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Svar på høring om endringer i opplæringsloven - Direkte 

overgang i retten til videregående opplæring og rett til 

videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Vi viser til brev av 14.11.2016 hvor Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å gi 

sine innspill til forslag om endringer i opplæringsloven. UiT Norges arktiske universitet takker for 

invitasjonen, og vi vil i det følgende gi våre innspill til departementets forslag. Vi har valgt å 

fokusere på de forslagene som omhandler retten til videregående opplæring for de som har fullført 

slik opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge.

§ 4A-3 første ledd

UiT er svært positiv til at det nå foreslås å åpne for at søkere som har fullført videregående 

opplæring i andre land, men mangler studie- eller yrkeskompetanse skal få rett til å ta 

videregående opplæring. UiT er opptatt av at også de som av ulike årsaker ikke har en 

videregående opplæring som kvalifiserer direkte for opptak til høyere utdanning skal få 

muligheten til å få tatt de manglende delene av sin utdanning i Norge. I likhet med departementet, 

deler vi derfor oppfatningen om at det er viktig at alle innbyggere får den samme adgangen til en 

opplæring som kan føre fram til enten generell studiekompetanse eller yrkeskompetanse. I tillegg 

til de begrunnelsene som departementet selv har gitt for å endre denne bestemmelsen, mener vi at 

endringen også vil kunne få positive ringvirkninger med tanke på mulighetene til å få integrert 

eksempelvis flyktninger som på sikt ønsker å ta høyere utdanning, men som tidligere ikke har fått 

denne muligheten på grunn av de begrensningene som hittil har ligget i opplæringsloven.

Departementet ber særlig om innspill på om de som er under 25 år, og som har fullført 

videregående opplæring i andre land som ikke godkjennes i Norge også skal få rett til 

videregående opplæring etter § 3-1 elle § 4A-3. UiT mener det vil være fornuftig å åpne for at det 

skal kunne gis slik rett også til de under 25 år. Dersom det åpnes for at også de under 25 år skal 

gis en slik rett er det viktig at alle under 25 år behandles likt i lovverket. 
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UiT vil avslutningsvis understreke at departementets presiseringer til merknadene til § 4A-3 første 

ledd er viktige. De endringene som foreslås i opplæringsloven må treffe den målgruppen som har 

et reelt behov for utvidet rett til videregående opplæring. Søkere med videregående opplæring fra 

utlandet som allerede kvalifiserer for opptak til høyere utdanning bør ikke få denne retten. 
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