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Fylkesmannen i Finnmark
Statens hus

9815 Vadsø

Om plikten til å bygge elevhjem 

Utdanningsdirektoratet viser til henvendelse fra Fylkesmannen i Finnmark av 24.02.2012. 
På bakgrunn av en henvendelse fra Finnmark fylkeskommune, ber Fylkesmannen om en 
vurdering av nødvendighetskriteriet i opplæringsloven § 7-2 tredje ledd.

Opplæringsloven § 7-2 tredje ledd lyder som følger:
«Fylkeskommunen skal hjelpe til med å skaffe losji for elevar i vidaregåande skole som bur 
slik til eller som har så lang veg at dei ikkje kan nytte dagleg skyss til skolen. Om 
nødvendig skal fylkeskommunen byggje elevheim.»

Det følger av bestemmelsens ordlyd at fylkeskommunen er pålagt å bygge elevboliger hvis 
det er nødvendig. Det skal mye til for at fylkeskommunen må bygge elevboliger, men 
fylkeskommunen skal gjøre det hvis de ikke på annen måte klarer å oppfylle elevers rett til 
videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 7-2 og § 3-1 første ledd, jf. sjette ledd. 
Dersom det ikke er mulig å skaffe et sted å bo til eleven, innenfor en avstand med mulighet 
for daglig skyss til en av de fylkeskommunale skolene, må fylkeskommunen dermed bygge 
elevboliger.

Det er fylkeskommunen som avgjør hvor mange videregående skoler det skal være og hvor 
disse skal lokaliseres. Regelverket gir elevene ingen rettigheter i forhold til valg av skole, 
men fylkeskommunens fordeling av elevene på de enkelte videregående skolene må likevel 
ta høyde for elevenes rett til inntak til et av tre alternative utdanningsprogram på vg1 som 
de har søkt på, og til to års videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammet.
Videre må vedtakene om inntak ligge innenfor de alminnelige forvaltningsrettslige regler. 

Utdanningsdirektoratet har ikke kjennskap til tilfeller der fylkeskommunen ikke har kunnet 
oppfylle sin plikt til å tilby videregående opplæring uten å bygge elevboliger. Dersom det er 
nødvendig skal fylkeskommunen bygge elevboliger, men det er ikke et krav om at 
fylkeskommunen selv drifter elevboligene. 

Vennlig hilsen

Cathrine Børnes Ingrid Stark
avdelingsdirektør rådgiver
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