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Inntak til videregående skoler i Innlandet/Fjellregionen – høring
Vi viser til invitasjon fra Hedmark fylkeskommune til høring om «Forskrift om inntak til videregående
skole og formidling til læreplass i Innlandet fylkeskommune».
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet en sak om dette på sitt møte 1. april og
gjorde følgende vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen anbefaler at Innlandet fylkeskommune velger
en løsning med geografisk styrt inntak til nærmeste videregående skole, og at samarbeidet i
Fjellregionen mellom de tre videregående skolene styrkes og utvikles.
Det vises forøvrig til vurderingene i saksutredningen.
Høringsuttalelsen sendes prosjektorganisasjonen i Innlandet fylkeskommune og Trøndelag
fylkeskommune.
Saksutredningen følger på de neste sidene.
Dersom det er ønskelig med et møte for å få utdypet våre standpunkter eller spørsmål, kan
regionrådgiver Rune Jørgensen kontaktes om dette på telefon 95110577 eller e-post:
rune.jorgensen@hedmark.org.
Med vennlig hilsen
Rune Jørgensen
Regionrådgiver

SAKSUTREDNING AU-MØTE 01.04.2019
Sak 17/2019: Inntak til videregående skoler i Innlandet/Fjellregionen – høring
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Når Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune slås sammen, må det vedtas en ny lokal
forskrift om inntak til videregående skole og formidling til læreplass i Innlandet fylkeskommune.
Hedmark fylkeskommune har en ordning som innebærer geografisk styring til nærmeste skole, og
elevene i Fjellregionen kan søke Røros videregående skole (om den er den nærmeste med ønsket
tilbud) i tillegg til Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen videregående skole. Elever fra
Rendalen kommune har også hatt muligheten til å søke Midt-Østerdal videregående skole, som nå
skal legges ned.
I Oppland fylkeskommune er det ikke inntakskretser. Søker står fritt til å søke inntak på alle skoler,
uavhengig av bosted. Søker gis mulighet til å prioritere skoleønske på søknaden. Der det ikke er
tilstrekkelig med plasser på et utdanningsprogram, kan fylkesrådmannen ut fra en helhetsvurdering
fordele søker direkte fra grunnskolen til samme utdanningsprogram på geografisk nærmeste skole.
Den nye forskriften skal etter planen tre i kraft fra og med 1. januar 2020, og vil gjelde for inntak og
formidling til skoleåret 2020/2021. Et utkast til forskrift er sendt på høring uten at administrasjonen
anbefaler en løsning om fritt eller styrt skolevalg for Innlandet fylkeskommune.
Høringsdokumentene kan i sin helhet leses her:
https://www.innlandetfylke.no/news/horing-fritt-skolevalg-eller-ikke/
Administrasjonen har i det forberedende arbeidet blant annet studert det geografiske søkermønsteret i
Hedmark og Oppland fra inntaket til skoleåret 2018-2019, og konkluderer med at «forskjellene i
søkermønsteret er såpass små at det ikke ser ut til at inntaksordningen påvirker søkermønsteret i
særlig grad». Samtidig heter det at «Det kan imidlertid være andre årsaker til at noen får lengre
avstand mellom hjem og skole etter at inntaket er gjennomført. Det gjelder blant annet i de tilfeller man
har flere søkere til et tilbud enn det er plass til.»
Dette kan tyde på at løsningen ikke er spesielt viktig for elevene (og deres foresatte) og de valg de må
gjøre for framtidens skolevalg, men det kan ikke vises til mye forskning på dette området og utvikling
over tid om fylkeskommuner velger den ene eller andre løsningen.
Det kan pekes på noen argumenter for fritt skolevalg som:
- det kan bety et reelt valg for elever som bor i utkantene og har gode karakterer (de vil dermed også
ha mulighet til å komme inn på skoler med bredere fagtilbud)
- skolene må fokusere sterkere på kvalitet i det faglige og pedagogiske arbeidet
- det er sannsynlig at de fleste elevene likevel vil søke seg til sin ”nærskole”
På den annen side kan det pekes på innvendinger som:
- frykt for at elever med svakt karaktergrunnlag skal bli taperne med økt fravær og «drop-out» og at
de flinkeste favoriseres
- konsentrasjon av søkningen mot skolene i sentrale strøk, utkantskolene vil bli taperne
- at det skal utvikle seg A-, B- og C-skoler og skoler blir nedlagt
- lang reisevei for mange elever med økte skyssutgifter og hybeltilværelse
Regionrådgiver vil etter en helhetsvurdering anbefale at dagens modell i Hedmark med geografisk
styrt inntak til nærmeste skole gjennomføres i Innlandet fylkeskommune.
For elevene i Fjellregionen er det viktig at samarbeidet mellom Storsteigen vgs, Nord-Østerdal vgs og
Røros vgs fortsetter og utvikles videre, og at ungdommene i regionen kan søke de tre skolene
uavhengig av fylkesgrensen – som et minimum etter dagens regler. Dette krever også et nært og
forsterket samarbeid mellom skoleeierne, Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner, for å finne
fleksible og velfungerende løsninger i praksis.
Muligheten for elever fra Engerdal til å søke skoler i Fjellregionen bør også videreføres og utvides til
også å omfatte Røros vgs. Elevene fra Rendalen bør få valgmuligheter både nord- og sørover etter
nedleggelsen av skolen på Koppang.

Hovedargumentene for denne anbefalingen er knyttet til geografi og ønsket om å kunne fortsette det
gode arbeidet med kultur for lærling og gi elevene i Fjellregionen et best mulig tilbud – nærmest mulig
hjemmet.
Resultatene ved våre skoler viser at det er vanskelig å finne faglige argumenter for å endre en ordning
som fungerer til beste for elevene og lokalsamfunnet.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen anbefaler at Innlandet fylkeskommune velger
en løsning med geografisk styrt inntak til nærmeste videregående skole, og at samarbeidet i
Fjellregionen mellom de tre videregående skolene styrkes og utvikles.
Det vises forøvrig til vurderingene i saksutredningen.
Høringsuttalelsen sendes prosjektorganisasjonen i Innlandet fylkeskommune og Trøndelag
fylkeskommune.

