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Spørsmål til revisjon av lokal forskrift om inntak og formidling- justert svar
Fylkesrådmannen viser til møte i fylkesutvalet 19.11.15, sak PS 287/15, der Tom-Christer Nilsen (H) stilte
slikt spørsmål:
"Er bestemmelsen om fortrinnsrett for elever som har gått ved en skole tidligere år i tråd med
opplæringslovens regler om inntak?"
Under handsaminga av meldinga i fylkesutvalet 3. desember 2015 gjorde fylkesrådmannen merksam på at
det i eit seinare møte vil kome justert svar på spørsmål til revisjon av lokal forskrift om inntak og formidling
(RS 199/15).
Fylkesrådmannen har vore i kontakt med Fylkesmannen i Hordaland om spørsmålet om opplæringslova §
6-33 om inntak til vidaregåande skule og lokal forskrift om inntak § 5 Inntak til Vg3 studiespesialiserande
programområde. Nedanfor er svaret frå fylkesmannen i Hordaland sitert:
«Vi viser til henvendelsen om tolking av forskrift til opplæringsloven § 6-33 om inntak til videregående
opplæring i forhold til lokal forskrift om inntak § 5 Inntak til Vg3 studiespesialiserande programområde:
Søkjar til Vg3 studiespesialiserande programområde har rett til å halde fram på same skule der Vg2
er fullført dersom han/ho har kompetanse frå Vg2 og har søkt som fulltidselev etter inntaksforskrifta.
Føresetnaden er at det vert søkt om inntak påfølgjande år, og at den skulen der han/ho har fullført
Vg2 på er første prioritet.
Spørsmålet er om den lokale forskriften er i samsvar med opplæringsloven med forskrifter. Det går fram av
opplæringsloven § 3-1 sjette ledd at søkere har rett til inntak til ett av tre alternative utdanningsprogram på
Vg1 som de har søkt på, og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet. Retten til
inntak og forskriftens kapittel 6 gjelder i forhold til hele opplæringstilbudet fra fylkeskommunen der søkeren
er bosatt, og eventuelt plasser som fylkeskommunen har kjøpt i andre fylker.
Inntak til Vg3 og rangering av søkere avgjøres etter forskrift til opplæringsloven § 6-28 til § 6-39. I følge
forskriften § 6-33 om rangering av søkere, så skal elevplassene fordeles etter poeng utregnet på grunnlag
av forskriften § 6-34 dersom det er flere søkere til et trinn enn det er elevplasser i tilbudet fra
fylkeskommunen. Denne rangeringen er ikke knyttet til inntak på en skole, men til opplæringstilbudet som
fylkeskommunen gir totalt sett.
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Loven og forskriftene gir elevene ingen rettigheter i forhold til valg av skole. Det følger av forskriften § 6-2 at
den lokale forskriften som fylkeskommunen er pålagt å fastsette, skal inneholde regler om hvordan inntaket
skal gjennomføres, blant annet om inntaksområder og fordeling av elever geografisk på skoler. Ut fra dette
kan fylkeskommunen selv bestemme om elevgrupper f. eks. skal få fortrinnsrett til bestemte skoler.
Forutsetningen er selvsagt at elevens rett etter § 3-1 sjette ledd er ivaretatt.
Fylkesmannen kan på bakgrunn av denne gjennomgangen ikke se at den lokale forskriften § 5 er i strid
med opplæringsloven med forskrifter når det gjelder inntak. Vi vil understreke at Fylkesmannen ikke er en
godkjenningsmyndighet i forhold til den lokale forskriften om inntak, men kun gir en tolkning av hvordan
loven er å forstå på dette området.
Selv om loven og forskriftene ikke gir rettigheter til elever i forhold til valg av skole, må fylkeskommunens
fordeling av elevene på de enkelte skolene likevel ta høyde for elevens rett til å komme inn på
utdanningsprogram på Vg1 og tilhørende programområder på Vg2 og Vg3. Fylkeskommunen må også
holde seg innenfor alminnelige forvaltningsrettslige regler som blant annet gir forbud mot usaklig
forskjellbehandling.»

