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ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG RETT TIL 
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR DE MED SLIK OPPLÆRING FRA UTLANDET - 
HØRINGSUTTALELSE 
 
Det vises til ekspedisjon av 14. ds. i anledning ovennevnte sak.  Fylkesutvalget hadde 
høringsnotatet til behandling i sitt møte 29. november og hvor utvalget i FU-sak 221/16 
gjorde vedtak om å avgi følgende høringsuttalelse: 
 
« 

1. Det er viktig, slik Rogaland fylkeskommune ser det, at ungdommer som har droppet ut 
av videregående opplæring får en ny mulighet til å fullføre påbegynt opplæring når 
motivasjonen er tilbake. Fylkeskommunen støtter derfor forslaget om å innføre en 
direkte overgang mellom ungdoms- og voksenrett til videregående opplæring.  

 
2. Rogaland fylkeskommune legger til grunn å få en mest mulig fleksibel overgang mellom 

ungdoms- og voksenretten til videregående opplæring. Dette kan best mulig skje, slik 
fylkeskommunen ser det, ved at søker selv gis mulighet for å velge på hvilken måte ny 
rett til videregående opplæring skal tas ut på.  

 
3. Alle landets innbyggere bør slik Rogaland fylkeskommune vurderer det, gis en mulig-

het for å få en videregående opplæring som kan føre frem til enten generell studie-
kompetanse eller yrkeskompetanse. Fylkeskommunen støtter derfor forslaget om at 
personer som har fullført videregående opplæring i et annet land som de ikke får god-
kjent i Norge, gis rett til videregående opplæring i Norge.  Fylkeskommunen legger til 
grunn at opplæringstilbud gis med hjemmel i opplæringsloven § 4A-3 uavhengig av 
alder. 
 

4. Rogaland fylkeskommune praktiserer allerede foreslåtte endringer.» 
 
 

Med hilsen 
Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering 
 
 
Gudveig Salte 
seniorrådgiver 
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