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Opptaksutvalget 

Dato:24.05.2022 
 

Skriftlig innspill til Opptaksutvalget 
Sikt takker for mulighet til å komme med innspill til Opptaksutvalget.  

Innspill fra Sikt 

Sikt er kunnskapssektorens tjenesteleverandør og er leverandør av opptakssystem. Vi vil ikke gå inn 
på de konkrete forslagene til opptaksregelverk. Vi vil bare understreke behovet for og nytten av et 
digitaliseringsvennlig regelverk. 

I dag saksbehandles rundt halvparten av alle søknader til Samordna opptak helautomatisk, og det er 
hjemmel for dette i Universitets- og høyskoleloven. Dagens regelverk har imidlertid en god del 
bestemmelser som krever skjønnsmessig vurdering av saksbehandlere. For å kunne øke 
automatiseringsgraden er det viktig at nye opptaksregler i minst mulig grad legger til grunn 
skjønnsvurdering. Regelverket bør være presist og konkret1.   

Digitaliseringsdirektoratet har utarbeidet en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk2. Et viktig 
første steg er at nye lover og forskrifter ikke hindrer digitalisering. 

 

Hovedpunktene i veilederen er:  

• Teknologer, informasjonsarkitekter, jurister, samfunnsvitere og andre fageksperter 
samarbeider på et tidlig tidspunkt. 

• Involver brukerne 
• Del data når en kan, skjerm når en må. Hvis offentlig sektor skal etterleve «kun en gang-

prinsippet» og levere sammenhengende tjenester, må data deles mellom aktuelle aktører. Økt 
deling og gjenbruk av data krever at regelverket legger til rette for det. 

• Vurder detaljnivå i reguleringen. Regelverk som er for detaljert går raskere ut på dato. Det kan 
bli irrelevant eller gjøre at vi må holde på arbeidsmetoder og verktøy som er mindre effektive 
enn de kunne vært. Lovbestemmelser som blir svært omfangsrike, med spesifikke og 
detaljerte krav, kan være vanskeligere å implementere og forstå for innbyggere, næringsliv og 
forvaltningen. 

• Skriv klart og enkelt, slik at det er lettere å forstå både for dem som skal forvalte regelverket 
og dem som skal følge det. 

 
1 https://www.digdir.no/datadeling/spesifikke-anbefalinger-lage-automatiseringsvennlig-
regelverk/2879#anbefalinger_for_automatiseringsvennlig_regelverk 
2 https://www.digdir.no/datadeling/veileder-digitaliseringsvennlig-regelverk/2856 
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• Lag teknologinøytrale bestemmelser. I utgangspunktet bør lover være klare og presise for å 
sikre forutberegnelighet. I reguleringer som omfatter bruk av teknologi eller systemer, er det 
imidlertid en fare for at bestemmelsene raskt kan bli utdaterte fordi teknologien kan endre seg 
raskt. Det bør ikke være nødvendig å endre lovverket i samme takt som teknologien. 
Fremtidsrettede lover gir både forutsigbarhet og fleksibilitet. 

• Se sammenhenger på tvers. Fragmentert sektorlovgivning er et av hindrene mot 
sammenhengende tjenester. Derfor er det viktig at en ser utover egen organisasjon og sektor, 
og lager regelverk som passer inn i det større bildet. Ulike etater har ofte ulike regler om 
lignende forhold. Dette kan gjøre det vanskelig å samarbeide og kan være forvirrende for 
innbyggere og næringsliv. 
 

  

Med vennlig hilsen  
  
  
Terje Mørland Anne Kathrine Haugen 
Divisjonsdirektør Seniorrådgiver 
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