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Saksliste:
TV-aksjonen 2019.
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Støtte til TV-aksjonen 2019
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Mulig andre saker.
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43/19
17.10.2019
Saksbehandler: Alf-Petter Tenfjord

Støtte til TV-aksjonen 2019

Dokumenter i saken:
1 S Støtte til TV-aksjonen 2019

Støtte til TV-aksjonen 2019
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
TV-aksjonen NRK 2019 holdes 20.10.2019.
Faktiske opplysninger
TV-aksjonen 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens
mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til å tjene sine egne penger,
bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.
Målet for CARE er at de skal gi minst 400 000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift, få egen
inntekt, starte egne spare- og lånegrupper, og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet. TVaksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken
Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.
CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og
oppnå sosial rettferdighet.
Vurdering
Kommunen har senest i 2018 gitt 15000 kr til TV-aksjonen. Årets formål er godt og viktig for å
bidra til utvikling og kvinners rettigheter og muligheter. Fjorårets støttebeløp vurderes som et
hensiktsmessig nivå å ligge på også i 2019.
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Forholdet til overordnede mål og strategier/samfunnsplan
TV-aksjonen er et bredt samfunnsmessig formål som er naturlig å støtte utfra hensikten og
innretningen på kommunens samfunnsdel av arealplanen.
Økonomiske konsekvenser
Belaster kommunens budsjett for 2019. Rådmannens innstilling
1. Midtre Gauldal kommune støtter TV-aksjonen 2019 med 15000 kr.
2. Rådmannen finner inndekning for dette på budsjett 2019 (ansvarsområde 111000)
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Saksframlegg

Arkivnr.
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Høringsuttalelse: Det videregående opplæringstilbudet for 2020 - 2021 og
innfasing av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur

Dokumenter i saken:
1 S Høringsuttalelse: Det videregående opplæringstilbudet for 2020 - 2021 og innfasing
av ny yrkesfaglig tilbudsstruktur
Ingress
Kommunens uttalelse til fylkeskommunens forslag til hvilket opplæringstilbud den enkelte
videregående skole skal ha i årene framover.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Kommunen har i brev av 04.09.19 fra Trøndelag fylkeskommune blitt invitert til å uttale seg om
forslag til framtidig opplæringstilbud ved de videregående skolene i Trøndelag. Forslag til
høringsuttalelse er utarbeidet og legges med dette fram til politisk behandling.
Faktiske opplysninger
Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny tilbudsstruktur for videregående opplæring, og
fylkeskommunen forbereder nå innfasing av denne ved de videregående skolene i Trøndelag.
Oversikt over den nye tilbudsstrukturen finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside,
Fagfornyelsen - www.udir.no. Forslaget til opplæringstilbud ved den enkelte videregående skole
er nå sendt på høring. Høringen omfatter tre skoleår, fordi det tar tre år å fase inn den nye
yrkesfaglige tilbudsstrukturen. Dette betyr at saken er kompleks.
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Forslaget til ny tilbudsstruktur er basert på følgende forhold i Trøndelag:
 Elevtallsutviklingen
 Eksisterende ressurstildelingsmodell for skolene
 Tilgangen på lærlingplasser
 Prinsipper for tilbudsstrukturen i Trøndelag
 Ny nasjonal tilbudsstruktur
 Kontinuitet i tilbudsstrukturen
 Elevens rettigheter/søkemønster
Fylkeskommunens forslag til tilbudsstruktur og fordeling av antall elevplasser ved skolene er
framkommet etter en omfattende prosess der den enkelte videregående skole også har deltatt. De
videregående skolene er selv også høringsinstanser. Høringsfristen er 24.10.19, og saken vil bli
endelig behandlet i Trøndelag fylkeskommunes hovedutvalg for utdanning den 20. og 21. 11.19.
Fra 01.01.20 justeres også inntaksordningen for Trøndelag på bakgrunn av at flere kommuner
slås sammen. Nærskoleprinsippet videreføres, men oversikten over nærskolene justeres.
Nasjonale myndigheter ønsker å få vurdert en ordning med fritt skolevalg for elevene, og
fylkeskommunen orienterer om at det vil bli en egen prosess knyttet til den nasjonale høringen
om dette.
Det foreslås at innholdet i rådmannens vurdering utgjør kommunens høringsuttalelse.
Vurdering
Det er et komplekst og omfattende materiale som danner grunnlag for Trøndelag
fylkeskommunes forslag til opplæringstilbud ved hver og en av de 31 videregående skolene i
fylket. For Midtre Gauldal kommune vil det være naturlig først og fremst å uttale seg om tilbudet
ved Gauldal videregående skole, samt også til en viss grad tilbudet ved Melhus, Oppdal og Røros
videregående skoler som er lokalisert i samme region. Gauldal og Melhus videregående skoler
har felles inntaksområder. Disse skolene har delvis like tilbud, delvis så er tilbudene
komplementære. Inntaksområdet til Gauldal videregående skole er ikke foreslått endret.
Fylkeskommunens forslag til tilbud ved Gauldal videregående skole i perioden 2020 – 2023 (ny
yrkesfaglig tilbudsstruktur innføres gradvis i denne perioden) går ut på i all hovedsak å
videreføre de opplæringstilbudene og det antall elevplasser skolen har i dag. Det er to unntak og
et par andre forhold som ønskes kommentert fra Midtre Gauldal kommune:
1. Det foreslås å opprette Vg2 helsefagarbeider med 12-15 elevplasser
Skolen har tidligere kun tilbudt Vg2 barne- og ungdomsarbeider innenfor utdanningsprogram for
helse og oppvekst. Alle kommuner i regionen har tatt inn lærlinger i barne- og
ungdomsarbeiderfaget, og skolen forteller at de har gode erfaringer med å klare formidle disse
elevene til lærlingplass. Den nye pedagognormen for barnehagene vil imidlertid bety at
fagarbeiderstillinger vil bli gjort om til pedagogstillinger, og muligheten for inntak av lærlinger i
dette faget vil heller bli redusert enn det motsatte. Det vil fortsatt være et visst behov for barneog ungdomsarbeidere, så det er positivt at tilbudet videreføres, men kapasiteten bør ikke økes.
Etterspørselen etter faglært arbeidskraft til helse- og omsorgssektoren er imidlertid økende, først
og fremst på grunn av den demografiske utviklingen. Det er pr. i dag sykepleiermangel i Norge,
noe som innebærer at annen type kompetanse må til for at kommunene skal kunne ivareta
tjenesteytingen. Midtre Gauldal har tatt inn 2-3 helsefaglærlinger årlig de siste 10-12 årene og
har svært god erfaring med ordningen. Disse elevene har gjennomført Vg2 ved andre skoler i
fylket, noe som har vanskeliggjort et så tett samarbeid med avgivende skole som kommunen har

7

ønsket. Konkurransen med andre kommuner om disse lærlingene er allerede stor, og det vil
kunne lette rekrutteringen betraktelig dersom tilbudet også blir gitt på Støren. Kommunen har
etterspurt en styrking av dette tilbudet i regionen ved flere anledninger. Det ligger godt til rette
for å øke det årlige inntaket av lærlinger i Midtre Gauldal.
2. Service og samferdsel foreslås nedlagt
Forslaget innebærer at tilbudet om service og samferdsel blir nedlagt ved Gauldal videregående
skole fra og med skoleåret 2021-2022. Tilbudet konsentreres til Melhus videregående skole, og
vil verken finnes ved Røros eller Oppdal videregående skoler. En konsentrasjon av tilbudet ved
Melhus videregående skole vil få store konsekvenser for ungdommene fra kommunene ellers i
Trøndelag Sør. Pendling fra ytterkantene i regionen til Melhus vil kunne bli utfordrende. Fram til
i dag har det vært mange søkere fra Rennebu/Oppdal/ Holtålen til Gauldal videregående skole.
Det er mange bedrifter i transportbransjen i Midtre Gauldal og nabokommunene, og det er en
fare for at en nedlegging av tilbudet på Støren vil forsterke problemet med rekruttering.
3. Bygg og anleggsteknikk – Vg2 treteknikk foreslås ikke opprettet
Innenfor utdanningsprogram bygg og anleggsteknikk medfører Fagfornyelsen endringer i
tilbudet. Dagens Vg2 byggteknikk erstattes med Vg2 tømrer. Det er foreslått at Gauldal
videregående skole får tømreropplæring, noe som vurderes som svært positivt. Det er stor
aktivitet i bygg- og anleggsbransjen i hele regionen og bedriftene etterspør fagfolk. Utover dette
videreføres tilbudet på dette området som i dag.
Det er imidlertid ikke foreslått å gjenopprette Vg2 treteknikk på Støren. Skogbruket med den
trebaserte industrien utgjør en vesentlig del av næringslivet i Midte Gauldal, og trebransjen
rapporterer om et betydelig rekrutteringsbehov. Skolen har i samarbeid med Næringsforeningen i
Trondheim, avd. Midtre Gauldal, og prosjektet TILVEKST utarbeidet en søknad om å få
opprette dette tilbudet som et landsdekkende tilbud (som børsemakerlinjen). Kommunen støtter
en slik søknad, da et landsdekkende tilbud kan bidra til flere søkere og dermed bidra til å sikre
elevgrunnlaget for et tilbud som næringslivet i regionen har behov for.
4. Småskala yrkesfagopplæring
Fylkeskommunen åpner for at det ved enkelte skoler kan startes opp småskala opplæring
innenfor yrkesfagene. Med småskala menes tilbud med 1-3 elever pr. år som søker seg inn på et
tilpasset tilbud som gjennomføres i tett samarbeid med arbeidslivet/enkeltbedrifter med
utgangspunkt i lokalt kompetansebehov. Det framgår at det er aktuelt å starte opp med slik
opplæring innenfor matfagene ved Oppdal og Røros videregående skoler, og det er i gang et
forsøk med steinfag på Oppdal.
Det er svært positivt at det nå legges til rette for et enda tettere samarbeid mellom lokalt
næringsliv og stedlig videregående skole for å kunne imøtekomme bedriftene i distriktet sitt
behov for kompetanse. Tilbudet vil kunne være velegnet for et samarbeid med mindre bedrifter
som kan ta imot en til to lærlinger totalt, og mer «nisjeprega» virksomheter med begrenset
opplæringskapasitet og rekrutteringsbehov. Gauldal videregående skole og Næringsforeningen i
Midtre Gauldal bør gjennom et samarbeid systematisk kartlegge lokale bedrifters behov for et
slikt «småskala opplegg», slik at tilbud kan etableres fra høsten 2021. Det bør legges til rette
for/være en naturlig del av et slikt opplegg at fagtilbudet kan variere fra år til år ut fra bedriftenes
behov.
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Rådmannens innstilling
Høringsuttalelse om det videregående opplæringstilbudet for 2020 - 2021 og innfasing av ny
yrkesfaglig tilbudsstruktur ved Gauldal videregående skole oversendes Trøndelag
fylkeskommune med de kommentarer og synspunkter som framkommer i rådmannens vurdering
i saksframlegget.
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