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Vox' innspill til høring - Forslag til endringer i opplæringsloven – Påbygging til 
generell studiekompetanse 
 

 

2.6 Departementets forslag 
Departementet 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. 
 
I opplæringslovens § 3-1 vil det bli foreslått et nytt ellevte ledd som lovfester denne retten. 
Her vil ungdom med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring gis rett til påbygging for å oppnå generell 
studiekompetanse. Retten vil 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. Retten vil ha ubegrenset varighet med hensyn til når den kan tas ut. Det foreslås i 
bestemmelsen ingen egen forskriftshjemmel for departementet. Det legges til grunn 
at departementet har forskriftshjemmel i dagens § 3-4 i opplæringsloven. 
 
I opplæringslovens § 4A-3 vil det bli foreslått et nytt syvende ledd som lovfester denne retten 
til påbygging for dem som er kommet til det året da de fyller 25 år. Det gjelder dem som har 
fullført og bestått fag- og yrkesopplæringen som en del av ungdomsretten etter 
opplæringsloven § 3-1, men som tar påbyggingen som voksne (fra og med det året de fyller 25 år). 
Retten til påbygging til generell studiekompetanse skal ikke gjelde dem som har fullført og 
bestått fag- og yrkesopplæringen som voksen. 
 
2.9 Forslag til lovtekst 
Nytt ellevte ledd i opplæringsloven § 3-1 skal lyde slik: 
Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som ein del av ungdomsretten etter 
første ledd, har etter søknad rett til eitt års påbygging til generell studiekompetanse. Retten 
gjeld elevar som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller seinare. 
Retten kan takast ut når som helst innan utløpet av det året da eleven fyller 24 år. 
Lovføresegna om at retten må takast ut i løpet av ein samanhengande periode på fem, 
alternativt seks år, som nemnd i tredje ledd, gjeld ikkje her. 
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Vox’ kommentar til nytt ellevte ledd i opplæringslovens §3-1: 
Vox støtter forslaget om å gi ungdom med fullført og bestått fag- og yrkesopplæring rett til påbygging for å 
oppnå generell studiekompetanse. Vi tror det kan være et godt virkemiddel for at flere unge fullfører den 
fagopplæringen de har startet på. Vox mener imidlertid at påbyggingen ikke bør spesifiseres med varighet 
på ett år, men at påbyggingen tilpasses behovet til deltakeren. 
 
Nytt syvende ledd i opplæringsloven § 4A-3 skal lyde slik: 
Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring som ein del av ungdomsretten etter 
§ 3-1 første ledd, har etter søknad rett til eitt års påbygging til generell studiekompetanse. 
Retten kan takast ut når som helst etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring. 
 
Vox’ kommentar til nytt syvende ledd i opplæringslovens § 4A-3: 
Vox er delvis enig i det som er sagt om at voksne som tar fag- og yrkesopplæring trolig har tenkt nøye 
gjennom valget sitt. Dessuten har voksne, som ikke har generell studiekompetanse, mulighet til å søke 
opptak til høyere utdanning basert på realkompetanse.  Vi ønsker likevel å peke på at også for dem som 
velger fagopplæring i voksen alder, kan rett til påbygging være viktig. Vox ønsker derfor ikke å skille i loven 
mellom dem som har tatt fag- og yrkesopplæring etter ungdomsretten og dem som har fått opplæring etter 
voksenretten.  Videre er det viktig at påbyggingen ikke spesifiseres med varighet på ett år, men at 
påbyggingen tilpasses behovet til deltakeren. 
 
Vi foreslår følgende formulering av syvende ledd, § 4A-3: 
 
Den som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring, har etter søknad rett til påbygging til generell 
studiekompetanse. Retten gjeld vaksne som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller 
seinare. Retten kan takast ut når som helst etter fullført og bestått fag- og yrkesopplæring. 
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