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Angående innspillsnotat med forslag til 4-årig tilbudsstruktur ved de videregående skolene i
Nordland
I desember 2020 skal fylkestinget i Nordland behandle en sak om tilbudsstrukturen ved de videregående
skolene i Nordland for de neste fire årene. Nordland fylkeskommune har tidligere i sommer/høst hatt en
prosess med innspill fra mange parter, deriblant næringslivet. På bakgrunn av dette har fylkesdirektøren
for utdanning og kompetanse utarbeidet et innspillsnotat med forslag til ny 4-årig struktur. Dette notat er
sendt ut på høring til de videregående skolene, regionrådene og et begrenset utvalg av organisasjoner.
Meløy Næringsforum syns det er beklagelig at ikke flere næringsorganisasjoner, som næringsforeninger
og Bodøregionens utviklingsselskap, står på listen over høringspartnere, og tilater seg derfor å sende et
innspill på vegne av næringslivet i Meløy
Kompetanse er en stadig viktigere faktor for næringslivets konkuransekraft, og dagens struktur ved Meløy
videregående skole er godt tilpasset næringslivets behov. Meløy Næringsforum er derfor godt fornøyd
med at innspillsnotatet tar høyde for dette i forslag til 4-årig tilbudsstruktur ved Meløy videregående
skole for studistedene Glomfjord og Inndyr. Meløy Næringsforum er særlig tilfreds med at elektrofag og
datateknologi inngår i forslaget til ny fire-årig struktur ved Meløy videregående skole. Med dette
opprettholdes de viktigste yrkesfaglige studieprogrammene for næringslivet i Meløy; teknikk og
industriell produksjon (kjemiprosess og industriteknologi), elektrofag og naturbruk (akvakultur og fiske
og fangst). I tillegg opprettholdes helsearbeiderfaget som viktig for Meløysamfunnets grunnleggende
behov for kvalifisert arbeidskraft innen helsesektoren.
Meløy Næringsforum syns imidlertid er beklagelig at VG3 påbygging til GSK og VG4 påbygging til
GSK etter yrkeskompetanse er foreslått nedlagt fra skoleåret 2021-2022. Næringslivet i Meløyregionen
etterspør en stor andel fagarbeidere, men det er økende behov for arbeidskraft med høyere utdanning.
Næringslivet ønsker gjerne at fagarbeidere går videre i utdanningsløpet og tar høyere utdanning. Meløy
Næringsforum vil derfor fremheve viktigheten av at det tilbys påbygging til generell studiekompetanse
etter yrkeskompetanse i Meløy.
Meløy kommune ligger under landsnivået når det gjelder andelen innbyggere som har høyere utdanning. I
Nordlandsmodellen er det en målsetting at utdanningsnivået i Nordland skal heves. For å lykkes med
dette i Meløy, vil en god strategi være å tilby påbygging til studiekompetanse i kommunen. Meløy har
høy andel ungdom som velger yrkesfag og senere fullfører læretiden i lokale bedrifter. Steget for å starte
opp på et videre utdanningsløp vil bli langt tyngre, hvis en etter endt læretid må flytte for å tilegne seg

studiekompetanse. Tilbudet om påbygging til generell studiekompetanse ved studiested Ørnes, ble ikke
startet opp høsten 2020 på grunn av for få søkere. Av de 12 som søkte på dette tilbudet har oss bekjent,
bare en flyttet fra Meløy for å starte på påbygging til generelle studiekompetanse.
En betydelig andel av elevene som søker seg til påbygging ved Meløy videregående skole har fullført
fagopplæring. De har allerede tilknytning til lokale bedrifter, og gjerne et ønske om å kunne jobbe i disse
bedriftene etter fullført høyere utdanning. Ved å legge påbygging nært elevenes hjemplass vil de kunne
fortsette å bo i hjemkommunen, og beholde relasjonen til bedrifter og hjemsted samtidig som de
kvalifiserer seg for høyere utdanning. En rekke tilbud innen høyere utdanning tilbys i dag desentralisert
eller samlingsbasert, noe som gjør at hele utdanningsløpet kan fullføres på hjemplassen.
For Meløy er det ønskelig at ungdom har så mye som mulig av utdanningsløpet lokalt med tanke på
identitet og tilknytning til lokale bedrifter og hjemplass. Når ungdom flytter bort tidlig for å ta
videregående utdanning, øker sannsynlighet for at de ikke kommer tilbake til kommunen og til lokale
jobber etter endt utdanning. Dette er en stor utfordring for distriktskommuner.
Næringsliv og kommune har i økende grad behov for arbeidskraft med høyere utdanning. Vi mener at en
god måte å legge til rette for dette på, er å tilby påbygging til studiekompetanse ved Meløy videregående
skole, studiested Ørnes. I forslag om ny opplæringslov vil påbygging bli et tilbud etter endt fagopplæring.
Dette er i tråd med behovet i Meløyregionen som har mange faglærte, og stor andel søkere med fagbrev
til påbygging. Vi mener at et godt grunnlagfor å heve utdanningsnivået i Meløyregionen, vil være å
opprettholde påbygging til generell studiekompetanse ved Meløy videregående skole, studiested Ørnes.

Meløy Næringsforum ser følgende endring i forslaget til 4-årige tilbudsstrukturen som særlig viktig
for Meløyregionen:
• Opprettholde påbygging til generell studiekompetanse etter fagkompetanse ved Meløy
videregående skole, studiested Ørnes.
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