltid, dvs fire år. 
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