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Orientering om samarbeidsavtaler med Trøndelag
fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bakgrunn
Regionreforma har ført til at nokre kommunar får endra fylke dei hører til.
Rindal kommune blei med i Trøndelag frå 2019 og Halsa kommune blir med i
Trøndelag frå 2020.
Tidligare har det vore ein avtale for elevane i Aure kommune om at dei kunne søke
seg til Trøndelag. Det var eit ønske om å vidareføre avtalen også for elevane frå
Aure kommune.
Hornindal kommune i Sogn og Fjordane blir ein kommune i Møre og Romsdal frå
2020. I tillegg ønska ein å inkludere elevane i frå Vanylven kommune i ein ny
avtale.
Det var eit ønske både frå administrasjonen og politisk hald i dei aktuelle
fylkeskommunane at endringane som regionreforma førte med seg, ikkje skulle gå
ut over elevane sine moglegheiter til å søke skolar i grenseområda.
Det vart difor hausten 2018 laga og skrive under ein avtalar med Trøndelag
fylkeskommune som omfatta elevar frå Halsa, Aure og Rindal kommunar for å
ivareta elevane i søkinga til vidaregåande opplæring.
Det vart og laga ein avtale med Sogn og Fjordane fylkeskommune som omfatta
elevar frå Hornindal og Vanylven kommunar.
Det er starta eit arbeid med å lage ein avtale med Oppland fylkeskommune for
elevane i Lesja kommune. Denne er førebels ikkje på plass.
Hovudinnhaldet i avtalane er at elevane frå aktuelle kommunar skal kunne søke seg
til bestemte skolar på begge sidene av fylkesgrensene.
Avtalane ligg ved saka og gjeld allereie for søkinga til skoleåret 2019/2020.
Vurdering
Søkartal viser at elevane brukar moglegheita som avtalane gir.
Det er vel 60 elevar frå Rindal kommune som søker til skolar i Møre og Romsdal, i
all hovudsak til Surnadal vgs.
Omlag 10 elevar frå Halsa kommune søker til skolar i Trøndelag.
Vel 20 elevar frå Aure kommune søker til skolar i Trøndelag, i all hovudsak til
Hemne vgs.
15 elevar frå Vanylven kommune søker til skolar i Sogn og Fjordane, i all hovudsak
til skolar i Nordfjord.

20 elevar frå Hornindal kommune søker til skolar i Møre og Romsdal, i all hovudsak
til Volda og Ørsta Vgs.
Avtalane ser slik ut til å fungerer etter intensjonen.
Avtalane gjeld førebels for eitt år, for inntaket til skoleåret 2019/2020. Avtalen skal
då evaluerast for å sjå på konsekvensane for elevane som er omfatta.
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalet tek saka om samarbeidsavtalar med Trøndelag fylkeskommune
og Sogn og Fjordane fylkeskommune til orientering.
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Vedlegg
1 Gjesteelevavtale Hornindal til MR skuleåret 2019-20 signert
2 Gjesteelevavtale MR -SFJ Vestland frå 2019-20 signert
3 Avtale om samarbeid om videregående opplæring, Trøndelag

