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Vurdering av eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre
Bakgrunn
I møtet i Utdanningsutvalet 13.11.17 blei det bestilt ei sak om eit tilbod innan blått
naturbruk på Nordmøre. Saka skulle vere ferdig før arbeidet med skolebruksplanen
2019/ 2022 starta opp.
Alle skolane på Nordmøre blei bedne om å signalisere interesse. Tingvoll vgs og
Kristiansund vgs ga tilbakemelding om at dei ville sende ein søknad.
Det er gjennomført eit møte om ein eventuell utdanningskonsesjon for oppdrettfisk
lokaliset til Nordmøre. Dette arbeidet vert eventuelt tatt opp igjen etter at det er
gjort vedtak i saka i Utdanningsutvalet.
Referat frå møtet er lagt ved.
Søknad frå Kristiansund vgs
Kristiansund vgs ønsker i søknad datert 4.1.18 å tilby blått naturbruk ved skolen
med Vg1 naturbruk og både Vg2 akvakultur og Vg2 fiske og fangst. Skolen skriv
det er naturleg at også Nordmørsregionen har eit tilbod innan naturbruk.
Skolen skriv vidare at det er eit arbeid i gang med å skaffe høvelege
undervisningslokalar og at skolen har god tilgang til lærarkrefter med kompetanse
innan naturbruk.
Skolen skriv at ved å tilby naturbruk vil dei mest sannsynleg rekruttere elevar som
i utgangspunktet ville valt andre tilbod ved Kristiansund vgs. Det er difor naturleg
at ei etablering av eit naturbrukstilbod gjer at kapasiteten på andre utdanningsløp
med mange parallellar t.d. Vg1 teknikk og industriell produksjon, vert redusert
tilsvarande.
Skolen dreg og fram at eit tilbod innan naturbruk kan styrke samarbeidet med
fagskolen og Campus Kristiansund.
Heile søknaden frå Kristiansund vgs ligg ved saka.
Søknad frå Tingvoll vgs
Tingvoll vgs ønsker i søknad datert 30.1.18 å tilby blått naturbruk ved skolen med
Vg1 naturbruk og Vg2 akvakultur. Skolen skriv at Tingvoll vgs si plassering midt i
regionen kan rekruttere elevar frå heile Nordmøre. I søknaden er det lista opp ulike
anlegg innanfor akvakultur i området. I tillegg skriv skolen at det er lokalisert
relevante forskingsmiljø i kommunen og at det ligg til rette for varierte
praksisplassar.

Skolen skriv om ei vilje til omstilling og at eit slikt tilbod kan styrke skolen etter å
ha mista mellom anna småskaltilboda ved skolen. Det er lagt ved intensjonsavtalar
frå aktuelle samarbeidspartnarar.
Skolen ser ikkje for seg å ta ut andre tilbod ved skolen for å gje plass til Vg1
naturbruk og Vg2 akvakultur. Skolen ønsker ikkje å tilby Vg2 fiske og fangst.
Heile søknaden frå Tingvoll vgs ligg ved saka.
Kort om tilbodet ved Fræna vgs:
I skoleåret 17/18 er det ved Fræna vgs 19 elevar på Vg1 naturbruk, 7 elever på
Vg2 akvakultur og 12 elevar på Vg2 fiske og fangst.
Det er vedteke ei framdriftsplan (U- 32/16) for nybygg ved tilbodet ved Fræna vgs
med start hausten 2018 og med planlagt ferdigstilling i løpet av 2019.
Skolen disponerer eigen fiskebåt til bruk i undervisninga.
Fræna vgs vart invitert til å kome med synspunkt til saka:
Fræna vgs skriv at å etablere eit tilbod innan blått naturbruk på Nordmøre er
uheldig og skolen meiner næringa er skeptisk til å tilby fleire læreplassar enn slik
elevkapasiteten er i dag. Dette gjeld spesielt læreplassar innan fiske og fangst.
Skolen skriv at ved eit auka behov frå næringa, kan skolen ta i mot fleire elevar på
ein kostnadseffektiv måte. Skolen skriv vidare at fagmiljøet som er bygd opp ved
skolen, kan bli svekka ved eit svakare elevgrunnlag.
Skolen skriv vidare at lokaliteter og plassering er suksessfaktorar for tilbodet.
Skolen har eigen båt knytt til tilbodet.
Med planlagt utbygging, kan skolen auke kapasiteten ved alle blått naturbruktilboda ved skolen.
Skolen har eigen undervisningskonsesjon for oppdrett av laks og dette sikrar
praksisplassar og læreplassar for elevane på tilboda.
Heile uttalen frå Fræna vgs ligg ved.
Uttalar frå andre
Saka er ikkje sendt på høyring, men det er likevel kome inn nokre uttalar.
Fræna kommune, Fræna næringsforum og Molde næringsforum støttar i all
hovudsak Fræna vgs sine synspunkt.
Uttalane frå Fræna kommune, Fræna næringsforum og Molde næringsforum ligg
ved.
Marint kompetansesenter har kome med ein uttale og skriv at ein ikkje bør haste
fram ei avgjersle om å opprette eit nytt tilbod i blått naturbruk i Kristiansund. Då vil
ein risikera at ein ikkje greier å rekruttere elevar til både eksisterande tilbod i
Fræna og eit eventuelt nytt tilbod. Meir om uttalen frå Marint kompetansesenter
under elevgrunnlag og tilgang på læreplassar.
Heile uttalen frå Marint kompetansesenter er ligg ved.
Smølen handelskompani meiner at det er behov for tilbodet og ber om at det vert
plassert i Kristiansund.
Heile uttalen frå Smølen handelskompani ligg ved.
Kristiansund og Nordmøre næringsforum skriv et det behov for eit tilbod innan blått
naturbruk på Nordmøre.
Heile uttalen frå Kristiansund og Nordmøre næringsforum ligg ved.
Elevgrunnlag og tilgang på læreplassar
Kristiansund vgs har gjort ein enkel spørjeundersøking hos elevane som går på Vg1
Teknikk og industriell produksjon og Vg1 elektro. 18 av elevane på TIP og 7 elevar
på elektro svarar at dei hadde valt eit tilbod innan naturbruk om det hadde vore eit
slikt ved Kristiansund vgs. Desse elevane kjem i hovudsak frå ytre nordre

Nordmøre.
(Tala frå undersøkinga ligg i søknaden frå Kristiansund vgs)
Søkartala til blått naturbruk ved Fræna vgs for 2017/18 var 54 primærsøkarar til 21
plassar på Vg1 naturbruk, 21 primærsøkarar til 12 plassar på Vg2 fiske og fangst
og 9 primærsøkarar til 7 plassar på Vg2 akvakultur.
Etter inntaket i 2017 fordeler elevane seg slik geografisk:
Om ein reknar elevane frå Eide til Romsdalsregionen er tala for elevar frå Nordmøre
slik: Vg1 naturbruk – 4 elevar (2 frå Kristiansund, 1 frå Aure og 1 frå Gjemnes),
Vg2 akvakultur- 2 elevar (1 frå Kristiansund og 1 frå Smøla), Vg2 fiske og fangst –
2 elevar (Begge frå Averøy).
Søkartale til skoleåret 2018/19 til blått naturbruk ved Fræna vgs viser 60
primærsøkarar til 21 plassar på Vg1 naturbruk, 16 primærsøkarar til 12 plassar på
Vg2 fiske og fangst og 12 primærsøkarar til 7 plassar på Vg2 akvakultur.
På Vg1 naturbruk er 10 av søkarane frå kommunar på Nordmøre. (1 frå Gjemnes, 1
frå Averøy, 1 frå Sunndal, 4 frå Smøla og 3 frå Kristiansund) På vg2 akvakultur er
det 6 søkarar (1 frå Gjemnes, 3 frå Smøla og 2 frå Kristiansund) og på Vg2 fiske og
fangst er det 3 søkarar frå Nordmøre (2 frå Aure og 1 frå Kristiansund.)
Marint kompetansesenter skriv i sin uttale om tilgangen på læreplassar i fiske og
fangst og akvakultur på Nordmøre. Dei meiner at tilbodet på Vg2 fiske og fangst er
tilstrekkeleg og at det vil vere vanskeleg å få nok læreplassar om tilbodet vert
utvida.
Dei skriv vidare at ser ut til å vere eit underskot på lærlingar i akvakultur nordover i
fylket og at i alle fall deler av næringa ser positivt på ei etablering i Kristiansund.
Heile uttalen frå Marint kompetansesenter er ligg ved.
Elevtalsutviklinga på Nordmøre
Elevtalsutviklinga på Nordmøre viser at ein nedgang i perioden 2018- 2024 frå
nesten 700 elevar til om lag 630 elever med unntak av skoleåret 19/20 da talet er
om lag 680. Det meste av nedgangen er på indre Nordmøre, men det er og berekna
ein nedgang i Kristiansund.
Ei etablering av eit tilbod innan blått naturbruk vil kunne føre til at kapasiteten på
andre tilbod må justerast tilsvarande.
Økonomi
Om tilbodet blir lagt til Kristiansund vgs og at ein ved opprettinga av tilbodet gjer ei
kapasitetsjustering ved å redusere på eit anna yrkesfagstilbod, vil ikkje dette føre
til vestlege auka kostnader for skolen. I tillegg kjem kostnader knytt til båt, lokalar
og nødvendig utstyr.
Om ein vel å legge tilbodet til Tingvoll og det ikkje vert gjort tilsvarande
kapasitetsjusteringar, vil det koste ein ekstra klasseressurs. I tillegg kjem
etableringskostnader som for Kristiansund vgs.
Det er ikkje gjort noko overslag om kva kostnadane knytt til båt, lokalar og
nødvendig utstyr blir, men sak U-79/16 om byggeprogrammet for Fræna vgsmarine fag seier noko om behova ved ei etablering av eit nytt naturbrukstilbod.
Ved ei rein økonomisk vurdering, ville ei betre kapasitetsutnytting ved Fræna vgs
vore den beste løysinga.
Det er ikkje lagt avgjerande vekt på dette i vurderinga i saka.

Vurdering
Fylkesutdanningssjefen vurderer det slik at det er mogleg å rekruttere elevar til
blått naturbruk på Nordmøre. Det kan sjå ut som potensialet er størst på ytre og
nordre del av Nordmøre og på Vg2 akvakultur, medan det er større usikkerheit
knytt til om det er mogleg å få på plass fleire læreplassar innan Vg2 fiske og fangst.
Tilbakemeldingane frå næringa støttar i hovudsak ei slik vurdering.
I vurderinga har fylkesutdanningssjefen også lagt vekt på moglegheitene for
utvikling av eit samarbeid innan fagfeltet mellom skolen, fagskolen i Kristiansund,
Høgskolesenteret i Kristiansund og Campus Kristiansund.
Fagskolen i Kristiansund søkte 1. mars NOKUT om å starte eit tilbod innan
havromsteknologi hausten 2019. Faget har tenkt å ha følgande fordypningar:
Marin teknikk, marine konstruksjonar
Handlar om konstruksjon, bygging og vedlikehald av marine konstruksjonar.
Havbruk og fiske
Handlar om biologiske, tekniske, driftsmessige og organisatoriske kunnskap
innan havbruk og fiskeri.
Høgskolesenteret køyrer også beslekta tilbod i dag. Dette kan til saman gi eit breitt
og samanhengande tilbod på vidaregåande og på tertiærnivå i Kristiansund. Det
sistnemnte, altså tertiærnivået, på sikt lokalisert ved Campus Kristiansund. Ein kan
også spele på dei forskingsmiljøa som blir knytt opp mot Campus, til dømes
Møreforsking.
Det som talar i mot ei etablering av eit tilbod med blått naturbruk på Nordmøre er
om det er bærekraftig med eit tilbod både på Fræna vgs og eit nytt tilbod på
Nordmøre.
Det er dei siste åra lagt ned store ressursar både fagleg og økonomisk for å gjere
tilbodet ved Fræna vgs godt.
Søkinga til naturbruk har vore aukande dei siste åra, spesielt til vg1 og Vg2 fiske og
fangst. Søkinga til Vg2 akvakultur har vore dårligare. Slik kan det vere ein risiko for
at eit auka tilbod nord for Romsdalsfjorden, kan resultere i ei svekking av tilbodet
ved Fræna vgs og at ein samla sett får eit dårligare tilbod i Romsdal og på
Nordmøre.
Et alternativ som er vurdert er at Vg1-tilbodet innan naturbruk fortsatt blir plassert
ved Fræna vgs og at kapasiteten vert auka. I tillegg til tilboda ved Fræna vgs kunne
ein skole på Nordmøre fått eit tilbod på Vg2 akvakultur. Eit slikt alternativ ville
likevel ikkje vere eit godt tilbod på Vg1 for å rekruttere elevar frå ytre og nordre
delen av Nordmøre.
Det er og ei utfordring å få på plass nødvendige lokalar, utstyr og forpliktande
avtalar om læreplassar tidsnok og at arbeidet med ein utdanningskonsesjon er
kome tilstrekkeleg langt, slik at ein oppstart i 2019 er praktisk mogleg.
Dette må vere i orden før skolebruksplanen blir behandla i utdanningsutvalet
hausten 2018.
Etter ei samla vurdering meiner fylkesutdanningssjefen at det er grunnlag for å
forsøke å etablere eit tilbod innan blått naturbruk lokalisert til Nordmøre. Eit tilbod
burde hatt både fiske og fangst og akvakultur på Vg2-nivå. Tilbodet ville då
rekruttere breiare og vore meir robust.
Usikkerheita knytt til læreplassar innan fiske og fangst gjer at
fylkesutdanningssjefen likevel berre foreslår å starte eit tilbod på Vg1 naturbruk og
Vg2 akvakultur.
Elevane som ønsker Vg2 fiske og fangst må søke eksisterande tilbod i fylket.

Plassering av tilbodet
Kristiansund vgs har erfaring med tilbodet før og kan slik få mindre utfordringar
med etablere tilbodet på nytt.
Kristiansund vgs har og noko meir konkrete planer om lokalisering. Kristiansund er
og nærare dei større aktørane i næringa og kan slik gjere det lettare å skaffe
elevane læreplassar, spesielt gjeld dette akvakultur.
Samarbeidet med fagskolen og Kristiansund campus dreg og i same retning.
Tingvoll vgs har intensjonsavtalar med fleire næringsaktørar innan akvakultur og
har aktuelle forskingsinstitusjonar plassert i kommunen og nabokommunar.
Tingvoll har i fleire år hatt låge søkartal til tilboda ved skolen. Erfaringane med at
avstand til tilboda veg tungt når elevane vel utdanningsprogram, gjer at
fylkesutdanningssjefen er usikker på rekrutteringa til eit tilbod ved ei plassering ved
Tingvoll vgs.
Fylkesutdanningssjefen foreslår difor at eit eventuelt tilbod vert plassert i ved
Kristiansund vgs.
Forslag til vedtak:
Eit tilbod om blått naturbruk ved Kristiansund vgs blir lagt inn i skolebruksplanen
tidlegast frå 2019- 2022. Ein set som vilkår at skolen, i god tid før tilbodet blir
oppretta, har fått på plass avtale om leige av nødvendig undervisningslokale, båt
og anna utstyr. Avtale med næringa om læreplassar må også vere på plass.
Kapasiteten blir sett til 0,5 klasse Vg1 naturbruk med 14 elevplassar. Tilbodet blir
utvida med 0,25 klasse Vg2 akvakultur med 8 elevplassar året etter Vg1 –tilbodet
er etablert.
Klasse- og elevtal kan justerast når søkinga ligg føre.
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