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HØRING - LOKAL INNTAKS- OG FORMIDLINGSFORSKRIFT FOR INNLANDET 
FYLKESKOMMUNE  
 
Vedlegg:  

 Utkast til «Forskrift om inntak til videregående skole og formidling til læreplass i 
Innlandet fylkeskommune». 

 Høringsdokument som redegjør for forslagene i utkastet. 
 Kartutsnitt som viser geografisk søkermønster for skoleåret 2018-2019 til alle 

utdanningsprogram på Vg1-nivå i begge fylker. 
 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  
 
SAMMENDRAG: 
I denne saken skal det tas stilling til om kommunestyret vil levere høringsuttalelse 
knyttet til ny forskrift om inntak til videregående skole og formidling av læreplass i 
Innlandet fylkeskommune. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER:  
Hedmark fylkeskommune og Oppland fylkeskommune skal slås sammen, og i den forbindelse 
må det vedtas en ny lokal forskrift om inntak til videregående skole og formidling til læreplass i 
Innlandet fylkeskommune. Forskriften skal inneholde utfyllende regler om hvordan inntak til 
videregående opplæring og formidling til læreplass gjennomføres i fylkeskommunen.  
Forskriften vil tre i kraft 1.januar 2020, og vil gjelde for inntak og formidling til skoleåret 
2020/2021. 
 
Høringsdokumentet gir utfyllende kommentarer. Forskriften sitt formål er å presisere de 
spesielle forholdene rundt inntak og formidling.   
Opplæringsloven med forskrift er en overordnet forskrift, og det er ikke anledning til å vedta 
lokale forskrifter som innskrenker eller begrenser rettighetene som søkerne har i overordnet 
regelverk. Blant annet ligger det føringer for at man i det ordinære elevinntaket skal ta inn 
søkere på bakgrunn av konkurransepoeng basert på karakterene til søkeren. 
 
Følgende tre alternativer er tatt med til drøfting i høringen: 

1. Fritt skolevalg 
2. Fritt skolevalg med forbehold 



  
 
 

  
 
 

 

3. Geografisk styring til nærmeste skole 
 
I tillegg til inntaksordning sier forskriften noe om formidling til læreplass; kapittel 4. Det skal 
komme tydelig fram av forskriften hvordan dette gjennomføres i fylkeskommunen. I 
høringsdokumentet er utfyllende kommentarer til kapittel 4 beskrevet.  
 
 
VURDERING: 
I utkast til «Forskrift om inntak til videregående skole og formidling til læreplass i Innlandet 
fylkeskommune» er det ikke lagt fram et konkret forslag til ny forskrift når det gjelder 
inntaksordning. Høringsdokumentet skisserer tre ulike alternativer som er kort beskrevet 
nedenfor. I høringsdokumentet redegjøres det og for konsekvenser og vurderinger for hvert av 
disse alternativene.  
 
Alternativ 1 - Fritt skolevalg 
Dette alternativet innebærer at søkerne står fritt til å søke hvilken videregående skole de ønsker 
innenfor Innlandet fylkeskommune. Søkerne konkurrerer med sine karakterer 
(konkurransepoeng) og rettigheter. Søkere med ungdomsrett, jf. opplæringslova §3-1 
prioriteres i inntaket.  
Tilbudsstrukturen for videregående opplæring og endelig dimensjonering av plasstall for den 
enkelte skole vil være avgjørende for inntaket. Planlegging av tilbudsstruktur og endelig 
dimensjonering av plasstall på den enkelte skole fastsettes gjennom politisk eller administrativt 
vedtak (v/delegering).    
 
Alternativ 2 – Fritt skolevalg med forbehold  
Alternativet innebærer at søkerne står fritt til å søke hvilken videregående skole de ønsker 
innenfor Innlandet fylkeskommune. Søkerne konkurrerer med sine karakterer 
(konkurransepoeng) og rettigheter. Søkere med ungdomsrett, jf. opplæringslova §3-1 
prioriteres i inntaket.  
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. Dette tilsvarer dagens modell i Oppland.  
 
Alternativ 3 – Geografisk styring til nærmeste skole 
Innebærer at søkerne på sitt første ønske må sette opp nærmeste skole som har 
programområdet/utdanningsprogrammet de ønsker å søke til.   
Fylkesrådmannen fastsetter utfyllende bestemmelser i egen rutinebeskrivelse.   
I rutinebeskrivelsene vil det framgå informasjon knyttet til det geografisk styrte inntaket, 
herunder unntaksbestemmelser og definisjoner av geografisk tilhørighet. 
 
Alternativene kan, etter rådmannens vurdering, potensielt påvirke både skoletilbudet til elever 
fra Gausdal og eksistensgrunnlaget til Gausdal videregående skole. Med bakgrunn i dette, kan 
kommunestyret vurdere om det er ønskelig å gi uttalelse i saken. Innholdet i uttalelsen anser 
rådmannen å være av politisk art, og legger derfor saken frem uten innstilling. 



  
 
 

  
 
 

 

Høringsfrist for forskriften er 24.04.2019. Formannskapets eventuelle vedtak til uttalelse 
sendes inn under forutsetning av at vedtaket stadfestes i kommunestyremøte 25.04.2019. 
Endelig vedtak i saken ettersendes.     
 
 
 … Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
Saken legges fram uten innstilling.  
 
 
 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 25/19 den 09.04.2019. 
 
Behandling: 
Anette Musdalslien, Sp, satte fram forslag om at Gausdal kommune leverer høringsuttalelse 
tilsvarende alternativ 2 i saksframlegget.  
 
Votering:  
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
Gausdal kommune går inn for alternativet som innebærer at søkerne står fritt til å søke hvilken 
videregående skole de ønsker innenfor Innlandet fylkeskommune. Søkerne konkurrerer med 
sine karakterer (konkurransepoeng) og rettigheter. Søkere med ungdomsrett, jf. 
opplæringslova §3-1 prioriteres i inntaket. 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. Dette tilsvarer 
dagens modell i Oppland. 
 
 


