
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Avdeling for 
barnehage og 
grunnskole 

Saksbehandler 
Grethe Daal 
Berentzen 
22 24 79 53 
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fylkeskommunen kan tilby tilpassede løp i videregående opplæring for 
ungdom 

Oppdrag nr: 2022-030 
Oppdrag:  Utredning av regelendringer for å sikre at 

fylkeskommunen kan tilby mer tilpassede løp i 
videregående opplæring for ungdom. 

Frist: Utredning og forslag til forskriftsregulering skal leveres 
senest 12. desember 2022. Eventuell høring vil skje som 
del av oppdrag 2021-002 og følge de øvrige planlagte 
fristene for dette oppdraget. 

Finansiering: 
budsjettkap., post og 
prosjektnummer  

Oppdraget gjennomføres innenfor direktoratets 
driftsrammer. 

Bakgrunn for oppdraget: 
Departementet tar sikte på å sende lovproposisjon med ny opplæringslov til Stortinget våren 
2023. Udir er i oppdrag nr. 2021-002 gitt i oppdrag å utarbeide forslag til forskrift til ny 
opplæringslov og forslag til endringer i forskrifter til friskoleloven. Etter foreløpig tidsplan 
skal Udir sende på høring forslag til nye forskriftsregler våren 2023. KD og Udir har avtalt at 
Udir skal forelegge for KD utkast til forskrifter i delleveranser våren 2022 og høsten 2022. 
Utgangspunktet for Udirs arbeid er gjeldende rett og høringsforslaget om ny opplæringslov 
som var på høring i 2021, men det vil også være behov for utredning av ytterligere 
forskriftsendringer. 
Beskrivelse av oppdraget:  
Høringsforslaget om utvidet rett til videregående opplæring, innebærer blant annet at den 
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enkelte skal ha rett til videregående opplæring frem til man han oppnådd en studie- eller 
yrkeskompetanse. Forslaget i høringen om utvidet rett til videregående opplæring er i stor grad 
basert på tiltak fra Meld. St. 21 (2020–2021) «Fullføringsreformen». I meldingen til Stortinget 
ble det imidlertid signalisert enkelte elementer og detaljer i den varslede utvidede retten til 
videgående opplæring, som ikke er nærmere omtalt eller vurdert i departementets 
høringsforslag. Ett av disse elementene er at fylkeskommunen skal ha mulighet til å gi mer 
tilpassede løp der det kan planlegges for at den enkelte kan bruke lengre tid på å fullføre 
videregående opplæring enn hva dagens fag- og timefordeling tilsier.  
 
Det følger i dag av forskrift til opplæringsloven § 1-3 at den videregående opplæringen skal 
være i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og den fastsatte tilbudsstrukturen, 
inkludert fag- og timefordelingen. Fylkeskommunen kan derfor ikke tilby ordinær 
videregående opplæring for ungdom over kortere eller lengre tid enn det som er fastsatt i 
læreplanverket, med mindre noe annet fremgår av lov eller forskrift. 
 
For i større grad å ivareta intensjonen med fullføringsreformen enn det dagens regler/rammer 
gir anledning til, er det derfor ønskelig at Udir, i lys av Meld. St. 21 (2020–2021), utreder 
hvordan regelverket kan justeres slik at det i større grad vil være anledning for 
fylkeskommunen til å tilby opplæringsløp til elever i den videregående opplæringen for 
ungdom som avviker fra de ordinære tidsrammene som følger av fag- og timefordelingen. Udir 
bes også vurdere fordeler og ulemper ved slike regelendringer, både for kortere og lengre løp 
enn hva fag- og timefordelingen tilsier. 
 
Oppdraget går ikke ut på å vurdere endringer i fag- og timefordelingen, da dette inngår i annet 
oppdrag Udir har fått. 
Føringer for hvordan oppdraget skal utføres: 
Oppdraget skal utføres i tråd med prinsippene i utredningsinstruksen.  
 
Det skal alltid redegjøres for økonomiske og adminstrative konsekvenser av oppdraget. 
Dersom det oppstår budsjettbehov som følge av oppdraget utover det som fremgår av dette 
oppdraget, skal KD varsles. 
 
Vi ber om at Udirs vurderinger sees i sammenheng med andre relevante deler av regleverket. 
Rapportering etter gjennomført oppdrag: 
Når direktoratet anser oppdraget som utført sendes enten beskjed om at oppdrag er utført eller 
det som eventuelt skal leveres til Postmottak@kd.dep.no med kopi til 
Etatsstyringsgruppen@kd.dep.no og Andreas.Rakli@kd.dep.no innen 12. desember 2022. 

 
 
Med hilsen 
 
 
Kjersti Flåten (e.f.) 
ekspedisjonssjef 

Grethe Daal Berentzen 
rådgiver 
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