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Høring tilbudsstruktur videregående opplæring
Vi viser til invitasjoner fra Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner om å komme med høringsinnspill til
forslagene til utlysning av tilbud ved de videregående skolene for skoleåret 2021/2022.
Denne høringsuttalelsen leveres av regionrådgiver, siden fristene gjør at det ikke er mulig å
gjennomføre en politisk behandling i Regionrådet for Fjellregionen.
Det er meget positivt at det i saksutredningen til Innlandet fylkeskommune opplyses at det inngått en
samarbeidsavtale mellom de to skoleeierne som gjør at søkere fra de åtte kommunene fra Holtålen i
nord til Rendalen i sør kan søke opptak ved Røros vgs, Nord-Østerdal vgs og Storsteigen vgs. At
Tynset kommune er uteglemt i opplistingen av kommuner som avtalen omfatter, regner vi med blir
rettet opp i senere dokumenter.
Regionrådet for Fjellregionen har i mange år vært opptatt av at utdanningstilbudet ved de tre
videregående skolene i regionen vår må ses i sammenheng, og at skolene må samarbeide nært for å
kunne gi et best mulig tilbud til våre ungdommer. Dette må fortsette og kan utvikles videre.
Forslaget fra Innlandet fylkeskommune innebærer at alle nåværende tilbud ved Nord-Østerdal
videregående skole og Storsteigen videregående skole lyses ut. Dette er gledelig og støttes.
Dersom søkertallene skulle tilsi at det er fare for at ett eller flere tilbud ikke iverksettes, ber vi om å bli
kontaktet for en vurdering av de samfunnsmessige konsekvensene i tråd med kriteriene som skal
legges til grunn for den videre behandlingen. Dette skjedde dessverre ikke i vår, da det ble foreslått at
tilbud ikke skulle igangsettes ved begge skolene – et forslag som ble avvist av politikerne.
Forslaget fra Trøndelag fylkeskommune innebærer at alle nåværende tilbud ved Røros videregående
skole lyses ut, og at det i tillegg lyses ut et nytt tilbud på vg2 innen salg og reiseliv. Det nye tilbudet er
positivt i forhold til reiselivets behov for rekruttering både på Røros og i nabokommunene, og dette
støttes.
Fylkesrådmannen foreslår at Vg2 Frisør ikke tilbys som ordinært løp, men kan vurderes som et tilbud
innen den såkalte BYF-modellen. I høringsbrevet heter det:
«Fylkesrådmannen ønsker tilbakemelding på kompetansebehov innen frisørbransjen i regionen,
samtidig å få kartlagt behov og mulighetene for å ta inn lærlinger innen Vg2 Frisørfag. Videre er det
interessant å få avklart i hvilken grad næringslivet i regionen er i stand til å ta ansvaret for en større
del av opplæringa innen f.eks. frisør (jamfør modell for Bedriftsnært yrkesfag - BYF - omtalt i selve
høringsbrevet kapittel 5.)»
Regionrådgiver har vært i kontakt med rektor ved Røros videregående om dette, og understreket at
representanter for næringen fra et større geografisk område bør inviteres til dialog og videre arbeid
med denne utfordringen.
En slik modell, der det også kan gjennomføres fjernundervisning til flere skoler, kan være et
interessant alternativ til nedleggelse av viktige utdanningstilbud for samfunnsutviklingen i Fjellregionen
med få søkere. Det vil også kunne gi et tettere samarbeid mellom skolene, næringslivet og andre
aktører.
Det vil være en overraskelse om dette ikke er interessant også for andre regioner som sliter med
demografiutviklingen med færre ungdommer og for få søkere i forhold til normtall.

Regionrådgiver bidrar gjerne i et arbeid med dette sammen med begge fylkeskommunene og andre
aktører.
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på telefon 95110577 eller
rune.jorgensen@innlandetfylke.no

Med vennlig hilsen
Rune Jørgensen
Regionrådgiver
Kopi: Anne Buttingsrud, Eivind Aaen og Hilde Knutsen

