
Innspill til regjeringens kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping i 
nord 
 

 

Som ordfører i den største kommunen i Lofoten – og Vesterålen, har jeg følgende innspill: 

 

Lofoten har en bekymringsfull utvikling ift andre regioner når det gjelder kompetanse og 

kunnskapsutvikling som skal legge til rette for nyskaping av kompetansearbeidsplasser. Dette 

gir seg utslag i at ungdommens utdanningsmønster avviker sterkt fra hvordan lokalt 

arbeidsmarked utvikler seg og oppfattes lite attraktivt. Følgene er at ungdommen flytter 

herfra, mens Lofoten blir stadig mer avhengig av innleid utenlandsk sesongarbeidskraft 

innenfor reiseliv og fiskeriene/fiskeindustrien. 

 

Som man kan lese ut av Index Nordland (årlig næringsundersøkelse) er Lofoten den eneste 

regionen i Nordland som ikke har noe kompetanseutviklingsmiljø 

(høyskole,næringshage,institusjoner,forskning,inkubator osv..) Dette har gitt over tid også gitt 

seg utslag i næringsundersøkelser (bla Telemarksforskning) som viser at Lofoten har meget 

lav innovasjonsevne, lite nyskaping og få etableringer og havner nederst på ulike rangeringer 

ift attraktivitet, både for bosetting og næringsetablering– eks ”nærings nm” - 

Telemarksforskning. 

 

Skal man oppnå et mål om økt verdiskaping i denne viktige regionen som Lofoten er i denne 

sammenhengen – også ift den politiske oppmerksomheten Lofoten har i denne bestemte saken 

ift beslutning om videre kunnskapshenting, er det påkrevet med etablering av politisk initierte 

kompetanseinstitusjoner lokalisert i Lofoten.  

Gjerne med utgangspunkt i eksisterende ressursgrunnlag – eks, fiskeri, reiseliv, lanbruk, 

natur, kultur, miljø osv.. 

 

I forhold til andre regioner og byer med mer kompetanseintensivt næringsliv og tilhørende 

institusjoner vil Lofoten fortsatt tape terreng dersom ikke vekstkraften forbedres betydelig 

gjennom kompetanseøkning og innovativ satsing. 

 

Til opplysning har Vestvågøy kommune over flere år arbeidet med etablering av Lofoten 

matpark – å skape et utvikling og kompetanse miljø på tvers innenfor blått og grønt, men uten 

å få forståelse i virkemiddelapparatet. 

 

Håper at dette innspill kan bidra til at man gjennom kunnskapsinnhentingen ser at skal de 

fagre politiske ordene om å satse på eksisterende næringer i Lofoten fremfor olje, ja da må det 

settes politisk makt bak, og etableres ekstraordinære kompetanse/forskingsmiljøer som kan 

initiere ny utvikling og fremtidens kompetansearbeidsplasser innenfor eksisterende ressurser 

og næringsliv – da kan vi få ungdom og næringsliv til å se nye muligheter. 

 

Med beste hilsen 

 

Jonny Finstad 

Ordfører 

Vestvågøy kommune 

 



 

 

 

 

 

 


