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HØRING: FORSLAG TIL NY FELLES FORSKRIFT OM OPPTAK TIL 
HØYERE UTDANNING 
 
Det vises til høringsbrev av 18.10.2006 
 
Troms fylkeskommune (TFK) støtter hoveddelen av forslaget, men har kommentarer til 
enkelte bestemmelser i utkastet; 
 
Til kapittel 2 Generell studiekompetanse § 2-1 
Troms fylkeskommune støtter alternativ 2 – søkere over 23 år får generell 
studiekompetanse når de kan dokumentere de fastsatte fagkravene fra vgo. 
 
Til § 2-4, jf overgangsregler kap 9  
Det bør sikres at eventuelle fagskoletilbud fra før 1998/1999 som gir tilsvarende 
kompetanse, også tas inn i kap 9 Overgangsregler, § 9-1 b)  
 
Til kap 7. Rangering av kvalifiserte søkere 
 
Vi stiller spørsmål ved om det er riktig å ha samme aldersgrense for de som har 
førstegangsvitnemål fra studieforberedende utdanningsprogram og de som har fra 
yrkesfaglige. Det tar 4 år å ta fag-/ svennebrev uten noe opphold + ett år å oppnå 
generell studiekompetanse. Forslaget slik det nå ligger, innebærer at en person som går 
på studieforberedende utdanningsprogram kan ha ett omvalg og ett års pause og fortsatt 
komme innenfor fristen på 21 år i opptaksåret og bli prioritert. En person på yrkesfaglig 
utdanningsprogram, som går ”beinvegen” til studiespesialisering, kommer knapt under 
denne grensa. Vi vet også at det kan være svært vanskelig å få læreplass i enkelte fag, 
slik at opplæringstida forskyves og dermed forlenges. Vi forstår at hensikten med denne 
prioriteringskategorien er å stimulere til å gå raskt videre – det må imidlertid være mot 
denne hensikten å straffe de som skaffer seg studiekompetanse gjennom yrkesfaglig 
videregående opplæring.  
 
Aldersgrensa bør derfor etter vår vurdering være høyere for de med oppnådd 
studiekompetanse på grunnlag av yrkesfaglig videregående opplæring enn med reint 
studieforberedende.  
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Konkret endringsforslag av forslag til forskrift  § 7-2 (1): 
”... Kvoten omfatter også søkere som ikke fyller mer enn 23 år i opptaksåret og som har 
oppnådd generell studiekompetanse....av vitnemål fra yrkesfag samt fagkravene i § 2-1” 
 
Et alternativ, dersom en ikke ønsker forskjellige aldersgrenser, er at aldersgrensa følger 
den nye grensa for uttak av ungdomsrett på 24 år.  
 
Dersom aldersgrensene ikke blir differensiert eller endra, bør kvoten for 
”førstegangsvitnemål” etter Troms fylkeskommunes vurdering holdes på 40 % og ikke 
heves til 50. 
 
 
I departementets vurderinger av premisser for utstedelse av et førstegangsvitnemål (i 
høringsbrevet) ser det ut til at det er forbeholdt de som får vitnemål fra videregående 
opplæring innenfor  studiespesialiserende områder. Dette finner vi underlig, og heller 
ikke konsistent med forskriftsforslaget § 7-2, der det står spesifikt at denne kvoten også 
omfatter vitnemål fra yrkesfag.  
 
Beklagelig ofte kan det virke som det er liten bevissthet eller kunnskap om fag- og 
yrkesopplæring i departementet – det kan av høringsbrevet eksempelvis se ut som at en 
ikke er klar over at korteste normale veg til 3-årig videregående opplæring innen 
yrkesfag tar fire år. Vi håper at slike uklarheter ikke gjenspeiler ei nedvurdering av fag- 
og yrkesopplæring i forhold til studieforberedende videregående opplæring.  
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