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Bakgrunn 

Fylkestinget fattet i fylkestingssak 67/21 vedtak om tilbudsstruktur for videregående skole 

som skal lyses ut i januar 2022. I fylkestingets behandling ble 8 tilbud tatt ut, i forhold til det 

som var innstilling fra Hovedutvalg for utdanning, deriblant Vg1 Service, salg og reiseliv og 

Vg2 Salg og reiseliv ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole. Mye av begrunnelsen for 

dette var at det angivelig er for få læreplasser til å forsvare et tilbud innen Service, salg og 

reiseliv ved Nord-Gudbrandsdal vgs. I Hovedutvalg for utdanning ble det opplyst at det da 

kun var 3 lærlinger innen reiselivsfag i hele Innlandet, noe som nok har blitt tolket som at da 

er behovet for læreplasser heller ikke så stort, ei heller i Nord-Gudbrandsdal. Situasjonen er 

imidlertid slik at det i Nord-Gudbrandsdalsregionen er mange bedrifter som er godkjente for å 

ta inn lærlinger innen reiselivsfaget, og det har i lengre tid vært et udekket behov for lærlinger 

innen dette faget. Mye kan derfor tyde på at vedtaket om ikke å utlyse Service, salg og 

reiseliv ved Nord-Gudbrandsdal vgs ble fattet på sviktende premisser, og at det derfor er god 

grunn til å gjøre om vedtaket.   

Denne høsten har det også vært 17 ungdomsskoleelever som har hospitert på Service, salg 

og reiseliv ved Nord-Gudbrandsdal vgs. Dette er nok et resultat av rekrutteringskampanje og 

mobilisering både fra skolen, opplæringskontoret og reiselivet i regionen. I 2020 vedtok 

fylkestinget Innlandsstrategien hvor nettopp reiselivet er framhevet som en av fire næringer 

hvor Innlandet har sine fortrinn, og Nord-Gudbrandsdalsregionen er en av våre fremste 

reiselivsregioner.  

For at Innlandet fylkeskommune skal utføre sitt samfunnsoppdrag, bør det derfor ut fra en 

total vurdering fremmes forslag om at Vg1 Service, salg og reiseliv og Vg2 Salg og reiseliv 

likevel skal utlyses som tilbud ved Nord-Gudbrandsdal vgs. Læreplassene innen reiselivsfag 

i Nord-Gudbrandsdal bør så langt råd er fylles opp med lærlinger fra eget område, da det 

ikke kan være god framtidsrettet strategi at disse viktige læreplassene skal imøtekommes 

med usikker tilgang fra fjerne områder.  

 

Forslag til vedtak: 

Tilbudsstruktur for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune skoleåret 2022-2023, 

vedtatt i fylkestingssak 67/21, suppleres med følgende tilbud: 

Vg1 Service, salg og reiseliv og Vg2 Salg og reiseliv ved Nord-Gudbrandsdal videregående 

skole. 

 

 


