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Vebjørn og Camilla velger sjelden
spesialisering på tross av mulige kutt:
– At Sydvaranger Gruve kanskje starter
opp igjen er selvsagt veldig bra!

TROR PÅ FRAMTIDEN: Vebjørn Stormo og Camilla Bertos satser selv om det kan
gå mot kutt. Montasje. Foto: Tor Sandø / privat
Av Kristin Humstad
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I oktober i år fikk Kirkenes videregående skole og fagskole høre at skolen var på
mulig kuttliste. Dette kan endre seg nå som Sydvaranger Gruves oppstart kan
nærme seg.

Camilla Bertos og Vebjørn Stormo går sitt første år på Fagskolen i Kirkenes
for Anlegg og Bergverk.
– Det at Sydvaranger Gruve kanskje starter opp igjen er jo veldig bra, for
det er veldig relatert til skolen. Det vil jo hjelpe til i oppgavene, sier Camilla
Bertos fra Kirkenes.
Hun ønsker å spesialisere seg innen bergverk da hun jobber med dette i
hennes nåværende jobb hos BetonmastHæhre.
Vebjørn Stormo kommer fra Gratangen og jobber også hos
BetonmastHæhre der han jobber med tunneler.

– Jeg trives veldig godt på Fagskolen i Kirkenes. Vi er der seks uker i året,
og da pendler jeg. Om Fagskolen i Kirkenes for Anlegg og Bergverk skulle
blitt kuttet hadde jeg nok måttet byttet til en skole i Trondheim, sier Stormo.
LANGVEISFRA:
Vebjørn Stormo fra
Gratangen er den
eneste som kommer
fra utenfor Finnmark
dette skoleåret. Han
håper at Fagskolen
består. Foto: Tor
Sandø

Tror ikke på
kutt
Fagleder for
Fagskolen i
Kirkenes for
Anlegg og
Bergverk, Trond Dahlberg, sier at han ikke tror fagskolen i Kirkenes for
Anlegg og Gruvedrift i Bjørnevatn blir vurdert satt på kuttlista nå.
– Det vil jo være helt imot alt. Skolen ble startet opp for å gi arbeidskraft til
gruva. Deretter ble gruva lagt ned, og vi har klart å ha studenter mens
gruva har vært nedlagt. Og nå hvis gruva starter igjen, vil det jo bli økt
behov for kvalifisert arbeidskraft. Derfor er jo fagskolen viktig, også med
tanke på gruvedrift, sier Trond Dahlberg, fagleder for Fagskolen i Kirkenes
for Anlegg og Bergverk.

Johnny Ingebrigtsen
(SV), fylkesråd for
kompetanse, er veldig
glad for denne nyheten
om at Sydvaranger
Gruve ser ut til å kunne
bli gjenoppstartet.
Foto: Ole Gunnar
Onsøien

Høyere krav for kompetanse
Johnny Ingebrigtsen (SV), fylkesråd for kompetanse, er veldig glad for
denne nyheten om at Sydvaranger Gruve ser ut til å kunne bli
gjenoppstartet.
– Slik jeg ser bildet nå så tenker jeg det at samfunnet vil ha behov for at vi
fortsetter fagskolen i Bjørnevatn.
Han fortsetter;
– De må få tilført en høyere kompetanse, og en større mengde av
kompetanse for arbeiderne i fremtiden.
Øystein Hansen, rektor ved Kirkenes videregående skole og fagskolen, er
enig i at dette er gode nyheter. Han sier at de ikke er avhengige av gruva,
men at det helt klart vil styrke skolen.
– Dersom Sydvaranger Gruve starter opp igjen vil de ha behov for høyere
kompetanse innen gruvefag, og kanskje innen anleggsfag, forteller Hansen.
Samtidig understreker rektoren at fagskolen er viktig for hele Finnmark, ikke
bare Sør-Varanger kommune og Sydvaranger Gruve.
– Fagskolen har rekruttert fra hele Finnmark og sørger for nødvendig
kompetanse til bedrifter i alle deler av fylket, sier Hansen.

Kursing og opplæring
– Sist gang Sydvaranger startet opp så bidro skolen i mye av kursing og
opplæring av arbeidsfolk på Sydvaranger som trengte sertifikater også
videre for å drive de maskinene de har. Vi hjalp til med utdanning av veldig
mange av deres arbeidere. Det er jo noe som er relevant denne gangen
også, forteller Hansen.
Rektoren ved Kirkenes videregående skole og fagskolen forteller videre at
de har opprettholdt et godt samarbeid med Sydvaranger Gruve selv etter de
gikk konkurs.
– Vi har vært klare for en eventuell oppstart av gruva. Vi er nok bedre
forberedt til et samarbeid enn sist gang, sier Hansen.

Fagskole for Anlegg og Bergverk
Fagskolen i Kirkenes for Anlegg og Bergverk ble startet opp forrige gang
Sydvaranger ble startet opp. Hansen forteller at en mulig fagskole i
Kirkenes har vært diskutert lenge, men at oppstarten av gruva på

Bjørnevatn i forrige runde ble utslagsgivende for at arbeidet med oppstarten
av fagskolen ble satt i gang.
– Fagskolen i Kirkenes er et resultat av et samarbeid mellom næringslivet i
Finnmark, LO, HEF, opplæringskontorene i Finnmark, Finnmark
fylkeskommune og enda flere.
Hansen forteller videre at de ikke startet opp en fagskole kuIn for bergverk,
men de startet en fagskole for Anlegg og Bergverk slik at de hadde to føtter
å stå på.
– Lykkelig var jo det. For da Sydvaranger gikk konkurs så hadde vi jo den
andre foten å stå på, anleggs-foten.
Les også: Da de så skolen på mulig kuttliste, begynte alarmklokkene å
ringe: – Dette er svært uheldig

Har rekruttert godt
De har klart å rekruttere godt med studenter til Fagskolen etter at
Sydvaranger gikk konkurs, men færre studenter har ønsket fordypning i
gruvefag etter konkursen av Sydvaranger Gruve i 2015.
– Da Sydvaranger Gruve forsvant så velta vi på en måte litt utenfor det som
var tanken, og det som var rekrutteringsgrunnlaget. Vi ønsker å ha
studenter innen begge retninger, anlegg og bergverk, men det er
næringslivets behov som i stor grad styrer hva studentene ønsker. Det at
fagskolen har fordypning i både anlegg og bergverk har vist seg å være bra,
både med tanke på behov for kompetanse innen begge fagretninger i
Finnmark, og at Fagskolen er mindre sårbar for svingninger i enkelte
bransjer, sier Hansen.
Studiet går egentlig over to år, men Fagskolen i Kirkenes for Anlegg og
Bergverk har valgt å dele det utover på tre år. På det siste året, av de tre
årene, spesialiserer de seg innen anlegg eller bergverk.
– Det er fire studenter som i år har startet spesialiseringen innen bergverk,
sier Dahlberg.
– Det er jo ikke bare for Sydvaranger, men det er jo også for Nussir, det er
jo også positive signaler om at det blir oppstart der. Vi er optimistiske. Det
er viktige arbeidsplasser i lokalsamfunnet, sier Dahlberg.

