
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - HØRING - TILBUDSSTRUKTUREN I VIDEREGÅENDE 
OPPLÆRING  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 62/21 den 26.08.2021. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Kommunestyret vedtar høringsinnspill som er framlagt i saken.  
 
Høringsinnspill:  

Kommunestyret i Gausdal ønsker å fremme følgende synspunkter i høringen av 
tilbudsstrukturen i videregående opplæring skoleåret 2022/2023:  

Vi er tilfredse med at det i år legges opp til at tilbudsstrukturen for neste skoleår vedtas av 
Fylkestinget i oktober. Vedtak så sent som i desember, som var tilfelle med tilbudsstrukturen 
for inneværende skoleår, vanskeliggjør skolenes rekruttering og gjør det mer krevende for 
elever og foreldre å orientere seg om hvilke tilbud det er å velge mellom.  
Samtidig vil vi påpeke at det er utfordrende å få gjennomført en god høringsprosess i 
kommuner og regioner når høringsperioden går fra 7. juli til 27. august.  

Vi er i all hovedsak positiv til at tilbudsstrukturen i vår region er foreslått videreført. Ikke 
minst mener vi det er viktig at det tilbys både studieforberedende og yrkesfaglige løp innen 
informasjonsteknologi og medieproduksjon i Lillehammer-regionen. Det er i tråd med 
næringslivets ønsker og behov. Det nye studieforberedende løpet innen 
informasjonsteknologi var ett av tilbudene som ble spesielt hardt rammet av det sene 
vedtaket av tilbudsstrukturen for inneværende skoleår. Sett i lys av dette er Gausdal 
kommune opptatt av fylkeskommunen bidrar til et løft for å synliggjøre dette tilbudet for 
aktuelle elever ved neste års utlysning. I den sammenheng vil vi også på nytt løfte 
spørsmålet om det ville være hensiktsmessig å samle det yrkesfaglige løpet og det treårige 
tilbudet med studiekompetanse på ett sted. 

Kommunestyret i Gausdal er klar over at det på dette området finnes et fagmiljø både på 
Lillehammer videregående skole og Gausdal videregående skole, men vi mener likevel at det 
er mye som taler for å legge et slik samlet tilbud til Gausdal. Det handler om å utnytte både 
fagkompetanse og utstyr på en best mulig måte, og det handler om å dra veksler på 
beslektede fagområder, som medier og kommunikasjon.  



 
 

 
 

 

Under behandlingen av tilbudsstrukturen for skoleåret 2021/22 vedtok fylkestinget at 
fylkeskommunedirektøren, i arbeidet med tilbudsstrukturen for skoleåret 2022/2023, skulle 
utrede mulig flytting av nettopp Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon fra 
Lillehammer videregående skole til Gausdal videregående skole. Kommunestyret i Gausdal 
etterlyser resultatet av en slik utredning, og mener fylkeskommunedirektørens vurderinger 
burde vært synliggjort i høringsdokumentet. Vi forutsetter at vurderingene som er gjort 
legges fram i god tid før saken legges fram for politisk behandling i Fylkestinget.  

Dersom Innlandet fylkesting ønsker at Gausdal videregående skal være en attraktiv skole i 
årene som kommer, både som lærested og arbeidsplass, er det viktig at tilbudene som 
legges til skolen er attraktive og etterspurte, at de ses i sammenheng og at valgene som 
gjøres har et langsiktig perspektiv.  

 
 
 


