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Opptaksutvalget 

opptaksutvalget@kd.dep.no 

         Vår dato: 25.05.2022 

Innspill til Opptaksutvalget 

Høyskolen for yrkesfag (HØFY) takker for muligheten til å komme med innspill til Opptaksutvalgets 

arbeid. HØFY eies av Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommune, og ble stiftet i 2015 

for å anerkjenne og styrke yrkesfagenes plass i utdanningssystemet. HØFYs målgruppe er primært 

personer med yrkesfaglig utdanning og arbeidslivserfaring. Vi kommenterer de punktene i grunnlaget 

for innspill til Opptaksutvalget som er viktigst for vår virksomhet. 

 

Kvalifisering 

Det har de siste årene vært tverrpolitisk enighet om satsning på yrkesfag og livslang læring. For å 

løfte yrkesfagenes stilling i høyere utdanning og for å legget til rette for livslang læring, er det etter 

vårt syn nødvendig med alternative veier inn i høyere utdanning.  

Personer med yrkesfaglig bakgrunn bør ha muligheter for videreutvikling av sin kompetanse i tråd 

med stadig høyere kompetansekrav i arbeidslivet. Deler av arbeidslivet verdsetter fagbrev og 

arbeidserfaring i kombinasjon med høyere utdanning høyt, og opptaksregelverket bør være innrettet 

på en måte som muliggjør en slik kombinasjon i større grad enn i dag. 

Høyskolen for yrkesfag mener det er svært viktig at realkompetanse og fullført fagskoleutdanning 

beholdes som en vei inn i høyere utdanning.  

 

Rangering 

Høyskolen for yrkesfag mener det er riktig å videreføre en ordning som ivaretar både unge og voksne 

sin adgang til høyere utdanning. Livslang læring forutsetter at voksne søkere med arbeidserfaring 

også har reell adgang til høyere utdanning. 

 

Organisering 

For Høyskolen for yrkesfag er muligheten for å gi opptak på grunnlag av realkompetanse og fullført 

fagskoleutdanning helt nødvendig for å gjennomføre opptaket, og for å gi personer med yrkesfaglig 

bakgrunn tilbud om utdanning på høyskolenivå.  
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Et felles regelverk for opptak til alle typer studier som også ivaretar søkere med yrkesfaglig bakgrunn 

er etter vårt syn en god løsning.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Inge Myklebust 
Rektor og daglig leder 


