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INNSPILL TIL HØRINGER: 
Forslag ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning 
Forslag endring i gjeldende forskrift om opptak til  
universiteter og høyskoler 
 

Vi viser til høringsutkast til de to overnevnte sakene. Studieforbundet Folkeuniversitetet 
ønsker på vegne av alle studieforbundene (Voksenopplæringsforbundet - Vofo) å komme 
med følgende kommentarer: 

 
 
1. Forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning 
 
Kap. 2 Generell studiekompetanse 23/5 søkere 
 
Folkeuniversitetet/studieforbundene har lang erfaring med å ta opp voksne 
studenter med arbeidserfaring til sine studieringer på høyere nivå. Det viser seg at 
voksne studenter med arbeidserfaring har kunnskap og erfaring som er relevant i 
forhold til opptak og gjennomføringsevne når det gjelder universitets- og 
høyskolestudier. 
 
I forhold til denne studentgruppen mener vi at det er viktig å opprettholde 
Alternativ 1 som viderefører gjeldende bestemmelser 
 
Kap. 3 Unntak fra krav til generell studiekompetanse 
 
Vi støtter en videreføring av forsøkene med opptak til ingeniørutdanning på 
grunnlag av relevant fagbrev (alternativ opptaksgrunnlag). Folkeuniversitetet/Vofo 
ber om at denne muligheten også blir videreført til andre høyere utdanninger der 
fagbrev innenfor for eksempel enkelte av helsefagene kan danne grunnlag som 
alternativt opptakgrunnlag for noen  profesjonsutdanninger. 
Se også kommentarer under pkt. 2 ”Forslag til endringer i gjeldende forskrift om 
opptak til universiteter og høyskoler”. 
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Kap. 7 Rangering av kvalifiserte søkere ved opptak 
 
Til § 7.2 
Folkeuniversitetet/Vofo mener at voksne studenters mulighet til opptak til høyere 
utdanning vil kunne bli redusert hvis kvoten for førstegangsvitnemål blir økt. Vi ser 
at det er et behov for å ha en primærvitnemålskvote, men vil påpeke at de voksne 
studentene som har fullført videregående opplæring etter avbrudd, eller som har 
forbedret sine karakterer, allerede står svakere mht opptak til studier enn de som 
har fullført videregående opplæring uten avbrudd. Vi anmoder derfor om at 
primærvitnemålskvoten ikke økes. 
 
Søkere som har fått godkjent fellesfagene etter realkompetansevurdering kan 
komme uheldig ut i forhold til rangering mht ”standard” søker med tallkarakterer. 
Vi ber derfor om at det vurderes om det bør opprettes en kvote på 10 % for de som 
søker med bakgrunn i realkompetansevurdering for å kompensere for dette. 
 
Til § 7.11 
Vi foreslår at søkere med realkompetansevurdering og relevant praksis kan få 
tilleggspoeng for sin praksis på lik linje med søkere med folkehøgskole/siviltjeneste 
eller militær førstegangsutdanning. 
 
2. Forslag endring i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og 

høyskoler 

Folkeuniversitetet/Vofo støtter forslaget om at  
”Institusjonene kan ta opp søkere som ikke oppfyller kravene til generell 
studiekompetanse til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning.” 
 
Erfaringen med forsøkene er positive. Etter vår oppfating bør også forskriften 
omtale at andre institusjoner kan ta opp studenter med relevante fagutdanninger 
fordi dett vil være et signal overfor høyskolene. Innenfor for eksempel helse- og 
omsorgssektoren, vil muligheten for videre utdanning – også på høyskolenivå, være 
viktig både i forhold til rekruttering av elever på videregående skoles nivå og for å 
motivere at ansatte forsvinner ut av yrket. Sosial- og helsedirektoratet har 
kompetanseheving som en av sine viktigste strategier for å beholde de ansatte i 
pleie og omsorgsektoren. 
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