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Informasjon om endring i opptaksforskriften 

Vi står overfor den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig, mange ukrainere 

har allerede kommet til Norge og en del av disse er i en alder hvor de vil ønske å starte eller 

fortsette på et høyere utdanningsløp.  

 

I denne situasjonen har utdanningsinstitusjonene vist stor vilje til å stille opp med tilbud til 

flykningene i form av sommerskoler, skreddersydde kurs og språktilbud. 

 

For å gi flyktningene muligheter for gode tilbud i høyere utdanning har regjeringen bevilget 

midler til økt kapasiteten ved universitetene og høyskolene tilsvarende 1 000 nye plasser fra 

høsten 2022. For å gjøre det enklere for flykningene å begynne på utdanning i Norge har 

regjeringen også gjort endringer i Forskrift om opptak til høgare utdanning og Forskrift om 

høyere yrkesfaglig utdanning.  

 

Midlertidige regler for opptak til høyere utdanning for studieåret 2022/23 

Kunnskapsdepartementet har 28. juni 2022 fastsatt en midlertidig endring i Forskrift om 

opptak til høgare utdanning. Endringen gjelder studieåret 2022/23 og gir institusjonene 

mulighet til å gi dispensasjon fra kravet om generell studiekompetanse til søkere med 

oppholdstillatelse etter kapittel 4 i Utlendingsloven, som har faglige forutsetninger for å 

gjennomføre det aktuelle studiet. Det skilles ikke på opprinnelsesland. Søknad om opphold 

må være ferdig behandlet og innvilget, men flyktningene trenger ikke å ha bli bosatt. 

 

Institusjonene må selv vurdere om det er faglig grunnlag for å gjøre unntak 

Institusjonene skal tilby aktuelle studier gjennom lokale opptak. KD vil ikke avgrense 

opptaket når det gjelder hvilke studieplasser eller utdanninger institusjonene kan tilby 

målgruppen.  
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I høringsrunden hadde flere institusjoner spørsmål om det ville bli gitt nærmere retningslinjer 

eller veiledning om hva som skal til for å kunne gjøre unntak fra kravene til generell 

studiekompetanse – f.eks. språkkrav. Departementet viser til at hjemmelen for å gjøre unntak 

fra kravet til generell studiekompetanse er generelt utformet. Departementet mener at det i 

den spesielle situasjonen vi står overfor ikke er hensiktsmessig å utforme detaljerte regler 

om hva som kan ligge til grunn for å gjøre unntak fra kravene til generell studiekompetanse.  

 

Departementet legger til grunn at institusjonene selv må gjøre grundige vurderinger av hvilke 

krav det vil være forsvarlig å gjøre unntak fra, og vurdere om den enkelte søker har de 

nødvendige kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre en høyere utdanning. I denne 

vurderingen vil institusjonen også kunne legge vekt på hvilken særlig tilrettelegging 

institusjonen selv har mulighet til å tilby søkeren i gjennomføring eller forberedelse til studier 

– slik som for eksempel språkundervisning, ekstra lærekrefter eller andre særlige tiltak.  

 

Det er ikke mulig å søke om dispensasjon etter denne midlertidige bestemmelsen for studier 

lyst ut i Samordna opptak med ordinær søknadsfrist 20. april. Dersom institusjonene etter 

hovedopptaket har ledige studieplasser kan de selv avgjøre om de vil åpne for eventuelle 

søknader etter denne bestemmelsen.  

 

Forskrift om opptak til høgare utdanning gjelder ikke for innpassing etter første studieår i 

flerårige profesjonsutdanninger, for opptak til utdanning som bygger på grunnutdanning, 

«profesjonsdelen» av utdanning og etter- og videreutdanning. For slike utdanninger har 

institusjonene fullmakt til å fastsette opptakskrav og rangeringsregler selv dersom 

departementet ikke har fastsatt slike i annen forskrift eller rammeplan. Institusjonene må selv 

sørge for eventuelle endringer i egne forskrifter.  

 

Koordinering av saksbehandling 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) vil etablere et 

saksbehandlernettverk for samarbeid. Direktoratet har nå publisert en samleside med 

informasjon om studietilbud til flyktninger som følge av krigen i Ukraina: 

https://www.studyinnorway.no/study-in-norway-for-refugees. Her finner man også lenker til 

utdanningsinstitusjonenes nettsider. 

 

Med hilsen 

 

 

Audun Digerud (e.f.) 

fung. ekspedisjonssjef 

 

 

Bente Ringlund Bunæs 

seniorrådgiver 
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Adresseliste 

 

Ansgar Teologiske 

Høgskole 

Fredrik Fransons 

vei 4 

4635 KRISTIANSAND S 

Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo 

Postboks 6768 St. 

Olavs plass 

0130 OSLO 

Atlantis Medisinske 

Høgskole 

Postboks 4290 

Nydalen 

0402 OSLO 

Barratt Due 

musikkinstitutt 

Postboks 5344 

Majorstuen 

0304 OSLO 

Bergen Arkitekthøgskole Postboks 39 5841 BERGEN 

Direktoratet for høyere 

utdanning og kompetanse 

   

Dronning Mauds Minne 

Høgskole for 

barnehagelærerutdanning 

Thrond Nergaards 

veg 7 

7044 TRONDHEIM 

Fjellhaug Internasjonale 

Høgskole 

Sinsenvn. 15 0572 OSLO 

Handelshøyskolen BI  0442 OSLO 

Høgskolen i Innlandet Postboks 400 2418 ELVERUM 

Høgskolen i Molde 

vitenskapelig høgskole i 

logistikk 

Postboks 2110 6402 MOLDE 

Høgskolen i Østfold  1757 HALDEN 

Høgskulen for grøn 

utvikling 

Arne Garborgsvei 

22 

4340 BRYNE 

Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 VOLDA 

Høgskulen på Vestlandet Postboks 7030 5020 BERGEN 

Høyskolen for 

Dansekunst 

Marstrandgata 8 0566 OSLO 

Høyskolen for Ledelse og 

Teologi 

Micheletsvei 62 1368 STABEKK 

Høyskolen for yrkesfag 

AS 

   

Høyskolen Kristiania    

Kunsthøgskolen i Oslo Postboks 6853 St 

Olavsplass 

0130 OSLO 

Lillehammer Institute of 

Music Production 

Industries 

   

Lovisenberg diakonale 

høgskole 

Lovisenberggaten 

15 B 

0456 OSLO 
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MF vitenskapelig 

høyskole for teologi 

religion og samfunn 

Postboks 5144 

Majorstua 

0302 OSLO 

Nasjonalt organ for 

kvalitet i utdanningen 

Postboks 578 1327 LYSAKER 

NLA Høgskolen Postboks 74 5812 BERGEN 

Nord universitet Postboks 1490 8049 BODØ 

Nordland kunst- og 

filmfagskole 

Boks 49 8309 KABELVÅG 

Norges Handelshøyskole Helleveien 30 5045 BERGEN 

Norges idrettshøgskole Postboks 4014 

Ullevål Stadion 

0806 OSLO 

Norges miljø- og 

biovitenskapelige 

universitet 

Postboks 5003 1432 ÅS 

Norges musikkhøgskole Postboks 5190 

Majorstua 

0302 OSLO 

Norges teknisk-

naturvitenskapelige 

universitet 

 7491 TRONDHEIM 

Noroff høyskole Postboks 2544 4678 KRISTIANSAND 

Norsk barnebokinstitutt Postboks 2674 Solli 0203 OSLO 

Norsk Gestaltinstitutt AS 

Høgskole 

Kjørbokollen 30 1337 SANDVIKA 

NSKI Høyskole    

Oslo nye Høyskole    

OsloMet – 

storbyuniversitetet 

   

Samisk høgskole Hánnoluohkká 45 9520 KAUTOKEINO 

Skrivekunstakademiet Georgernes Verft 5011 BERGEN 

Steinerhøyskolen Professor Dahls 

gate 30 

0260 OSLO 

Universitetet i Agder Serviceboks 422 4604 KRISTIANSAND S 

Universitetet i Bergen Postboks 7800 5020 BERGEN 

Universitetet i Oslo Postboks 1072 

Blindern 

0316 OSLO 

Universitetet i Stavanger  4036 STAVANGER 

Universitetet i Sørøst-

Norge 

Postboks 235 3603 KONGSBERG 

Universitetet i Tromsø – 

Norges arktiske 

universitet 

 9019 TROMSØ 
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VID vitenskapelige 

høgskole 

Postboks 184 

Vinderen 

0319 OSLO 

 


