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Fritt skolevalg – høringsuttalelse
Vi viser til invitasjon fra Trøndelag fylkeskommune om å komme med høringsinnspill om lokal forskrift
om fritt skolevalg, som den forrige regjeringen i juni påla alle fylker å iverksette gjennom en forskrift til
opplæringsloven.
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen, som består av kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal,
Folldal og Rendalen samt Innlandet fylkeskommune, behandlet en sak om dette i sitt møte 6. oktober.
Representanten fra Innlandet fylkeskommune, Aud Hove, avstod fra å stemme da det ble gjort
følgende vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen oppfordrer Trøndelag fylkeskommune til å følge
Innlandet fylkeskommune ved å stille innføringen av en karakterbasert inntaksmodell i bero, og
heller søke å videreføre en geografisk styrt inntaksmodell i tråd med signalene fra det nye
stortingsflertallet. Fylkeskommunene bør stå fritt i å velge inntaksmodell for sine skoler.
Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner oppfordres til å fortsette og utvikle samarbeidet om
tilbudene og inntaket ved de tre videregående skolene i Fjellregionen.
Saksutredningen som lå til grunn for vedtaket følger på de neste sidene, og ordlyden i vedtaket er
endret i første setning i forhold til forslaget som ble lagt fram.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på e-post: rune.jorgensen@innlandetfylke.no eller
telefon 95110577.

Med vennlig hilsen
Rune Jørgensen
Regionrådgiver
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SAKSUTREDNING AU-MØTE 06.10 2021
Sak 54/2021: Fritt skolevalg – høringsuttalelse
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Trøndelag fylkeskommune har sendt på høring en sak om lokal forskrift om fritt skolevalg, som den
avtroppende regjeringen i juni påla alle fylker å iverksette gjennom en forskrift til opplæringsloven.
Gjennom den lokale forskriften skal det framgå om det velges en ordning med fritt skolevalg i hele
fylket eller inntil seks inntaksområder.
Høringsdokumentene kan leses her:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/strategier-og-planer/tilbudsstruktur/
Innlandet fylkeskommune har så langt ikke iverksatt en tilsvarende høringsprosess, politisk begrunnet
med en klar forhåpning om at den påtroppende regjeringen vil ta nødvendige grep for å stoppe denne
endringen – og at ordningen med geografisk styrt skolegang kan fortsette.
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet i november 2019 en sak om to forslag
Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet sendte på høring.
Forslagene var:
Alternativ 1:
Fylkeskommunene skal innføre fritt skolevalg i hele fylket eller fritt skolevalg innenfor
fastsatte inntaksområder i fylket.
Alternativ 2:
Fylkeskommunene skal innføre fritt skolevalg i fylket, og kan bare fastsette
inntaksområder dersom det kan begrunnes i store avstander eller trafikale forhold.
Arbeidsutvalget gjorde følgende vedtak 6. november 2019:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen avviser begge forslagene som er sendt på høring.
Fylkeskommunene som skoleeiere må selv få etablere de beste løsningene for elevinntak i nært
samarbeid med lokalsamfunnene rundt de videregående skolene.
Høringsuttalelsen sendes Utdanningsdirektoratet samt Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner.
Regionrådgiver legger til grunn at arbeidsutvalget står fast på denne klare tilbakemeldingen, og at
begge fylkeskommunene, flertallet på Stortinget og den nye regjeringen oppfordres til å sørge for at
endringen ikke gjennomføres i disse fylkene og andre som ikke ønsker fritt skolevalg. Dette er i tilfelle
en beslutning som må tas meget raskt av hensyn til fylkeskommunenes videre planlegging for
skoleåret 2022-2023.
Høringsdokumentene fra Trøndelag fylkeskommune viser etter regionrådgivers vurdering at en
eventuell inndeling i maksimalt seks inntaksområder gjør det utrolig vanskelig å finne gode løsninger
for elevene. Inntaksområdet for Røros vgs vil ifølge forslaget strekke seg fra Rindal og Heim til Røros.
I den enda større Innlandet fylkeskommune vil det bli enda vanskeligere å finne funksjonelle
geografiske inndelinger.
Dersom fylkeskommunene må gjennomføre ordningen med fritt skolevalg, er det regionrådgivers
oppfatning at både Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner må benytte seg av det maksimale antallet
inntaksområder for å begrense behovet for at ungdommene må flytte hjemmefra for å fortsette
skolegangen.
Uavhengig av dette må samarbeidet fortsette og utvikles mellom Trøndelag og Innlandet
fylkeskommuner om tilbudene og inntaket av elever ved de tre videregående skolene i Fjellregionen:

Storsteigen vgs i Alvdal, Nord-Østerdal vgs på Tynset og Røros vgs på Røros.
De to fylkeskommunene har i dag en samarbeidsavtale som etter det regionrådgiver forstår dreier seg
om elever med ungdomsrett, og denne bør utvides til å omfatte de med voksenrett. Og disse søkerne
bør inngå i søkertallene når det vurderes om utlyste tilbud har nok søkere til iverksettelse.
Regionrådet for Fjellregionen har i alle år vært opptatt av at det må være fleksibilitet og samarbeid på
tvers av fylkesgrensen til beste for elevene og lokalsamfunnene, både i forhold til skolevalg og
tilbudsstruktur. Slik må det fortsatt være!
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen oppfordrer Trøndelag og Innlandet
fylkeskommuner, flertallet på Stortinget og den nye regjeringen til å sørge for at innføringen av
fritt skolevalg ikke gjennomføres i disse fylkene og andre som ikke ønsker fritt skolevalg.
Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner oppfordres til å fortsette og utvikle samarbeidet om
tilbudene og inntaket ved de tre videregående skolene i Fjellregionen.

