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UTTALELSE VEDRØRENDE HØRING PÅ INNSPILLSNOTAT OM 4-ÅRIG
TILBUDSSTRUKTUR.

Innspill fra Vesterålen regionråd: fremtidig tilbudsstruktur i Nordland
Bakgrunn
Fylkesdirektør for utdanning og kompetanse sendte 15.10. ut invitasjon til innspill på
fremtidig tilbudsstruktur i Nordland.
Innspill
Vesterålen regionråd er fornøyd med at det ikke foreslås store nedskjæringer i
tilbudsstrukturen i Vesterålen. Fylkestinget gjorde i desember 2019 store endringer i
tilbudsstrukturen i regionen hvor flere tilbud ble sentralisert til Narvik.
Vårt innspill er at resturant- og matfag vg1 med påfølgende vg2 tilføres regionen i
fylkesdirektørens endelige forslag til tilbudsstruktur. Studietilbudet er høyst nødvendig i
regionen for å sikre næringslivet behov på kompetanse i årene som kommer.
I regionen satses det stort på reiseliv og matopplevelser med nye hotell og restauranter.
Satsingen er forankret i masterplan for reiseliv – bærekraftig vekst mot 2025.
Gjennom prosjektet Vesterålen – best på yrkesfag samarbeider kommunene, næringslivet og
videregående skole i Vesterålen om å få flere til å velge og fullføre yrkesfag. Allerede har
kommunene og næringslivet stilt over 100 læreplassgarantier.
Vi ønsker samtidig å orientere om at opplæringskontoret i Vesterålen jobber nå med
prosjektet Vesterålen lærlingeskole som fra høsten 2021 vil kunne tilby resturant- og matfag
dersom det ikke er et offentlig tilbud i regionen.
Merknad til uttalelsen
Vesterålen regionråd vil komme med en bemerkning til flyttingen av Vg2 IKT-servicefag som
utgår i ny yrkesfagsstruktur. IKT-servicefag lå tidligere som et tilbud ved Lødingen
videregående skole. Da denne ble flyttet til Sortland fulgte lærerne med. Denne kompetansen
er det viktig å få med videre. Vi registrerer derfor med bekymring at flere av lærerne
signaliserer at de ikke kommer til å følge med til det nye tilbudet.
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