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Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd (tidl. Regionrådet Trøndelag Sør) er et samarbeid 

mellom kommunene Midtre Gauldal, Røros, Holtålen, Melhus, Rennebu og Oppdal. Rådet ble 

etablert i 2017 med mål om å stimulere til økt bosetting og næringsutvikling i regionen. Gjennom 

vårt samarbeid med regionens næringsapparat har vi tatt en aktiv rolle i arbeidet med å styrke 

regionens profil som attraktivt reisemål og lokalmatsregion.  

 

 

UTTALELSE VEDR. VIDEREFØRING AV STUDIETILBUD «SALG, SERVICE OG REISELIV» I REGION 

TRØNDELAG SØR  

Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd er gjort kjent med at studietilbudet «Salg, Service 

og Reiseliv» ved Melhus og Oppdal vgs. settes på vent for studieåret 2022/2023. 

Studietilbudet er planlagt nedlagt ved Røros vgs. og er fra tidligere av nedlagt ved Gauldal 

vgs.  

Dersom studietilbudet «Salg Service og Reiseliv» enten legges ned eller settes på vent ved 
overnevnte Vgs. står region Trøndelag Sør igjen uten utdanningstilbud innen reiseliv på 
videregående skole. Dette er svært uheldig med tanke på at reiseliv og lokalmat er uttalte 
satsningsområder i region Trøndelag Sør, dette gjelder regionen som helhet og også hver 
enkelt kommune. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er en forutsetning for at regionens og 
kommunenes innsats for å styrke reiseliv- og lokalmatsnæringen i regionen lykkes.    
 
Styret i Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd viser til at det i regionen er god tilgang på 
lærlingeplasser innenfor fagretningene, noe som spiller positivt inn på elevenes motivasjon 
og mulighet til å gjennomføre studieløpet. Styret peker også på at tilgangen på 
lærlingeplasser reflekterer at det finnes reelle jobbmuligheter for regionens ungdom 
innenfor fagområdet. Styret fremhever videre at det er viktig at utdanningstilbudene ved 
regioners videregåendeskoler også gjenspeiler kompetansebehovet arbeidsgivere i regionen 
faktisk har.  
 
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råds satsinger innen reiseliv- og lokalmat 
 
Reiseliv- og lokalmatnæringen er prioriterte satsingsområder i Trøndelag Sørs strategi- og 
handlingsprogram for næringsutvikling "Verdiskapingsprogram for Trøndelag Sør 2019-
2022". Verdiskapingsprogrammet tar utgangpunkt i en forstudie utført av Nasjonalparken 
Næringshage, Rørosregionen Næringshage og Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
hvor reiseliv og lokalmat pekes ut som områder hvor regionen har naturlige fortrinn og stort 
utviklingspotensial.  
 



Verdiskapingsprogrammet, og samarbeidet med regionens næringsapparat utgjør 
hjørnesteinen i rådets arbeid for å tilrettelegge for, og styrke næringsutvikling i region 
Trøndelag Sør.  
 
I 2020 bevilget Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd kr 250 000,- til prosjekt for 
reiselivsnæringen over regionalt næringsfond i regionen i regi av overnevnte aktører, arbeid i 
prosjektet er utsatt grunnet Covid-19. Rådet har også bevilget kr 240 000,- til prosjekt for å 
styrke lokalmatsmiljøet i regionen, 140 000 av disse ble utbetalt i forbindelse med 
gjennomføring av desentralisert Trøndersk Matfestival i Melhus, Røros og Oppdal 2020. 
Tilbakemeldinger vitner om at arrangementene ble en suksess og at bidraget fra Trøndelag 
Sør ble avgjørende for at mindre produsenter fikk anledning til å stille ut og selge produkter 
på stand. Etter vedtak i styremøte 3.mai søker Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 
ytterligere kr 750 000,- i regionale utviklingsmidler for å forsterke arbeidet med lokalmat i 
forbindelse med at Trøndelag og Trondheim får status som Europeisk Gastronomiregion i 
2022. 
 
Rådet har videre sendt felles uttalelse hvor vi anmoder Trøndelag fylkeskommune om å 
bevilge midler til reiselivsnæringen i forkant av sommersesongen 2020.  
 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd ønsker at Trøndelag fylkeskommune hensyntar 
regionens og kommunens næringsstruktur og langsiktige satsing innen reiseliv- og lokalmat i 
planlegging av tilbudsstruktur ved regionens videregående skoler. Vi ønsker ikke å uttale oss 
om hvilket av tilbud som bør bevares, men ønsker å invitere Trøndelag fylkeskommune til 
konstruktiv dialog.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Mari Løvli Yri, Rådgiver 
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd 
 
 


