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Høring tilbudsstruktur videregående opplæring Innlandet 2022-2023
Vi viser til invitasjonen til å komme med innspill til tilbudsstrukturen for videregående opplæring i
Innlandet 2022-2023.
Innledningsvis må vi beklage at Innlandet fylkeskommune følger opp tidligere tradisjoner med å
invitere til høring midt på sommeren, noe som gjør det vanskelig å gjennomføre en bred involvering og
politisk behandling om dette viktige arbeidet.
Vi forstår dokumentene slik at det legges opp til at alle tilbud som nå er i iverksatt ved NordØsterdal videregående skole på Tynset og Storsteigen videregående skole på Alvdal
planlegges utlyst for skoleåret 2022-2023. Det er positivt, og støttes.
Samtidig er vi kjent med at Storsteigen vgs har gitt uttrykk for at plasstallet påVG1 Naturbruk-landbruk
bør økes fra 15 til 24 (slik det ble gjort for 2021-2022), og det samme for VG2 landbruk og gartner.
Dette har sin bakgrunn i høye søkertall, som også har sammenheng med at ungdommen, foresatte og
landbruksnæringen i Nord-Gudbrandsdal ser Storsteigen vgs som et godt alternativ å søke seg til.
Dette er svært hyggelig, og vi ber om at Innlandet fylkeskommune etterkommer ønsket fra
Storsteigen om utvidede plasstall.
I denne sammenheng vil vi også gi ros til Innlandet fylkeskommune for å ha tatt utfordringen med
transport mellom Hjerkinn og Alvdal på alvor, og etablert et tilbud som gjør det mulig fra i høst å kjøre
kollektivt fredag og søndag.
Med bakgrunn i den utfordringen vi i Innlandet har med synkende elevtall, den tvilende holdningen vi
og mange andre har til den såkalte normtallsmodellen og alle reaksjonene ved fastsettelse av
tilbudsstrukturen tidligere i år, tillater vi oss også å anmode Innlandet fylkeskommune om å vurdere
om høstens vedtak om utlysning av tilbud skal gjelde både for skoleåret 2022-2023 og 20232024.
Dette vil både gi bedre forutsigbarhet for alle involverte og skape rom for å gjennomføre en grundig
dialog med alle regionene om det framtidige tilbudet ved våre videregående skoler, inkludert arbeidet
med å profilere og markedsføre alle tilbudene og ansvarsfordeling for dette mellom skoleeier og
lokalsamfunnene.
Vi viser til brev fra ordførerne i regionen tidligere i år, der det blant annet het:
«Fra Fjellregionen har vi gjentatte ganger påpekt at normtall-prinsippet må behandles med et visst
skjønn og romslighet, ikke minst med tanke på at vi og andre områder i Innlandet har distriktskoler i
meget spredtbygde regioner. Og det må tas høyde for at søkertallene kan variere noe fra år til år.
Vi gjentar også vår oppfatning om at søkere med voksenrett må tas med i de vurderingene som
gjøres. Konsekvensene av modellen er nå så omfattende for flere regioner, at det etter vår vurdering
er nødvendig å vurdere om den er riktig for Innlandet fylkeskommune som regional utviklingsaktør for
hele fylket. Tilbudet i Fjellregionen må også vurderes i sammenheng med hva som tilbys ved Røros
videregående skole.»
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Det er etter vår vurdering altså behov for en grundig dialog mellom fylkeskommunen, skolene,
kommunene/regionrådene og lokalt arbeidsliv om framtidens tilbud og drift av de videregående
skolene. For vår del er det også nødvendig at Trøndelag fylkeskommune involveres i dette arbeidet,
siden Røros videregående skole også har stor betydning for det totale tilbudet til ungdommen i
Fjellregionen.
Dette vil være helt i tråd med partnerskapsavtalen mellom Innlandet fylkeskommune og kommunene,
der det blant annet heter at «Regionrådet skal være en møteplass for god dialog, tidlig involvering og
reell medvirkning mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune. Alle parter skal tilrettelegge for at
denne ambisjonen nås.»
Løsninger bør også utvikles i tråd med de mange innspillene Innlandet fylkeskommune ga
tidligere i år i forhold til oppfølging av NOU 2020:15 Det handler om Norge, der det blant annet
heter i vedtaket:
«Innlandet fylkeskommune ønsker å bli en pilot for å desentralisere og opprette stillinger i våre
distriktsregioner som går på regionalutvikling og samfunnsplanlegging. Ser man dette i sammenheng
med videregående opplæring og desentralisert utdanning og i tett samarbeid med kommuner og
næringsliv, kan vi få mange spennende resultater og virkninger om man tenker stort og innovativt
sammen. På den måten vil fylkeskommunen være mer til stede ute i distriktene, samtidig som
fylkeskommunen kommer tettere på og får kunnskap om utfordringer man må ta tak i og muligheter
man kan bygge videre på og stimulere. Det må en verktøykasse til for å få til dette, derfor må det
avsettes regionale distriktsutviklingsmidler. Piloten kan kalles «Tett på - 2030» og kan omfatte
Valdres, Nord-Gudbrandsdal og Nord-Østerdal med de kommunene som ligger under
sentralitetsklasse 5 og 6 og ha en varighet fram til 2030. Med en følgeevaluering vil man kunne se
hvilke virkemidler og tiltak som nytter opp mot samfunnsutviklingen generelt i Norge. Dette må være et
langsiktig arbeid for å kunne se og høste reelle resultater.»

Vi deltar selvsagt gjerne i en videre dialog om våre innspill med et ønske om å bidra til å utnytte
eventyrlige muligheter og skape best mulig resultat for fylkeskommunen og alle våre lokalsamfunn i
Innlandet.
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