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Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven - Påbygging til generell 
studiekompetanse 

 

 

Det vises til departementets brev av 6.12.2013. 

 

Hovedorganisasjonen Virke organiserer 17 300 virksomheter innenfor bredden av 

norsk næringsliv. Blant våre medlemmer har vi også barnehager, grunnskoler, videregående 

skoler, fagskoler, høgskoler, folkehøyskoler og voksenopplæringsorganisasjoner. Disse 

representerer dermed hele  bredden innenfor utdanningsfeltet. 

 

1. Innledning 

Virke støtter departementets forslag til å innføre rett til påbygg. Det vil også sikre en 

nasjonal ordning slik at det ikke er geografiske forskjeller i tilbud. Vi er også overbevist om 

at dette vil styre søkermassen mot yrkesfag og redusere frafall. 

 

2. Konkrete innspill til departementet: 

Virke støtter forslaget om å innføre rett til påbygging til generell studiekompetanse etter 

fullført og bestått fag- og yrkesopplæring. Vi vil spesielt understreke viktigheten av at 

forslaget forutsetter at dette gjelder for kandidater som har fullført og bestått fag- og 

yrkesopplæringen.  

 

Forslaget er så godt at Virke mener dette bør gjelde for voksne også.  Voksne med  rett til 

videregående opplæring bør ha samme rett til påbygg. Det blir unaturlig å skille mellom 

ungdomsrett og voksenrett i denne saken. 

 

Vi tror det er mer forutsigbart å gi voksne så vel som ungdom rett til påbygg etter fullført og 

bestått fag- og yrkesopplæring. Vi tror ikke det vil medføre store budsjettmessige 

konsekvenser ved å inkludere voksne, slik departementet selv skriver i høringsnotatet; de 

(voksne) antas å være mer modne til å ta de rette valgene om egen opplæring og yrke. 

 

Hvorfor er det viktig at voksne inkluderes i forslaget: 

 Det et enklere og mer brukervennlig regelverk 

 Det fremmer livslang læring 
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 Det stimulerer arbeidslinja fordi det posisjonerer voksne til å få tilgang til nødvendig 

utdanning for å bli værende i jobb 

 Det stimulerer mobilitet i arbeidslivet fordi voksne kan oppleve at kompetanse blir 

utdatert og har behov for omskolering for å opprettholde tilknytning til arbeidslivet 

 Det fremmer voksnes mulighet til å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner – også 

høyere utdanning 

 

Virke mener kravene til livslang læring og mobilitet i arbeidsmarkedet medfører at 

fylkeskommunene i økende grad må inkludere voksnes behov for opplæring i sine planer og 

den dimensjonering av tilbudet de legger til grunn. Dette er ytterligere et argument for å 

sidestille voksne og ungdom når det gjelder denne endringen i regelverket. Vår erfaring 

tilsier at dersom  voksne ikke inkluderes i dette forslaget, kan konsekvensene bli at de også 

i mindre grad vil få tilbud om dette.   

 

Virke mener derfor at forslag til ny lovtekst må inn i nødvendig regelverk slik at det favner 

både ungdom og voksne.  

 

Departementet understreker at en elev som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring 

ved en privatskole vil ha rett til påbygging til generell studiekompetanse ved en offentlig 

skole på lik linje med andre elever. Virke er helt enig og understreker viktigheten av at dette 

er klargjort i regelverket. Det er minst like viktig å understreke det motsatte og like selvsagte, 

at elever som har fullført ved en offentlig skole vil ha rett til påbygging ved en privatskole. 

 

Virke vil også oppfordre departementet til å utrede mulighet for rett til fagbrev for dem med 

generell studiekompetanse.  
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