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"FRA UNGDOM TIL FISKER - FRA FISKER TIL BÅTEIER" - INNSTILLING FRA
ARBEIDSGRUPPE OM REKRUTTERING TIL FISKERINÆRINGEN

Nordland Fylkes Fiskarlag har avholdt styremøte 16. - 17. nov. og følgende ble vedtatt i
overnevnte sak:

"Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag tar innstillingen fra arbeidsgruppen oppnevnt av Fiskeri -
og Kystdepartementet den 15. mars 2006, "fra ungdom til fisker - fra fisker til fartøyeier", til
orientering.

Styret påpeker at både fiskerinæring og myndighetene sammen må delta aktivt i utforming av
en opplæringsstruktur som kan tilby fiskeflåten faglig dyktige rekrutter.

Arbeidsgruppen påpeker viktige områder innen lønn, arbeids og fritidsordning som vi må
regne med at fremtidens kandidater til fiskeryrket vil stille krav om. Bo- og arbeidsmarked
pluss fiskarfamilienes totale behov for skole, fritid og andre sosiale aktiviteter vil også være
forhold som vil innvirke på fremtidig rekruttering til yrket. Styret ønsker at myndighetene
også skal ta disse forholdene i betraktning når fremtidig rekrutteringspolitikk til
fiskerinæringa skal utformes.

Ungdommens valg av yrkesretning vil i mange tilfeller være basert på både familiær,
geografisk og kulturell påvirkning. Derfor er det viktig at ungene så tidlig som mulig far ta
del i fiskerinæringas liv og levne. Med det mener styret at barn og unge på et tidlig stadium,



gjerne fra barnehage, barneskole og oppover i årskullene, får nødvendig innføring i
fiskerinæringa og dens betydning og muligheter med hensyn til et fremtidig yrkesvalg.

Desentralisert studietilbud som omfatter både teoretisk og praktisk læring, og som gir
studiekompetanse som kan brukes til andre videregående studieretninger, mener styret vil
være en viktig vei å gå for å beholde ungdommen i fiskerinæringa.

Det må legges spesiell vekt på tidsmessig fleksibilitet i undervisningsopplegget slik
at praksisundervisningen på fartøy kan innrette seg etter naturlige uforutsette endringer i
fisketilgjengelighet og værforhold. Styret forventer at skoleverket skal ha tilgjengelig
tidsmessig utrustede opplæringsfartøy, enten egne eller innleide, som har tilstrekkelig stor
kapasitet til å kunne tilby egnet undervisning.

En videre opprettholdelse av sommerfiske for ungdom vil også være tiltak som kan være med
på å motivere studentene til videre valg innen fiskerirettede studier.

Styret ser for seg en felles finansiering mellom fiskerinæringa og stat/fylkeskommuner som
sikrer at alle bruks- og båttyper kan tilslutte seg en lærlingordning som er desentralisert, med
avsluttende fagbrev, og som er økonomisk attraktiv både for redere og lærlinger.

De fleste yrkesgruppene i Norge har tilbud om etterutdanning på flere nivåer innenfor sine
fagområder. Fiskerinæringa er ei næring i rivende utvikling, der både teknologi og teoretisk
kunnskapsheving er avgjørende for at våre produkter skal kunne innfri de forventningene som
kundene stiller til kvalitet og pris. Derfor vil det være av stor betydning at fiskerne får ta del i
en slik kompetanseheving som vil være med på å heve den økonomiske avkastning av marin
produksjon.

Styret mener at det bør vurderes å opprette et tilsvarende organ som FINKO tidligere
representerte, som kan være med på å kvalitetssikret tiltakene opp i mot arbeidsgruppens sine
forslag.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag støtter flertallet i arbeidsgruppens innstilling angående
forslag til etableringsstøtte til unge fiskere, men ønsker at aldersgrensen for etableringsstøtte
skal gå opp til 35 år.

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag vil avslutningsvis påpeke hvilken stor økonomisk
betydning en god rekrutterings- og arbeidsmarkedspolitikk rettet mot fiskerinæringa, vil være
for norsk økonomi og sysselsetting. Derfor ønsker styret at en fremtidig utforming av en slik
politikk skal gjøres i samarbeid med fiskarlagets organisasjoner slik at en fremtidig satsing på
rekruttering til fiskerinæringa, er i tråd med næringas ønsker og behov".

Med hilsen
NORDLAND FYLKES FISKARLAG


