
Hei, her er mitt svar på spørsmål fra representanten Trine Noodt: 
 
Spørsmål 1. Hva var antall søkere til de forskjellige videregående skolene i Finnmark skoleåret 
22/23? 
 
Svar: 
Vedlagt er oversikt over antall primærsøkere til alle tilbud ved skolene og LOSA i Finnmark. 
Primærsøkerne er delt inn de med ungdomsrett og de med andre rettstyper. Antall søkere til hver 
skole er oppsummert i siste linje per fane i excel-dokumentet.  
 
Bakgrunn: 
Alle som søker videregående opplæring har to frister å forholde seg til for når søknad må være 
registrert: Alle ordinære søkere – de som konkurrerer ut ifra sine karakterpoeng – har 1. mars som 
frist, mens de som søker fortrinnsrett eller individuell behandling har 1. februar som frist. 
De aller fleste som søker videregående opplæring har ungdomsrett. Denne retten får søkeren ved å 
bli utskrevet fra grunnskolen. Retten utgjør i utgangspunktet tre år, men kan etter søknad utvides. 
Retten gjelder frem til det skoleåret som begynner det året eleven blir 24 år. Det er denne 
søkergruppen som danner grunnlag for forslagene i justeringssaken hver vår, og det er denne 
gruppen som først får svar på sine søknader, først i hovedinntaket, og deretter i suppleringsinntaket 
en ukes tid senere for de som havnet på venteliste etter hovedinntaket. 

 
Inntakskontoret oppfordrer på generelt grunnlag alle søkere til vg1 om alltid å sette opp minst tre 
ulike utdanningsprogram i sin søknad, da søkeren har rett på inntak til ett av disse tre 
utdanningsprogrammene. Det er viktig å merke seg at denne retten knytter seg til 
utdanningsprogram, og ikke skole. Ingen søkere har rett på inntak til en bestemt skole, og tilbud om 
skoleplass på en bestemt skole kan ikke påklages. Det vil være et unntak for Alta videregående skole, 
da dette er den eneste videregående skolen i inntaksregion Vest-Finnmark. Søkere med ungdomsrett 
har nemlig rett til skoleplass i den inntaksregionen der de har folkeregistrert adresse per 1. mars i 
inntaksåret. 

 
Det vil også være en håndfull søkere med andre rettstyper; voksenrett, ikke rett, og fullføringsrett. 
Disse rettstypene får svar på sine søknader i suppleringsinntaket. I justeringssaken kan disse 
gruppene kommenteres dersom tildeling av plass til dem vil kunne bikke et tilbud med få søkere over 
minstegrensen for igangsetting. 

 
Spørsmål 2. Kan jeg få en oversikt over hvor mange som fikk sitt førstevalg av skole og fagtilbud. 
Spørsmål 3. Hvilke tilbud og skoleklasser blir opprettet og lagt ned ved skolene skoleåret 22/23? 

 
Svar spørsmål 2 og 3: 
Dessverre er det ikke mulig å besvare disse spørsmålene nå, da justering av opplæringstilbudet ikke 
er behandlet enda. For ordens skyld er det ikke slik at tilbud legges ned i justeringssaka, men det 
justeres hvilke klasser som ikke starter opp kommende skoleår. Rulleringa av opplæringstilbudet som 
vedtas hver høst, avgjør hvilke tilbud som skal være søkbare skoleåret etter, og det kan være riktig å 
legge søkbare tilbud også for neste år selv om det et enkeltår er for få søkere til å starte opp. 
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