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Høring - evaluering av ressurstildelingsmodellen VGS 

 

Trøndelag sørvest, Lakseregionen består av kommunene Skaun, Orkland, Heim, Aure, 
Hitra, Frøya, Rennebu, Rindal og Ørland.  

Det interkommunale samarbeidet i Trøndelag sørvest, Lakseregionen er organisert 
gjennom regionrådet. Regionrådet består av regionens ordførere som utøver stemmerett 
og administrativ ledelse i kommunene med møte og talerett. Regionrådet har tett dialog 
med nasjonale og regionale myndigheter, organisasjoner og næringslivet.   

Trøndelag sørvest, Lakseregionen har utviklet felles strategisk næringsplan. Næringsplanen 
belyser strategiske satsinger for utvikling av regionen. Dette krever kompetanse og et 
desentralisert utdanningstilbud på en rekke fagområder.  

Regionen har prosessindustri i verdensklassen og en rik industrihistorie. I regionen finner vi 
bedrifter som bla  Equinor, Wacker Chemicals Norway AS, Elkem Thamshamn og Washington 
Mills. Regionen har oppdrettskommuner og ei oppdrettsnæring som står for en stor del av 
eksporten fra landsdelen. SalMar, Lerøy og Hitramat er eksempler på dette. Norsk Kylling har 
etablert seg i regionen og er et eksempel på foredlingsindustri.  Det er store industrielle 
vekstmuligheter i havnæringene, og kommunene ønsker sterkt å tilrettelegge for å bidra i 
denne verdiskapingen. Forutsigbar tilgang til utdanning og lærlinger er viktig for regionens 
næringsliv.   

IPR Trøndelag sørvest støtter uttalelse fra de videregående skolene i regionen, og 
poengterer viktigheten av å ha et utdanningstilbud i hele fylket. Bakgrunnen for dette er at 
man med denne argumentasjonen kan opprettholde et bærekraftig utdanningstilbud i 
regionen som ivaretar næringslivets behov på kort og lang sikt.  

Videregående opplæring er en viktig del av utvikling av næringslivet i regionen. Regionen har 
som nevnt over et variert næringsliv som har behov for arbeidskraft. Tilgang til kompetanse 
er et viktig konkurransefortrinn og nødvending for vekst og utvikling.   
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Denne høringen er viktig for de videregående skolene, kommunene og regionen , og det er 
derfor beklagelig at vi ikke får bedre tid til å forankre en uttalelse.   
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