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Høringsuttalelse fra Vox  
Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning 
 
 
 
 
Vi viser til brev fra departementet av 18.10. 06. Vår høringsuttalelse følger 
nedenfor.  
 
Generelt 
Forslaget er godt gjennomarbeidet med hensiktsmessig og tydelig 
språkføring. Vi har ingen kommentarer til de tekniske og/eller materielle 
endringer som ikke er spesielt omtalt i høringsbrevet. Flere av forslagene 
medfører forenkling og harmonisering, - det ser vi på som svært positivt.  
 
Kommentarer til enkelte bestemmelser 
 
Til § 2-1 
Vox ønsker at alternativ 2 skal foretrekkes. Den endringen som er foreslått vil 
medføre en enklere og tidsbesparende behandling av søkere i denne 
kategorien. Vi tror også endringen vil medføre at et høyere antall voksne vil få 
mulighet til søke høyere utdanning. Dette vil første rekke gjelde marginale 
grupper som av forskjellige grunner har hatt liten mulighet til å skaffe seg 
nødvendig arbeidserfaring.  
 
Til § 2-3 
Vi støtter forslaget om å fjerne det tidligere alderskillet som innebar ulike vilkår 
for søkere over og under 25 år. 
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Til § 2-4 
Vi støtter forslaget om å likestille fullført 2-årig fagskoleutdanning med fullført 
ett års høyere utdanning mht. å oppnå generell studiekompetanse. 
 
Til § 3-3 
Egen høring 
 
Til § 4-1 bokstav g) Pedagogiske fag, punkt 1 
VI støtter forslaget om å harmonisere opptakskravene til 5-årig integrert 
lærerutdanning med kravene som gjelder for opptak til 
allmennlærerutdanning. 
 
Til § 7-2 
Det er rimelig at kvote for førstegangsvitnemål økes fra 40 til 50%,  det er også 
bra at det fastsettes samme kvote for alle studier. 
 
Til § 7-4 
Vi ser det som en fordel at nåværende ordning blir videreført slik det 
framkommer i forslaget. 
 
Til § 7-5 
Forslaget om forenkling støttes. Forslaget gjør det helt klart enklere for søkerne 
å regne ut og kontrollere sin egen poengsum, dette vil sannsynligvis føre til 
færre klagesaker. 
 
Vi støtter også at dagens bestemmelser om fordypningspoeng og 
bonuspoeng tas ut. Begrunnelsen for dette er falt bort, dessuten har det å ta 
ut disse detaljerte reglene en klar forenklende effekt. 
 
Til § 7-8 
Vi har ingen innvendinger til den foreslåtte teksten 
 
Til §§ 7-10 og 7-11 
Så sant de er mulig, bør alle unntaksbestemmelser fjernes. Det skaper ofte 
uklarhet og er ofte grunnlag for merarbeid for de impliserte, derfor er det en 
klar forbedring å ha felles regelverk for opptak til alle studier. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Turid Kjølseth  Åge Hanssen 
direktør  Fagsjef 
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