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17/3897 Høring - Forslag om endringar i opptaksforskrifta
Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet 14. august, med tillegg 2. oktober 2017.
Universitets- og høgskolerådet (UHR) har følgende kommentarer til forslagene.
Alderspoeng
UHR ser ingen grunn til å endre reglene for tildeling av alderspoeng. Dagens regelverk er
effektivt og lett å kommunisere, og UHR ser det ikke som urimelig at alderspoeng tildeles på
grunnlag av alder. Alderspoengene får betydning for opptak til studier hvor det er
konkurranse om studieplassene. En endring av reglene for tildeling vil føre til en endring i
hvem som faktisk får opptak. Endringsforslaget oppfattes imidlertid ikke som mer rettferdig
enn dagens ordning, og konsekvensen vil bli at det er andre søkere som ikke får plass.
Den foreslåtte endringen av regelverket vil dessuten føre til et økt ressursbehov for
behandling av søknader. Det er årlig ca. 10 % av søkerne mellom 19 og 23 år som ikke har
elektronisk vitnemål, og disse vil måtte sjekkes manuelt for om de skal ha ekstra
alderspoeng eller ikke. Med krav om en mer effektiv offentlig forvaltning og
Kunnskapsdepartementets gjennomgang av tidstyver i UH-sektoren, vil Universitets- og
høgskolerådet fraråde at det gjøres en slik endring.
Opptak på grunnlag av fullført fagskoleutdanning
Som konsekvens av Stortingets behandling av stortingsmeldingen om fagskoleutdanning,
foreslår departementet at kravet om norskkunnskaper fjernes for søkere som har generell
studiekompetanse på grunnlag av fullført fagskoleutdanning. Dette bør bare gjelde for norsk
fagskoleutdanning som er undervist på norsk, og paragrafen bør derfor ha tilsvarende krav
om norskkunnskaper som stilles til søkere med fullført høyere utdanning som
opptaksgrunnlag i §2-3.
Universitets- og høgskolerådet har ingen kommentarer til de øvrige forslagene, men viser til
uttalelser fra våre medlemsinstitusjoner.
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