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Saksopplysninger 

Tana kommune fikk 30.07.2012 oversendt brev fra Finnmark fylkeskommune der 

fylkeskommunen sier opp avtalen med kommunene om Lokal opplæring i samarbeid med 

arbeidslivet (LOSA), dette med virkning fra og med 1.august 2013. 

 

Oppsigelsen har sin bakgrunn i vedtak i fylkestinget i sak 12/14 Fremtidig organisering av 

videregående opplæring i Finnmark, dette på møte 13.-14.juni 2012. 

I vedtaket derfra står det blant annet: 

 

”Dagens LOSA-tilbud omdefineres med økt bruk av alternative løp innen fagopplæringen og 

digitale tilbud.” 

.. 

”ALTERNATIVE VG1 TILBUD:  

Det skal bygges opp et elevsøkbart alternativ på VG1 der ungdom kan forberede seg til 

framtidig utdanning og yrke. Modellen bygger på overgangsprosjektet i NY GIV og tilbud i 

andre fylkeskommuner.  

Utdanningen skal være basert på tilbud i verksted der teori og praksis knyttes sammen.  

Elevene skal prøve ut ulike fagområder med tett oppfølging og veiledning av voksne. De gis 

undervisning i norsk, engelsk og matematikk, men de skal ikke gå opp til eksamen. 2.året er de 

ordinære søkere til videregående skoletilbud. Målgruppen er elever som står i fare for ikke å 

kunne fullføre. Elever, foreldre og kommunene og fylkeskommunen samarbeider tett om hver 

elev. Fremmedspråklige elever inkluderes i tilbudet.” 

..  



”DIGITAL STRUKTUR  

For å kunne gi både ungdom som ikke kan reise fra hjemmet, og voksne et studieforberedende 

tilbud der de bor, utvikles et digitalt tilbud. Tilbudet utvikles i samarbeid med kommunene og 

gjerne andre fylkeskommuner.” 

 

Det er mye som er uklart i fylkestingets vedtak, men det synes sikkert at LOSA-tilbudet vi har i 

dag, ikke får fortsette neste skoleår. I stedet kan det virke som det legges opp til et ekstra skoleår 

mellom avsluttet grunnskole og VG1 for å forberede elever på videregående skolegang. Det er 

ingen tvil om at LOSA i Tana har vært en suksess, og at det vil være svært synd for både elever, 

foresatte, næringsliv og lokalsamfunn om tilbudet avvikles. Det foreslås derfor at OKU lager 

følgende uttalelse til fylkestinget der det bes om at vedtaket omgjøres: 

 

 

”Tana kommune vil sterkt anmode fylkestinget til å omgjøre sitt vedtak i sak 12/14 Framtidig 

organisering av videregående opplæring i Finnmark, der dagens LOSA-tilbud avvikles.  

I samme vedtak settes det som mål for ny skolestruktur i videregående skole i Finnmark at en 

høyere andel elever skal fullføre videregående skoletilbud innenfor normert tid samt at 

utdanningstilbudet skal imøtekomme næringslivets etterspørsel og behov. Å legge ned LOSA 

samsvarer lite med disse målsettingene.  

 

Det må her nevnes at det nettopp var næringslivet i Tana som kjempet fram opprettelsen av 

LOSA-tilbudet i kommunen. Næringslivet i Tana uttrykte da at det var nødvendig med bedre 

kontakt med potentiell femtidig arbeidskraft. Dette ville være mye enklere dersom man hadde 

ungdom i ”riktig” alder i nærområdet. 

 

Elever på LOSA har mulighet til deltidsjobber og kontakt med bedriftene i ulike sammenhenger. 

For den langsiktige rekrutteringen av kompetanse er dette svært verdifullt. Tana 

næringsforening så det som svært alvorlig at arbeidsgivere tapte kompetanse og at næringslivet 

mistet konkurransekraft fordi ungdom valgte å etablere seg andre steder enn i 

Tana. Boligmarkedet mister leietakere. Familiene og ungdommen taper økonomisk. 

Handelsnæringen mister verdifull kjøpekraft osv. 

 

Det er ingen tvil om at utdanning er en av de viktigste enkeltfaktorene for å utvikle samfunnet. 

Ikke bare er selve opplæringen viktig, men også ringvirkningene av å ha tilbud kan være helt 

avgjørende for utviklingen i lokalsamfunnet. Lokalsamfunnet har et betydelig underskudd av 

ungdommer i aldersgruppen som tar videregående utdanning store deler av året. Dette oppleves 

som et stort ”tap” da disse ungdommene eller ville vært aktive bidragsytere i samfunnslivet 

lokalt. Med LOSA har vi i hvert fall muligheten til å beholde disse ungdommene et år til. 

 

Nærhet og tilgjengelighet er viktige prinsipper når det gjelder å få gjort noe med bortvalget av 

videregående opplæring blant Finnmark-ungdommer. Elevene må få bo hjemme så lenge som 

mulig. For Tana er det derfor viktig at LOSA-tilbudet blir beholdt og styrket. Tana hadde 

tidligere stort bortvalg blant våre borteboende elever i Kirkenes og Vadsø første året på 

yrkesfaglige studieretninger. Dette er nå blitt betydelig mindre. I tillegg er det store problemer 

med å skaffe studentboliger for elever som må flytte ut av kommunen. Dette har ført til at flere 

hvert år må si fra seg skoleplassen. Presset på boligmarkedet vil bli enda større når LOSA-

tilbudet blir lagt ned. 

 

LOSA-tilbudet er svært populært blant kommunens egne elever, og elevene kan i dag velge 

mellom hele 7 forskjellige grunnkurs og samtidig bo hjemme det første året. 

Det må også her nevnes at Tana kommune i dag gir et betydelig bidrag til LOSA: Gratis lokaler, 

gratis nettilgang, lærerkrefter, gratis markedsføring samt tilgang til et allsidig næringsliv.  



Tilbudet benytter også arbeidsformer som har fremtiden for seg. 

 

Når en tenker på de utfordringer Finnmark står overfor på utdanningssektoren, er det å legge 

ned LOSA-tilbudet et skritt i hel gal retning. Vi vil derfor sterkt oppfordre fylkestinget til å snu i 

denne saken!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


