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1. Innledning	
Det foregår en regionalisering i dag i samfunnet der enkeltaktører og enkeltkommuner viker 
terreng for bedriftsklynger og regioner.  
 
Lofotens næringsliv og kommuner preges av en nøktern optimisme.  Bildet er imidlertid 
sammensatt. Fiskerinæringens flåtedel, oppdrettsnæringen, entreprenørbransjen og enkelte 
deler av privat tjenesteyting preges av vekst og positiv utvikling mens de minste kommuner 
sliter. Lønnsomheten og verdiskapingen er svak. Vi viser her til Konjunktur-barometeret til 
Sparebanken Nord-Norge og Indeks Nordland. Bodø, Mo i Rana, Harstad og Tromsø har god 
vekst, men Lofoten kommer lett i skyggen av veksten i disse byer. 
 
Det har vært vanskelig å finne verdiskaping pr bransje. Det samme kan sies om 
ringvirkningsanalyse på bransjenivå. Dette bør det arbeides mer med for å gi et fyldigere bilde 
av næringslivets bidrag i regionen. 
 
Arbeidet med denne plan har avdekket at det er ikke noen helhetlige mål og strategier for 
utvikling av næringslivet i regionen som næringslivet og kommunene i Lofoten er blitt enige 
om. Således er mål og strategier et resultat av næringslivets behov og meninger. 
 
Denne planen er delt i to deler. Del 1 inneholder plan med målsettinger og strategier. Del 2 
inneholder en oppsummering av næringslivsledere har svart i samtaler på spørsmål om 
utvikling av næringslivet i Lofoten. 
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Del	1	

2 Mandat	for	arbeidet	
 
Det skal leveres en strategisk næringsplan som: 
• Beskriver den regionale innsatsen for å utvikle næring, infrastruktur og kompetanse 

tilpasset regionen og den enkelte kommunes utfordringer de neste 20 år.  
• Planen skal omhandle de mest sentrale faktorene som kommunen, andre offentlige 

myndigheter og regionalt næringsliv kan påvirke for å få en ønsket næringsutvikling  
 
Den regionale næringsplanen skal gi brukerne av planen anbefalinger om hvordan vi:  
• fremmer innovasjonsevnen i regionen  
• øke innovasjons- og nyskapingsevnen til næringslivet i regionen, gjennom økt bruk av 

FoU, økt samarbeid med UiN og øvrige forsknings- og kompetansemiljøer  
• skaper en tydelig rollefordeling mellom offentlig sektor og næringsliv  
• skaper slagkraftige miljøer innen næringsutvikling  
• tar regionens muligheter i bruk  
• bidrar til effektive løsninger for næringslivet (saksbehandling, infrastruktur, kompetanse)  
• får økt nasjonal oppmerksomhet om regionens utfordringer og bruker nasjonale 

virkemidler (infrastruktur, arbeidsplasser, kompetanse) aktivt i utviklingen av regionen  

3 Organisering	

Prosjekteier 
Lofoten næringsforum 

Styringsgruppe:  
Styret i Lofoten næringsforum og nestleder av Lofotrådet 

Prosjektleder:  
Richard Sandnes 

Referansegruppe:  
De næringsansvarlige i kommunene i Lofoten, leder av destinasjonsselskapet (Elisabeth 
Dreyer), leder av bondelaget på Vestvågøy (Ketil Høyen), tre representanter for 
fiskerinæringen (Sagafisk, Norges kystfiskarlag, Norges fiskarlag), seks representanter for 
annet næringsliv (entreprenør (Erling Rokkan), varehandel (Ketil Benjaminsen), Lofotkraft 
(Arnt M Winter), privat tjenesteyting, kunnskap og kompetanse , verftsindustri (Marius 
Løken), oppdrett (Line Ellingsen), begge ungdomsrådene, Flakstad Utvikling . 
 

4 Metode	for	kartlegging	
Vi har intervjuet 46 næringslivsledere og personer som driver med næringsutvikling i alle 
seks kommunene.  Alle har blitt stilt de samme spørsmål, og alle har hatt anledning til å 
utdype sine synspunkter. 
 
Se vedlegg 2 for detaljer om hvem som har gitt sine innspill til denne plan. 
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5 Status	og	framtidsutsikter		
”Halvparten av dagens jobber kan bli erstattet innen 20 år” hører vi ofte.  Vil dette også 
gjelde for Lofoten? 

5.1 Demografi	og	tilgang	på	arbeidskraft	
Lofoten har i løpet av siste år opplevd en overveldende vekst hvis man ser på folketall. 
Veksten har vært spesielt sterk i de to byene i regionen. I 2015 bodde det 24.213 mennesker i 
Lofoten. Det gir en nettotilflytning på 1,36 prosent per 2. kvartal 2015. 
Tilflyttinga til Lofoten er tradisjonelt knyttet til arbeidslivet og utvikling av nye 
arbeidsplasser, men det finnes også et segment av tilflyttere som er knyttet til faktorer som 
turisme, opplevelse og naturbaserte aktiviteter. Et godt fiskeri i de siste år bør også nevnes 
som en forklaring. Dette segmentet må sees på som et sterkt supplerende til tradisjonelle 
jobbutlysninger og fører til at Lofoten har en noen annen dynamikk i arbeidslivet. 
Dynamikken handler om at den primære interessen for Lofoten ikke nødvendigvis er knyttet 
til arbeidslivet, men at arbeidslivet er subsidiært i valget av bosted. Likevel er det slik at 
arbeidsliv, karrieremuligheter og bosted er svært viktig for å få tilflyttere. 1 

Veksten i innbyggertallet frem til 2040 vil etter middels nasjonal vekst gi følgende tall: 

 Innbyggere 2015 Innbyggere 2040 Økning 
Lofoten 24 213 26 696 10% 
Norge 5 167 475 6 323 562 22% 

 
Dette viser at selv om det er vekst i befolkningen i Lofoten, så vokser resten av landet dobbelt 
så fort. Og for såkalte sentrale områder som Trondheimregionen, Østlandet rundt Oslo og 
Sørlandet er veksten enda større enn landsgjennomsnittet. 

Samtidig verdt å merke seg at Lofoten ”holder stand” med stabil til positiv utvikling på 
tross av lite satsing fra staten i motsetning til Bodø, Brønnøysund, Narvik og Mo i Rana som 
eksempler.  Selv Sortland har hatt mer drahjelp og er den eneste kommune i Vesterålen som 
har vekst.  Hva er det med Lofoten som gjør at man klarer dette ?  

 

																																																								
1	Bo	i	Lofoten	-	sluttrapport	
2	SSB	
3	NIBR-rapport	2016-2	
4	Indeks	Nordland	2016	
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Denne figur, hentet Lofotrådets rapport ”Lofoten 2040 – ungdom til Lofoten”, viser 
flyttestrømmen i 2008.  Det er god grunn til å anta at hovedtrekkene vil være like også i 2040. 

Lofoten har stor sysselsetting innenfor varehandel og reiseliv, men relativt færre bedrifter 
innenfor industri og havbruk, noe som forklarer den gjennomsnittlig lavere driftsmarginen 
som observeres i denne regionen. Det er ikke lenger vanskelig å få tak i kompetent 
arbeidskraft.  
  
Behovet for kompetent arbeidskraft i privat sektor er slik: 

• 70% fagutdannet 
• 15% høyskoleutdannelse 
• 15% selvlærde 
• Sesongdrift - avhengig av utenlandsk arbeidskraft 

 

5.2 Sysselsetting	etter	næring	
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2	

• Jo lenger vest i Lofoten - mer fiskeriavhengig 
• Jo lenger øst i Lofoten - mer betyr reiseliv og privat tjenesteyting 
• Vestvågøy Nord-Norges nest største landbrukskommune 
• Vestvågøy og Vågan er to av de største fiskerikommunene i Nord-Norge 

 
Vestvågøy er landets nest største fiskerikommune (antall fiskere og fiskefartøy) etter Tromsø 
og foran Herøy. Vågan er nr 8. Flakstad, Røst og Moskenes er landets mest fiskeriavhengige 
kommuner; antall fiskere utgjør rundt 11 % av folketallet i disse kommunene. Værøy er på 
fjerdeplass med 8,8 % fiskere. Til sammenligning utgjør fiskerne i Tromsø 0,4%, Vestvågøy 
2,7% og Herøy 3,3%.		
Lofoten kommer på tredjeplassen med den nest sterkeste veksten i sysselsett ingen og 
befolkningen, men under snittet vekst i næringslivet, lønnsomhet og verdiskaping i forhold til 
de andre regioner i Nordland.  

Nordland har 57 450 innbyggerne i aldersgruppen 20 til 40 år. Disse er svært viktige for 
tilgang på talenter og for aktiviteten i regionen. Dersom vi bare ser på utviklingen for de unge 
voksne i alderen 20 til 40 år, er de siste 5 årene et lyspunkt. Antallet i denne aldersgruppen i 
Nordland vokser til en indeksverdi på 105,5 sammenlignet med 107,5 for Norge. Lofoten har 
sterkere vekst i befolkningen i denne aldersgruppen enn landsgjennomsnittet.  

Brutto lønn i prosent av landsgjennomsnittet er for Lofoten 86,3%. 

5.3 Kompetanse	
Tilgang på kompetanse og kompetansepersonell er viktig for samfunns- og næringsutvikling 
og innovasjon.  Kompetanse er naturlig nok ikke avgrenset bare til formell kompetanse.  Mye 
innovasjon er basert på uformell kompetanse i form av praksisnær og erfaringsbasert 
kunnskap, og over overføringer mellom virksomheter. Men formell kompetanse i form av 
utdanning er viktig for innovasjonsevne i de fleste næringer. Utdanning gir teoretisk og 
metodisk basis kunnskap som er nødvendig i mye utviklingsarbeid, Det gir også gode 
forutsetninger for innhenting av ny vitenskapelig kunnskap utenfra og for å oversette og 
tilpasse dette for bruk i egen lokal sammenheng.  Bedrifter som har ansatte med høyere 
utdanning vil også ha gode forutsetninger for å utvikle relasjoner til eksterne høgskole- og 
																																																								
2	SSB	
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forskningsmiljøer.  Næringene har imidlertid svært ulikt behov for personer med høyere 
utdanning, og de fleste bedriftene i Lofoten har et begrenset behov for personer med lang 
universitets- og høgskoleutdanning.   
3 

5.3.1 Personer	16	år	og	over,	etter	utdanningsnivå	og	
bostedskommune.	

Bostedskommune 
Prosent 

Grunnskolenivå Videregående 
skoles nivå 

Universitets- og 
høgskolenivå 

Røst 60 31 9 
Værøy 63 28 9 
Moskenes 56 34 10 
Flakstad 54 35 11 
Vestvågøy 40 41 18 
Vågan 37 44 19 
Lofoten samlet 40 % 39 % 17 % 
Nordland 35 % 42 % 20 % 
Norge  30 43 27 

	
5.3.2 Bo	i	Lofoten	

Bo i Lofoten ble startet i 2013. Prosjektet hadde som mål å gjøre 
Lofotregionen bedre i stand til å bedre å rekruttere høy kompetanse til 
regionen, og dermed å heve kompetansenivået i offentlig og privat sektor. Det 
viktigste delprosjektet har vært utviklingen av en regional traineeordning. 
Hvert av årene ordningen har fungert har om lag 60 kandidater hvert år søkt på 
traineejobber i Lofoten.  13 traineer har deltatt i programmet så langt, og 
næringslivet og kommunene i Lofoten ønsker å fortsette med programmet som 
en del av regionens rekrutteringsstrategi.  

	

5.4 Bolig	
Ledige boliger er en forutsetning for tilflytning. I enkelte områder i Lofoten har man stort 
potensiale for tilflytning. Utviklingen blir imidlertid holdt igjen på grunn av lav andel av 
tilgjengelige boliger. Det har de siste årene vært en svak dreining mot at flere ønsker å leie i 
stedet for å eie. Dette er spesielt tilfelle i Lofoten fordi mange tilflyttere flytter langveis fra. I 
tillegg har nasjonale endringer gjort at flere ønsker å leie bolig lengre enn tidligere. Etter noen 
år vil man da kjøpe seg inn i boligmarkedet.  
 
Arbeid med å både skape et fungerende leiemarked i kommunene, men samtidig utvikle et  
marked hvor boliger sirkuleres er viktig for å bygge opp under tilflytning. I dag er det stor 
tilflytning til enkelte deler av Lofoten. Dette gir også kommunene god anledning til å lage 
gode strategier for hvor de vil ha befolkningsvekst og tilflytning. Det er eksempler på at i 
tettsteder og bygder hvor det har vært boligutvikling har dette ført til tilflytting. Det er en 
utfordring i enkelte kommuner at fritidsboliger tvinger seg foran boligbygging og 
”okkuperer” mange attraktive områder. 

	
5.5 Status	for	næringslivet	i	Lofoten	

																																																								
3	NIBR-rapport	2016-2	
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Fra Indeks Nordland 2016 finner vi en beskrivelse av næringslivet i Nordland som også i 
store trekk gjelder for Lofoten: 
”Mens det er stigende arbeidsledighet i Norge, har ledigheten i lang tid vært lav i Nordland.  
En større satsing på kompetanse er nødvendig for at vi skal kunne bidra til å skape flere og 
attraktive arbeidsplasser. Verden etterspør og konsumerer fisk fra Nordland som aldri før, og 
kundene er avhengige av at fisken når markedet raskt. For å bli enda bedre må veistrekninger 
kortes ned, og veinettet må utbedres. 
 
Kommunene er viktige for næringsutvikling, og det er verd å merke seg at det er de minste 
kommunene som taper fleste innbyggere.  
 
Lofoten rangeres som den dårligste regionen i Nordland som følge av svak vekst i omsetning, 
svak lønnsomhet og den nest svakeste verdiskapningen per omsatt krone. Lofoten gjør det bra 
med den nest beste veksten i sysselsetting, den nest beste befolkningsveksten (særlig i de to 
største kommunene) og den nest beste tilstrømmingen av unge mellom 20 og 40 år”.4 
 

5.6 	Verdiskaping		og	omsetning	for	bedriftene	i	Lofoten	
Verdiskapingen i Lofoten ligger på nærmere fem milliarder i 2014.  Den har økt sterkere enn 
omsetningsøkningen de siste sju år, og ligger nå på 26% av omsetningen.  Trenden har vært 
en økning av verdiskapingen.  Tallene gjelder for bedrifter hvor aktiviteten er i Lofoten. 
 
Verdiskaping	=	lønn	+	driftsresultat	
Verdi	i	1000	kr.	Tall	for	Lofoten	sett	under	ett.	5	

	
	
Verdiskapingen	i	prosent	av	omsetning	i	Lofoten	har	økt	de	siste	år.	
	

																																																								
4	Indeks	Nordland	2016	
5	Indeks	Nordland	2016	
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Verdiskaping	=	lønn	+	driftsresultat	
Verdi	i	1000	kr.	Tall	for	Lofoten	sett	under	ett.	6	
	

	
Detaljtallene for enkeltnæringer er vanskelig tilgjengelig.  Industri i Lofoten er i stor grad 
fiskeindustri. 

6 Megatrender	

6.1 Urbanisering		
Urbaniseringen vil fortsette. Ettersom stadig flere flytter til byområder, vil tradisjonelle 
familieverdier svekkes. Ungdom flytter til urbane strøk. Flere blir eksponert mot den 
egosentriske vestlige måten å definere seg selv på, og dermed kan man forvente økt 
etterspørsel etter forbrukervarer. 
Større private konsern sentraliserer administrative- og ledelsesfunksjoner.  
 

6.2 Globalisering	
Den økonomiske revolusjonen i de fremvoksende økonomiene vil dra enorme mengder 
mennesker ut av fattigdom. Det fører til en eksplosiv vekst av den globale middelklassen - 
																																																								
6	Indeks	Nordland	2016	
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definert som personer som daglig bruker mellom 10 og 100 dollar. I vår del av verden er den 
største utfordringen en aldrende befolkning som legger større press på offentlige 
velferdstjenester og reduserer tilgangen på arbeidskraft. I de framvoksende markedene er det 
både en kraftig befolkningsvekst, og en kraftig vekst i en kjøpesterk middelklasse. Det betyr 
at våre tradisjonelle markeder svekkes, mens nye muligheter åpner seg andre steder. 
Den nye middelklassen vil i stor grad vokse i Kina, India og andre asiatiske land. Mens Asia i 
dag står for rundt en fjerdedel av den globale middelklassen, ventes det at 50 prosent av 
middelklassen vil være asiatisk innen ti år.  Også Norge vil finne en større del av markedet sitt 
i Asia. 
 

6.3 Miljøbevissthet	
I dag er de fleste enige om at vi må beskytte miljøet, og at vi foretrekker mer miljøvennlige 
produkter framfor de som er mindre miljøvennlige. Det vil derfor være et konkurransefortrinn 
at bedriftens produkter er «grønnere» enn konkurrentenes produkter. 
Varmere hav kan tvinge fiskeindustrien til å flytte etter råvaren ettersom varmere vær kan føre 
til at villfiskbestander migrerer til andre havområder.7 
 

6.4 Ren	mat	
Stadig flere vender ryggen til ferdigpakket mat og uforståelige ingredienslister, til fordel for  
naturlige råvarer og såkalt ren mat. Folk krever å vite nøyaktig hva maten de spiser 
inneholder, og hvor den kommer fra.  Kontakten mellom produsent og kunde/forbruker vil 
øke. 
8 

6.5 Digital	verden	–	synlighet	viktig	
Kommunikasjon går fra digital massekommunikasjon til å bli smart, personlig og relevant for 
den enkelte. Veksten i antall Internett-sider har sammenheng med at den tradisjonelle 
hjemmesiden er i ferd med å dø.  De erstattes med micro-sites og landingssider. Millioner av 
nettsider ser dagens lys. Sterke, korte og tydelige domenenavn med merkevaren i fokus får 
bedre rangering  i søkemotorene.  
Det er på ”nettet” det skjer, og enkeltindivider forventer å finne all informasjon på ”nettet”. 
 

6.6 Individualisering	
I en ikke så fjern fortid - tilbake i midten av det 20. århundre - var den høyeste forbrukernes 
ønske "å være normal." Så er det ikke lenger - nå er det om "å være spesielle". Du ønsker å 
skille seg ut fra mengden, for å definere seg selv, til å utforme ditt eget liv. 
 
En annen utvikling var på vei - nemlig utviklingen mot informasjonssamfunnet . Med 
teknologiske fremskritt i form av TV, FM-radio, telex, kabel-TV og selvfølgelig Internett var 
vi som individer plutselig begavede med teoretisk allmakt. Dermed er det bare våre 
individuelle begrensninger som definerer vårt maksimum for å utnytte egne muligheter. 
 
Det vil være flere prosjektorganisasjoner og det vil bli etablert flere spesialiserte 
konsulenttjenester funksjoner. Ikke bare i tradisjonell forstand som for eksempel innen 

																																																								
7	DNV	-	Technology	Outlook	2020	
8	D2	mars	2015	
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ledelse, IT, headhunting , strategi, etc., men også innen innkjøp, sourcing, logistikk, 
innovasjon, kommunikasjon og HR (human resources). 
9 
10 

7 År	2040	–	hvordan	ser	Lofoten	ut	da	?	
 
Ole Peter Galaasen i Effktiv IT skriver 19.januar 2015 om 2040: 

Verden er vanskelig å gjenkjenne sett med våre øyne. Roboter, 3D-printere, syntetisk 
biologi, bioelektronikk og ufattelig gjennombrudd innen datakraft har lagt grunnlaget 
for en selvforbedrende kunstig intelligens. Offentlig forvaltning og byråkratiske 
beslutningsprosesser er erstattet av kunstig intelligens. Prosjekter er i gang for å 
redesigne planetens overflate basert på prinsipper for optimal ressursforvaltning og 
arealbruk. Verdens befolkning stabiliseres på 10 milliarder. 

 
Næringslivslederne ser stort sett positivt på fremtiden.  Gjennomgående mener de at det ikke 
er problem med å få tak i kompetent arbeidskraft. Fiskeriene er godt forvaltet og gir god 
sysselsetting og verdiskaping. Forbedret E10 har gitt mer effektiv transport inn og ut av 
Lofoten. Reiselivet er betydelig. Det er én kommune i Lofoten. 
 
”Core Lofoten er fiskeværene – det er der næringsutviklingen skjer. 
Internett kommer til å gjøre at vi kan bo og virke fra fiskevær i Lofoten til hele verden” 
 
Noen tegner et mer pessimistisk bilde av 2040: Filialisering av næringslivet hvor beslutninger 
tas utenfor Lofoten og pengene tjenes utenfor regionen. Det er vanskelig å få kapital og 
kompetanse til å utnytte ressursene. Vi forblir råvareleverandør hvis vi ikke har lokale 
fiskekvoter. Turismen har nådd sin topp og fjellstiene er slitt ned. 
 
Her er noen fremtidsbilder fra enkelte av næringslivslederne: 
 
”Da er det her det skjer.  Det er et eventyr.  Vi klarte oss uten olje. Arbeidsplassene er innen 
reiseliv, fiskeri, industri, kompetansearbeidsplasser (privat tjenesteyting). Elbiler er 
dominerende,  Lofoten er en stille region. Vi har organisert oss slik at vi kan være et 
nasjonalt utstillingsvindu.” 
 
”Det blir bedre og bedre å arbeide om bord på en båt.  Er det penger å tjene, så er vi der. 
Hvis ikke er det ut. 
Fornybare ressurser er grunnlaget.  Innen oppdrettsnæringen er havgående merder kommet. 
Vi høster tang. Vi har funnet noe nytt basert på våre ressurser.  Vi har bedre symbiose 
næringer mellom.  Vi tør å drive med det som totalt gir best avkasting  - se på turistfisket i 
dag.” 
 
”Vi har større kommuner. 
Kompetansesenter (universitet eller høgskole) er etablert i Lofoten. 

																																																								
9	http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Fremtiden-sett-fra-fortiden-er-akkurat-na-8211255.html	
	
10	https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Forskning-og-innovasjon/5-globale-megatrender-som-pavirker-din-bedrift/		
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Fornybare ressurser gjør at vi er mindre sårbare.  Medfører lavere risiko for investeringer og 
folk som vil arbeide.  Utnyttelse av marine ressurser – vi er på rett sted. Har fått mange 
kompetansebedrifter basert på fornybare ressurser (fiskeri, oppdrett, energi). 
Kommunene har god infrastruktur (skoler, boliger, veier)  – arbeidskraft kommer. 
Ekthet i reiselivet er fortsatt etterspurt vare.  Komplementære tilbud til reisende er tilstede.” 
 
”Vi har fiskerinæringen, en vesentlig større oppdrettsnæring og reiseliv betydelig større enn i 
dag.  Olje/gass utvinnes. Landbruk er viktig der vi har forutsetninger for drift av dette. 
Jeg er ikke bekymret for tilgang på arbeidskraft. Vi satser på utenlandsk arbeidskraft. 
Innvandrere har bidratt til nye arbeidsplasser.” 
 
 
”Befolkningen har vokst med 25 % og tettstedene er blitt større. 
Nye ledere har gitt nye næringer.  Nye ledere er folk utenfra (ex Lofoten).  Eierne sitter andre 
steder som deler av konsern. 
Jeg tror ikke vi har oljeindustri – veksten kommer uten den. Vi har en tredobling av 
verdiskaping innen marin sektor. 100% utnyttelse av ressursene er mulig. 
Grønn region er vår profil – energi, ressursbruk, vindmøller. 
Universitet er på plass her  og det bidrar til god rekruttering. Vi har fått et mer akademisk 
miljø.  
Fiskeri – noen få enheter som er som lokomotiv (fangst, pelagisk, torskefiskeri, oppdrett) for 
næringen.  Vi produserer varer med god etterspørsel og lønnsomhet. 
Det er bygget mange store boligprosjekter.” 
 
”Helårsarbeidsplasser er strategien. 
Kanskje fiskemottakene er færre, og vi kjøper fisk fra mottaksanlegget. Det vil redusere 
prispresset til fiskerne og bidra til bedre utnyttelse av kapasiteten.” 
 
”Det er mange dyktige folk som satser – mange bedrifter som leverer internasjonalt. Bransjer 
er mindre stedsavhengig enn i dag. 
Ekstern kapital har bidratt til vekst, men vi har fortsatt lokal styring. Strategien er å slippe til 
eksterne investorer. Vi må ha lokale kapitalister som kan lokke fremmedkapital.” 
 
”Økologiske produkter er på fremmarsj.  Geografisk beskyttede produkter er muligheten. 
Troverdig matproduksjon skjer Lofoten. Vi er utstillingsvindu i Norge og for Norge.”  
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8 Målsettinger	
Det overordnede mål for å drive næringsliv i Lofoten er å kunne leve det gode liv her og 
utnytte de ressurser som er tilgjengelig.  Det er ønskelig med gode levevilkår og utvikling på 
egne premisser. 

a. Bærekraftig	utvikling	
Uttak	fra	og	belastning	av	naturen	som	gir	mulighet	for	drift	i	overskuelig	fremtid	
Gjøre	Lofoten	til	en	foregangsregion	for	bærekraftig	utvikling	
	

b. Økt	verdiskaping	i	regionen	
Effektiv infrastruktur  
Lønnsomme arbeidsplasser 
Øke verdiskapingen til 35% av omsetningen i Lofoten 
 

c. Foretrukket	region	for	bosetting	og	investering	
Bli	30.000	innbyggere	innen	2040	
Utvikle	en	felles	bo-	og	arbeidsregion	for	fastlandsdelen	av	Lofoten	
	

d. God	samhandling	kommune	og	næringsliv	
Sterkere samhandling mellom likeverdige parter 
Effektive kommunale tjenester som imøtekommer næringslivets behov 
	
 

9 Strategier	
I mandatet til utarbeidelsen av denne næringsplan ba man om strategier som kunne innfri flere 
målsettinger.  Nedenfor følger forslag til strategier basert på innspill fra næringsdrivende i 
hele regionen.   
Strategiene tar utgangspunkt i regionens sterke sider (internasjonal region, lett tilgang på 
naturressurser og stort mangfold) og de utfordringer regionen har (tilgang på risikokapital, lav 
FOU-innsats, samferdsel og kommunenes manglende kapasitet på næringsutvikling). 

9.1 Øke	innovasjons-	og	nyskapingsevnen	til	næringslivet	i	regionen	
gjennom	økt	bruk	av	FoU,	økt	samarbeid	med	Nord	Universitet		og	Norges	
Arktiske	Universitet	og	øvrige	forsknings-	og	kompetansemiljøer		

• Etablering av fysisk tilstedeværelse i Lofoten fra universitetene 
• Etablere møtepunkter mellom forsknings- og kompetansemiljøer hvor regionens 

næringsliv er likeverdig part 
 

9.2 Skape	en	tydelig	rollefordeling	mellom	offentlig	sektor	og	næringsliv		
• Utvikle rutiner og planer i kommunene som letter næringsrettede tiltak 
• Etablere faste møtepunkter mellom kommune og næringsliv 
• Strategisk samarbeid ut over dagens kommunegrenser 
• Tilrettelegge for innflyttere (bolig, barnehager og skoler) 
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9.3 Skape	slagkraftige	miljøer	innen	næringsutvikling		
• Etablere flere næringsklynger med deltakelse basert på økonomisk gevinst 
• For etablerte bedrifter vil det ikke være et sterkt behov for samlokalisering 
• For bedrifter i oppstartsfasen vil samlokalisering kunne gi god effekt 
• Vekststrategi fremfor kostnadskutt og innstramminger 

 

9.4 Ta	regionens	muligheter	i	bruk		
• Naturressurser fra fiske og landbruk, samt energi må kunne utnyttes kommersielt 
• Riktig kompetanse for næringsliv og offentlig tjenesteyting 
• Kapitaltilførsel for å utnytte stedbundne ressurser 
• Benytte lokal kapital for å tiltrekke seg ekstern kapital 
• Helårige arbeidsplasser for å være attraktive i konkurransen om arbeidskraft 

 

9.5	Bidra	til	effektive	offentlige	løsninger	for	næringslivet	
	(saksbehandling,	infrastruktur,	kompetanse)		

• Effektive kommunikasjonsløsninger 
• Saksbehandling i kommunene 
• Kommunene må ta i bruk IKT-verktøy som gjør at brukere kan betjene seg selv i større 

grad 
• Fremtidsrettet arealplanlegging for næringsutvikling og bosetting 

 

9.5 Få	økt	nasjonal	oppmerksomhet	om	regionens	utfordringer	og	bruke	
nasjonale	virkemidler	til	utvikling	av	regionen	
(infrastruktur,	arbeidsplasser,	kompetanse)		

• Lofoten bør bli Norges utstillingsvindu som en helhetlig ”grønn region”.  Områder hvor 
regionen fremstår som ”grønn” må identifiseres og utvikles. 

• Internasjonalisering. Lofoten er i dag en sterk internasjonal region, og regionen bør 
forsterke dette ved eksport av produkter, salg av tjenester til internasjonale kunder, øke 
kompetansen om internasjonale markeder og bruk av internasjonal arbeidskraft. 

• Etablere FOU senter for fiskeri/havbruk i regionen 
 

9.6 Mangfold	
• Stimulere til økt entreprenørskap for å gi knoppskyting og nyetableringer 
• Gode kommunikasjons og samferdselsløsninger for å gi grunnlag for etablering og drift  
• Satse på entreprenørskap i skolen 
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Del	2	

9.7 Regional	utvikling	–	hva	skal	vi	satse	på.	
Næringslivsledernes	innspill	oppsummeres	her	

	

9.8 Forutsetninger	for	utvikling	
Forutsetninger for næringslivet frem til  i dag har vært det naturgitte grunnlaget – fiskeri, 
landbruk og turisme. Så lenge temperatur og havstrømmene er som i dag har vi tilgang på 
ressurser fra torskefiskeriene.  Akvakultur er basert på vår topografi, rent hav og riktig 
temperatur. 
 
Vi har natur (topografi) som er attraktiv. Men vi er ikke så lett tilgjengelig (koster penger å 
komme hit, kunnskap for å velge Lofoten). Dermed unngår vi masseturisme i europeisk 
målestokk. 
Reiseliv er viktig, og i stor grad basert på fiskerinæringen, kulturlandskapet og naturen. 
Kultur og historie er også viktig (Borg, Henningsvær, Reine og Å er eksempler). Gir store 
sysselsettingsmessige virkninger. Inntjeningen har til nå vært lav. Utenom Svolvær og Borg er 
det et stort potensiale. 

9.9 Hva	er	våre	fortrinn?	

9.9.1 Naturressurser	
Med de korte distanser vi har i Lofoten kan vi si at bosettingen er basert på de naturressurser 
vi har.   
Regionen har viktige naturressurser som fisk og landbruk som vi tradisjonelt har utnyttet.  I 
tillegg har vi en natur som i sin renhet og topografi appellerer til folk fra hele verden. Vår 
attraktivitet kan benyttes også utenfor turistnæringen, og da tenkes det særlig i sammenheng 
med tilgang på arbeidskraft. Lofoten oppleves som et godt alternativ til bylivet hvor vi tilbyr 
nærhet til natur og ro. 
 
Naturressurser som vi antar er tilstede, men som vi så langt ikke har fått lov til eller hatt 
kunnskap om å utnytte er energi (olje, gass, bergverk, vindkraft og bølgekraft), marine 
ressurser (bunndyr, tang og tare og mineraler) og bergverk. Når det gjelder tang og tare har vi 
ikke store arealer, slik at disse ressursene kan være avgrenset. 
 

9.9.2 Merkevaren	Lofoten	
Merkevaren Lofoten slik den oppfattes i dag er et fortrinn når det kommer til oppmerksomhet, 
tilgang på arbeidskraft og å utvikle produkter/tjenester fra Lofoten. 
Lofoten er en kjent merkevare i Norge og utlandet som følge av Lofotfisket og eksport av 
tørrfisk. I smale segmenter innen reiseliv begynner Lofoten også å få fotfeste globalt som et 
attraktivt mål for opplevelser og aktiviteter. 
	

9.9.3 Kompetanse	
Vi besitter samlet en betydelig realkompetanse innen fiskeriene (fangst og foredling).  
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Lofoten er en blant de mest internasjonale regionene i Norge. 11 
 
	
	
	

9.10 Næringer/bransjer	

9.10.1 Satse	på	det	vi	er	gode	på	
I det store fremheves det å satse på det vi er gode på. To hovednæringer fremheves: turisme 
og fiskeri.  
Vi må tidlig fortelle ungdommen hvor viktig og bra mulighetene er her i regionen.  

9.10.2 Generelt	
”Størst	av	alt	er	storleiken”	
	
Det er en tydelig forskjell på hvordan de som er over 45 år og dem som er under 45 år ser på 
mulighetene i Lofoten. Selvfølgelig er det personer som tilhører i én aldersgruppe som også er 
ivrige talsmenn for synspunkter som er gjengitt for en annen aldersgruppe. 
 
> 45 år < 45 år 
• Beholde strukturene i fiskerinæringen 

(land og sjø) 
• Ikke strukturere båter under 11 meter 
• Satse på de tradisjonelle næringene 
• Beholde flyplasstrukturen som i dag 
• Er klar over utfordringer med 

konkurranse 

• Færre og større enheter innen 
fiskerinæringen (land og sjø) 

• Satse på nye forretningsområder  
• Lav risikoaversjon 
• Ser ikke på konkurranse som vanskelig 
• Har erfaring med sosiale og faglige 

nettverk 
 
Bredde i næringslivet oppfattes som viktig, både innen for fiskeri og reiseliv, samt i næringer 
utenfor disse to hovedområdene. 
 
Det er gjennomgående stor interesse for å få et universitet/høyskoletilbud hit.  Et slikt tilbud 
vil trekke folk til Lofoten. Ikke bare for å studere, men for å bidra til utvikling og å gir 
kvalitet til regionen. 
	

	

																																																								
11	Telemarksforsking	–	TF-notat	29/2011.	
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9.10.3 Reiseliv	
Reiseliv er en stor næring i Lofoten. Den er svært eksportrettet. Basis for reiselivet er 
naturopplevelsene og fiskeværene. Man er avhengig av fiskerinæringen og skjøtsel av 
kulturlandskapet for å kunne beholde den profil Lofoten har utenfor regionen.  
”Reiselivet er ingenting uten primærnæringene jordbruk og fiske” 
 
Tilreisende betyr mye for varehandel (juni – august). I dag er juli den beste handelsmåneden, 
og ikke lenger desember. Men turisme betyr mye for varehandelen hele året. 
 
Fisketurisme har endret sesongene, sommer/høstfisket er borte. Dette har betydning for 
fiskebrukene. Vinter er vekstsesong, ikke lavsesong. Det er større betalingsvillighet hos 
vinterturisten enn sommerturisten.  
 
Mat og matopplevelser er blitt en viktigere del av reiselivet enn tidligere. Lofoten har gode 
forutsetninger for å servere lokal og autentisk mat, og dette gjøres i dag. Ved at sesongene 
strekker seg over større deler av året skaper mat helårige arbeidsplasser innen matservering. 
 
Noen hevder at reiseliv/turisme avgir mye lyd og liten verdiskaping i store deler av Lofoten. 
Foreløpig er det få helårige arbeidsplasser. Næringen har stor trafikk sommerstid, men det gir 
ikke økonomi i næringen. Dette gir begrensninger i å få kapital og folk. De seriøse driver 
godt. Flere driver kortsiktig med mest mulig gevinst. Ved en større profesjonalisering vil vi 
kunne ta ut et stort uforløst potensial.  
Aktørene i Vågan har blant annet lykkes på grunn av evne til å samarbeide. Blant annet er det 
mulig å ta bedre betalt for kvalitet i opplevelser. Nisjeproduksjon synes å være profitabel. Til 
nå har fiskeri og reiseliv fått til synergier.  Innen landbruket har foredling og gårdsutsalg ført 
til stor interesse fra turistnæringen. 
 
Gode tilbud innen overnatting og servering gir mulighet for bedrifter å ta i mot leverandører 
og kunder.  Slik bidrar reiselivet til arbeidsplasser, bolyst og andre tjenester.  
 
Reiselivet er organisert forskjellig i Lofoten, og dette må avspeile seg i satsingen (geografisk). 
Kommunene må likevel samkjøre reiselivssatsingen sin, og det gjennom regionens 
destinasjonsselskap.  Det er i dag en blanding av eierskap til selskapene i bransjen.  Her 
befinner det seg lokale eiere med store og små selskap, samt større selskap med eierskap 
utenfra.  I de senere år har vi opplevd mange små med utenlandske eiere. Flere opererer som 
lokale operatører som tar inn mindre grupper. 
 
Det er en utfordring at infrastrukturen for turisme er dårlig utviklet i Lofoten. Dette gjelder 
både toalettanlegg og stier med stor belastning. Derfor er flere bekymret for at man kan 
komme til å slite ned Lofoten. Det er derfor av nødvendighet at vi kan tilby et bærekraftig 
tilbud i hele Lofoten. En strategi kan være å ta posisjon som grønn region. Det vil selge også 
innen reiseliv. 
 
Verdensarv kan gi Lofoten en ny, ekstra dimensjon som reiselivet kan dra stor nytte av. 
 

9.10.4 Fiskeri	
De store fiskebestandene i Barentshavet og utenfor Lofoten høstes i dag innenfor sikre 
biologiske grenser og er i god forfatning. Fiskeriforvaltningen har i dag gode modeller for å 
sikre at uttak er bærekraftig.  Således er det grunn til å tro at blant annet Lofotkvantumet for 
torsk vil holde seg på et jevnt nivå fremover hvis ikke noe uforutsett skulle dukke opp. Et 
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kvantum på 40. – 65.000 tonn er realistisk. Effekten av klimaendringene er en usikkerhet man 
må leve med. 
 
Mye av næringslivet som har hjemmemarkedet i Lofoten er basert på gode fiskerier.  
Næringen er veldig sesongbetont.  Man leier inn mye folk i sesongen.  Siste halvår er alltid 
problematisk på grunn av lite råstoff.   
 
Skal vi slutte å være råvareleverandør må fiskerinæringen samarbeide (slå sammen).  
Utfordringen er at fangstleddet styrer produksjonen på land. Og at det landes store mengder 
fisk i løpet av en kort periode av året (vinter).   
 
Fiskeprodukter og biprodukter fra fisk har et stort potensial. Markedet er stort, og 
markedskunnskap er essensielt. Vi trenger bjellesauer. Videreforedling er mulig, men ikke i 
små skala. Kanskje må det satse på utvidelse hos eksisterende selskap som driver 
videreforedling.  De større fiskeribedriftene gir store ringvirkninger i lokalsamfunnet. Og i 
mange fiskevær er fiskebruket motoren i lokalsamfunnet. Derfor må myndighetene ha en 
bevisst politikk som bygger opp om erkjennelsen til disse grunnpilarene. Likeså er det på 
flåtesiden en utfordring om det bare blir igjen store, flyttbare båter.  Da kan det bli enda 
mindre liv i fiskeværene. 
 
Ungdom vil i økende grad ha helårig arbeid. Således er det en reell konflikt mellom fiskere 
som driver kun to-tre måneder og ungdom som vil arbeide hele året.  Den samme konflikten 
oppleves mellom fisker og fiskekjøper. Fiskebrukene opplever i stor grad at de er prisgitt 
fiskerne som kan dra hvor de vil. For å sikre lokale landinger og lokal verdiskaping på land 
kan fiskekjøpere som eier kvote lokalt være et alternativ.  
  
Fiskerinæringen er som andre næringer under vedvarende vært under press, og dette har 
medført en rivende effektivisering både på flåteside og landside.  Næringen er i dag 
kapitalintensiv i større grad enn arbeidsintensiv.  Dermed økes krav til formell kompetanse i 
næringen. 
 
Det er ikke noe problem å få tak i kompetent arbeidsfolk, og da gjerne fra utlandet. Næringen 
lærer opp ansatte selv.  
 

9.10.5 Fiskerioppdrett	og	levendelagring	av	fisk	
Fiskeoppdrett har gitt god verdiskaping og gitt mange følgearbeidsplasser. Næringen har 
sterke begrensninger i dag med værharde og utsatte lokaliteter. Det er også mangel på gode 
lokaliteter (for grunt og værhardt) pluss konflikt med andre interesser (fiskerinæringen og 
miljøinteresser).  
 
Kommunene oppleves å legge begrensninger for vekst. Det er behov for rullering av 
kystsoneplaner.  Det hevdes at det er mulig å doble produksjonen av laks i Lofoten gitt 
optimale rammebetingelser. Næringen er svært kapitalintensiv, og en utvikling bør kunne skje 
med en blanding av lokal og ekstern kapital. 
 
Levendelagring av torsk er ikke lett i Lofoten pga dårlige lokaliteter (må ha 
gjennomstrømming), men dette bør kunne utvikles til å gi et jevnere uttak gjennom året. 
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9.10.6 Andre	marine	ressurser	
Marin bioprospektering 12 er ikke aktuelt i dag, men flere fremhever at de grunne 
bunnforholdene utenfor Lofoten bør gi muligheter i fremtiden. 
 
Det er krabbe- og krepsdyrforekomster i farvannene rundt Lofoten. Et kontrollert uttak bør 
kunne gi grunnlag for en begrenset, lønnsom produksjon. 
 
Tang og tare i Lofoten kan være en ressurs. Lave temperaturer og lite lys (bortsett fra 3-4 
måneder) er til ugunst for omfattende produksjon i Lofoten. Det skilles mellom høsting og 
dyrking. Yttersia er utsatt for uvær og dette kan gi hindringer for en forutsigbar produksjon.   
 
Aktuell produksjon er hovedsakelig til menneskeføde (fersk, tørket). Dette skjer ved høsting. 
Produksjonen er kostbar (arbeidsintensiv) og dermed ikke lønnsom i prosessindustri.  
På grunn av dårlig holdbarhet må vi ha god distribusjon til markedet.  Europa ikke klart til å 
ta i bruk denne ressurs enda, Asia er (hovedmarked). Her møter vi stor konkurranse fra 
asiatiske produsenter. 
 
Den andre måten å nyttiggjøre seg tang og tare er å utvinne mineraler, vitaminer og proteiner. 
Dette er ressurskrevende. Det kreves mye energi til å tørke vann (mye vann i tang og tare) 
Slik produksjon vil kun komme fra dyrking – ikke bærekraftig fra høsting.  Tang og tare har 
tradisjonelt vært brukt som fôrtilskudd og gjødsel i landbruket. Dette er et aktuelt FOU-
område for Lofoten. 
 

9.10.7 Energi	
Det er en todeling i synet på petrovirksomhet utenfor Lofoten. Noen mener olje vil tvinge seg 
frem. Og at vi bør satse på det som skaper arbeidsplasser, så gjerne også olje/gass.  Andre 
mener vi heller skal la oljen ligge. 
 
 
Det planlagte oljevern- og miljøsenteret oppfattes å kunne gi mye synergier; 
kompetansesenter, innovasjon, rekruttering, nyetableringer, ny kompetanse (vitenskapelig og 
akademisk). 
 
Vindkraft og bølgekraft kan gi muligheter i fremtiden.  Vindkraft er ikke lett forenelig med 
turistnæringen og vil kunne gi arealkonflikt med fiskerinæringen (anlegg i havet). For 
bølgekraft må  det skje en teknologutvikling før denne er kommersiell interessant.  Det kan 
øke selvforsyningsgraden stort, ja kanskje større enn vi forbruker (alle seks kommuner). 
Dersom produksjonen blir større enn lokalt behov må vi ha ledningsnett som klarer å føre 
strøm ut av Lofoten. 
 

9.10.8 Varehandel	
Varehandel er stor i regionsentrene, og er samlet en stor næring i sysselsetting og omsetning i 
Lofoten.  Skal denne utvikles må det skje ved å importere kjøpekraft, og største driver her er 
et aktivt og attraktivt reiseliv.   
 
Internetthandel oppfattes som en trussel mot varehandelen i regionen, men kan også være en 
mulighet gitt gode distribusjonssystemer. 

																																																								
12	https://no.wikipedia.org/wiki/Bioprospektering	



Lofoten næringsforum 

	
	

Strategisk	næringsplan	for	Lofoten	–	versjon	1.0	 22	

 

9.10.9 Verftsindustri		
Verkstednæringen er betydningsfull i Vågan. Også i Vestvågøy er det et aktivt fagmiljø. 
Næringen har vekstpotensial, og bidrar til et godt maritimt miljø i regionen.  Det er utviklet et 
godt samarbeid mellom anleggene i Lofoten. 
 

9.10.10 Landbruk		
Landbruk er en liten næring i alle kommuner så nær som Vestvågøy, som er Nord-Norges 
nest største landbrukskommune.  Gimsøy har også et betydelig landbruk. Røst og Værøy har 
gode forutsetninger for sauehold. Landbruket er blitt kapitalintensiv. Enhetene er blitt større. 
Og færre.  Landbruket har stor betydning som landskapspleier.  Flere gårder driver foredling 
og salg av produkter.  Landbruket kan få stor betydning for produksjon av bioenergi og det 
ligger et stort potensial i samarbeid mellom landbruk og fiske for å utvikle ny 
næringsvirksomhet. 
 
 
 

9.10.11 Mangfold	
Lofotens næringsliv består av mange små bedrifter. Mange av disse opererer i nisjer av 
markedet.  Vi kan forenklet si små bedrifter og stort mangfold. Verden vil til Lofoten og 
Vestlandet. Dette gir grunnlag for mange småskalabedrifter både innen tradisjonelle næringer 
og helt nye. Se bare hva som skjer innen filmproduksjon/film location eller på Unstad. Vi ser 
bare starten i dag.  Vi må synliggjøre de små, de som bidrar til å gjøre bildet komplett. 
 
Samtidig må vi tiltrekke oss de etablerte bedriftene utenfor Lofoten.  En ensidig satsing på de 
små blir for smått og ”tjaltet” til å bygge mange arbeidsplasser. 
 
Nye næringer er ikke nødvendigvis stedbundne arbeidsplasser – man kan bo lokalt, men 
arbeide digitalt.  Lofoten har flere stedsuavhengige arbeidsplasser. Arbeidsplasser for høyt 
utdannede folk har vi for få av. Disse er nødvendige for å gjøre Lofoten konkurransedyktig og 
for å sikre at flere flytter tilbake etter endt utdanning.  
Teknologiarbeidsplasser kan like godt plasseres i Lofoten som i Bodø. Kontorhotell kan være 
instrumentet. 
 
De nye næringene vil komme innen samhandling hav/land.  Menneskene i Lofoten har kultur 
for slik samhandling, og Lofoten som region bør ha de beste forutsetninger for å utvikle 
arbeidsplasser i skjæringspunktet hav/land. 
 

9.11 Hvordan	satser	vi?	

9.11.1 Generelt	
Knoppskyting	fra	eksisterende	bedrifter	
Nye	ideer	i	nye	bedrifter	

9.11.2 Kompetanse	 	
Bedriftene i Lofoten opplever at regionen er attraktiv å arbeide i.  De har ikke problemer med 
å skaffe arbeidskraft.  Men det å skaffe bosted er utfordrende.  
Kompetent arbeidskraft vil være knapp faktor fremover.  Hvis vi ikke kan konkurrere på lønn 
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kan vi konkurrere på alt annet (utviklende arbeid, en aktiv og meningsfull fritid, nærhet til 
offentlige tilbud, korte distanser i tid).  
 
Flertallet av bedriftene mener fagbrev og realkompetanse er viktigst for drift og utvikling. 
Men i økende grad etterspørres høyskoleutdannelse innen ledelse og utvikling, samt 
produksjon.  Regionen vil derfor ha behov for en blanding av flere typer kompetanse.  
Traineeprogrammet, som i dag er i regi av Bo i Lofoten, fremheves som verdifullt.  
Unge, godt utdannede folk som er tilknyttet et nettverk bidrar til en dynamikk som også 
Lofoten må utnytte. 
 
Yrkesutdanningene må tilpasses næringslivet i Lofoten.  Det er et ønske at ungdom skal 
kunne ta utdanningen uten å måtte reise bort.   
Næringslivet ønsker å komme inn i grunnskolen for å snakke om mulighetene som 
arbeidslivet gir her i regionen.  Blant annet vises det til mulighetene som jobben som fisker 
gir.  I dag er dette en arbeidsplass som krever mye kompetanse (må kunne så mye), men som 
flere opplever at ungdommen ikke kjenner til.  
 
Lofoten har tradisjon for at sesongarbeidere utenfra kommer til regionen for å arbeide.  Også 
arbeidsfolk fra utlandet.  Dette må vi fortsette med.  
 
Kunnskapspark i Lofoten hvor universitet og forskningsinstitusjoner er lokalisert vil være 
sentralt for å få utviklet den kompetanse som regionen har behov for. Basis er at bedriftene i 
Lofoten blir behandlet på likeverdig nivå som akademia. 
 
”Den daglige drift eter deg opp som næringslivsleder.  Krever kompetanse for å dokumentere 
alle krav som stilles til bedriften. Dette er blitt for stort, og tar for stor del av kapasiteten.  
Krever folk med annen kompetanse enn oss med livets skole.” 
	
Vi har i dag for lite fokus på akademisk kunnskap. Må ha folk som kan forstå hva skjer hos 
dem som legger rammebetingelsene for utvikling av næringslivet. Må kunne ”makta” sitt 
språk. 
	
 

9.11.3 Gründere	
Lofoten har behov for nyskaping i næringslivet.  Det er heldigvis mange unge som vil skape 
sin egen arbeidsplass. Det må være et miljø og en romslighet for å prøve ut forretningsideer, 
og ikke dømme på forhånd.  Vi må heie på dem som tenker nytt, og ikke bare kopierer.  Det 
må bli aksept i Lofoten for å gjøre andre ting enn man tradisjonelt har gjort. 
 
Næringslivet i Lofoten består av mange små virksomheter. Vi behøver gründertyper.  
Drivkraften bak er menneskene. Mange av dem er tilfredse med å være små.  For å ta ut 
potensialet i disse personer og ideer bør det driftes et  gründer/innovasjonsprogram i Lofoten. 
 
Vi bør dyrke mangfoldet. Mangfold gjør oss mindre konjunkturavhengig.  La det også være 
attraktivt for utlendinger som satser – mange starter egne bedrifter.   
 
Vi kan gjøre hva som helst grunnet teknologien. Vi må legge til rette for at folk kommer hit 
og arbeider selv om de er tilsluttet større bedrifter.  Fiskeværene er de mest attraktive områder 
for gründervirksomhet. Bygninger kan dermed få nytt liv. 
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Lofoten er et merkenavn. Kan bruke navnet til det du måtte ønske, men man må ha et genuint 
ønske om å lykkes. Må ha en god idé og en oppegående bank (tilgang på kapital).  Kapital er 
vesentlig. Hvor den kommer fra betyr ikke så mye. 
 
”70% av arbeidsplassene i Vågan er privat – fremoverlent næringsliv, har klart å 
samarbeide, omtaler hverandre vel, bygdedyret er lite, man har erfart at når en tjener penger 
faller litt på naboen, næringsvennlige politikere, rask saksbehandling” 
 
 

9.11.4 Kapital	
Det synes å være to forskjellige syn på tilgang på kapital. Etablerte bedrifter og bedrifter som 
driver i stedsuavhengige bransjer opplever at det er tilgang på kapital, både lokalt og 
nasjonalt. 
Unge bedrifter og stedsavhengige bedrifter opplever derimot at tilgang på kapital er 
begrensning i dag.  Lokal fiskeindustri er et slikt eksempel.  Fiskeflåten mangler i stor grad 
lokal kapital. Det er derfor nødvendig å lage strategier for å bøte på denne utfordringen. 
 
Flere mener det er grunn til å se hva som gjør Ballstad og Svolvær attraktiv: blandingen av alt 
(reiseliv, fiskeri, kulturbaserte næringer, service, patrioter med kapital)  Lokal kapital og 
bankende hjerte for stedet. Således kan det sies at lokale (og patriotiske) kapitalister er 
nødvendig for utvikling.  
 
Bankene er i stor grad (med unntak av Lofotens egen bank) sentralstyrt og dette oppfattes som 
en utfordring. 
 
Suksessrike bedrifter innen reiseliv og videreforedling har hatt strategiske partnere eller eiere 
utenfor regionen (teknologi, kompetanse, kapital). De store aktørene har betydd mye for 
utviklingen og etableringen av nye arbeidsplasser. Blant annet har markedstilgang og 
kunnskap vært viktig. Strategien ved kapitalintensiv etablering synes å være: få penger 
utenfra og driv herfra. 
 

9.11.5 Teknologi	
Mange bransjer er teknologidrevne.  Som en næringsdrivende ordla seg: ”Er folk klar over 
hvor mye teknologi som finnes i primærnæringene?” 
Også innen reiselivet er utviklingen teknologidrevet.  Dette gjelder særlig forholdet kunde – 
leverandør, hvor utviklingen har snudd opp ned på næringen. 
 

9.11.6 Videreforedle	matressurser	
Lofoten oppleves som en ren, attraktiv region med tillit i markedet. Vi har fisk (torskefamilien 
og laks) og kjøtt (storfe, sau og geit) som aktuelle matressurser å videreforedle til 
konsumbruk.  Vi har ikke forutsetninger for å konkurrere på volum over tid, så det er viktig å 
ha en strategi for riktig kvalitet i nisjemarkeder. 
 
Fiskeindustrien har fått til nisjeproduksjon, og vi bør fortsette med det (Lofotprodukt, lutfisk, 
etc).  Noen hevder at veien å gå for å bli slagkraftig er å sentralisere produksjonen i Lofoten.  
Lage større enheter som er attraktive arbeidsplasser. Gjennomgående er det et ønske om å ta 
en større del av verdiskapingen i regionen.  Vi er flinke nok til å gjøre det. 
Alt av avskjær fra oppdrett og fiskeri blir i dag sendt ut av regionen.  Verdiskapingen ligger i 
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prosessen ut over ensilasje, og det bør være mulig å få dette til i regionen.   
 
For å holde på og utvikle arbeidsstokken er det viktig å ha sysselsetting hele året . Større 
enheter kan forlenge sesongen og være mer solid enn mange små. 
 
Fiskevær som har opparbeidet seg en profil på nisjeprodukter må utvikle dette enda mer og 
utnytte egen markedstilgang. Et godt salgsapparatet og god distribusjon er avgjørende for å 
kunne ta ut merverdi av bearbeidede fiskeprodukter. 
 
Innen landbruket er Lofotlam det mest kjente konsumprodukt vi har. Vi har volumet til å 
skjære ned mer kjøtt i Lofoten, men mangler markedskontakt.  Nedskjæring av lammelår 
skjer i hovedsak utenfor regionen. Produksjonen kan økes.   
Gammelsteik er et produkt som har potensial som lokal matspesialitet. 
Når det gjelder geit har vi i dag overproduksjon.  Det er viktig å bevare det vi har, men det er 
fortsatt potensial til å øke verdiskapingen. 
 
Forenklet sagt kommer nye produkter utenom de etablerte distribusjonskanaler.  Forslag til 
strategi er å ta ut matopplevelser og nisjeproduksjon utenom de store.  Vi får ikke flere folk i 
arbeid, men kan øke verdiskapingen. 
 

9.11.7 Stedsutvikling	
Næringsaktivitet foregår stort sett i fiskeværene eller tett opp til fiskeværene. Unntaket er 
Vestvågøy som også har et innland.  I de små fiskeværene er ofte fiskekjøperne grunnpilaren 
og motoren for samfunnsutviklingen. For å gjøre stedene attraktive å bo på og arbeide i er det 
nødvendig med arbeid hele året. Det er hele tiden strukturendringer , mer spesialisering og 
større enheter. Strukturering av kystflåten truer de små fiskevær. 
 
Kan vi tenke konsepter for hvert av tettstedene?  Kan tydelige konsepter bidra til å 
tydeliggjøre profilen til hvert av tettstedene og gjøre det attraktivt å bo her? Vi må se på hva 
som er styrkene til hver kommune.  Kommunene har forskjellig topografi – gir ulike 
muligheter: 

• Vågan har næringsklynger innen reiseliv og verft. I kommunen er det storskala 
reiseliv. 

• Flakstad – småskala fiskeri 
• Vestvågøy – landbruk og fiske. Flere internasjonale kompetansemiljø 
• Moskenes – småskala reiseliv 
• Værøy er lutefiskkommunen i Norge 
• Røst er tørrfiskkommunen i Norge.  Fugletitting mulig. 

Vi må ikke ha det samme i alle kommunene. Vi bør heller utnytte fortrinnene som er i dag. 
 
 I tillegg til arbeidsplasser må det også være gode kommunale tjenester (skoler, barnehager, 
veier).  Folk bor i Lofoten fordi livet rundt jobben gjør det spennende å være her. Vi har et 
stort mangfold av tilbud og spennet mellom det spennende/unike og det gamle tiltrekker folk. 
 
"Det er derfor vi bor her – fritiden" 
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9.11.8 Innovasjon	og	internasjonalisering.	
Lofoten kommer ut blant de dårligste regioner hva gjelder innovasjon. 13  Lofoten har en 
begrenset tilstedeværelse fra universitetsmiljøet (Leknes hos noen ansatte). 
Regionen må bli mer innovativ. Vi må tenke nasjonalt og internasjonalt, og ikke bli for lokalt 
fokusert. 
 
Bygg- og anlegg er en viktig næring, og vil forbli det fremover.  Oppdrag utenfor Lofoten er 
hvor veksten må komme. 
Til tross for at Lofoten er en region med stor internasjonalisering (fisk, reiseliv, medisin, 
maritim opplæring), så er det fortsatt behov for å lære internasjonale markeder bedre å kjenne.  
Det bør utvikles aktive utvekslingsprogram.  Utdanning innen data og språk er nødvendig for 
å utvikle det internasjonale potensialet. 
	

9.11.9 Grønn	region	
Lofoten må ta en posisjon som en grønn region. Dette må gjelde ressursuttak, bruk av energi, 
reiseliv og tiltak mot slitasje på naturen.  Vi må ha en strategi for å synes nasjonalt – har lite i 
dag.  Det er ingen grunn til at ikke Lofoten skal bli nasjonens grønne region uten at dette skal 
slå ut negativt for næringsutviklingen.  Tvert i mot kan dette styrke omdømme til bedrifter og 
region, og gjøre det lettere å få arbeidskraft. 
 
 

9.12 Er	næringsklynger	viktige	for	næringsutvikling?	
Næringsklynger er viktig for næringsutvikling. Varehandel, reiseliv landbruk og 
verftsindustrien er eksempler på at næringssamarbeid har hatt god effekt i Lofoten. 
 
Det kan skilles mellom rene næringsklynger hvor bedriftene tilhører samme bransje og 
serviceklynger hvor kunden finner komplette tilbud for seg (f.eks fiskevær med fiskemottak, 
isanlegg, slip, skipselektriker, matforretning, lege).  
 
Suksessen er at klyngene er næringsdrevet, og ikke styrt av andre. Partene i klyngen må 
opptre likeverdig selv om ikke de er like store.  Man må ha evne til å se stort på det – ikke 
tenke at du skal tjene penger hver gang.  
 
Erfaring fra andre regioner som har klart å gjenvinne vekst og optimisme etter lengre perioder 
med stagnasjon, dokumenterer at satsing på kompetanse- og næringsutvikling i klynger og 
forpliktende regionalt næringssamarbeid kan gi god effekt.  

Klyngebegrepet bør ha en regional kontekst – geografisk nærhet og det fellesskapet som 
skapes av å ha mange av de samme rammevilkårene, skaper grobunn for klyngen. Men den 
geografiske rammen kan ikke være for snever – de fleste ekspertmiljøer vil trolig avvise at en 
by/kommune i Norge er en stor nok geografisk kontekst for en vellykket klyngestrategi.  

Klyngens deltakere må representere en komplementær, men gjensidig støttende aktørbukett. 
Begrepet knyttes ofte opp mot trippel-helix-begrepet som er betegnelsen på et 
trekantsamarbeid hvor myndigheter, næringsliv og FoU-miljøer deltar som likeverdige og 
kompletterende kompetansemiljøer. 14 
 
																																																								
13	Telemarksforskning	–	TF-notat	29/2011	
14	Sandefjord	2020	–	jakten	p	fremtidens	næringsliv	
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Flere fremhever næringssamarbeid  ettersom det fort blir for mange små – kravene til å lykkes 
i markedet skjerpes.  Spesialisering kan være veien å gå. Og utviklinga går den veien.  Da kan 
man være flere bedrifter om én person med spesialkompetanse.  
 

9.13 Hvis	du	mener	at	fylket	kan	bidra	med	noe	for	å	få	til	næringsutvikling,	
hva	er	det?	

9.13.1 Fjerne	fylkeskommunen	
Næringslivsledere har forskjellige syn på fylkeskommunen. Enkelte hevder mye sentraliseres 
til Bodø. Det er mange beslutninger som er flyttet ut av kommune, og de er ikke sikker på at 
beslutningstakere som sitter langt unna kjenner godt nok til lokale foretak. 
De foreslår at fylkeskommunen avvikler seg selv. 
 
Andre mener det er behov for et nivå mellom Oslo og Lofoten. Og da gjerne til å ivareta 
samferdsel, utvikle regionene og bidra til kompetansebygging gjennom videregående 
skoleverk. 
 
Det er ikke lett å bli helt klok på rollefordelingen mellom Innovasjon Norge og fylket. 
Terskelen for å ta kontakt med Bodø oppleves forholdsvis høy. 

9.13.2 Samferdsel	og	infrastruktur	
Samferdsel og infrastruktur er det viktigste som fylkeskommunen kan bidra med til 
næringsutvikling.  Uten gode samferdselsløsninger har næringslivet i regionen en 
konkurranseulempe.  Eksempler på dette er for eksempel at fergetrafikk og bussruter ikke 
henger i hop. 
Forbedringspotensial er å offentliggjøre rutetider minimum ett år i forveien før ikrafttredelse. 
 

9.13.3 Kapital	
Det er ønske om midler til regional utvikling. De regionale næringsmidlene må tilbake igjen, 
og brukes på satsingsområder i form av utvikling som ikke enkeltbedrifter klarer alene. 
Lokal kunnskap om bedriftene og utfordringene i Lofoten er viktig, og Bodø virker langt 
unna. 

9.13.4 Kompetanse	
Utdanning i forhold hva næringslivet i regionen ønsker er vesentlig. Fylkeskommunen må 
også påvirke til høgskoleutdanning her. Vi ville dratt studenter hit på grunn av lofotnavnet. 
Nordland fylke er flink på reiseliv.  Dette kan utnyttes bedre gjennom et godt samarbeid med 
regionen. 
 

9.13.5 Utvikling	regionalt	-	kommune	
Fylket må gi overordnet støtte til å få plass regionale utviklingsplaner. Kommunene kan få et 
kompetansenivå utenfor egen midte til hjelp for å planlegge og tilrettelegge. Kommunene blir 
lett for små. 
 
Det er ønske om å erkjenne at Lofoten er en viktig region, og derfor å fremme en utvikling på 
regionens premisser, ikke fylkets premisser.  
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9.14 Hva	er	det	viktigste	kommunene	kan	bidra	med	til	næringsutvikling?	

9.14.1 Planverk	
Planverk kommer som sak nummer én.  Store deler av næringslivet er ikke fornøyd med 
kommunenes planarbeid, men det finnes unntak. 
 
Kommunene må få på plass et mer offensivt planverk. Det må tenkes langsiktig og fleksibelt.   
I dag går endringene i næringslivet mye hurtigere enn før, og planverket må ta høyde for 
dette.  Hvis forutsetningene endrer seg, så må også planene endres (rulleres). 
Planverket må i tillegg være oppdatert, og gjerne kommuneoverskridende.  Ha overordnede 
planer (fugleperspektiv).  
 
Kompetansen innen teknisk etat må heves . Og tjenesten må bli mer effektiv. Det er 
underbemanning på teknisk avdeling i dag.  Dette gir mye etterslep – gir mye ekstraarbeid. 
 

9.14.2 Boligbygging	
En av de største utfordringene for bedrifter er å finne høvelig bolig for sine ansatte.  Det 
finnes flere eksempler på at personer har takket nei til arbeid fordi bedriften ikke kunne finne 
bolig til vedkommende.  Dette har en kostnad for bedriftene og for kommunene (tapte 
inntekter). 
Kommunene må derfor legge til rette for økt boligbygging i henhold til skiftende behov. 
Områder som i én tidsperiode er attraktive for å bo i er ikke nødvendigvis det i en annen 
tidsperiode.  Og det må være markedet som bestemmer hvor boliger skal oppføres. Hver 
kommune bør ha tettsted som tillater boliger helt ned i vannkanten – attraktivt. 
 
Det er særlig behov for utleieenheter.  Gamle hus er ikke nok lenger. 
 
De kommuner som er flinke til å urbanisere boligsektoren sin er vinnere – også i distriktene. 
Og med boliger må det også være barnehage, skole og anlegg for aktivitet for unge og voksne. 
 

9.14.3 Saksbehandling	og	holdning	
”Det er blitt bedre nå, men fortsatt for lang behandlingstid. Kommunene har ikke råd til å 
fare til slik med næringslivet”. 
Selv om det er variasjoner kommunene i mellom, så oppfattes saksbehandlingen til å ta for 
lang tid. Og særlig gjelder dette i de minste kommunene. Næringslivets ledere krever å få 
hurtig svar fra kommunen om utbygging /utviklingssaker.   
Det etterlyses generelt en ja-holdning.  Kommunene må sette	seg	inn	i	forventningene	til	
kundene.		Og	spørre	seg	hva	kan	kundene	gjøre	selv?	Hva	behøver	ikke	saksbehandlere	å	
gjøre? 
Kommunen	må	legge	til	rette	for	utvikling	–	ikke	være	regelrytter	og	si	nei.	Heller	
veilede	og	bidra	til	løsninger	som	passer	innenfor	regelverket.	Det	forventes	at	
kommunens	ansatte	skal	spille	på	lag	med	næringslivet,	og	ikke	være	en	motspiller.	
	
Det	foreslås	at	kommunene	innfører	kvalitetsstyringssystemer	for	å	sikre	rask, effektiv 
og korrekt saksbehandling som gir forutsigbarhet og likebehandling.   
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9.14.4 Næringsutvikling	og	næringspolitikk	
For gründere og små bedrifter er det vesentlig at kommunene bruker næringsfondene aktivt 
for å utvikle et mangfoldig næringsliv. Lokal finansiering har stor symbol- og realverdi.  
 
Lokalpolitikerne må spisse sin innsats på småbedrifter og oppmuntre til nyrekruttering til 
næringslivet.. Dette gir fleksibilitet og reduserer risiko for samfunnet. Det må legges til rette 
for ny tanker – ikke arbeid i mot. Ingen vet hva som lykkes. 
 
Det må skilles mellom fag og politikk – det er mye politisk innblanding i administrative 
prosesser. Politikere må heller være ut hos næringslivet og spørre; hva skal vi strategisk satse 
på. 
 
Kommunene må være oppmerksomme på at seksjonering av reiselivsanlegg vil ødelegge 
potensialet for reiselivet.  Skulle ikke vært lov. 
 
Hjemmesidene må oppfattes om informative og inneholde informasjon som er nødvendig for 
næringsaktører. 
 
Næringsansvarlige i kommunene må være veiledere for næringsaktører som vil søke om 
finansiering og tillatelser. 
 

9.14.5 Infrastruktur	
De aller fleste som næringslivsledere  mener at Lofoten bør slås sammen til én eller to 
kommuner. Det er fullt mulig å drive én kommune med 22.000 innbyggere.  Bare et lite 
mindretall var skeptiske til kommunestrukturendringer. Lederne fra Røst og Værøy hadde 
ikke syn på dette tema (de er klare på at de blir å slå seg sammen med Bodø i én eller annen 
form). 
 

9.14.6 Grunnskole	og	barnehager	
Gode grunnskoler og barnehager betyr mye for foreldre som vil bosette seg.  Kvalitet i skolen  
er viktigere enn distribusjon av skolebygg. Derfor er det vesentlig å ta vare på skolene og 
uteområdene – fokusere på kvalitet  og trivsel. 
 
Vi er stolte av det vi får til her næringsmessig.  Få inn i skoleverket stolthet for det vi driver 
på med her. 
 
"Barna	er	en	pariakaste,	og	det	tilrettelegges	for	lite	for	trivsel	i	skolesammenheng"	
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9.15 Hvilke	samferdsel-	og	infrastrukturtiltak	mener	du	er	viktigst	for	å	
utvikle	Lofoten	næringsmessig?	

	

9.15.1 Samferdsel	og	infrastruktur	
God samferdsel og infrastruktur oppfattes som noe av de viktigste rammebetingelser for 
næringslivet.  Det som er mest iøynefallende er effektiv E10 som kan binde Lofoten tettere 
sammen internt og eksternt, flyplasser, dype og moderne havner og sikker strømforsyning. 
 

9.15.2 Flyplass	
Flertallet av de spurte næringslivsledere i fastlands-Lofoten mener at én større flyplass er 
viktig.  I Vestvågøy er man mer opptatt av utgående trafikk, mens man i Vågan er mest 
opptatt av inngående trafikk. I Flakstad og Moskenes er man mest opptatt av at flyplassen 
ikke må være lenger unna enn Gimsøy. 
Det fremheves at en større felles flyplass vil bety mye for å utvikle reiselivet for å gi helårlige 
arbeidsplasser. Og at en økt kapasitet vil gi muligheter for eksport av fiskeprodukter. 
 

9.15.3 Veier	
Veinettet er i dag underdimensjonert , og særlig E10.  En opprustning av E10 fra Å til 
Fiskebøl er sterkt ønskelig (både bredde, akseltrykk og innkorting).  Hensikten er å redusere 
tid til interntransport av frakt og folk innad i Lofoten, samt at det må være enkelt å få våre 
produkter ut til markedet. 
 
For rekruttering er det betydningsfullt om større deler av Lofoten kan utgjøre en reell bo-, 
arbeids- og serviceregion. 
 
E10 mot Sør-Troms og Narvik må innkortes og utbedres for å kunne gjøre inntransport av 
innsatsvarer og besøkende effektiv, samt gi et raskere transporttilbud av matvarer ut av 
regionen. 
 

9.15.4 Havner	
Enkelthavner og Lofoten som helhet mister landinger av fisk fordi havnene er for små og 
grunne til å ta inn de større fiskebåtene.  Og båtene blir større og større (dypere). Det er 
mangel på fremtidsrettet havner i Lofoten for fiskeindustrien.  Skal vi nå målsettingen om mer 
gods fra vei til sjø må havnene være hensiktsmessige slik at også fraktebåter kan anløpe og 
tungtransport effektivt kan kjøre helt ned på kaia i utvalgte havner. 
 

9.15.5 Ferge	
Viktig at fergeforbindelsene i Vestfjordbassenget opprettholdes. Det er viktig for utfrakt av 
fisk og inntransport av turister.   
 
Fergene må se på seg selv som en del av reiselivet, ikke bare som et transportmiddel.  Må 
offentliggjøre rutetider mye tidligere – hindrer i dag reiselivsutvikling.  
 
Den tverrgående fergeforbindelsen mellom Værøy og Moskenes må forbedres for å kunne 
interntransportere fisk i Lofoten. 
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9.15.6 Stedsutvikling	
Vi klarer ikke å holde liv i alle småstedene.  Satse strategisk på de større stedene.  
Bedriftenes, institusjonenes og menneskenes lokaliseringsvalg gjør at 
kompetansearbeidsplasser i stor grad vokser fram i større arbeidsmarkeder. Større fagmiljøer 
og et større mangfold av arbeidsgivere er attraktivt både for bedrifter som ønsker å 
ekspandere eller etablere ny virksomhet og for høyt utdannede arbeidstakere med behov for 
karrieremuligheter for seg selv og andre familiemedlemmer. Samtidig muliggjør utviklingen 
innen kommunikasjonsteknologi en større spredning av slike arbeidsplasser. Velfungerende 
regionale sentra kan være en avgjørende faktor for at et regionalt arbeidsmarked skal oppnå 
kritisk masse, og med det gi grobunn for vekst i kompetansearbeidsplasser. Teknologien kan 
også bidra til å binde sammen arbeidsmarkeder. 15 
 

9.15.7 Industriområder	
I enkelte av kommunene er det mangel på industriarealer for vekst.  Næringslivet har behov 
for ekspansjonsmuligheter for å utvikle flere arbeidsplasser, nye produkter og ny produksjon.  
 
Industriområdene må ha effektiv tilgang til vei utenom sentrum og boområder.  
 
 

9.16 Hva	kan	universiteter	og	høgskoler	bidra	med	til	at	den	bransje	du	er	i	
/	til	at	din	bedrift	får	utviklet	seg?	

 

9.16.1 Forholdet	akademia	-	næringsliv	
Samarbeidet mellom universitet og næringsliv er svært forskjellig fra bedrift til bedrift. Det 
virker som om bedriftsleders utdanning og holdning har betydning for samarbeidet. 
Tankesettet mellom universitet og næringsliv er så forskjellig . De snakker ikke samme språk.  
 
De som har samarbeid med akademia har i stor grad samarbeidet med Arktisk universitet i 
Tromsø, høyskolen i Narvik og Nord universitet i Bodø. I tillegg har enkelte samarbeidet med 
Universitetet i Bergen, Oslo, Ås, samt utenlandske universitet. Samarbeidet har bestått av 
utviklingsoppgaver og oppgaveskriving. 
 
Dem som ikke har samarbeid har forskjellige grunner til dette. De selv har vært for trege til å 
ta kontakt for samarbeid. Samarbeid kommer på toppen av hverdagen. De vet ikke hva de 
skulle samarbeide om.  Universitetene i Norge driver ikke banebrytende arbeid, men kopierer 
det som kommer fra utlandet. Enkelte er usikre på hva universitetene har å tilby. 
 
Universitetene utfordres til å fortelle om den kompetanse de har, og legge til rette for 
utdanning som passer næringslivet. Språket må gjøres forståelig.  Flere kunne ønsket seg 
bedre samarbeid med akademia. 
 

9.16.2 Utdanning	
”Hvis vi sier at etablering krever kompetanse, så vil universitet/høgskole kunne bidra til det.” 
 
Alle næringer vil komme til å kreve en annen kompetanse enn vi har i dag.  Akademisk 
																																																								
	
15	NOU	2011:3	Kompetansearbeidsplasser	–	drivkraft	for	vekst	i	hele	landet	
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kompetanse er mangelvare i dag.  Og vi har behov for folk som kan drive utvikling. Ha folk 
med friske øyne og god kunnskap. Men bedrifter innrømmer at de har ikke vært moden til å 
tilby jobb til uteksaminerte kandidater. 
 
Symbiose høgskole/næringsliv oppfattes som spennende.  Bare se på fiskeri/ fiskerifagskolen. 
 

9.16.3 Oppgaveskriving	
For å skape en link til mulige nye arbeidstakere kan oppgaveskriving for bedrift være aktuelt.  
Dette kan benyttes i større grad av bedrifter i Lofoten. 
	

9.16.4 Prosjekter	og	praksisplasser	
Enkelte har samarbeid med universiteter om prosjekter og praksisplasser. Men sommerjobber 
er ikke nok. Avstand mellom teori og praksis er for stor – 6 uker er ikke nok til gjensidig 
nytte. Kan det være utplasseringsperioder for å få et bedre samarbeid partene mellom? 
 

9.16.5 Tilstede	i	Lofoten	
”Hvis humankapital er det viktigste, så kan ikke vi eksportere vår”. 
 
Det synes å være bred støtte om et samarbeid med universitetene i Tromsø og Bodø her i 
Lofoten – lokalisering ikke så viktig. Kunnskapspark kan være instrumentet for å få til slik 
tilstedeværelse. 
Kravet til universitetsmiljøet er et nært samarbeid med næringslivet. Akademia må ikke ha 
fokus på å holde liv i seg selv, men å være en utviklingspartner sammen med næringslivet.  
Universitetene må opprettholde tilbud på fag vi har behov for innen vår region. Gi status til 
marine næringer i form av at det gis høyskoletilbud. 
 
Det å være student i Lofoten bør være attraktivt med den profil Lofoten har i dag blant unge 
mennesker. Å være ekstremstudent i Lofoten gir mulighet til å studere når det passer 
kombinert med aktiv livsstil. Ved å etablere utdanning her vil vi bidra til at dyktige folk 
kommer i arbeid i Lofoten.  
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9.17 Har	bedriften	samarbeid	med	forskningsinstitusjoner,	og	hva	ser	du	
som	mulighetsområde	for	et	eventuelt	slikt	samarbeid?	

 
”Vet ikke hvorfor vi ikke har det. Kan hende det er hos meg det sitter, men de har ikke vært 
her og tilbudt seg.” 
 
Flertallet av bedriftene har ikke direkte samarbeid med forskningsinstitusjoner. Men et 
betydelig mindretall har slikt samarbeid. 
SINTEF, NORUT, NOFIMA, Nordlandsforskning, NT-programmet, Forskningsrådet og 
Universitetet i Ås er institusjonene som bedriftene i Lofoten har samarbeidet med.  
 
Bedriftsledere mener det er verdifullt med forskning i innovasjonsprosessen. Enkelte har vært 
med på større prosjekter gjennom Forskningsrådet.  Dette har bidratt til positiv utvikling – 
teknisk.  De bidrar med kompetanse og løfter kompetansen internt i bedriften.  Samarbeidet 
mellom enkeltbedrifter og forskere hevdes å være en åpenbar vekstfaktor. Slikt bidrar til å 
holde på folk, samt tiltrekke seg folk. 
 
Bedrifter mangler kompetanse til å kunne samarbeide med forskning/høgskole. De kunne 
tenke seg å fått teknisk hjelp. Men vet ikke helt hva FOU-institusjonene har å tilby. 
Forskningsinstitusjonene må være mer på tilbudssiden og dele sin kompetanse.  
Forskningsrapporter må gjøres godt tilgjengelig. Forskere må ha tid til å arbeide sammen med 
næringsutviklere i regionen. 
 
Norge er delt i to ved Dovre. Statlig finansiering følger hoder, ikke verdiskaping. Dermed 
taper Nordenfjeldske. Få frem at vi skaper verdier her hos oss. Forsk på verdiskapningen.   
Endre politikken slik at vi ikke sakker bakom hele tiden. Hvem skal bestemme hva det skal 
forskes på? Vi må ikke bli en kulisse.  Bort fra nice to know og over til need to know – 
omsettelig kunnskap i Lofoten. 
 
 

9.18 Hva	kan	Innovasjon	Norge	bidra	med	til	at	den	bransje	du	er	i	/	til	at	
din	bedrift	får	utviklet	seg?	

	

9.18.1 Forholdet	Innovasjon	Norge	og	næringslivet	
Næringslivsledere har ulike oppfatninger om Innovasjon Norge (IN).  Enkelte har mottatt 
kapital og kompetanse fra IN.  
Flere oppfatter IN som vanskelig og tungrodd. De følger de må spesialisere seg på 
søknadsskriving.  Og har derfor ikke søkt om midler fra IN. Ansatte i IN må være mer ute – 
terskelen for å dra til Bodø er for høy. 
 
”Språket hos IN er ekskluderende – og byråkrater vet ikke hva de snakker om.” 
 

9.18.2 Kapital	
Innovasjon Norge bruker i dag mer penger i Lofoten (pr innbygger) enn andre regioner i 
Nordland.  
Kapital oppfattes å være det viktigste IN kan bidra med. Kapital i form av lån og risikokapital.  
 



Lofoten næringsforum 

	
	

Strategisk	næringsplan	for	Lofoten	–	versjon	1.0	 35	

9.18.3 Kompetanse	og	nettverk	
”FRAM- noe av det beste de har tilbudt oss. Mest praktiske kurset jeg har vært med på.” 
 
Kompetansebygging og nettverksbygging har gitt flere bedrifter en god basis for utvikling. 
Ledere som har hatt mye å gjøre med Bodø-kontoret mener de er kjempedyktige. Lokal 
kunnskap viktig.  
 
Kompetansemiljøer formidlet av IN innen fiskeri og oppdrett er miljøer godt utenfor Lofoten. 
Dermed handles det ikke lokalt og man bygger ikke opp om det regionale.  
 

9.18.4 Innovasjon	og	internasjonalisering	
Bedrifter behøver ofte hjelp til internasjonalisering, og IN-kontoret i Nordland oppfattes blant 
de beste i Norge. De er med på finansiering og ikke minst innovasjon og internasjonalisering.  
Markedsføring av Norge i utlandet koster og IN bør tilføres mer ressurser.   
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Vedlegg	1	Innspill	fra	konferanser	
 
Kystnæringskonferansen 30. september 2015 hadde tema om ”Hva er fremtiden” og 
”Hvilken posisjon har produkter fra Lofoten i det globale markedet – og hvor går veien 
videre”. 
 
Følgende kom frem under foredrag og paneldiskusjon: 
• Illusjon å tro at vi kan skape helt nye næringer 
• Vi har overlatt foredling av norsk fisk til andre land 
• Begrenset hvor mye vi kan ta ut av havet, så vi må se mer på verdiskapingen (foredling) 
• Ta utgangspunkt i våre komparative fortrinn 
• Må bli bedre på marked/markedsføring – lytte til hva kundene vil ha, ikke hva vi vil 

selge/lære kundene til å kjøpe 
• Vi er store på småskalabedrifter 
• Må ta i mot fremmedkapital for å utnytte ressursene her 
• Hva forventer dere av storkommunen når det gjelder næringsutviklingsarbeid? 

o Mindre byråkrati, mer midler 
o Ett felles budskap fra Lofoten, ikke sprikende. Arbeide med målrettet. 
o Næringsareal – profesjonell 
o Robuste fagmiljø – mer attraktivt for rekruttering 
o Planarbeid – det koster mye at ting tar tid 
o Ønsker mer offensivitet fra kommunen – når var de sist på besøk hos bedrift 

 
 
Samferdselskonferanse 2. september 2015 
På denne konferansen i regi av Vågan næringsforening og Vestvågøy næringsforum la Lars 
Draagen, Avinor frem følgende passasjerprognose . 
 

o 2020: LKN 109.000, SVO 79.000  
o 2040: LKN 134.000 ,SVO 94.000,  
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Vedlegg	2	Næringslivsledere	intervjuet	
	
Personene som har vært intervjuet har kommet fra alle typer næringer og må sies å 
representere et tverrsnitt av næringslivet i Lofoten (fra Fiskebøl til Røst). 
 
Navn Bransje Kommune 
Line Ellingsen Oppdrett Vågan 
Terje Olav Hansen Privat tjenesteyting Vågan 
Erling Falck Fiskeri Vågan 
Åge Eriksen Fiskeri Vågan 
Erling Rokkan Entreprenør Vågan 
Odd Rane Hovde Privat tjenesteyting Vågan 
Erik Taraldsen Reiseliv Vågan 
Ola Skjeseth Reiseliv Vågan 
Marius Løken Privat tjenesteyting Vågan 
Tor Henriksen Privat tjenesteyting Vågan 
Edd Meby Privat tjenesteyting Vågan 
Marianne Kielland Privat tjenesteyting Vågan 
Ole Kristian Seth Privat tjenesteyting Vågan 
Kjersti T Busch Privat tjenesteyting Vågan 
Eva-Mette Lundahl Kultur Vågan 
Arnt Winther Privat tjenesteyting Vågan 
Sigvald Rist Fiskeri Vestvågøy 
Anne Karine Statle Mat Vestvågøy 
Remi Solberg Reiseliv Vestvågøy 
Jim Roger Nordly Privat tjenesteyting Vestvågøy 
Erling Vestgård Privat tjenesteyting Vestvågøy 
Bjørg Arntzen Privat tjenesteyting Vestvågøy 
Are Johansen Landbruk Vestvågøy 
Steffen Andersen Fiskeri Vestvågøy 
Christopher 
McAllister Fiskeri Vestvågøy 
Christian Mide Privat tjenesteyting Vestvågøy 
Gustav A Karlsen Landbruk Vestvågøy 
Kristian Gjertsen Fiskeri Flakstad 
Viggo Henriksen Privat tjenesteyting Flakstad 
Rolf Zimmermann Privat tjenesteyting Flakstad 
Kurt Atle Hansen Flakstad kommune Flakstad 
Harald Johansen Handel Flakstad 
Øivind Arntzen Fiskeri Moskenes 
Kristian Møller Fiskeri Moskenes 
Mikael Gylseth Reiseliv Moskenes 
Sven A Korneliussen Leder næringsforening Moskenes 
Therese Holtan Larsen Reiseliv Moskenes 
Arne Mathisen Fiskeri Værøy 
Alf Kristian Sørheim Privat tjenesteyting Værøy 
Roger Eliassen Fiskeri Værøy 
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Irene Johansen Reiseliv Røst 
Gøran Greger Fiskeri Røst 
Olaf Pedersen Fiskeri Røst 
Geir Børre Johnsen Fiskeri Røst 
John Holm Fiskeri Røst 
Tore Ivar Johansen Privat tjenesteyting Røst 
 
 
 
 


