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Tilbudsstrukturen ved Røros VGS skoleåret 2021-2022
Vi viser til sak 23/21 Det videregående opplæringstilbudet i Trøndelag 2021-222: Justering av tilbud
og dimensjonering for videregående opplæring i Trøndelag fylkeskommune skoleåret 2021-2022 –
fastsetting av endelige tilbud, som skal behandles av hovedutvalget 12. mai.
Vi har med bekymring registrert forslaget om nedleggelse av linjetilbud ved Røros VGS:
Vg1 Frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign (FBIE)
Vg2 Frisør
Vg1 Salg- service og reiseliv
Vg2 Salg- og reiseliv
I tillegg foreslås det at Vg2 Duedtie ikke igangsettes, siden det ikke er søkere til dette tilbudet.
Siden disse tilbudene ikke gis ved Nord-Østerdal videregående skole på Tynset, vil dette medføre at
ungdommen i hele Fjellregionen må forlate regionen om de vil ta noen av disse veivalgene for sin
utdannelse. Det betyr i praksis at hybellivet venter, og vil være svært uheldig for de unge.
Vi deler forståelsen for at det er vanskelig å videreføre tilbud med få søkere, men vil i likhet med
ordføreren på Røros på det sterkeste henstille hovedutvalget om å sørge for en videreføring av
opplæringstilbudene for salg, service og reiseliv.
Det satses stort både fra Trøndelag fylkeskommune, næringsliv og kommuner i Fjellregionen og
Innlandet fylkeskommune på å utvikle reiselivet, og da er det nødvendig å gi ungdommen et
utdanningstilbud for å kvalifisere seg for de mange oppgavene i denne delen av næringslivet. En
nedleggelse av utdanningstilbudene, vil selvsagt være negativt og i strid med disse satsingene.
Vi ser av søkertallene at det til VG1 Salg, service og reiseliv er 6 av 7 søkere som ikke kommer fra
Trøndelag. Administrasjonen har opplyst at de fleste kommer fra Innlandet, og det er sannsynlig at
flertallet av dem er fra nabokommunene i Innlandet og omfattes av samarbeidsavtalen med Innlandet
fylkeskommune.
Situasjonen er den samme for VG1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, der 7 av 9
søkere kommer fra «andre fylker». 9 søkere til et yrkesfagtilbud betyr i Innlandet fylkeskommune at
bestemmelsene i den såkalte normtalsmodellen oppfylles og at tilbud igangsettes.
Hovedutvalget for utdanning i Innlandet vedtok for kort tid siden å igangsette alle tilbud ved NØVGS til
tross for lave søkertall, og begrunnet dette blant annet med hvor viktig det er å gi gode tilbud ved
distriktsskolene og at pandemien har gjort det vanskelig å drive tilstrekkelig markedsføring av tilbud.
Vi oppfordrer hovedutvalget for utdanning i Trøndelag til å konkludere på samme måte og igangsette
de fire tilbudene ved Røros vgs.
Saksdokumentene viser at det totalt til de to VG1-tilbudene som foreslås nedlagt, er 13 søkere fra
«andre fylker». Administrasjonen har opplyst at de fleste er fra Innlandet – uten at det er spesifisert
nærmere om de kommer fra området som er omfattet av avtalen mellom de to fylkeskommunene. Det
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framgår heller ikke om det er potensielle elever med voksenrett, som vi har vært opptatt av må være
med i vurderingen av søkertallene.
Vi er på bakgrunn av den informasjonen vi har fått, bekymret for om samarbeidsavtalen mellom
Trøndelag fylkeskommune og Innlandet fylkeskommune fungerer etter intensjonen.
Dette samarbeidet er utrolig viktig for ungdommen og samfunnsutviklingen i hele Fjellregionen, og
Regionrådet for Fjellregionen har i mange år understreket at tilbudene ved Røros vgs, Nord-Østerdal
videregående skole på Tynset og Storsteigen videregående skole i Alvdal må ses i sammenheng og gi
et best mulig tilbud.
Vi anmoder Trøndelag fylkeskommune sammen med Innlandet fylkeskommune som skoleeiere om å
ta et initiativ til et møte med kommunene/regionrådene for en gjennomgang av samarbeidsavtalen og
dialog om hvordan vi sammen kan skape et framtidsrettet og bærekraftig utdanningstilbud til beste for
alle i Fjellregionen.
På et slikt møte vil det også være mulig å diskutere flere fellestiltak ut over tilbudene ved de
videregående skolene, i tråd med det utvidete ansvaret fylkeskommunene har fått gjennom
regionreformen.
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