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Kunnskapsinnhenting i nord 

  

 

 

 

 

 

Innspill til kunnskapsinnhenting om virkninger og ringvirkninger av økt satsing på verdiskaping i 

Nord-Norge. 

 

Det er etter Fellesforbundets syn viktig at denne kunnskapsinnhentingen avdekker betydningen av 

samspillet mellom ulike næringer. Et bredt næringsgrunnlag vil ha betydning både for muligheten til å 

rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft, og gi synergivirkning mellom de ulike næringene som vil 

kunne utløse en selvstendig verdiskaping. Samtidig vil en mangfoldig næringsstruktur også gi et 

økonomisk grunnlag for en forbedret infrastruktur med økt kapasitet.  

 

Kunnskapsinnhentingen er geografisk avgrenset til de landområdene som naturlig omfattes av 

forvaltningsplanen for Barentshavet og Vesterålen/Lofoten. Vi legger derfor til grunn at utredningen vil 

omfatte områdene fra Helgelandskysten i sør til Kirkenes i nordøst. Kunnskapsinnhentingen må derfor se 

på virkninger av økt satsing på verdiskaping med utgangspunkt i den varierte næringsstrukturen som vi 

har innenfor dette området.  

 

OED vil gjennomføre en begrenset kunnskapsinnhenting knyttet til ringvirkninger av en eventuell 

petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten/Vesterålen. I dag er det imidlertid betydelig aktivitet knyttet til 

petroleumsvirksomheten både utenfor Helgelandskysten og utenfor Finnmark. Dagens aktivitet, og nye 

funn utenfor Finnmark, innebærer at olje- og gass næringen vil ha betydelige virkninger for aktiviteten i 

regionen, uavhengig av eventuell aktivitet utenfor Lofoten/Vesterålen. Etter Fellesforbundets syn er det 

derfor avgjørende av denne kunnskapsinnhentingen ser på virkningene og mulighetene som 

petroleumsaktiviteten i de allerede åpnede områdene har for økt verdiskaping i regionen. 

 

Som nevnt mener Fellesforbudet at kunnskapsinnhentingen må anlegge et bredt perspektiv for sin analyse 

Vi vil for vår del framheve viktigheten av følgende tre områder:  

 

Industri 

Nordland er landsdelens store industrifylke. Her finner vi prosessindustri, verkstedsindustri, metall- og 

metallvareindustri, trelast og trevareindustri, næringsmiddelindustri. Et viktig spørsmål for utredningen 

må være hvordan denne betydelige industrikompetansen kan beholdes og videreutvikles i en sterk 

internasjonal konkurranse.  

Basevirksomheten i Sandnessjøen og Brønnøysund, Snøhvit utbyggingen og aktiviteten som etter hvert 

kommer i gang knyttet til Goliat har bidratt til at leverandørindustrien i Nord-Norge har begynt å satse 

langsiktig på kompetanseoppbygging og kvalifisering. Mye av denne verkstedsindustrien er innrettet for å 

betjene den lokale aktiviteten offshore, inkludert vedlikehold og reparasjon av offshorespesialfartøy. 

Deler av norsk verkstedsindustri har evnet å bli verdensledende innenfor leveranser til olje- og 

gassvirksomhet offshore. Det er viktig at kunnskapsinnhentingen avdekker mulighetene og betingelsene 

for at større deler av nordnorsk leverandørindustri også kan delta i disse markedene. Likeledes må 
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kartlegging og utbygging av malmmineralressursene prioriteres. Det er i denne landsdelen potensialet for 

aktivitet er størst. Her kan også kombinasjonen gass og mineraler, føre til nye spennende næringer 

 

Fiske og havbruk 

Det konvensjonelle fiske har stått overfor store utfordringer både på fangst og landsiden i mange år. Dette 

har redusert antallet sysselsatte innfor denne næringen dramatisk. I Nord-Norge er det i dag ca. 5000 som 

har fiske som hovedyrke. Landindustrien er redusert med 3000 arbeidsplasser de siste ti årene. Det er 

viktig for landsdelen at vi nå klarer å opprettholde de arbeidsplasser som er igjen i næringen og at vi 

klarer å rekruttere nye aktører etter hvert som de eldre går ut av næringen. 

Nordland er i dag det største oppdrettfylke i landet. De andre nord norske fylkene har også en betydelig 

havbruksnæring  og bare en liten del av de potensielt gode havbrukslokaliteter er tatt i bruk, 

kunnskapsinnhentingen må derfor ta høyde for det verdiskapingspotensialet som på sikt ligger i en 

betydelig vekstmulighet for havbruksnæringen i Nord Norge.  

Kunnskapsinnhentingen må se på betingelser for rekruttering til fiskerinæringen, og muligheten som 

havbruksnæringen kan gi for økt videreforedlingsindustri. 

 

Reiseliv 

Nord norsk reiseliv består i hovedsak av mange små virksomheter med marginal inntjening. 

De fleste av disse opererer i en kort sommersesong. Regjeringen la i vår fram sin fornyede 

reiselivsstrategi. Fellesforbundet mener denne strategien må ligge til grunn for å vurdere hvilket 

verdiskapingspotensial denne næringen har. Grunnlaget for langsiktig verdiskaping ligger i en kompetent 

og stabil arbeidskraft. Høy aktivitet i andre næringer gir et godt grunnlag for stabil aktivitet også i 

reiselivsbransjen. Det er viktig at kunnskapsinnhentingen ser på hvilke betingelser som skal til for å 

etablere helårige og stabile arbeidsplasser innenfor reiselivsnæringen i regionen. For å lykkes med en 

helhetlig satsning både på reiseliv og industri, er en god infrastruktur helt avgjørende. Dette gjelder både 

flyplasser, havner, vei og linjenett/krafttilgang. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Hans-Christian Gabrielsen Dag Odnes 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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