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Innspill til arbeidet med Skolebruksplan Trøndelag 
 

Vi viser til FT-SAK 95/18 og pågående arbeid med Skolebruksplan for Trøndelag. Orkdal VGS og Meldal VGS 

er ikke direkte en del av vedtaket i saken, men trekkes inn i den delen av saken som omhandler Melhus 

VGS.  

 

Vi understreker at Orkland og Skaun er i sterk vekst. SSB sine prognoser viser samlet høyere 

befolkningsvekst i vår region enn i Trondheim fram mot 2040. (Meldal 12,2%, Orkdal 15,7%, Skaun 58,1%, 

Trondheim 14,0% -  kilde: trondelagfylke.no/faktafredag).  

 

I tillegg til befolkningssammensetningen i fylket, bør utviklingen av de videregående skolene også ses i 

sammenheng med næringsutvikling og arbeidsplasser. Næringslivet trenger arbeidskraft, skoleelevene 

trenger læreplasser. Dette taler for at skoler som ligger i regioner med stort arbeidskraftbehov og hvor en 

evner å finne læreplasser for elevene,  bør øke sin kapasitet. Orkland kommune vil bli en av de største 

kommunene i Trøndelag i antall arbeidsplasser (ca. 9000). Det skjer i disse dager mange spennende 

nyetableringer, i sær på Orkanger. Næringslivet vil ha stort behov for at det utdannes faglært arbeidskraft i 

vår region i tiden framover, og mange innbyggere fra våre nabokommuner vil finne arbeid nettopp hos oss.   

 

Vi slutter oss derfor til høringsuttalelsen som Orkdal VGS og Meldal VGS har sendt inn til det pågående 

arbeidet. Særlig med henblikk på utviklingen av næringslivet i vår region mener vi det er naturlig at 

elevtallsveksten i Skaun i stor grad ses i sammenheng med utvikling av Meldal og Orkdal VGS. Vi støtter 

også skolenes uttalelse om at tilbudsstrukturen i Melhus, Gauldal, Orkdal og Meldal må ses i sammenheng.  
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