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Høringssvar - Forslag til endringer i opplæringsloven - 

Påbygging til generell studiekompetanse 
 

Utdanningsforbundet viser til høringsnotat der Kunnskapsdepartementet foreslår å gi en rett til 

påbygging for dem som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen. Retten skal komme i 

tillegg til, ikke i stedet for, den eksisterende retten i dag til å ta påbygging etter to år i et 

yrkesfaglig utdanningsprogram. Den skal altså være et supplement til Vg3 påbygging til 

generell studiekompetanse. 

 

Utdanningsforbundet har i lang tid foreslått å innføre en slik lovfestet rett – senest i 

forbindelse med stortingsmeldingen om evaluering av Kunnskapsløftet - og er derfor svært 

glad for at Kunnskapsdepartementet følger opp dette. Høringsforslaget er både erfarings- og 

forskningsbasert, og dermed godt begrunnet. 

 

Departementet foreslår at retten skal være et tillegg til ungdomsretten på tre år som er  

regulert i § 3-1 første ledd og gjelde den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i  

2014 eller senere – altså uten tilbakevirkende kraft. Retten vil ha ubegrenset varighet med 

hensyn til når den kan tas ut. De som ønsker å ta påbygging før utløpet av det året de fyller 24 

år, vil gjøre dette som en del av ungdomsretten etter opplæringsloven § 3-1. Det forutsetter at 

retten er tatt ut innen utgangen av det året de fyller 24 år. For dem som tar ut retten senere 

foreslås at påbyggingen tas som en del av voksenretten etter opplæringsloven kap. 4A. 

Utdanningsforbundet støtter dette. 

 

Retten til Vg3 påbygging gis både ungdom og voksne, men Kunnskapsdepartementet 

forutsetter imidlertid at fag- og yrkesopplæringen er fullført og bestått som en del av 

ungdomsretten. Det syns vi er uheldig. Også de som fullfører en fag- og yrkesopplæring etter 

voksenretten bør kunne omfattes av ordningen, selv om et overordnet formål med 

lovendringen er å gjøre det mer attraktivt for ungdom (under 24 år)                            

fag- og yrkesopplæringen.   

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Torbjørn Ryssevik Rune Baklien 

seksjonsleder seniorrådgiver 
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