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Sakens bakgrunn og innhold:
Viser til fellesnemdas sak 36/2016 «Utviklingsarbeid for felles videregående skole i
Vanvikan». Vedtaket ble:
1. Utviklingsarbeidet for felles videregående skole organiseres som et prosjekt.
Fellesnemdas prosjektleder utpeker medlemmene i en administrativ flerfaglig
prosjektgruppe.
2. Arbeidet skal resultere i en rapport som beskriver dagens status ved skolene og et
realistisk scenario for felles/ny skole. I tillegg skal det gjøres en helhetlig vurdering
som bygger på dagens status og fremtidsscenariet. Rapporten skal også inneholde en
anbefaling om hvilken stedlig plassering i Vanvikan som totalt sett er best for
fremtida i Indre Fosen. Resultatet skal foreligge innen 28.2.2017.
3. Styringsgruppe for prosjektet blir Arbeidsgruppe 12, «Videregående skole» pluss
ordfører i Leksvik og varaordfører i Rissa.
Vurdering:
Utgangspunktet for saken er at Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner ønsker robuste
skoler. Leksvik og Rissa er vertskommuner for videregående skoler med spinkle studietilbud
og elevtall. Fellesnemnda i Indre Fosen er opptatt av en helhetlig vurdering av skoletilbudet.
Det er ønskelig å skape en langsiktig lokal løsning som gagner fylket, fosen-området og
kommunen.

Styringsgruppa har hatt 9 møter og vært tett på prosjektgruppa. Styringsgruppa vurderte
rapporten i møte den 19.04.2017 og kom med innspill til utbedring. Prosjektgruppa har hatt 8
møter og vurderte rapporten i møte 21.04.2017. Fylkeskommunens representanter har bidratt
med fakta og refleksjon.
På nåværende tidspunkt er det uklart om prosjektgruppa, som består av 15 representanter,
slutter seg til hele eller kun til deler av rapporten. Prosjektledelsen håper at alle vil godkjenne
faktadelen. Samtlige representanter vil trolig ikke slutte seg til forslaget om en felles
fremtidig skole i Vanvikan.
I tillegg til møter i styrings- og prosjektgruppa har det vært 8 møter i skolefaglig gruppe og
noen i tomtegruppa.
Fylkestinget i Sør-Trøndelag skal trolig behandle videregående skole med vekt på
studietilbud og elevtall i juni 2017. Saken om en felles videregående skole i Indre Fosen
avgjøres trolig av Fellesnemnda for Trøndelag i løpet av desember 2017.
Prosjektleders innstilling:
1. Rapporten godkjennes og oversendes Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner.

