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Høringingsuttalelse - Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere 
utdanning 
 
Vi viser til Deres brev av 18.10.06 der vi blir bedt om å uttale oss om forslag til ny felles 
forskrift om opptak til høyere udanning. 
Høgskolen i Molde stiller seg positivt til at departementet nå går inn for en forenkling av 
opptaksforskriften og vil i hovedsak gå inn for det forslag som er lagt fram.  
Vi har imidlertid følgende kommentarer og spørsmål til forslaget: 
 
§2-1 Generell studiekompetanse 
Høgskolen i Molde vil gå inn for at alternativ 2 blir valgt når det gjelder søkere som har 
fylt 23 år og som ikke har fullført treårig videregående opplæring.  I motsetning til dagens 
forskrift og alternativ 1 i forslaget til ny forskrift stilles det i alternativ 2 ikke krav til 
dokumentasjon av fem års fulltids arbeidserfaring. 
Alternativet til fullført treårig videregående opplæring skal ikke være en enklere vei til å 
oppnå generell studiekompetanse, men det viser seg i praksis at muligheten for å få seg 
heltidsjobb er avhengig av både geografi og type arbeid.   Eksempelvis har svært mange 
av de søkerne som vi har behandlet i løpet av årene jobbet i helsesektoren der det i stor 
grad kun er deltidsjobber og jobber på timebasis. For mange av disse har det vært 
umulig å komme opp i 5 års praksis (omregnet til fulltidspraksis) innen de har fylt 23 år. 
Det kan også være søkere som av ulike andre grunner (som for eksempel sykdom) ikke 
har kunnet dokumentere den praksis som blir krevd. 
Det nåværende kravet om å dokumentere 5 års fulltidspraksis har også ført til mye 
ekstraarbeid ved opptakskontorene som ofte må tolke ufullstendige og utydelige 
arbeidsattester.  Siden dagens forskrift heller ikke sier noe om type praksis og relevans i 
forhold til det studiet det søkes opptak til, mener vi at kravet til praksis bør tas bort. 
Kravet til bestått karakter i de 6 studiekompetansefagene må selvfølgelig opprettholdes. 
 
§2-2 Utenlandsk utdanning 
Når det gjelder kravet til norsk for søkere med utenlandsk utdanning er det som i dagens 
forskrift foreslått at dette kan dokumenteres gjennom Test i norsk, høyere nivå 
”Bergenstesten”) med minimum 450 poeng. 
Høgskolen i Molde har erfaring med at mange av søkerne dette gjelder har hatt store 
problemer i undervisningen selv om de har oppnådd denne poengsummen.  
Minimumskravet for poeng i ”Bergenstesten” var tidligere satt til 500 poeng, og vi 
foreslår at minimumsgrensen i ny forskrift heves til minimum denne poengsummen. 
Det viser seg også at søkere med svak karakter fra eksamen fra 1-årig høyskolestudium 
i norsk språk og samfunnskunnskap har store problemer med å følge undervisningen.  
Høgskolen i Molde vil foreslå at det fastsettes et minimumskrav på karakteren B for at 
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dette skal godkjennes i forhold til norskkravet for generell studiekompetanse.  Alternativt 
må kravet til bestått eksamen i disse norskkursene heves tilsvarende. 
 
§2-3 Opptak på grunnlag av fullført høyere utdanning 
Høgskolen i Molde støtter forslaget om å likestille søkere som er tatt opp til høyere 
utdanning på grunnlag av regler om unntak fra kravet om generell studiekompetanse. 
Søkere som er tatt opp på grunnlag av slikt unntak og som har bestått et årsstudium i 
høyere utdanning har ”bevist” at de har studiekompetanse enten de er over eller under 
25 år. 
 
§7-2 Kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote 
Det er i høringsutkastet foreslått å øke andelen studieplasser som skal tilbys søkere i 
kvote for førstegangsvitnemål (nåværende primærvitnemålskvote) fra 40 % til 50 %. 
Høgskolen i Molde foreslår å beholde nåværende andel på 40 % da dette uansett vil 
sikre studieplass for de best kvalifiserte i denne gruppen. 
 
§7-4 Poengberegning av søkere med mer enn ett grunnlag for rangering 
Dersom alternativ 2 i §2-1 (ikke lenger krav om 5 års praksis) blir valgt, bør begrepet 
23/5 søker endres slik at det gjøres forståelig i forhold til nytt krav om fylte 23 år og 
beståtte 6 studieretningsfag (nytt begrep 23/6 søker?) 
 
§7-5 og §7-6 Karakterpoeng 
Høgskolen i Molde støtter den foreslåtte forenkling av beregning av karakterpoeng slik at 
en kun regner gjennomsnitt av alle tallkarakterer på vitnemålet (multiplisert med 10).  
Dette var måten karakterpoengene ble utregnet på for noen år tilbake. 
Det har vist seg at nåværende og tidligere utregningsmåte har gitt svært små forskjeller i 
karakterpoeng slik at det i praksis ikke har så stor betydning hvilken måte som blir 
vedtatt.  Den foreslåtte endringen er imidlertid mye enklere å regne ut for den enkelte 
søker og vil trolig minske muligheten for å gjøre feil på opptakskontorene. 
 
Høgskolen i Molde har ingen innvendinger mot de foreslåtte endringer som gjelder 
tilleggspoeng for høyere utdanning/folkehøgskole/førstegangstjeneste og tilleggspoeng 
for realfagspoeng.  På bakgrunn i de endringer som er gjort i Kunnskapsløftet når det 
gjelder generell skjerping til faglig fordypning, har Høgskolen i Molde heller ingen 
innvendinger mot at tilleggspoeng for fordypningsfag er tatt bort i forslaget til ny forskrift.  
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