
Innspill til forslag om ny struktur for videregående opplæring 2021-2025 

Torsdag 15. oktober ble det lagt frem forslag fra administrasjonen i Nordland Fylkeskommune (NFK) 

til ny tilbudsstruktur videregående opplæring i perioden 2021-2025. Bodøregionens utviklingsselskap 

(BRUS) sende inn et innspill i forkant på vegne av 800 bedrifter i Salten med hovedfokus på 3 

punkter:   

• De videregående skolene i Salten må bestå, med et godt mangfold med attraktive fagtilbud 

som svarer på næringslivets behov der næringslivet er. Dette er helt kritisk avgjørende for at 

næringslivet kan skape nye, samt sikre fremtidens arbeidsplasser  

 

• Fremtidens skolestruktur i Salten og Nordland må legge mer vekt på nærings- og 

samfunnslivets grunnleggende behov. Vi må skape attraktive skoletilbud som stimulerer til 

vekst, selv om fødselstall og søkertall kan gå ned.  

 

• Det må bli tettere samhandling mellom de videregående skolene og næringslivet i 

Bodøregionen, med mål om sterkere relevans for fagtilbudene som gjennomføres i skolene 

som møter næringslivets behov.  

 

Positiv utvikling i perioden 2021-2025 

 

 

Vi er en eksportregion, særskilt på bærekraftig høsting av våre felles naturresurser. Vi er Norges 

største og viktigste sjømatregion, tredje største energifylke, og en av Norges viktigste 

mineralregioner og vi har mangfoldig storslåtte naturkvaliteter. Regionen består av et mangfoldig 

næringsliv med høy verdiskaping, med store ringvirkninger til lokalsamfunnene og vi sysselsetter og 

bidrar til attraktiv bosetting fra kyst til innland. En nedleggelse av linjer på våre videregående skoler i 

distriktene vil ikke bidra til videre vekst i lokalsamfunnene, men kan være en pådriver til fraflytting. Vi 

ser av tabellen ovenfor at framskrivningen av 16-åringer i Salten vil ha en positiv utvikling i perioden 

vi nå går inn i. Det er en økning fra dagens antall og bør være et klart og tydelig signal på at vi ikke 

skal legge ned linjer i den nye strukturen, men heller opprettholde og etablere nye og attraktive 

tilbud i regionen vår som svarer til næringslivets behov.  



Stabilitet og forutsigbarhet i studietilbud og utdanningsløp er viktig for elevene og befolkningen for 

øvrig men også for næringslivet.  

Vi trenger flere med høyere utdanning, både i byene og i distriktene. Det er derfor viktig at vi 

opprettholder studiespesialisering og legger til rette for høyere utdanning. Vi ser at over 70 % av de 

som tar høyere utdanning blir igjen i regionen. Dersom elevene må flytte for å ta utdanningen sin er 

det større sjanse for at de ikke kommer tilbake. Og vi trenger attraktive skoletilbud for eksempel 

yrkesfag med mer som samsvarer med næringslivets behov.  

Steigenmodellen – studiespesialisering i Steigen 

Forslagene som er kommet fra NFK om nedleggelse av studiespesialisering eller begrensninger av 

Steigenmodellen til prioriterte lærefag er svært bekymringsfullt. Steigen er en av få kommuner i 

Salten og Nordland som kan vise til befolkningsvekst og da må vi også legge til rette med attraktive 

tilbud til ungdommen. Næringslivet i Steigen er avhengig av å få tilført arbeidskraft og de har vært 

flinke til å ta inn elever og gitt dem et utdanningsløp som også har ført til at de blir værende i 

distriktet. Vi fraråder at tilbudet legges ned slik foreslått.  

Dersom studiespesialisering i Steigen legges ned vil dette få store konsekvenser for de elevene som 

ønsker å ta utdanningen sin gjennom Steigenmodellen. Det vil være svært vanskelig å gjennomføre 

dersom fellesfagene flyttes flere timers kjøring unna arbeidsstedet til elevene. Skal vi få tilgang til 

kompetanse i fremtiden, er det kritisk å få på plass en skolestruktur som ivaretar nærheten til 

skolene i regionen. 

IKT-servicefag Fauske 

IT- og teknologinæringen i Bodø er stor og næringen omsetter for godt over en milliard kroner årlig, 

og nærmer seg 1 000 ansatte. Her er det stort behov og etterspørsel etter arbeidskraft. Å legge ned 

IKT-servicefag vil være negativt for næringslivets kompetansebehov, spesielt i lys av utviklingen innen 

teknologi og behovet for kompetansekraft med økt digital- og datakunnskap. Med dagens 

teknologiske utvikling vil behovet for arbeidskraft med kompetanse innenfor IT være økende, ikke 

bare i IT- og teknologinæringen men også andre næringer og offentlig sektor vil ha behov for denne 

type kompetansen i framtiden.    
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