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Lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder fylkeskommune
Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner sender forslag til ny lokal forskrift om inntak til
videregående opplæring og formidling til læreplass i Agder fylkeskommune på høring, jf.
forvaltningsloven § 37. Utkastet er utarbeidet av inntaks- og fagopplæringsenhetene i begge
fylkeskommuner.
Den nye forskriften skal tre i kraft fra 1. januar 2020, og styre inntak og formidling fra og med
skoleåret 2020/2021.

Bakgrunn
Formålet med en lokal inntaks- og formidlingsforskrift er å presisere hvordan
fylkeskommunen gjennomfører inntak og formidling. Bestemmelsene i lokal forskrift skal
være innenfor rammene som er fastsatt i opplæringsloven med forskrift. Forskrift til
opplæringsloven (§ 6-2 og 6A-2) angir at fylkeskommunene skal fastsette lokal forskrift om
inntak og formidling, og at denne skal inneholde regler om hvordan inntak gjennomføres, for
eksempel inntaksområder, hvilke utdanningsprogrammer det er fastsatt spesielle inntakskrav
for, og hvordan inntak til landslinjer foretas. Videre kan den lokale forskriften inneholde
utfyllende regler om formidling.
Det vil bli utarbeidet egne retningslinjer som beskriver den praktiske håndteringen av
forskriften. Retningslinjene vil være gjenstand for oppdatering etter hvert som det avdekkes
behov for informasjon og presiseringer i dialog med skoler, bedrifter, søkere og foresatte.

Innholdet i utkastet
Vest-Agder og Aust-Agder samarbeidet tett i forbindelse med forrige revidering av de to
lokale forskriftene. Mange paragrafer har derfor vært like eller liknet hverandre, og mange av
disse er videreført i mer eller mindre lik form i det nye utkastet.
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De mest sentrale paragrafene kommenteres i et eget vedlegg til dette brevet. Her vies
spesielt stor oppmerksomhet til de alternative forslagene til inntaksmodell for Vg1, da dette
er bestemmelsen som antas å ha størst konsekvenser. Videre beskrives noen paragrafer
som medfører endringer i praksis, eller som anses å være av spesielt viktig eller prinsipiell
art.
Høringsinstansene bes spesielt ta stilling til innholdet i de paragrafene som kommenteres i
vedlegget, både hvorvidt man er enig i føringene som legges, og hvorvidt innholdet er
kommunisert på en tydelig måte. De bes gi en tydelig anbefaling på valg av inntaksmodell.
Høringsinstansene bes videre vurdere om det er andre forhold knyttet til inntak og formidling
som en ønsker regulert i en lokal forskrift.

Videre behandling
Forskriften skal vedtas av fellesnemda for Agder 6. februar 2019. Før dette skal saken opp i
råd og utvalg i begge fylkeskommuner, før begge fylkesting gir sitt råd til fellesnemda.
Høringen sendes til et utvalg instanser (se vedlegg 3). Øvrige interessenter står også fritt til å
levere høringsuttalelse.
Frist for å sende inn høringsuttalelse er 26. november 2018.
Høringsuttalelser sendes per e-post til postmottak@austagderfk.no, evt. per post til AustAgder fylkeskommune, postboks 788 Stoa, 4809 Arendal.
Vennligst merk uttalelsen med saksnr. 18/00024 og «Høring lokal inntaks- og
formidlingsforskrift».
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Brevet er godkjent elektronisk.

Vedlegg
1. Utkast til lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til
læreplass i Agder fylkeskommune
2. Kommentarer til enkelte paragrafer
3. Høringsinstanser
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