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FREMTIDENS OPPTAKSSYSTEM - DISKUSJONSSAK 1 

FORMÅL 2 

Diskutere relevante problemstillinger i opptakssystemet til høyere utdanning for å gi 3 

arbeidsutvalget et godt grunnlag i utviklingen av ny politikk.  4 

SAKSPRESENTASJON 5 

Opptak til høyere utdanning er regulert gjennom forskrift om opptak til høyere utdanning. 6 

Forskriften ble i all hovedsak fastsatt i 2007, men det har blitt gjort flere endringer for å 7 

imøtekomme diverse behov. Dette har gått utover helheten i systemet, og det kan dermed fremstå 8 

komplekst og fragmentert. I tillegg har både den nåværende og den forrige regjerningen vært 9 

opptatt av at høyere utdanning skal bli mer tilgjengelig og at flere skal kunne ta etter- og 10 

videreutdanning, samtidig som man ivaretar kjønnsbalanse og mangfold.   11 

På bakgrunn av dette nedsatte Kunnskapsdepartementet i 2021 et utvalg som skal gjøre en 12 

helhetlig gjennomgang og vurdering av opptakssystemet. I mandatet står det at «Utvalget skal 13 

komme med sine anbefalinger til Kunnskapsdepartementet om hvordan vi kan lage et forståelig og 14 

fleksibelt opptaksregelverk, som ivaretar søkernes rettssikkerhet og som kan tilpasses fremtidens 15 

høyere utdanning og den teknologiske utviklingen.» 16 

Utvalget skal levere sin utredning med forslag til et nytt opptakssystem 1. desember 2022.  17 

VURDERING 18 

Opptakssystemet i Norge er i stor grad rettferdig, da alle elever har like muligheter til å kunne 19 

kvalifisere seg til høyere utdanning gjennom grunnskolesystemet. Arbeidsutvalget, på linje med 20 

flere aktører, ser likevel klare utfordringer ved dagens opptakssystem: 21 

 Karaktersnittet for å komme inn på en rekke populære studier er i dag svært høyt og har 22 

over flere år vært stadig økende. Dette kan være problematisk av flere årsaker: 23 

o For det første fører dette til en egen industri hvor elever ender opp med å ta opp fag 24 

som privatist i mange år, for å klare å nå det nødvendige karaktersnittet.    25 

o For det andre kan det føre til en tap av mangfold av studentmassen ved de mest 26 

populære studiene. Det være seg alt fra kjønn til sosioøkonomisk bakgrunn.  27 

o For det tredje kan dette føre til en forsinkelse til oppstart på studier, da man blir nødt 28 

til å tilegne seg flest mulig tilleggspoeng, slik at man oppnår nødvendig poengsum.  29 

 Opptakssystemet har over tid blitt mindre transparent og forutsigbart for søkerne da stadig 30 

flere studier har spesielle opptakskrav, altså opptakskrav utover generell 31 

studiekompetanse. Hele 40% av alle utdanninger har spesielle opptakskrav.   32 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-01-06-13
https://opptaksutvalget.no/
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NSO har en del politikk på området, men det er arbeidsutvalgets vurdering at vi ikke har 33 

tilstrekkelig med politikk til å kunne være med i prosessene og debatten om et helt nytt 34 

opptakssystem. Det er derfor behov for ny og mer utfyllende politikk. For å gjøre dette i tide til 35 

utvalget legger frem sin utredning ønsker arbeidsutvalget å legge frem en resolusjon for 36 

sentralstyret på sentralstyremøte 2. For å sørge for at vi utvikler god og relevant politikk ønsker 37 

arbeidsutvalget å diskutere noen relevante problemstillinger i opptakssystemet med sentralstyret. 38 

Vi ønsker spesielt å diskutere følgende:  39 

 Hvordan skal vi oppnå et opptakssystem som ivaretar en mangfoldig studentmasse? 40 

 Hvordan skal privatistordningen se ut i fremtiden? Skal man ha ubegrensede forsøk på å ta 41 

opp fag? 42 

 Hvilke fordeler og ulemper ser vi med tilleggspoengene vi har i dag? Finnes det andre 43 

ordninger som ivaretar hensikten bak tilleggspoengene?  44 

 Hvilke endringer kan gjøres for å gjøre opptakssystemet enklere å forstå for søkerne? 45 

 Hvilke andre faktorer eller prinsipper enn karakterer bør vektlegges ved opptak til høyere 46 

utdanning? 47 

Som grunnlag for diskusjonen kommer arbeidsutvalget til å presentere dagens opptakssystem og 48 

utfordringer mer inngående på selve møtet. Det er mulig å lese om opptakssystemet her: 49 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/studenter/id2008163/ 50 

https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.html 51 

INNSTILLING 52 

Saken legges frem uten innstilling da det kun er en diskusjonssak. 53 

  54 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/innsikt/studenter/id2008163/
https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.html
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