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Høring tilbudsstruktur videregående opplæring Trøndelag 2022-2023
Vi viser til invitasjonen til å komme med innspill til tilbudsstrukturen for videregående opplæring i
Trøndelag 2022-2023.
I kapittel 1 Tilbudstilpasning foreslås det at salg, service og reiseliv ved Røros videregående skole tas
ut. Det vil i praksis si at Fjellregionen vil stå uten dette utdanningstilbudet, da verken Nord-Østerdal
vgs på Tynset eller Storsteigen vgs i Alvdal har dette tilbudet. Dette vil i tilfelle være sterkt beklagelig,
og står i sterk kontrast til nasjonal reiselivsstrategi og både fylkeskommunale og lokale satsinger som
trenger arbeidskraft med den kompetansen som det gis opplæring i.
I Innlandet fylkeskommune er det ikke foreslått noen endringer ved skolene i vår region. Det er vi
glade for!
Men vi erkjenner at både demografiutviklingen og søkertall er en utfordring. I vårt innspill om
tilbudsstrukturen til Innlandet fylkeskommune for noen uker siden, ba vi om at det blir vurdert om
høstens vedtak om utlysning av tilbud skal gjelde både for skoleåret 2022-2023 og 2023-2024.
Dette vil både gi bedre forutsigbarhet for alle involverte og skape rom for å gjennomføre en grundig
dialog med lokalsamfunnene om det framtidige tilbudet ved våre videregående skoler, inkludert
arbeidet med å profilere og markedsføre alle tilbudene og ansvarsfordeling for dette mellom skoleeier
og lokalsamfunnene.
I høringsdokumentene står det at «Fylkesdirektøren er i dialog med Innlandet fylke knyttet til
reiselivsfag for regionen.» Vi er ikke kjent med omfanget eller innholdet i denne dialogen, men mener
at både næringslivet og kommunene i regionen sammen med fylkeskommunene bør involveres i
arbeidet med å skape bærekraftige løsninger. De trengs et felles løft for å få gode løsninger.
Vår anmodning til Trøndelag fylkeskommune er derfor å utlyse alle tilbudene ved Røros
videregående skole og vurdere om dette kan skje for to år.
Regionen vår har flere verdifulle statuser med verdensarv, kulturarv (gruvemiljø) og nasjonalparker
samt frodige seterdaler med aktiv setring.
I den nasjonale reiselivsstrategien «Sterke inntrykk med små avtrykk», som kom i vår, vises det til at
Norge innfrir bare deler av turistenes forventninger til et ferieland og peker på at det ligger et uforløst
potensial innen kulturturisme, kontakt med lokalsamfunn, matopplevelser og styrking av forholdet
mellom kvalitet og pris.
Regionen vår har potensiale med utgangspunkt i den nasjonale reiselivsstrategien og fortrinn som bør
bygges videre på. Dette omfatter blant annet lokalmatproduksjonen, hvor det allerede er et nært
samarbeid mellom mange aktører med Rørosmat i spissen. Et annet eksempel er kulturarrangementer
som Opera di Setra og flere satsinger på sykkelturisme.
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Røros bergstad og Circumferensen er et av åtte verdensarvsteder i Norge. I den statlige
verdensarvpolitikken er de åtte verdensarvstedene gitt en rolle som fyrtårn for beste praksis innen
natur- og kulturminneforvaltning. De er attraksjoner i verdensklasse og bidrar til å gjøre Norge mer
attraktiv som kulturturismedestinasjon. Med sine unike kvaliteter er det også forventet at
verdensarvstedene skal håndtere turisme etter beste praksis internasjonalt.
I fjor og denne sommeren har et stort norsk publikum strømmet til de fleste verdensarvstedene, og
Rørosområdet var i fjor sommer en av vinnerdestinasjonene for ferierende nordmenn. Denne formen
for kulturturisme gagner lokalsamfunnene og bidrar til betydelig lokal verdiskaping.
I Meld. St. 16. (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken blir det pekt på at kulturmiljø er en verdifull
ressurs i reiselivssammenheng: «Kulturminner og kulturmiljøer kan være reisemål i seg selv, de kan
heve attraksjonsverdien til et reisemål, forsterke opplevelsen for de reisende og gi opphav til
næringsvirksomhet lokalt.»
Utdanningstilbudene må derfor møte framtidige behov i alle reiselivets bransjer og fagområder, og
framstå som attraktive. Opplæringstilbudet innen salg, service og reiseliv ved Røros vgs vil ha
betydning for videre utvikling av et bærekraftig reiseliv med utgangspunkt i opplevelser innen natur- og
kulturturisme.
Vi deltar selvsagt gjerne i en videre dialog om våre innspill med et ønske om å bidra til å utnytte
mulighetene og skape best mulig resultat for fylkeskommunene og våre lokalsamfunn.
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