Fylkestingets behandling av sak 3/2020 i møte den 04.02.2020:
Vedtak:
1. Den årlige tilbudsstrukturen for videregående opplæring vedtas av Innlandet fylkesting.
2. Fastsettelse av hvilke tilbud som skal settes i gang vedtas av Utvalg for utdanning, på
bakgrunn av søkertall og oppfylling.
3. Innlandet fylkesting vedtar en normtallsmodell som inneholder retningslinjer forfastsetting av
hvilke tilbud som settes i gang innenfor videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune.
4. Normtallsmodellen innebærer at oppfyllingen må utgjøre minst 9 elever på yrkesforberedende
tilbud og 18 elever på studieforberedende tilbud for at et tilbud skal settes i gang. Dette tilsvarer
minst 60 % av et normalt elevtall på 15 elever på yrkesfag og 30 elever på studieforberedende
tilbud. Oppfyllingen baseres på elever med lovfestet ungdomsrett.
5. I forbindelse med vurderingen av tilbud med lav oppfylling, legges det til grunn følgende
kriterier før det evt. besluttes nedleggelse av skoletilbud:
- Elevens rettigheter i henhold til opplæringsloven skal ivaretas.
- Om det er tilsvarende tilbud i Innlandet
- Tilbud som fra før er etablert på et annet grunnlag og med andre forutsetninger enn ordinær
klassestørrelse skal vurderes på bakgrunn av de opprinnelig fastsatte forutsetningene.
- Ny yrkesfagstruktur som fases inn fra og med skoleåret 2020-2021.
- Behovet for kompetanse i arbeidslivet
- Konsekvensene for lokalsamfunnene knyttet til skolen.
6. Tilbud som ikke settes i gang på bakgrunn av normtallsmodellen, lyses som hovedregel ut på
nytt året etter. Dersom tilbudet heller ikke det påfølgende året får god nok oppfylling, fases
tilbudet ut.
Fylkesrådmannens innstilling til vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Den årlige tilbudsstrukturen for videregående opplæring vedtas av Innlandet fylkesting.
1. Fastsettelse av hvilke tilbud som skal settes i gang vedtas av Utvalg for utdanning, på
bakgrunn av søkertall og oppfylling.
1. Innlandet fylkesting vedtar en normtallsmodell som inneholder retningslinjer for
fastsetting av hvilke tilbud som settes i gang innenfor videregående opplæring i
Innlandet fylkeskommune.
1. Normtallsmodellen innebærer at oppfyllingen må utgjøre minst 9 elever på
yrkesforberedende tilbud og 18 elever på studieforberedende tilbud for at et tilbud skal
settes i gang. Dette tilsvarer minst 60 % av et normalt elevtall på 15 elever på yrkesfag
og 30 elever på studieforberedende tilbud. Oppfyllingen baseres på elever med lovfestet
ungdomsrett.
1. I forbindelse med vurderingen av tilbud med lav oppfylling, legges det til grunn et sett
med kriterier slik de fremgår av saksutredningen.
1. Tilbud som ikke settes i gang på bakgrunn av normtallsmodellen, lyses som hovedregel
ut på nytt året etter. Dersom tilbudet heller ikke det påfølgende året får god nok
oppfylling, fases tilbudet ut.
Forslag framsatt i møtet:

Behandling:
Mari Gjestvang (Sp) fremmet forslag på vegne av Ap og Sp
Endring i punkt 5:
I forbindelse med vurderingen av tilbud med lav oppfylling, legges det til grunn følgende kriterier
før det evt. besluttes nedleggelse av skoletilbud:
- Elevens rettigheter i henhold til opplæringsloven skal ivaretas.
- Om det er tilsvarende tilbud i Innlandet
- Tilbud som fra før er etablert på et annet grunnlag og med andre forutsetninger enn ordinær
klassestørrelse skal vurderes på bakgrunn av de opprinnelig fastsatte forutsetningene.
- Ny yrkesfagstruktur som fases inn fra og med skoleåret 2020-2021.
- Behovet for kompetanse i arbeidslivet
- Konsekvensene for lokalsamfunnene knyttet til skolen.
Maria Nilsen Aksberg (R) fremmet slikt forslag:
Punkt 4:
Første to setninger endres til:
Normtallsmodellen innebærer at oppfylling må utgjøre minst 7 elever på yrkesforberedende
tilbud, og 12 elever på studieforberedende tilbud for at et tilbud skal settes i gang. Dette tilsvarer
minst 60 % av et normalt elevtall på 12 elever på yrkesfag, og 20 på studieforberedende tilbud.
Siste setning endres til:
Oppfyllingen baseres på alle elever som søker på tilbudet, både de med ungdomsrett og
voksenrett.
Votering:
Punkt 1, 2 og 3: Enstemmig vedtatt.
Punkt 4: Forslag fremmet av Aksberg (R) ble satt opp mot innstillingen. Forslag fremmet av
Aksberg (R) falt med 8 stemmer, avgitt av SV (3 stemmer), MDG (3 stemmer) og R (2
stemmer).
Punkt 5: Forslag fremmet av Gjestvang (Sp) ble satt opp mot innstillingen: Innstillingen falt med
10 stemmer, avgitt av H (7 stemmer) og FrP ( 3 stemmer)
Punkt 6: Enstemmig vedtatt.

