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Sendt pr. mail: 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Utdannings- og kompetanseutvalget 

 

         Surnadal, 5. november 2021 

 

 

Uttalelse fra Nordmøre Interkommunalt politisk råd (NIPR) vedrørende strukturen for 

videregående skoler på Nordmøre: 

Nordmøre IPR viser til Fylkesstrategi for vidaregåande opplæring 2022-2025 og Økonomiplan 2022-

2025. 

Nordmøre IPR er sterkt bekymra for de signala som sendes når det gjelder skolestruktur og tilbud for 

ungdommene på Nordmøre, og særlig gjelder dette tilbudet på indre og midtre del av Nordmøre. 

Nordmøre IPR støtter innstillinga når det gjelder å opprettholde/opprette:  

- Kr.sund vgs : 2 klasser vg2 maritime fag (i tråd med skolens ønske) 

- Sunndal vgs: Nytt tilbud 0,5 klasse industriell teknologi (i tråd med kommunens ønske) 

- Surnadal vgs: Opprettholder 14 plasser på vg1 bygg- og anleggsteknologi, vg2 tømrer og vg2 

industriell teknologi og 14 plasser på vg1 teknologi- og industrifag (i tråd med skolens ønske) 

Nordmøre IPR er særlig bekymra for strategien som tydeligvis er lagt for Tingvoll videregående skole. 

Vi ser en gradvis nedbygging uten at det blir tatt grep for å sikre de attraktive tilbuda som er eller kan 

utvikles på Tingvoll for hele regionen. Som eksempel er ikke utredningen om drift og lokalisering av 

framtidige tilbud og lokalisering av naturbruk gjennomført. TVS fikk avslag på å starte opp vg1 blått 

naturbruk, og initiativet fra fylkeskommunedirektøren om opprusting av skolen i et felles prosjekt 

med kommunen, som skulle finansieres ved innsparte driftsutgifter, er ikke fulgt opp. 

Nordmøre IPR mener det er viktig å opprettholde de videregående skolene vi har igjen på Nordmøre, 

både for å gi ungdommen et tilbud tilpassa næringslivet i regionen på en nærskole og for å 

opprettholde desentraliserte fylkeskommunale kompetansearbeidsplasser.  

Nordmøre IPR ønsker derfor at det for skoleåret 2022/2023 blir opprettholdt søkbare tilbud på 

Tingvoll videregående skole når det gjelder: 

- Vg1 helse- og oppvekstfag (0,5 klasse) 

- Vg2 helsefagarbeider (0,5 klasse) 

- Vg2 tømrerfag (0,5 klasse) 
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I tillegg har Nordmøre IPR et ønske om at det også blir oppretta søkbart tilbud innen VG1 naturbruk 

på indre/midtre Nordmøre fra skoleåret 2022/2023, på samme måte som det er foreslått for Stranda 

vgs. Tilbudet bør legges til Tingvoll videregående skole, og det bør legges inn tilbud om et vg2 tilbud 

og vg3 påbygging til generell studiespesialisering. Vi foreslår at vg2 blir innretta mot skogbruk eller 

akvakultur og med en særlig profil for bærekraftige løsninger og økologi. NIPR mener dette kan bli et 

attraktivt tilbud for elever fra et større omland, og det kan tilrettelegges med hybelhus eller 

internatløsninger om ønskelig og nødvendig. Et slikt tilbud vil også støtte opp under Nordmøres felles 

satsing på å utvikle et senter for bærekraftig arealbruk og naturmangfold knyttet til Tingvoll Økopark.  

Nordmøre IPR ønsker videre at det blir lagt til rette for skoleskyss i regionen som gjør at de søkbare 

tilbuda faktisk kan benyttes av elevene som ønsker seg dit. I dag er lang reisetid/dårlige 

skyssløsninger en hovedgrunn til at flere av skolene ikke greier å rekruttere elever.  

Nordmøre IPR ber videre om at vg2 fiske og fangst blir oppretta ved Kristiansund vgs fra skoleåret 

2023/2024. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kjell Neergaard 

leder (sign)  

 

 

     

* Nordmøre IPR ble konstituert 3. september 2020 og er en videreføring av Orkidé – Nordmøre Regionråd som 

det politiske samarbeidet mellom Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. 
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