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Skole- og tilbudsstruktur i Hedmark – høring
Det vises til invitasjon til å komme med høringsuttalelse til fylkesrådets utredning om skole- og
tilbudsstruktur i Hedmark.
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen, som har kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal,
Tynset, Tolga og Os i Hedmark og Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag samt Hedmark og SørTrøndelag fylkeskommuner som medlemmer (observatørstatus for Sør-Trøndelag), har gjort følgende
vedtak etter behandling per mail:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen er tilfreds med at fylkesrådet i Hedmark vil
stadfeste at Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen videregående skole skal bestå.
Det forutsettes at en ordning med normtall for minste antall elever før et tilbud blir iverksatt,
blir fortløpende vurdert, slik at det ikke får uønskede konsekvenser for utdanningstilbudet til
ungdommen og næringslivets og det offentliges behov. Det understrekes igjen at Hedmark
fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune må samhandle om et bredest mulig tilbud til
ungdommen i Fjellregionen.
Uttalelsen sendes Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Det protokollføres at fylkesrådet i Hedmark avsto fra å stemme, siden det skal behandle
uttalelsene og legge fram en sak for fylkestinget.

Saksutredningen som lå til grunn for vedtaket følger på de neste sider.
Eventuelle spørsmål kan rettes til regionrådgiver Rune Jørgensen på tlf 95 11 05 77 eller
e-post rune.jorgensen@hedmartk.org
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Denne saken ble behandlet per mail på grunn av høringsfristen med frist for tilbakemeldinger 06
februar. Det protokollføres at fylkesrådet i Hedmark avsto fra å stemme, siden det skal behandle
uttalelsene og legge fram en sak for fylkestinget.
Hedmark fylkeskommune fikk i fjor utarbeidet en rapport om skole- og tilbudsstrukturen ved de
videregående skolene av Norconsult.
Rapporten ble laget med utgangspunkt i at det nye inntektssystemet reduserer inntektene til Hedmark
fylkeskommune og at befolkningsframskrivingene til SSB forteller om redusert antall elever i de
videregående skolene i årene som kommer.
Fylkeskommunen har beregnet reduksjonen i inntekter på om lag 140 millioner kroner i 2019
sammenlignet med 2014.
Befolkningsframskrivinger fra SSB viser en total nedgang i gruppen 16-18 åringer i Hedmark på 580
fra 2015 til 2023 (fra 7440 til 6857). Nedgangen for de seks kommunene i Nord-Østerdal er beregnet
til 145, mens tallene for Holtålen og Røros ikke er tatt med. Sør-Østerdal er den eneste regionen der
SSB ikke beregner en nedgang.
I tillegg til dette er det økning av elever i private videregående skoler i fylket, som en følge av
etableringen av Wang Toppidrett på Hamar.
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet sak om høringsuttalelse til Norconsultrapporten på sitt møte 26. september. Fylkesrådet avsto fra å stemme da det ble gjort 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.
Det kom inn over 90 høringsuttalelser, som i hovedsak var negative og påpekte en rekke mangler ved
rapporten. Fylkesrådet valgte å lytte til innspillene, og gjennomførte sin egen utredning med en rekke
andre perspektiver enn det som var presentert.
Anbefalingen fra Norconsult om å avvikle Storhamar, flytte Solør avd. Flisa til Våler og flytte
Nordstumoen og Sønsterud til Jønsberg, er ikke fulgt opp.
Regionrådgiver mener det er grunn til å gi honnør til den måten Hedmark fylkeskommune har valgt å
håndtere saken på etter reaksjonene på Norconsult-rapporten. Det er også positivt at det stadfestes at
Nord-Østerdal og Storsteigen skal bestå.
Saksutredningen til fylkesrådet kan i sin helhet leses her:
https://www.hedmark.org/Om-fylkeskommunen/Nyttig/Saker-paa-hoering/Fremtidig-skole-ogtilbudsstruktur-paa-hoering
Fylkesrådet har foreslår følgende hovedtiltak/endringer:
1.
Avvikling av Skarnes videregående skole
2.
Midt-Østerdal videregående skole: vurdere forsøk med samordning av det 13-årige skoleløpet
ved avdeling Koppang og kommunal finansiering av heldøgnstilbudet på avdeling
Nordstumoen.
3.
Innføring av normtall for minste antall elever før et tilbud settes i gang.
4.
Rammereduksjoner
I tillegg til forslaget om å avvikle Skarnes videregående skole, foreslår fylkesrådet at «Finn din vei»
avvikles ved Nord-Østerdal videregående skole (men det settes av 500.000 kroner til enkelte tiltak).
Dette er et ikke lovpålagt tilbud til ungdommer omfattet av Oppfølgingstjenestens målgruppe.
Tilbudet ved NØVGS har vært lite brukt. Lokalene som frigjøres kan benyttes til det
desentraliserte høyskoletilbudet på Tynset, som flytter til skolen i løpet av sommeren.

Forslaget om å vurdere kommunal finansiering av heldøgnstilbudet på avdeling Nordstumoen, som
ikke er lovpålagt, kan berøre kommuner som har elever ved skolen. Det forutsettes at denne
problemstillingen drøftes med kommuner som har eller har hatt elever bosatt ved skolen, slik at man
får belyst konsekvensene grundig, før det tas en beslutning. Det er i denne sammenheng viktig at
elevene behandles likt, og at det ikke blir ulike avtaler med ulike kommuner.
Det er spennende at både Hedmark fylkeskommune og Stor-Elvdal kommune er positive til å drøfte et
samarbeid om driften av det 13-årige skoleløpet, noe som trolig er interessant for flere mindre
kommuner og skoler rundt om i landet. Ungdomsskolen og den videregående skolen på Koppang
ligger vegg-i-vegg og det er et godt utgangspunkt for å finne fornuftige løsninger.
Innføring av normtall for minste antall elever før et tilbud settes i gang, kan muligens gi enklere
beslutninger og bedre forutsigbarhet. Regionrådgiver er derfor positiv til at dette iverksettes. Det
forslaget fylkesrådet har landet på innebærer at det må være minst ni søkere til tilbud innen yrkesfag
og 18 til studieforberedende tilbud.
Det tallmaterialet som er i saksutredningen, tyder ikke på at dette får negative konsekvenser for
tilbudet i Fjellregionen.
Fylkesrådet sier selv at dette tiltaket kan få negative konsekvenser på noen områder. Det må derfor
forutsettes at ordningen blir fortløpende vurdert, slik at det ikke får uønskede konsekvenser for
utdanningstilbudet til ungdommen og næringslivets og det offentliges behov.
Samlet sett betyr dette at Fjellregionen kommer godt ut av prosessen rundt skolestrukturen, også sett i
forhold til at Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt utbygging av Røros videregående skole.
Selv om begge fylkeskommunene gir uttrykk for at de er opptatt av et bredest mulig tilbud til
ungdommen i Fjellregionen samlet sett, slik Regionrådet for Fjellregionen har understreket gjennom
mange år, kan dialogen og oppfølgingen bli bedre.
Hedmark fylkeskommune gjør ingen endringer i tilbudsstrukturen for 2017-2018. Administrasjonen i
Sør-Trøndelag foreslo å legge ned Teknikk og Industriell produksjon (TIP), som også finnes ved
NØVGS. Etter sterke protestester på Røros ble dette ikke gjennomført. I stedet blir Service og
samferdsel, som ikke finnes ved NØVGS, borte fra tilbudet til ungdommen i Fjellregionen.
Det ble ikke lyttet til rådet fra arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen i november om å la
strukturen ligge fast i 2017/2018 i påvente av nødvendige avklaringer i begge fylkeskommunene om
den framtidige skole- og tilbudsstrukturen i fylkene.
Regionrådgiver er kjent med at det sies at TIP-tilbudet på Røros er et annet enn tilbudet på Tynset.
Og det er positivt at behandlingen av denne saken både har skapt engasjement i næringslivet og satt
fokus på nødvendigheten av å stille opp med lærlingeplasser.
All medieoppmerksomheten viser uansett beslutning at behovet for bedre dialog på flere plan mellom
skoleeierne er nødvendig om det skal være mulig å fastholde målet om et bredest mulig linjetilbud til
ungdommene i Fjellregionen.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen er tilfreds med at fylkesrådet i Hedmark vil
stadfeste at Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen videregående skole skal bestå.
Det forutsettes at en ordning med normtall for minste antall elever før et tilbud blir iverksatt,
blir fortløpende vurdert, slik at det ikke får uønskede konsekvenser for utdanningstilbudet til
ungdommen og næringslivets og det offentliges behov. Det understrekes igjen at Hedmark
fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune må samhandle om et bredest mulig tilbud til
ungdommen i Fjellregionen.

Uttalelsen sendes Hedmark fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune.

