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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

252/20 Formannskapet 13.10.2020 

 

HØRING - DET VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGSTILBUDET 2021-2022  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya formannskap støtter Ordførerens høringssvar vedr det videregående opplæringstilbudet fra 2021 – 

2022 ved Guri Kunna VGS.  

 

 

Vedlegg: 

 

SVAR - HØRING: DET VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGSTILBUDET 2021-2022 VED GURI KUNNA VGS 

 

Saksopplysninger:   

 

Fylkesdirektør for Utdanning i Trøndelag fylkeskommune har invitert kommunene til høring vedrørende det 

videregående opplæringstilbudet fra skoleåret 2021/22. I oversendelsesskrivet skriver fylkesdirektøren at det skal 

være en overenstemmelse mellom arbeidslivets behov, elevenes ønsker, elevgrunnlaget og skolens tilbud, og at 

dette med tilhørende økonomiske rammer er noe av kunnskapsgrunnlaget som ligger som grunnlag i planlegging 

og justeringen av tilbudsstruktur og kapasitetsfastsettelse. Videre henviser fylkesrådmannen til 

befolkningsutvikling for aldersgruppen 16-18-åringer, samt de økonomiske rammene for fylkeskommunen i årene 

framover. 

 

Fylkesdirektørens forslag til tilbudsstruktur for Guri Kunna fra skoleåret 2021/22 er beskrevet under. Kapasitet 

på de ulike tilbudene fastsettes på et senere tidspunkt. Kapasiteten på naturbruk er tidligere vedtatt økt i tråd med 

kompetansebehov i arbeidslivet.  

 

Guri Kunnas Vg2-tilbud har over tid hatt lave søkertall og sammen med de økonomiske rammene gir dette 

utfordringer for skolen. Restaurant og matfag og salg- og servicefag har spesielt hatt lave søkertall.  

 

Fylkesrådmannen foreslår å ta ut Vg1 Salg, service og reiseliv, samt Vg2 Salg og reiseliv av skolens 

tilbudsstruktur.  

 

Fylkesdirektøren ønsker innspill på hva næringslivets behov er i forhold til tilbud om Vg2 Kokk og servitør 

og/eller Vg2 Kjøtt og næringsmiddelindustri. (Det siste programområdet fører til bl.a. Vg3 Sjømatfag).  

 

Videre ønsker fylkesdirektøren tilbakemelding på i hvilken grad næringslivet i regionen er i stand til å ta ansvaret 

for en større del av opplæringa innen den fagspesifikke opplæringa (jamfør modell for bedriftsnært yrkesfag - 

BYF), tidlige omtalt som «småskala yrkesfag». Modellen vil innebære et tett samarbeid mellom skole og bedrift 

der bedriftene må ta en stor del av ansvaret for den fagspesifikke opplæringa.  

 

Fylkesrådmannen ønsker tilbakemelding på:  

• Aktuelle lærefag/ sluttkompetanser der skoler og bedrifter samarbeider om et 

opplæringstilbud for å dekke en etterspørsel i arbeidslivet. Det tas forbehold om at BYF-

tilbudene vedtas i politisk sak i november 2020.  
 



Saknr: 252/20 

Høringsfristen for ovennevnte er for kommunene satt til 23. oktober. I tillegg opplyses det at samarbeidsutvalget 

(SU) for Guri Kunna skal ha denne saken opp til behandling i møte 19. oktober då. 

 

De nye tilbudene ved Guri Kunna på Vg2 er merket GRØNT i tabellene nedenfor. 

 
 



Saknr: 252/20 

Vurdering: 

Ordføreren skriver følgende til Frøyas næringsliv i forbindelse med å innhente deres fremtidig behov for faglært 

arbeidskraft: 

 

«Det er avgjørende for våre reiselivsbedrifter i øy-regionene at dagens tilbud opprettholdes hva gjelder 

studieretningen kokk og servitør. Vi har hoteller, restauranter og storhusholdningsinstitusjoner som ligger i 

fremste rekke når det gjelder kvalitet og tilbud av våre kortreiste råvarer. Dessuten vil dagens tilbud på Vg1 

Restaurant- og matfag understøtte Vg2 studiet Kokk – servitørfag og kjøttfag og næringsmiddelfag og ikke minst 

Vg3 Sjømatfag.  

 

Likeledes er det avgjørende viktig at dagens studie når det gjelder salg, service og reiseliv også opprettholdes. 

Øy-regionen vår er en av Norges mest spennende opplevelsedestinasjon og det at historien, servicetilbudet og 

vertskapsrollen bekles av våre egne ungdommer forsterker denne opplevelsen.»  

 

Frøya næringslivs tilbakemelding på ordførerens anmodning vedrørende deres behovet for faglært arbeidskraft 

fra relevante bedrifter er entydige: 

 

• Skal næringene i øyregionen ha vekst og utvikling er det avgjørende å ha faglært arbeidskraft.  

• Det påpekes at slakteri- og foredlingsanlegg har et stort behov for arbeidskraft og det jobbes aktivt for å 

bli attraktive arbeidsplasser for norsk ungdom.  

• Næringen påpeker at slik situasjonen er nå, rekrutteres det mange ufaglærte innenfor 

foredlingsindustrien fra land innenfor EU/EØS og det er ønskelig at man i større grad kan rekruttere 

norsk, lokal ungdom med fagutdanning. 

 

Videre påpektes øyregionens store befolkningsvekst. I Fylkesmannens budsjettorientering ifb med statsbudsjettet 

for 2021 ligger forventet befolkningsvekst i perioden 2020 – 2050 for henholdsvis Hitra og Frøya kommuner 

med 19,5% og 21,1%. En vekst som ligger i toppen av fylket i henhold til SSBs befolkningsprognose. 

 

For Frøya kommune er også elevtallsøkingen for perioden 2020 – 2044 for alderen 6 til 15 år meget god. SSB 

skriver at med høy vekst vil elevtallsøkningen for aldersgruppen være på hele 242 elever i 2044 – dvs en vekst på 

46,5 %.    

 

Evaluering av Guri Kunna 

 

I høringssvaret vil det avslutningsvis bli presisert at Frøya kommunestyret ber om at det iverksetter en uavhengig 

evaluering av Guri Kunna videregående skole etter sammenslåingen, og av den nye organiseringen av felles 

skoletilbud. Dette bl.a. grunnet bekymring for lave søkertall til studiespesialisering. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

253/20 Formannskapet 13.10.2020 

 

EKSTRABEVILGNING FROAN KAPELL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet bevilger 60 000 kr til Froan kapell for nye kobberplater på tårnet fra reserverte 

tilleggsbevilgninger 

 

Saldo på reserverte tilleggsbevilgninger er pr 12.10.20 235 000 kr. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om ekstrabevilgning fra Frøya sokn 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kirkeverge fikk telefon fra entreprenør Ole Th. Sandvik om at kobber-plater på Froan kapell på Sauøya er revnet. 

Disse trenger utbedring omgående da de ikke vil tåle høststormer som kan komme i nær fremtid. 

  

Til dette trengs det blikkenslager, lift og 6-hjuling, båt. 

 

Blikkenslager må først utover til kapellet og se på skadene og ta mål av platene. Da må utstyret være på plass. 

Deretter tilbake til Frøya/Hitra for å lage nye plater før han må utover å sette de opp. Lift og 6-hjuling må stå på 

Sauøya i mellomtiden. 

 

Vurdering: 

 

I tråd med ønske fra kirkevergen og kommestyrets representant i kirkelig fellesråd fremmes søknad om dekking 

av dette fra reserverte tilleggsbevilgninger.  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: A40 &13  

Arkivsaksnr.: 20/2061    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

HØRING - DET VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGSTILBUDET 2021-2022  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya formannskap støtter Ordførerens høringssvar vedr det videregående opplæringstilbudet 

fra 2021 – 2022 ved Guri Kunna VGS.  

 

 

Vedlegg: 

SVAR - HØRING: DET VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGSTILBUDET 2021-2022 VED 

GURI KUNNA VGS 

 

Saksopplysninger:   

Fylkesdirektør for Utdanning i Trøndelag fylkeskommune har invitert kommunene til høring 

vedrørende det videregående opplæringstilbudet fra skoleåret 2021/22. I oversendelsesskrivet 

skriver fylkesdirektøren at det skal være en overenstemmelse mellom arbeidslivets behov, 

elevenes ønsker, elevgrunnlaget og skolens tilbud, og at dette med tilhørende økonomiske 

rammer er noe av kunnskapsgrunnlaget som ligger som grunnlag i planlegging og justeringen 

av tilbudsstruktur og kapasitetsfastsettelse. Videre henviser fylkesrådmannen til 

befolkningsutvikling for aldersgruppen 16-18-åringer, samt de økonomiske rammene for 

fylkeskommunen i årene framover. 

 

Fylkesdirektørens forslag til tilbudsstruktur for Guri Kunna fra skoleåret 2021/22 er beskrevet 

under. Kapasitet på de ulike tilbudene fastsettes på et senere tidspunkt. Kapasiteten på 

naturbruk er tidligere vedtatt økt i tråd med kompetansebehov i arbeidslivet.  

 

Guri Kunnas Vg2-tilbud har over tid hatt lave søkertall og sammen med de økonomiske 

rammene gir dette utfordringer for skolen. Restaurant og matfag og salg- og servicefag har 

spesielt hatt lave søkertall.  

 

Fylkesrådmannen foreslår å ta ut Vg1 Salg, service og reiseliv, samt Vg2 Salg og reiseliv 

av skolens tilbudsstruktur.  

 

Fylkesdirektøren ønsker innspill på hva næringslivets behov er i forhold til tilbud om Vg2 

Kokk og servitør og/eller Vg2 Kjøtt og næringsmiddelindustri. (Det siste programområdet 

fører til bl.a. Vg3 Sjømatfag).  

 

Videre ønsker fylkesdirektøren tilbakemelding på i hvilken grad næringslivet i regionen er i 

stand til å ta ansvaret for en større del av opplæringa innen den fagspesifikke opplæringa 



(jamfør modell for bedriftsnært yrkesfag - BYF), tidlige omtalt som «småskala yrkesfag». 

Modellen vil innebære et tett samarbeid mellom skole og bedrift der bedriftene må ta en stor 

del av ansvaret for den fagspesifikke opplæringa.  

 

Fylkesrådmannen ønsker tilbakemelding på:  

 Aktuelle lærefag/ sluttkompetanser der skoler og bedrifter samarbeider om et opplæringstilbud 

for å dekke en etterspørsel i arbeidslivet. Det tas forbehold om at BYF-tilbudene vedtas i 

politisk sak i november 2020.  

 

Høringsfristen for ovennevnte er for kommunene satt til 23. oktober. I tillegg opplyses det at 

samarbeidsutvalget (SU) for Guri Kunna skal ha denne saken opp til behandling i møte 19. 

oktober då. 

 

De nye tilbudene ved Guri Kunna på Vg2 er merket GRØNT i tabellene nedenfor. 

 
 



Vurdering: 

Ordføreren skriver følgende til Frøyas næringsliv i forbindelse med å innhente deres fremtidig 

behov for faglært arbeidskraft: 

 

«Det er avgjørende for våre reiselivsbedrifter i øy-regionene at dagens tilbud opprettholdes 

hva gjelder studieretningen kokk og servitør. Vi har hoteller, restauranter og 

storhusholdningsinstitusjoner som ligger i fremste rekke når det gjelder kvalitet og tilbud av 

våre kortreiste råvarer. Dessuten vil dagens tilbud på Vg1 Restaurant- og matfag understøtte 

Vg2 studiet Kokk – servitørfag og kjøttfag og næringsmiddelfag og ikke minst Vg3 

Sjømatfag.  

 

Likeledes er det avgjørende viktig at dagens studie når det gjelder salg, service og reiseliv 

også opprettholdes. Øy-regionen vår er en av Norges mest spennende opplevelsedestinasjon 

og det at historien, servicetilbudet og vertskapsrollen bekles av våre egne ungdommer 

forsterker denne opplevelsen.»  

 

Frøya næringslivs tilbakemelding på ordførerens anmodning vedrørende deres behovet for 

faglært arbeidskraft fra relevante bedrifter er entydige: 

 

 Skal næringene i øyregionen ha vekst og utvikling er det avgjørende å ha faglært 

arbeidskraft.  

 Det påpekes at slakteri- og foredlingsanlegg har et stort behov for arbeidskraft og det 

jobbes aktivt for å bli attraktive arbeidsplasser for norsk ungdom.  

 Næringen påpeker at slik situasjonen er nå, rekrutteres det mange ufaglærte innenfor 

foredlingsindustrien fra land innenfor EU/EØS og det er ønskelig at man i større grad 

kan rekruttere norsk, lokal ungdom med fagutdanning. 

 

Videre påpektes øyregionens store befolkningsvekst. I Fylkesmannens budsjettorientering ifb 

med statsbudsjettet for 2021 ligger forventet befolkningsvekst i perioden 2020 – 2050 for 

henholdsvis Hitra og Frøya kommuner med 19,5% og 21,1%. En vekst som ligger i toppen av 

fylket i henhold til SSBs befolkningsprognose. 

 

For Frøya kommune er også elevtallsøkingen for perioden 2020 – 2044 for alderen 6 til 15 år 

meget god. SSB skriver at med høy vekst vil elevtallsøkningen for aldersgruppen være på hele 

242 elever i 2044 – dvs en vekst på 46,5 %.    

 

Evaluering av Guri Kunna 

I høringssvaret vil det avslutningsvis bli presisert at Frøya kommunestyret ber om at det 

iverksetter en uavhengig evaluering av Guri Kunna videregående skole etter sammenslåingen, 

og av den nye organiseringen av felles skoletilbud. Dette bl.a. grunnet bekymring for lave 

søkertall til studiespesialisering. 
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SVAR - HØRING: DET VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGSTILBUDET 2021-2022 

VED GURI KUNNA VGS 
 

Frøya kommune har følgende kommentarer på ovennevnte høring: 

 

 

 Vi er svært positive til at det opprettes nye Vg2 tilbud – Elektro og datateknologi, 

Tømrer, Elenergi og ekom og ikke minst Kjøttfag og næringsmiddeltilbud.   

 

 Imidlertid er det er avgjørende for våre reiselivsbedrifter i øy-regionen at dagens 

tilbud opprettholdes hva gjelder studieretningen kokk og servitør. Vi har hoteller, 

restauranter og storhusholdningsinstitusjoner som ligger i fremste rekke når det 

gjelder kvalitet og tilbud av våre kortreiste råvarer. Dessuten vil dagens tilbud på 

Vg1 Restaurant- og matfag understøtte Vg2 studiet Kokk – servitørfag og kjøttfag 

og næringsmiddelfag og ikke minst Vg3 Sjømatfag.  

 

 Likeledes er det avgjørende viktig at dagens studie når det gjelder salg, service og 

reiseliv også opprettholdes. Øy-regionen vår er en av Norges mest spennende 

opplevelsedestinasjoner og det at historien, servicetilbudet og vertskapsrollen 

bekles av våre egne ungdommer forsterker denne opplevelsen.  

 

Videre påpektes øyregionens store befolkningsvekst. I Fylkesmannens budsjettorientering 

ifb med statsbudsjettet for 2021 ligger forventet befolkningsvekst i perioden 2020 – 2050 

for henholdsvis Hitra og Frøya kommuner med 19,5% og 21,1%. En vekst som ligger i 

toppen av fylket i henhold til SSBs befolkningsprognose. 

 

For Frøya kommune er også elevtallsøkingen for perioden 2020 – 2044 for alderen 6 til 15 

år meget god. SSB skriver at med høy vekst vil elevtallsøkningen for aldersgruppen være 

på hele 242 elever i 2044 – dvs en vekst på 46,5 % for aldersgruppen.    
 

I tillegg har kommunen innhentet informasjon vedrørende behovet for faglært arbeidskraft 

fra relevante bedrifter på Frøya. Tilbakemeldingene er entydige - skal næringene i 

øyregionen ha vekst og utvikling er det avgjørende å ha faglært arbeidskraft.  



Videre påpekes det fra våre slakteri- og foredlingsanlegg tilknyttet havbruksnæringen at 

det er et stort behov for arbeidskraft og det jobbes aktivt for å bli attraktive arbeidsplasser 

for norsk ungdom. Næringen påpeker at slik situasjonen er nå, rekrutteres det mange 

ufaglærte innenfor foredlingsindustrien fra land innenfor EU/EØS og det er ønskelig at 

man i større grad kan rekruttere norsk, lokal ungdom med fagutdanning. 
 

Avslutningsvis ber Frøya kommunestyret om at det iverksetter en uavhengig 

evaluering av Guri Kunna videregående skole etter sammenslåingen, og av den nye 

organiseringen av felles skoletilbudet. Dette bl.a. grunnet bekymring for lave 

søkertall til studiespesialisering. 
 

 

 

 
 

 

Med hilsen 
Frøya kommune 

 

Kristin Strømskag 
Ordfører 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  

Arkivsaksnr.: 20/2310    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

EKSTRABEVILGNING FROAN KAPELL  

 

Forslag til vedtak: 

Formannskapet bevilger 60 000 kr til Froan kapell for nye kobberplater på tårnet fra 

reserverte tilleggsbevilgninger 

 

Saldo på reserverte tilleggsbevilgninger er pr 12.10.20 235 000 kr. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om ekstrabevilgning fra Frøya sokn 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kirkeverge fikk telefon fra entreprenør Ole Th. Sandvik om at kobber-plater på Froan kapell 

på Sauøya er revnet. Disse trenger utbedring omgående da de ikke vil tåle høststormer som 

kan komme i nær fremtid. 

  

Til dette trengs det blikkenslager, lift og 6-hjuling, båt. 

 

Blikkenslager må først utover til kapellet og se på skadene og ta mål av platene. Da må 

utstyret være på plass. Deretter tilbake til Frøya/Hitra for å lage nye plater før han må utover 

å sette de opp. Lift og 6-hjuling må stå på Sauøya i mellomtiden. 

 

Vurdering: 

 

I tråd med ønske fra kirkevergen og kommestyrets representant i kirkelig fellesråd fremmes 

søknad om dekking av dette fra reserverte tilleggsbevilgninger.  

 

 

 



 
Bevilgninger Froan kapell 

 

Virksomhet: Frøya sokn 
Navn leder: Ranita Jørgensen 

 
 

Nåsituasjon 
Kirkeverge fikk telefon fra entreprenør Ole th. Sandvik om at kobber-plater på Froan kapell på 
Sauøya er revnet. Disse trenger utbedring omgående da de ikke vil tåle høststormer som kan 
komme i nær fremtid.  
Til dette trengs det blikkenslager, lift og 6-hjuling, båt. 
Blikkenslager må først utover til kapellet og se på skadene og ta mål av platene. Da må utstyret 
være på plass. Deretter tilbake til Frøya/Hitra for å lage nye plater før han må utover å sette de 
opp. Lift og 6-hjuling må stå på Sauøya i mellomtiden.  

 

 

Utfordringer 

 
 

 

 

Kostnadsoverslag driftstiltak i planperioden 

Navn på tiltak 2020    

Nye kobberplater på tårnet, Froan kapell 60.000    

     

 

Legg ved et oppdatert bilde fra virksomheten din 

Litt vanskelig se på bilde de skadene som er.  



 

 

Dato:  
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