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Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
1. Studieretningen service og samferdsel ved Gauldal videregående skole foreslås nedlagt i
Trøndelag Fylkeskommunes høring «Det videregående opplæringstilbudet for 2020-21 og
innfasing av ny yrkesfaglig struktur» (se vedlegg). En eventuell nedleggelse vil medføre at elever
i Midtre Gauldal og omkringliggende kommuner vil måtte reise til Orkanger, Melhus eller
Trondheim for å benytte seg av dette studietilbudet. Regionrådet ble gjort oppmerksom på av
saken av administrativ ledelse i Holtålen kommune.

2. Fylkesmannen har i sin skolebruksplan «Trøndelag skolebruksplan- Oppdal videregåendeskoleprosjektomfang og videre fremdrift» (se vedlegg), anbefalt at Oppdal videregående skole bygges
ut i henhold til alternativ 1.1(se vedlegg). Dette alternativet omfatter ikke planer om å bygge
lokaler for opplæring i bygg-og anleggsteknikk ved skolens hovedbygg og er kostnadsberammet
til 110 millioner. Per i dag ligger lokaler for opplæring bygg- og anleggsteknikk 1,6 kilometer fra
skolen. Oppdal kommune foretrekker at Oppdal vgs bygges om i henhold til alternativ 1.3
ettersom dette alternativet legger til rette for opplæringslokaler for bygg-og anleggsteknikk på
skoleanleggets nordside.
Fylkesmannen anbefaler videre en gradvis videreutvikling av skolebygget mot løsning 1.3 med
utgangspunkt i alternativ 1.1. Skolebruksplanen stipulerer at videreutvikling av skolebygget
gjennom to byggetrinn medfører en merkostnad på 22 millioner kroner sammenlignet med
gjennomføring av byggeprosjektet beskrevet i alternativ 1.3 i ett byggetrinn. Byggeprosjektet
beskrevet i alternativ 1.1 planlegges ferdigstilt til skolestart i 2022.
Sakene behandles i Fylkeskommunens hovedutvalg for utdanning den 20.11 i forkant av
oversendelse til Fylkestinget.

Vurdering
1. Nedleggelsen av studieretning Salg og Service ved Gauldal videregående skole slik den foreligger
i høringen vil medføre flere uønskede konsekvenser for kommunene i regionrådet. Det fremstår
som svært sannsynlig at ungdomsskoleelever i kommunene Midtre Gauldal, Rennebu og
Holtålen som ønsker å gå studieretningen Service og samferdsel vil måtte flytte til Melhus,
Trondheim eller Orkanger og pendle mellom studiested og hjemkommune. Dette er en uheldig
utvikling ettersom den bidrar til økt fraflytting og medfører betydelig ulempe for elevene. Den
foreslåtte nedleggelsen må ses i sammenheng med en bredere trend mot nedbygging av
kompetansetilbudet i distriktet, en konsekvens av dette er at næringslivet i regionen mister
attraktive arbeidstakere med riktig kompetanse.
2. Fylkesmannens innstilling til fylkestinget hvor de anbefaler byggeprosjekt 1.1 oppfattes ikke som
tilfredsstillende. Utbyggingen mot alternativ 1.3 fordelt over er ikke tidsberammet, og vil ta lang
tid med tanke på at byggeprosjektet beskrevet i alternativ 1.1 planlegges ferdigstilt i 2022.

Rådmannens innstilling
1. Regionrådet vedtar en felles uttalelse mot nedleggelse av studieretningen Service og Samferdsel
ved Gauldal videregåendeskole. Uttalelsen utarbeides og sendes med forbehold om at det ikke
foreligger en direkte interessekonflikt mellom noen av kommunene i rådet. En eventuell
uttalelse overleveres Trøndelag Fylkeskommunes Hovedutvalg for utdanning/Fylkestinget.
2. Regionrådet Trøndelag vedtar en felles uttalelse hvor vi fremmer alternativ 1.3, beskrevet i
Fylkesmannens Skolebruksplan Trøndelag. Uttalelsen utarbeides og sendes med forbehold om
at det ikke foreligger en direkte interessekonflikt mellom noen av kommunene i rådet. En
eventuell uttalelse overleveres Trøndelag Fylkeskommunes Hovedutvalg for
utdanning/Fylkestinget.

