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INNSPILL TIL INNLANDET FYLKESTING 
27. oktober vedtok Innlandet fylkesting tilbudsstrukturen i videregående opplæring for skoleåret 
2022/23.  

Vedtaket innebærer at Gausdal videregående skole mister to av sine fire utdanningsprogram. 

Kommunestyret i Gausdal er sterkt kritisk til manglende prosess i forkant av dette vedtaket. I høringa 
av tilbudsstrukturen tidligere i år var begge de berørte utdanningsprogrammene i Gausdal foreslått 
videreført. Det var de også i innstillinga fra hovedutvalg for utdanning som lå til grunn for 
behandlinga i fylkestinget. Endringene som omfatter Gausdal videregående skole og flere andre 
videregående skoler var ikke kjent før samme dag som vedtaket ble fattet. Skolene har ikke vært 
involvert i prosessen, og de helhetlige konsekvensene av vedtaket er ikke belyst. 

Kommunestyret i Gausdal har tidligere påpekt at det skapte utfordringer i rekrutteringen av elever til 
enkelte tilbud inneværende skoleår at tilbudsstrukturen for skoleåret 2021/22 først ble vedtatt i 
desember 2020. Fra skolens og regionens side har det siden da vært arbeidet aktivt for å styrke 
søkningen til utdanningsprogrammene i Gausdal med lave søkertall. Blant annet arrangeres, for 
første gang i år, utdannings- og rekrutteringsmessen «Mitt utdanningsvalg» for ungdomsskoleelever i 
Lillehammer-regionen. Der er IKT løftet fram som en av fire bransjer som tydelig peker seg ut med et 
stort framtidig behov for arbeidskraft både på fagarbeider og universitets-/høgskolenivå. Et 
studieforberedende løp innen informasjonsteknologi ble vurdert som særlig relevant å markedsføre i 
den sammenheng. Hvordan dette kunne virket inn på søkertallene får vi nå ikke vite.  

Kommunestyret i Gausdal ønsker å gjenta det vi spilte inn i høringen av tilbudsstrukturen:  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.  



  
 
 

  
 
 

 

Kommunestyret i Gausdal forutsetter at det blir lagt opp til bred involvering i det videre arbeidet 
med tilbudsstrukturen i Innlandet. Vi har forståelse for at elevtallsnedgangen i fylket må få 
konsekvenser for tilbudsstrukturen og at det er behov for å tenke nytt. Den nytekninga bør både 
ungdommen selv, skolene, næringslivet og kommunene få være med på. Å tenke nytt handler ikke 
bare om å ta vekk, men også å endre og tilføre.      

 
Ordfører foreslår at det gjøres følgende vedtak: 

 
Kommunestyret i Gausdal sender inn uttalelsen til Innlandet fylkesting slik den framgår av 
saken.  


