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Kollektivtilbudet på tvers i Innlandet fylkeskommune

Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet 03.mars en sak om kollektivtilbudet på tvers
i Innlandet fylkeskommune.
Det ble enstemmig gjort følgende vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber Innlandet fylkeskommune finne løsninger
som gir et trygt og godt kollektivt transporttilbud for elever mellom Nord-Gudbrandsdal og
Fjellregionen fra kommende skoleår. Samtidig bes det om at det iverksettes et mer omfattende
arbeid med god dialog med kommunene/regionrådene for å skape flere kollektivtilbud som
binder Innlandet sammen.
Regionrådgiver gjør oppmerksom på at det i saksutredningen, som er gjengitt i sin helhet på neste
side, er en uheldig formulering. Det står at elevene ved de videregående skolene ikke har krav på
gratis skoleksyss, uten at det framgår at dette dreier seg om transporten mellom hjem og
internat/hybel.
Dersom det er spørsmål eller ønskelig med en dialog, kan undertegnede kontaktes på telefon
95110577 eller e-post: rune.jorgensen@innlandetfylke.no
Vennlig hilsen

Rune Jørgensen
Regionrådgiver
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SAKSUTREDNING AU-MØTE 03.03. 2021
Sak 21/2021: Kollektivtilbudet på tvers i Innlandet fylkeskommune
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen har ved flere anledninger satt søkelys på det
manglende kollektivtilbudet på tvers i Innlandet.
Nå aktualiseres dette i forbindelse med ungdommenes søknader til videregående skoler, med frist
denne uken. Storsteigen vgs i Alvdal melder at det kan være snakk om et tosifret antall søkere fra
Nord-Gudbrandsdal til naturbruk innrettet mot fjellandbruket. Dette er ungdommer som har vist
interesse gjennom besøk eller hospitering ved skolen.
I inneværende skoleår er det tre elever fra dette området som bor på internatet ved skolen. Disse
elevene kan i dag reise hjem med buss, bestillingsdrosje og tog fredag, men må kjøres med privatbil til
Folldal eller Alvdal søndag ettermiddag.
Rektor Eivind Aaen ved Storsteigen vgs tok i desember kontakt med Innlandet fylkeskommune med
en anmodning om at «Innlandstrafikk ser på mulighetene og tilrettelegger for et godt kollektivtilbud for
elever mellom Nord-Gudbrandsdal og Alvdal fredag etter endt skoledag, og søndag ettermiddag for
reise tilbake til Storsteigen vgs/Alvdal».
Regionrådgiver får opplyst at det nå forberedes en sak for behandling i fylkeskommunen i mars. Dette
er forsåvidt positivt, men dette burde selvsagt vært gjort før søknadsfristen 1. mars med et mål om en
langsiktig og forutsigbar løsning for de kommende år.
En løsning kan være at det settes opp en transport fra Hjerkinn stasjon ved togankomst sørfra ca
18.35 søndag kveld. Dersom denne kan gå til Alvdal og Tynset, vil det også gi et bedre tilbud for
ungdom i Folldal som er elever ved Storsteigen eller NØVGS og bor på internat/hybel midt i uka. Et
slikt tilbud kan også være aktuelt for elever ved Røros vgs.
I Innlandsstrategien, vedtatt av Fylkestinget, heter det blant annet:
«Befolkningen i Innlandet har mindre tilgang til, og bruker vesentlig mindre kollektivtransport enn
landsgjennomsnittet. Det er behov for større satsing på kollektive tilbud som binder Innlandet
sammen. Det er naturlig at Innlandet får en tydelig og sterk knutepunktstruktur for kollektivtransport.»
Elevene ved de videregående skolene har ikke krav på gratis skoleskyss. Men en god løsning som
ivaretar behovet for en trygg transport av ungdommer til viktige utdanningstilbud på tvers i Innlandet,
vil være et viktig bidrag til å vise at fylkeskommunen mener alvor med sin målsetting. Og det bør
følges opp med et mer omfattende arbeid for å skape «kollektive tilbud som binder Innlandet
sammen», der det gjennomføres god dialog med kommunene/regionrådene for å finne fram til best
mulige løsninger.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber Innlandet fylkeskommune finne løsninger
som gir et trygt og godt kollektivt transporttilbud for elever mellom Nord-Gudbrandsdal og
Fjellregionen fra kommende skoleår. Samtidig bes det om at det iverksettes et mer omfattende
arbeid med god dialog med kommunene/regionrådene for å skape flere kollektivtilbud som
binder Innlandet sammen.
.

