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Innspill til sak om 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. Meløy Næringsforum vil på vegne av næringslivet i Meløy
komme med innspill i denne saken.
Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en kritisk faktor for utvikling av Nordlandssamfunnet. For å kunne
høste av våre rike naturressurser på en bærekraftig måte, og for å kunne skape nye arbeidsplasser og
bosetting i fylket er tilgang til riktig kompetanse avgjørende. Næringslivet er avhengig av kvalifisert
arbeidskraft for å sikre høy verdiskaping og arbeidsplasser, og dermed bidra med skatteinntekter til
finanisering av framtidens velferd.
Næringslivet i Nordland er spredt, ut fra naturgitte fortrinn knyttet til utnyttelse av ulike naturressurser.
En stor del av verdiskaping og eksportinntekter i landsdelen genereres i distriktskommuner. For
næringslivet i distriktene er nærhet til videregående opplæring en nøkkelfaktor for rekruttering av
kvalifisert arbeidskraft. Det er derfor viktig at videregående skoletilbud er lokalisert nært næringslivet og
nært der vi skal høste av Nordlands rike naturressurser.
Den viktigste ressursen i Nordland er menneskene som bor der, ikke minst unge mennesker, som kan
bidra til å utvikle framtidens samfunn i Nord. Gode videregående opplæringstilbud nært der ungdommen
bor gjør at de kan bo lengre i hjemme og få sterkere tilknytning til hjemkommunen. Flytter de tidlig fra
hjemplassen for å starte på videregående studieprogrammer, er det vanskeligere å få de til å flytte tilbake.
For utviklingen i distriktskommuner er det derfor svært viktig at videregående opplæringstilbud tilbys
nært hjemstedet til elevene.
Videregående opplæring har ikke bare en sentral rolle i utdanning av kvalifisert arbeidskraft til dagens
næringsliv, men også i å utdanne arbeidskraft for morgendagens kompetansebehov i næringslivet. Nye
arbeidsplasser må skapes innen næringer der Nordland har komparative fortrinn, og det må skapes
attraktive skoletilbud som stimulerer til vekst, selv om fødselstall og søkertall kan gå ned. Vi etterlyser
derfor større fleksibilitet med hensyn til oppstart av studieprogrammer enn ene og alene et minstetall for
søkere med ungdomsrett.
Meløy Næringsforum representerer 118 bedrifter i Meløy, med en omsetning på 5-6 milliarder og rundt
700 ansatte. Våre medlemsbedrifter tar hvert år i mot et betydelig antall lærlinger. Disse bedriftene mener
det er svært viktig at eksisterene tilbudet opprettholdes ved Meløy videregående skole. De vektlegger

betydningen av et lokalt tilbud innen videregående opplæring for et sterkt fagmiljø, for et godt samarbeid
mellom skole og bedrift om lærlinger, og for at næringslivet skal ha tilgang på kvalifisert arbeidskraft.
Det er utfordrende å rekruttere arbeidskraft utenfra kommunen. Bedriftene har derfor gjennom
lærlingeordningen tatt inn lokal ungdom som gjerne blir tilbudt jobb etter endt læretid. Det vil bli
betydelig vanskeligere å sikre stabil tilgang på kvalifisert arbeidskraft hvis Meløy videregående skole
ikke opprettholder sitt tilbud innen de yrkesfaglige studieprogrammene.
Meløy har et sterkt og innovativt næringsliv. Energiproduksjon, prosessindustri, fiskeri og havbruk er
hjørnesteinsnæringene i kommunen. I tillegg har Meløy en betydelig bygg og anleggsbransje, og en rekke
bedrifter innen varehandel og reiseliv. De viktigste yrkesfaglige studieprogrammene for næringslivet i
Meløy er teknikk og industriell produksjon (kjemiprosess og industriteknologi), elektrofag og naturbruk
(akvakultur og fiske og fangst). I tillegg er helsearbeiderfaget viktig for Meløysamfunnets grunnleggende
behov for kvalifisert arbeidskraft innen helsesektoren. Næringsliv og kommune har også behov for
ansatte med høyere utdanning, og studiespesialisering kompletterer derfor de yrkesfaglige
studieprogrammene.
Meløy videregående skole er kjent for å ha et tett og godt samarbeid med næringslivet. Dette gjelder
innen alle fagområder, og skolen har i nært samarbeid med Opplæringskontoret i Meløy og i Gildeskål
formidlet lærlinger hovedsakelig lokalt, men også regionalt. Bedriftene i Meløy, Rødøy og Gildeskål har
over tid tilbudt en rekke læreplasser. Meløy videregående skole ligger på topp i Nordland når det gjelder
formidling av læreplasser med en prosentandel på mellom 80 og 90 prosent. I 2019 formidlet studiested
Glomfjord hele 100 prosent, og 95 % i 2020. Bedriftene har gjennom mange lærekontraker (110 pr.
august 2020) og gjennom læreplassgarantiordningen vist at de også vil ta i mot lærlinger i årene som
kommer. Bedrifter og kommunen har pr. 27. september signert læreplassgarantiavtaler som tilsier 53,5
læreplasser årlig. I tillegg komer MOWI som har signert en avtale på fylkesnivå med 1-2 læreplasser årlig
i Meløy.
Over tid alle linjene ved Meløy videregående skole en jevn og stabil søkermasse, men siste året hadde
skolen få søkere til elektrofag. Det ble dermed ikke startet opp elektro vg1 høsten 2020. Vi vil imidlertid
advare mot å la lave søkertall et enkelt år være bestemmende for hvorvidt tilbud skal nedlegges eller
bestå. Nærhet til videregående skole har vært et komparative fortrinn for næringslivet i Meløy, og det vil
være kristisk å miste denne nærheten innen noen av fagfeltene som er sentrale for næringslivet.
Næringslivet i Meløy 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 Næringforum vil derfor fremheve viktigheten av et tilbud innen påygging til generell
studiekompetanse etter fagkompetanse i Meløy. Steget for å starte opp på på dette løpet vil bli langt
tyngre, hvis en etter endt læretid må flytte for tilegne seg studiekompetanse. Tilbudet om påbygging til
generell studiekompetanse ved studiested Ørnes, ble ikke startet opphøsten 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. For å heve kompetansen, særlig i distriktskommuner, og få
studieforberedte elever må påbygging legges nært elevenes hjemplass.
Dagens struktur ved Meløy videregående skole er godt tilpasset næringslivets behov. Glomfjord
Industripark er Saltens største industrimiljø med om lag 420 arbeidsplasser, og har ambisjoner om vekst

gjennom etablering av ny industri. Flere internasjonale konsernbedrifter har lang tradisjon for lokalisering
i Glomfjord; Yara Norge, Bilfiner Industrial services, Mowi og Statkraft. Det er også etablert nye
industribedrifter; Norwegian Crystals og Tocircle Industries, og en rekke leverandørbedrifterer etablert i
Glomfjord Industripark; INVIS, SINTEF Norlab, Polarplast, Meløy havnebygg, Terje Halsan og Meløy
Bedriftsservice. Det jobbes nå med flere nye industrietableringer. Glomfjord Hydrogen har planer om
hydrogenproduksjon, og har inngått en samarbeidsavtale med franske Air Liquid om å utvikle storskala
grønn hydrogenproduksjon og flytendegjøring i Glomfjord. Glomfjord kan bli Norges første hub for
hydrogen, men for å realisere dette er tilgang på kvalifisert arbeidskraft helt avgjørende. Videre er XPO
Artic i gang med prøveproduksjon av PVC frie plastprodukter til oppdrettsnæringen, og et tørkeanlegg for
slam fra oppdrettsnæringen er under etableirng.
Oppdrettsnæringen og fiskerinæringen i regionen er i vekst med nye etableringer og utvidelser innen
settefiskproduksjon og innkjøp av nye fiskefartøy. Det planlegges for ytterligere investeringer i
milliardklassen med settefiskanlegg i Kilvik, et nytt større kysfiskefartøy og ny ringnotsnurper i søndre
Meløy.
Kompetanse er en stadig viktigere faktor for næringslivets konkuransekraft. For å realisere
vekstambisjonene i Glomfjord Industripark og innen fiskeri- og havbruksnæringen er tilgang på
kvalifisert arbeidskraft avgjørende. Det er derfor svært viktig å oppretteholde samtlige fagtilbud ved
Meløy videregående skole, og nærheten denne skolen har til næringslivet.
Meløy Næringsforum vil fremheve følgende som viktig i tilbudsstrukturen for videregående skole:
• Framtiden skolestruktur innen videregående opplæring må ha nærhet til næringslivet, og
den må være forutsigbar og langsiktig.
• Studietilbudene ved videregående skole må dimensjoneres ut fra næringslivets behov, og
sikre tilgang på riktig kompetanse for utvikling av framtidige arbeidsplasser.
Meløy Næringsforum vil fremheve følgende som særlig viktig for Meløyregionen:
• Dagens fagtilbud ved Meløy videregående skole må opprettholdes: Teknikk og industriell
produksjon (kjemiprosess og industriteknologi), elektrofag, naturbruk (akvakultur og fiske
og fangst), helsefag og studiespesialisering.
• VG1 Elektro må opprettholdes ved Meløy videregående skole, studiested Glomfjord, den
neste 4-års perioden
• Påygging til generell studiekompetanse etter fagkompetanse ved Meløy videregående,
studiested Ørnes, må opprettes som et fast tilbud den neste 4-års perioden.
• Helsearbeiderfaget må opprettholdes Meløy videregående skole, studiested Glomfjord, den
neste 4-års perioden.
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