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Forskningsrådet vurderer at problematikken knyttet til rekruttering og etableringsordninger
for ungdom er svært viktig og avgjørende for en fortsatt positiv utvikling av fiskeri- og
havbruksnæringen. Alle ledd må være konkurransedyktig og attraktiv i forhold til andre
sammenlignbare næringer når det gjelder lønn, fritid, og arbeidsforhold dersom ungdom skal
tiltrekkes til næringen. Likeledes er det viktig at arbeidsplassene har et positivt omdømme og
oppfattes som utfordrende og interessante.

Rekrutterin o o lærin .
Som rapporten også omtaler har det vært en utvikling i retning av stadig mer arbeidsintensive
arbeidsplasser i fiskeflåten og ulike reguleringsordninger og inntjeningskrav kan innebære en
arbeidsplass som oppfattes å innebære mye stress. Forskning knyttet til å kartlegge og finne
nødvendige tiltak for å bedre helse, miljø og sikkerhet i fiskeflåten, har vært gjennomført de
senere år i forhold satt ettil fiskeflåten, fiskeindustrien og havbruksnæringen. Det er fort
forbedringspotensiale i forhold til å implementere en del tiltak i næringen.
Når det gjelder muligheter for å forbedre arbeidsforholdene har Forskningsrådet støttet
prosjekter som tar sikte på å at fiskefartøy skal kunne konstrueres optimalt i forhold til
fartøybevegelser, som kan oppfattes ubehagelig. Dette kan være et ledd i å forbedre
komforten om bord og bidra til forbedret sikkerhet, som for øvrig rapporten omtaler som et
viktig årsak til svak rekruttering til fiskeryrket.

Forskningsrådet har videre nylig støttet et forskningsprosjekt ved Norges fiskerihøgskole som
tar for seg utfordringer knyttet til fremtidens fiskeflåte og marine næringer når det gjelder
rekruttering. Prosjektet er 3-årig og innbefatter et doktorgradsstipend.

Forskningsrådet ser det som avgjørende at videregående fagopplæring innen Fiske og fangst
er av høy kvalitet, og at den omfatter både havfiske og kystfiske, slik rapporten også påpeker.
Det er svært viktig at hensiktsmessig utstyr er til rådighet slik at den praktiske del av
opplæringen utgjør en betydelig og tilstrekkelig del.
I henhold til arbeidsgruppens rapport har fartøyopplæringen
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Forskningsrådet
vært oppfattet som mest interessant av ungdom i videregående opplæring. Når det gjelder
opplæring innen råstoffbehandling og redskapsbehandling, må nyere forskningsresultater
formidles og oppdatert kunnskap foreligge. I tilknytning til gjennomførte forskningsprosjekter i
den senere tid, er det utarbeidet manualer som bør kunne være interessante i en
opplæringssituasjon.

Modell for rekrutterin s- o etablerin sst tte
Arbeidsgruppen har vært delt i sine anbefalinger om modell for rekrutterings- og
etableringsstøtte. Forskningsrådet ser at en i denne diskusjonen kommer inn på
fordelingspolitikk, og kommenterer ikke disse anbefalingene nærmere.Det vurderes imidlertid å
være interessant at en opplæringsmodell også innen innovasjon og entreprenørskap for de som
ønsker å etablere seg som fartøyeiere kan utvikles, og at en tilknytning til lærlingeordningen kan
vurderes.

Generelt vurderes at det er svært viktig med en positiv profilering av fiskeri- og
havbruksnæringen og av fiskeflåten som arbeidsplass for å sikre god rekruttering.
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