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Høring tilbudsstruktur videregående skoler
Vi viser til invitasjon fra Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune om å
komme med uttalelser i forbindelse med arbeidet med tilbudsstruktur ved de videregående
skolene.
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet en sak om dette på sitt møte 2.
november med følgende resultat:
Hedmark fylkeskommune avsto fra å stemme under behandlingen av saken, siden Fylkesrådet
skal legge fram forslag for Fylkestinget etter høringsrunden.
Vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener det er klokt å la tilbudsstrukturen ved
Nord-Østerdal videregående skole, Røros videregående skole og Storteigen videregående
skole ligge fast i 2017/2018 i påvente av nødvendige avklaringer i begge fylkeskommunene om
den framtidige skole- og tilbudsstrukturen i fylkene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Uttalelsen sendes til Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner.

Saksutredningen følger på de neste sider, og eventuelle spørsmål kan rettes til
undertegnede på tlf 95110577 eller e-post: rune.jorgensen@hedmark.org

Med vennlig hilsen

Rune Jørgensen
Regionrådgiver

SAKSUTREDNING AU-MØTE 02.11.16
Sak 64/2016: Tilbudsstruktur videregående opplæring – uttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner arbeider for tiden med tilbudsstrukturen i videregående
skoler både på kort sikt (2017-2018) og lengre sikt med behandling av Skolebruksplan 4 i SørTrøndelag og den framtidige skole- og tilbudsstrukturen i Hedmark. Planen i begge fylkeskommunene
var ferdigbehandling av de overordnede planene i desember.
I et notat om Skolebruksplan 4, som er på høring, legges det opp til at Røros videregående skole skal
ha 220 elever og at det må kuttes i tilbud på grunn av nedgang i elevtallet. Planen om vedtak om
framtidsplanen i desember står fast.
Nå har Fylkesrådet i Hedmark bestemt at de vil be om at deres eget forslag, som etter alt å dømme
ikke vil inneholde noen av forslagene omtalt i Norconsult-rapporten tidligere i år, til skole- og
tilbudsstruktur skal vedtas sendt på høring i desember. Dette medfører at en avgjørelse blir utsatt til
april neste år.
Rapporten utløste et stort engasjement i alle deler av fylket, og det ble sendt inn 90 høringsuttalelser.
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen gjorde i september følgende vedtak:
«Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen krever at det legges til grunn for det videre arbeidet
med skole- og tilbudsstrukturen i Hedmark at Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen
videregående skole består.
Det bes om at Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune samarbeider tett om å gi
ungdommen i Fjellregionen et bredest mulig tilbud med samordning av tilbudene ved NØVGS og
Røros VGS.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.»
- Slik det ser ut nå vil fylkesrådet neppe legge fram et forslag til fylkestinget som er identisk
med noe av det Norconsult la fram, sa fylkesråd Aasa Gjestvang da hun orienterte
Fylkestinget 24. oktober om at det vil komme forslag om en ny høringsrunde. Hun la til at
det er viktig for fylkesrådet å ivareta muligheten for engasjement og muligheten til å uttale seg i en så
viktig sak for hele Hedmark.
Regionrådgiver vil bemerke at Fylkesrådet må legge fram et forslag som på en bedre måte enn det
som framkom i Norconsult-rapporten, ivaretar det brede samfunnsansvaret fylkeskommunen har som
regional utviklingsaktør.
Selv med erklæringer og vedtak om samkjøring av tilbudene, medfører denne nye situasjonen
utfordringer i forhold til tilbudet for skoleåret 2017-2018.
Sør-Trøndelag har i sitt høringsutkast vurdert flere forslag til kutt i tilbudet ved Røros videregående
skole:
Alt I:
Ta bort design og håndverk
Alt II:
Ta bort Service – og samferdsel
Alternativ III:
Ta bort Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Det er redegjort nærmere for alle tre forslagene i høringssaken, der man har konkludert med å
anbefale at Vg1 Teknikk og industriell produksjon strykes. Dette tilbudet finnes også ved NordØsterdal videregående skole i dag.
Det heter i høringssaken at «Uansett hvilket av alternativene ovenfor som blir valgt er det tenkt at Vg2
skal gå som normalt skoleåret 2017 – 2018 selv om videregående trinn 1 tas bort». Ved Røros Vgs
vurderes det likevel som at en konsekvens trolig vil være at Industriteknologi (PIN) ved Vg2 dermed vil
bli borte.
Hedmark fylkeskommune har i sin invitasjon til innspill gjort det klart at man ikke vil ikke åpne for nye
tilbud for skoleåret 2017/2018, siden hele skole- og tilbudsstrukturen nå er til vurdering. Det er
regionrådgivers vurdering at det vil være klokt å la tilbudsstrukturen i Hedmark ligge fast dette året om
det ikke er nødvendige endringer som tvinger seg fram.

Det er viktig at fylkeskommunene nå sammen får lagt på plass en struktur som er forutsigbar og
framtidsrettet for ungdommen og resten av samfunnslivet i Fjellregionen. I og med at situasjonen nå er
som den er i Hedmark, vil regionrådgiver anbefale at Sør-Trøndelag fylkeskommune vurderer å
avvente avklaringene i Hedmark før det gjøres vedtak om tilbudet på Røros. Det forutsettes i tilfelle at
det opprettes enda tettere kontakt mellom skoleeierne for å finne løsninger og ikke ramme
ungdommen unødvendig.
Det er mulig dette kan skape noen utfordringer i forholdet til byggeprosjektet som gjennomføres på
Røros, som selvsagt er beklagelig, men forhåpentligvis løsbart.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen mener det er klokt å la tilbudsstrukturen ved
Nord-Østerdal videregående skole, Røros videregående skole og Storteigen videregående
skole ligge fast i 2017/2018 i påvente av nødvendige avklaringer i begge fylkeskommunene om
den framtidige skole- og tilbudsstrukturen i fylkene.
Det vises for øvrig til vurderingene i saksutredningen.
Uttalelsen sendes til Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommuner.

