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Høring tilbudsstruktur Innlandet fylkeskommune
Vi viser til invitasjon til å komme med høringsuttalelse til «Foreløpig fremtidig tilbudsstruktur for
Innlandet fylkeskommune» og «Tilbudsstruktur Innlandet fylkeskommune for skoleåret 2020-2021».
Tidspunktet for utsendelsen av de omfattende dokumentene og høringsfristen som er satt, gjør at
denne tilbakemeldingen fra Regionrådet for Fjellregionen gis administrativt uten politisk involvering
utover en kort konsultasjon med ansvarlig for vårt arbeid med kompetanseutvikling, Os-ordfører Runa
Finborud.
Vi ønsker en langt bedre involvering både av kommunene, annen offentlig virksomhet og næringslivet
i Fjellregionen i forhold til tilbudene ved våre tre videregående skoler, og viser til anmodningen senere
i denne høringsuttalelsen.
Det er positivt at det i forslaget til tilbudsstruktur ikke legges opp til noen kutt i tilbudene ved
Nord-Østerdal videregående skole eller Storsteigen videregående skole, men noen tilbud
endrer navn.
Av vedlegg 5 framgår det riktignok at tilbud om Overflateknikk på vg2 ved NØVGS skal utgå, men
dette tilbudet har ikke skolen og dette er etter det vi forstår en feil.
Regionrådet for Fjellregionen ønsker at våre ungdommer skal ha et best mulig videregående tilbud,
som også ivaretar næringslivets og det offentliges behov for rekruttering av arbeidstakere i årene som
kommer.
Det er også et klart politisk mål om at tilbudene ved de tre skolene, som også inkluderer Røros
videregående skole, må ses i sammenheng.
Et godt samarbeid med fortløpende dialog mellom Innlandet fylkeskommune og Trøndelag
fylkeskommune vil etter vår vurdering bli enda viktigere enn tidligere for at dette skal fungere til alles
beste. Dessverre har vi i årenes løp sett eksempler på at dette ikke har fungert tilfredsstillende og gitt
uønskede og kanskje unødvendige resultater.
Regionrådet for Fjellregionen anmoder Innlandet fylkeskommune om at vi sammen tar et
initiativ til et fellesmøte mellom de to skoleeierne, de tre skolene, kommunene og andre
offentlige virksomheter, næringslivet og andre interesserte for å sette fokus på det tilbudet
som i dag finnes i Fjellregionen, hvordan det skal se ut i framtiden og hva som bør gjøres for å
sikre rekruttering til viktige funksjoner.
Det er for eksempel utfordringer og muligheter i forhold til viktige næringer som reiseliv,
økonomibransjen, kulturminner og primærnæringene i tillegg til offentlige virksomheter.
Dersom skoleeierne stiller seg positive til denne anmodningen, deltar undertegnede mer enn gjerne
aktivt i forberedelsene og kan kontaktes for dialog om dette på tlf 95110577 eller e-post:
rune.jorgensen@hedmark.org
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