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Prospekt «Lofoten Kunnskapspark AS» 

Innledning 

Verdiskapingen i fremtiden antas å komme fra en kunnskapsdrevet økonomi. Lofoten erkjenner at 

regionen må bli bedre på videreforedling av egne regionale ressurser, og legge til rette for etablering 

av kunnskapsbasert næringsliv med høyt utdannede arbeidstakere. 

Lofoten er eneste region i Nordland uten en egen FoU organisasjon, hvor høyere utdanning tilbys og 

hvor både offentlig virksomhet og næringslivet samarbeider tett, deler kunnskap og drøfter 

utviklingsmuligheter. 

 

Historikk 

Arbeidet med en idè om en kunnskapspark for Lofoten tok til i 2013, som følge av krav fra Nordland 

fylkeskommune om bedre og tettere samarbeid mellom aktører som Lofoten studie- og 

høgskolesenter (LSH), Regionalt kontor for kompetanseutvikling i Lofoten (RKK) og Karrieresenteret i 

Lofoten. Dette arbeidet ble sluttført og oversendt respektive eiere for å formalisere samarbeidet/slå 

sammen enhetene. Arbeidet stoppet opp da LSH ble avviklet. 

Senere har Lofotrådet gjort vedtak om å gjenoppta arbeide med å realisere en kunnskapspark med 

sikte på at Lofoten skal kunne tilpasse seg og møte fremtiden som basertes på en kompetansedrevet 

økonomi. 

 

Forankring i Lofotrådet 

Sak 22/16  Lofoten Kunnskapspark 
Vedtak: Lofotkommunene ser behov for å styrke FoU virksomhet i regionen og å sette i verk 
tiltak for at tilbud om høyere utdanning skal bli tilgjengelig i Lofoten.  
Lofotrådet vil derfor at kommunene, sammen med næringslivet i Lofoten, etablerer Lofoten 
Kunnskapspark som et aksjeselskap til å ivareta rollen som regional næringsutvikler. 
Det er en målsetting at etableringen skal gjennomføres ved en 50/50 finansiering mellom 
kommunene og næringsaktører, hvor kommunene forplikter seg til å dekke totalt 3 mill. 
kroner over 3 år, under forutsetning av tilsvarende bidrag fra næringsaktører i regionen. 
Samlet vil Lofoten kunnskapspark kunne disponere inntil 6 mill kroner, hvorav 2 mill settes av 
til investeringsfond, som kan brukes etter at etablerings perioden på 3 år er fullført.  
Nordland fylkeskommune utfordres til å yte 6 mill i tilskudd til etableringen, slik at samlet 
kapitalbase er 12 mill. kroner. 
Etter etableringsperioden skal Lofoten kunnskapspark være selvfinansierende, og kunne tilby 
så vel næringsliv som offentlig virksomhet tjenester som prosjektutvikling, prosjektledelse og 
rådgiving på kommersielle vilkår. 
Lofoten kunnskapspark etablerer kontor i Svolvær og på Leknes, og med noder på Røst, 
Værøy, Moskenes og Flakstad. 

 

Lofotrådet har formalisert sitt engasjement og slik iverksatt arbeide med å få frem et prosjekt med 

forretningsmodell basert på behov og reelle muligheter for drift i balanse over tid. 
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Arbeidsgruppe 

Arbeid med etablering av en felles arena for innovasjon, utvikling og økt verdiskaping i Lofoten – en 

«Kunnskapspark» - har pågått over tid og har resultert i dette prospektet for etablering av Lofoten 

kunnskapspark som et aksjeselskap. 

Arbeidsgruppen har hatt representasjon fra Vågan næringsforening, Vestvågøy næringsforum (som 

sammen har representert Lofoten næringsforum), Lofoten sparebank, Destinasjon Lofoten AS, 

Lofoten matpark AS og Lofotrådet. 

Arbeidsgruppen har hatt følgende medlemmer: 

Eivind Holst, leder i Lofotrådet 

 Werner Martinsen, Banksjef Lofoten sparebank 

 Line Eide, Lofoten næringsforum/Vågan næringsforum 

 Svein Helland, styreleder i Destinasjon Lofoten 

 Elisabeth Dreyer, daglig leder Destinasjon Lofoten  

Jonny Finstad, styreleder Lofoten matpark (Er nå innvalgt på Stortinget) 

Sigve Olsen, daglig leder Lofoten matpark   

 Søren Fredrik Voie, Lofoten næringsforum/Vestvågøy næringsforening  

Kjell-Idar Berg, leder av Rådmannsutvalget  

Kjell Furu, Sekretariatsleder i Lofotrådet 

 

 

Behov: 

Erkjennelsen av at økte kompetansekrav knyttet til produksjon av varer og tjenester har gjort at 

tilbud om høyere utdanning lokalisert i Lofoten aktualiseres på nytt.  

Eksisterende næringsliv må kontinuerlig tilpasses til økte krav (bl.a. sertifiseringer) og økt 

konkurranse. 

På nasjonalt hold fokuseres også behov for kompetanse, og kontinuerlig personlig utvikling av egne 

ferdigheter underveis i egen karriere: 

Jeløya erklæringen: 

«Arbeidslivet endrer seg raskt og stiller økende krav til kompetanse. Alle har behov for påfyll 

av kunnskap underveis i karrieren» 

Ny etableringer trenger hjelp og oppfølging, samt innpass i nettverk for å få best mulig start av nye 

etableringer som samfunnet trenger for å opprettholde verdiskaping og vår velferd.  

Lofoten må også styrke sin etterspørselskompetanse, både i næringslivet og i offentlig virksomhet. 

 

Konkurranse om utvikling, verdiskaping og oppmerksomhet 

Lofoten har også sett at de regionene som har egne kunnskapsmiljø/-parker lykkes bedre med 

oppfølging av næringslivet lokalt, får bredere kontaktflate til virkemiddelapparatet både i fylket og på 

nasjonalt plan – og de deler kunnskap gjennom etablerte og formaliserte nettverk og styrker 

regionen samlet sett. 
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De etablerte kunnskapsmiljøene har ofte samarbeidsavtale med fylket, og kan ta del i nasjonale 

programmer som staten iverksetter for å styrke gründersatsing m.v. 

Lofoten har forskere, bosatt i regionen, som er knyttet til bla. Nord universitet og Universitetet i 

Tromsø.  

På siden av det arbeidet Lofotrådet har gjennomført er det gjennomført to prosjekter som begge har  

betegnelsen «Campus Lofoten», jfr. arbeidsgruppe knyttet til Nord universitet v/OPUS Leknes og 

«Campus Lofoten» for etablering av et utdanningstilbud for reiseliv i Svolvær knyttet til Universitetet 

i Tromsø, basert på prosjektet Innovative Opplevelser (InnOpp). 

Rapportene fra disse utredningene konkluderer med behov for lokale/regionale studietilbud, enten 

som heltidsstudier, eller helst som deltids-/samlingsbaserte studier for den delen av befolkningen i 

Lofoten som er i arbeid og som ønsker/trenger kunnskapspåfyll.  

 

Endring i arbeidsmarkedet – ubalanse 

En presentasjon på NHO`s årskonferanse i januar 2018 viser en ubalanse i forholdet mellom 

befolkningen (arbeidstakere) og tilgang på antall arbeidsplasser. 

 

Flere folk og færre jobber, sammenholdt med økende kompleksitet i produkter og tjenester 

fremover, gjør at hver av oss må ha mer kunnskap for å utføre oppgavene som kommer, eller 

utfordringene som tildeles i forbindelse med den stillingen man allerede har. 

Krav til omstilling, ivaretakelse av miljø og globalisering av vare- og tjenesteproduksjon gjør at 

konkurransevilkårene skjerpes i så vel offentlig som privat sektor. 

Tak på vekst? 

Det er et «tak» på hvor mye et hvert menneske kan konsumere. Konsum og produksjon vil fortsatt 

vokse, spesielt i «3. verden» hvor det er store mangler sett i forhold til vår norske hverdag. 

Miljøhensyn, ny teknologi og delingstjenester gjør at vi kan forvente endringer fra en tradisjonell 

råvarebasert produksjon som vi har, og til økt automatisering og robotisering, hvor færre mennesker 

er involvert, og nye kompliserte produkter/tjenester.  
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Noen må oppebære kunnskap, både om produkter, prosesser og markeder slik at nye jobber vil 

vokse fram. Men, de nye jobbene ventes å bli mer kunnskapsbasert sett i forhold til i dag, og i dette 

perspektivet må Lofoten kunnskapspark være en aktør som kan se fremover, ta nytte av offentlige 

virkemiddel for innovasjon og nyskaping, og legge til rette for og bidra til at regionen fortsatt tar sin 

del av verdiskaping, sysselsetting og bevarer eierskap til naturgitte ressurser regionalt. 

 

Utdanningsnivå i Lofoten 

Lofoten har en befolkning i underkant av 25.000 mennesker. Målt i studiepoeng scorer Lofoten 

lavere i gjennomsnitt, målt mot andre regioner.  

Lofoten har relativt lavt antall innbyggere i aldersgruppen 20-40, noe som kan være naturlig som 

følge av at mange personer i denne aldersgruppen flytter ut av regionen for å ta høyere utdanning. 

Undersøkelser tyder på at så mange som seks av ti studenter slår rot i nærhet av den by/region som 

de tar utdanningen ved. Dette rammer naturligvis Lofoten i særlig grad. 

Et grunnlag for å vurdere behov for tilførsel av høyere utdanning er å måle gjennomsnitt studiepoeng 

for befolkningen i regionen, vurdert mot resten av landet. Næringslivet i Lofoten er sammensatt, og 

selv om både fiskeri og sjømatnæringen er løftet fram og synlig ser en at antall direkte sysselsatte i 

disse næringene er relativt lav sett i forhold til handel, industri, service og offentlig sektor. I 

sjømatsektoren venter en volumvekst i oppdrett, mens det kan forventes nedgang i sysselsetting 

relativt sett på bakgrunn av økt automatisering og ny teknologi som styrer båter i forhold til 

lokalisering av fisk, fangstredskaper, oppbevaring/transport og levering. Bygging og bruk av fartøy 

som fungerer som slakteri og rene produksjonsanlegg øker produktivitet og lønnsomhet, men det er 

grunn til å anta at sysselsettingsfaktor går ned som følge av teknologiutviklingen og automatisering. 

 

Utdanningsnivå i Lofoten (2016)     

 Prosent av 
befolkningen 

n24000 

   

 Gr.skole Vidr.g. skole Fagskole Univ- høgsk 

     

Norge  26,5 37,8 2,8 32,9 

Røst 52,6 30,9 2 14,4 

Værøy 53,9 29,8 2 14,3 

Flakstad 45,7 33,5 2,8 17,9 

Vestvågøy 35,3 38,2 3,4 23,1 

Vågan 32,8 38,7 3,4 25,2 

Moskenes 46,8 33,6 3,1 16,6 

Kilde: SSB 2016 

 

Tabellen foran, sammenholdt med utsiktene fremover, hvor behov for økt kunnskapsgrunnlag i den 

enkelte jobb tilsier at det må tas initiativ i Lofoten for å løfte regionens kunnskapsnivå. 

Lofoten har fått en rekke tilflyttere fra utlandet, i form av arbeidsinnvandring og i form av asylsøkere. 

Disse menneskene må en integrere i lokalsamfunn, og en felles plattform for vellykket integrering er 



Dato: 18.04.2018  5 

å dyktiggjøre og kvalifisere enkeltmenneskene gjennom læring og gjøre hver enkelt kvalifisert til å 

søke på ledige jobber eller skape egen bedrift. 

 

Muligheter 

Å satse på utdanning, forskning og utvikling er både nødvendig og vekstfremmende. 

En «godkjent» FoU organisasjon er inkludert når offentlige midler skal fordeles.  Jfr faksimile 

nedenfor: 

 

 

Utfordringer 

Som følge av at nye metoder, redskaper og automasjons- og digitaliserings verktøy blir utviklet og 

tilgjengelig vil en anta at behovet for kompetanse for installering, vedlikehold, reparasjon av slikt 

utstyr øker.  

Kostnadsutviklingen og krav/forventninger til velferdsstaten har medført at det settes ekstra fokus på 

innovasjon og utvikling i offentlig sektor, med sikte på å videreutvikle/forbedre tjenestene og kunne 

gjøre dette på rimeligere måte. Stikkord her er digitalisering, automatisering og robotisering. 
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Dersom ny kunnskap og kapasitet ikke kan leveres i Lofoten vil regionen tape ytterligere 

arbeidsplasser. I verste fall vil ikke ressurser fra havet i det hele tatt «komme innom» Lofoten, men 

bli landet der det er mottakskapasitet/god logistikk, og kompetanse tilgjengelig for å løse tekniske 

problemer knyttet til produksjon, utstyr m.v..   

Disse utfordringene kan bli spesielt vanskelig å møte for de mindre fiskerisamfunnene, slik vi kjenner 

de i dag. 

 

Globalisering 

Lofoten har over lang tid tatt del i et globalisert næringsliv. Nyeste utgravinger m.v. viser at fisk fra 

Lofoten har vært spist mange steder i Europa, og i tidligere tider enn først antatt. Likeledes ser en at 

det er importert varer som glass og verktøy fra Europa og til vår region. 

I dag er hele verden «ett marked» gjennom internett. Varer og tjenester bestilles, selges og leveres 

ved enkle tastetrykk.  

Presentasjon av regionen via nettbaserte tjenester gjør at turister fra hele verden (med 

betalingsevne) oppsøker regionen, og vil ha med seg de opplevelsene vi har å tilby. 

Internett betyr også at mange i varehandel/detaljhandel vil møte større utfordringer og skjerpede 

konkurransevilkår fremover. «Butikkdøden» på bygda er godt kjent og fremveksten av store 

kjøpesentra like utenfor de større byene har rammet varehandel i sentrumsgatene. Økt konkurranse, 

spesielt mellom detaljister, og kundens tilgang på «hele verdens varehyller» i egen skjerm, betyr at 

synlighet, kvalitet og innovasjon vil være viktige konkurransefortrinn for de som vil drive sin 

virksomhet og tjene penger på den i fremtiden. Behov for kunnskap, strategi og markedsføring stiger. 

Regionalt samspill, forent i en for eksempel en kunnskapspark vil kunne fange trender, gi innspill til 

endringer og styrke Lofotens konkurranseevne. 

 

Ny teknologi/robotisering – konkurranse om fremtidens jobber? 

Historien viser i retroperspektiv at å beskrive hva som er fremtidens arbeidsplasser om 20 år er 

vanskelig. I midlertid ser en klare tegn på at økt bruk av automasjon øker verdiskapingen og tar bort 

enkle manuelle oppgaver som mennesker før har utført. 

Eksempelvis ser en nå at forsøk med autonome fartøy på Trondheimsfjorden fungerer utmerket og 

en rekke fartøy etter hvert ikke trenger bemanning om bord, men fjernstyres via prosesser om 

bord/fjernstyring.  Er det nødvendig med mannskap om bord på fiskefartøy, eller kan fisket 

automatiseres enda mer og «fjernstyres»? Hvordan vil eventuelt en utvikling i retning av «fiskerløse» 

fiskefartøy i Lofoten arte seg? Hva med eierskap til ressursene, og hvor skal de landes i et slikt nytt 

perspektiv? 

Likeledes ser en at flytårndriften for en rekke mindre flyplasser kan fjernstyres via kamera etc. fra ett 

«mer sentralt» sted. De som har/hadde ulike oppgaver i tårnene rundt om blir overflødige. Dette er 

en arbeidskraftressurs som eventuelt kan settes inn i forhold til andre/nye oppgaver som samfunnet 

har behov for å løse.  

En rekke oppgaver lar seg automatisere, og behovet for å styrke de kompetanseintensive næringene 

øker. Økt krav til kunnskap i jobbsammenheng gjør dermed at regionen må styrke de elementene 
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som tilfører kunnskap til eksisterende næringsliv, og forberede seg til å skape det «ufødte» 

næringsliv som en ser for seg vil vokse frem etter hvert. Det er åpenbart at konkurransen om 

kompetent arbeidskraft øker, og de attraktive jobbene kan bli lagt til større sentra/byer noe som kan 

utfordre Lofoten i stor grad. 

 

Bærekraft 

Fokus på bærekraft går igjen hos investorer, banker og hos kundene etter hvert, både med hensyn til 

produkter hvor en ser på resirkulering allerede ved planlegging av selve produktet og den nytte det 

skal ha. 

Investorene fokuserer i stor grad på utslipp, fra både råvarer, produksjon og bruk av selve produktet 

– og ikke minst hvordan produktet etter nytteverdien er tatt ut hvordan det kan resirkuleres.   

I et større perspektiv fokuserer verden nå på tre hovedbjelker i samfunnsutviklingen: 

 Rent vann 

 Ren mat 

 Ren energi 

 

Lofoten må posisjoneres for dette, og trenger aktører som kan bidra til å fokusere så vel 

næringsinnsats som offentlig virksomhet i retning av et bærekraftig samfunn. 
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Lofoten kunnskapspark – modell 

SIVA har etablert merkevarer som Forskningspark, Kunnskapspark og Næringshage. 

«Kunnskapspark» er gjerne bygget av 3 hovedelementer:  

Utdanning (levert av høgskole/universitet)  

FoU aktører og KIFT-bedrifter samt et  

Kapitalfond/kapitalkilde til å bidra med finansiering av nyutviklede bedrifter, konsepter etc 

som kan kommersialiseres og gi verdiøkning/ny inntjening.  

Figur: 

 

 

Arbeidsoppgaver for kunnskapsparken AS: 

Kunnskapsparken etableres i tett samarbeid med Destinasjon Lofoten AS og Lofoten matpark AS, som 

representerer igangværende virksomheter, nettverk og er utviklingsmotor i hver sine fagfelt. 

Koordinering av tiltak, søknader om tilskudd og utviklingsarbeid mellom aktørene vil sikre bedre 

framdrift, effektivitet og større gjennomslag for regionens behov og realisering av regionens 

kapasitet og fremme kvalitet på produkter og tjenester.  

Opplistet kan oppgaver spesifiseres slik: 

- Tilrettelegging for undervisning/utdanning levert av universiteter/høgskoler til regionens 

næringsliv og befolkning 

- Møteplass og arena for næringslivet, hvor også forvalting og politisk nivå kan delta for å 

skape felles forståelse og samhandling. 
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- Bedriftsutvikling, bidra til økt verdiskaping både for eksisterende og nye bedrifter i Lofoten 

- FoU aktivitet som sikrer at «Lofoten forskes med, og ikke på» 

- Inkubatordrift – legge til rette for nystartede bedrifter slik at de kan teste ut nye ideer og nye 

markeder. 

- Utarbeidelse av «Indeks Lofoten» - en årlig status for regionens nærings- og arbeidsliv 

- Være «nettverksmotor» for bedrifter, offentlig forvaltning, nasjonale FoU-aktører og 

studieleverandører og se til at regionale aktører som er viktige for utviklingsarbeid i Lofoten 

møtes jevnlig. 

- Markedsføre regionen og regionens næringsliv overfor nasjonale og internasjonale 

næringsaktører. 

- Bidra i forbindelse med Traineè ordninger 

- Rekruttere Business Angels og mentorer til nye foretak 

- Forestå administrasjon av kapitalfondet 

- Overvåke internasjonale trender knyttet til våre ressurser/næringsmuligheter 

- Representere Lofoten i nasjonale møter, konferanser og seminarer 

- Representere Lofoten i internasjonale sammenhenger, hvor næring, miljø, reiseliv og sjømat 

er fokusert. 

 

Organisasjon - eierskap 

En Lofoten kunnskapspark kan etter arbeidsgruppens syn etableres som et aksjeselskap med 

eiere fra Lofotrådet, Lofoten sparebank, Destinasjon Lofoten AS, Lofoten matpark AS og Lofoten 

næringsforum (20% hver?). Dette nye selskapet, «Lofoten kunnskapspark AS», kan «eie» 

samarbeidsavtaler med universitet og høgskoler, og forestå drift av lokale/regionale 

utdanningstilbud – enten som fulltidsstudier i Lofoten, hvor merkevaren «Lofoten» bidrar for å 

tiltrekke seg studenter fra hele landet, eller man kan etablere regionale arenaer for 

desentraliserte og samlingsbaserte studier, med tilgang på undervisningsrom, grupperom, 

teknologi m.v. 

Eierskapet kan endres/utvides ved salg av aksjer eller emisjoner,  med sikte på å få med andre 

aktører med og som kan ta aktivt del i utviklingen av Lofoten. 

Det kan etableres et «representantskap» (råd) som møtes årlig med anledning til å gi styret og 

selskapet styringssignaler. I dette «Representantskapet» kan både kunder, bidragsytere og 

representanter fra kommunale/fylkeskommunale næringsavdelinger møte for å gi innspill til 

utvikling og drift. 

Slik modellen for en kunnskapspark i Lofoten er presentert, har vi 3 hovedelementer 

sammenknyttet i formelle samarbeidsavtaler og eierskap. 

A) Lofoten Matpark AS har sin forretningsmodell, eget organisasjonsnummer og eget 

styre/eiere og egen drift. Lofoten Matpark AS har et betydelig eierskap fra offentligsektor 

B) Destinasjon Lofoten AS har også løpende og igangværende virksomhet, og et betydelig 

eierskap fra offentlig sektor. 

C) Det tredje elementet, som dette prospektet handler om, er etablering av et nytt selskap med 

eget org. nr og som skal ivareta hovedelementene knyttet til utdanning, 

FoU/mentorordning/bedriftsutvikling og et regionalt kapitalfond. 
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Skisse som viser samvirke mellom Destinasjon Lofoten AS, Lofoten Matpark AS og 

nyetableringen Lofoten kunnskapspark AS 

En ny kunnskapspark vil baseres på to allerede eksisterende bærebjelker, Destinasjon Lofoten AS 

og Lofoten Matpark. 

 En skisse - som kan beskrive samarbeid og plassering av de ulike elementene mellom 

Destinasjon Lofoten AS, Lofoten Matpark AS og Lofoten kunnskapspark AS - kan se slik ut: 

               

 

Det er allerede naturlige samarbeidspunkter og eksisterende «overlappinger» hvor samarbeid 

foregår i dag, aktiviteter og tiltak som kan styrkes og videreutvikles med sikte på å posisjonere 

regionen på en bedre måte fremover. 

Både Lofoten Matpark AS og Destinasjon Lofoten AS vil bidra i kunnskapsdeling, og både i form av 

etterspørsel av tjenester/kompetanse og samtidig leveranse av dette – så utvikles en symbiose hvor 

aktørene samlet og hver for seg drar gjensidig nytte av hverandres virksomhet. 

Lofoten Matpark AS og Destinasjon Lofoten AS sine virksomheter er nærmere beskrevet på deres 

egne hjemmesider. 

www.destinasjonlofoten.info 

www.lofotenmatpark.no 

 

Lofoten kunnskapspark AS kan i sterkere grad konsentrere virksomheten på et strategisk nivå, mer 

enn det rent operasjonelle - med unntak for de konkrete oppgavene som nevnt foran. 

Representanter for kunnskapsparken må, og vil, være representert på regionale og nasjonale 

arenaer, både for å representere Lofoten og for å hente inspirasjon, følge med på trendutvikling og 

markedsføre regionen i den grad det er naturlig, ønskelig og mulig med sikte på å rekruttere 

bedriftsetableringer og ny virksomhet som øker regionens verdiskaping. 

 

http://www.destinasjonlofoten.info/
http://www.lofotenmatpark.no/
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Den delen som omfatter «Kunnskapsparken AS» som eget selskap, deleid av bl.a. Destinasjon Lofoten 

AS og Lofoten matpark AS, skal ha et eget styre med representasjon hovedsakelig fra næringslivet. 

Det kan også vurderes om det er tjenlig med et eget «representantskap»/rådgivende organ, som 

møtes f.eks. to ganger pr. år for å drøfte og bidra til måldefinering, utvikle strategier og foreslå tiltak.  

 

Figur/skisse 

 

 

             

 

 

                 

 

 

                                                                       .  

 

          

 

 

 

 

 

 

Representantskapet kan ha deltakere fra hovedeierne, viktige bidragsytere/kunder/brukere, bedriftsnettverk 

hos eierne og fra universitets- og høgskole sektoren.  

Representantskapet kan ha f.eks 10-12 medlemmer utenom styret, og skal styrke selskapets «overvåking» av 

markeder, selskapets posisjon og utvikling relatert til trender og endringer i omgivelsene. 

 

 

 

 

                  Utdanning  
Stedlig og desentralisert, levert av 

universitet/høgskole 

               FoU  
Egenutviklet og i samarbeid.  

Kapitalfond 
Privat og offentlig  

   Representantskap? 

   Styre for selskapet 
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Kunnskapsparkelementet, bestående av FoU, utdanning og kapital kan skisseres slik, med respektive 

forretningsmodeller, kundeperspektiv og finansiering: 

Element Kunde/bruker Finansiering 
 
Utdanning 

 
Privatpersoner 
Bedrifter 
Offentlig forvaltning  
 

 
Egenandeler (private/bedrifter) 
Universitet-/skolesektor 
Kommunene 
Lofotrådet 
 

 
FoU 
      Innovasjonsprosjekter 
         Nye markeder 
           Nye produkter 
           Ny logistikk 

 

 
 
Bedrifter, offentlig forvaltning 

 
 
50% egenandel fra kunde, 50% fra 
offentlige bidragsytere 
(Forskningsråd, fond, støtteordninger 
m.v.) 

 
Kapitalfond 

 
Bedrifter 

 
Offentlig, fra næringsfond 
Privat kapitalplassering 
«Business angeles» 
 

Se eget nærmere spesifisert budsjett utkast. 

Andre regioner/byer er posisjonert for å motta offentlige bidrag til næringsutvikling: 
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Utdanning 

«Utdanningsblokken» beregnes å ha arealer levert av Kunnskapsparken, og utdanningstilbud levert 

av aktuelle universitet og eventuelt høgskoler/utdanningstilbydere. Det kan også være aktuelt å 

legge til rette for kurs med sikte på egne sertifiseringsordninger som kvalifiserer til yrker/leveranser 

hvor det kreves spesielle kompetanser for gjennomføring/levering. Nordland fylkeskommune antas å 

tilby en rolle som kompetansemegler, ha sete i Kunnskapsparken, og vil være koblet mellom 

Kunnskapsparken, næringslivet og befolkningen for øvrig. Økt utdanningstilbud i regionen vil løfte 

regionens samlede kompetansenivå, og forbedre regionens potensial i kunnskapssamfunnet som 

omgir oss. 

Det vil være «Kunnskapsparken» som er avtale part i slike sammenhenger. 

 

Forankring i fylkeskommunen - Fylkestinget i Nordland 

Nordland fylkeskommune har lenge vært opptatt av utdanning som viktig faktor for innovasjon, 

konkurransekraft og verdiskaping, og ser «kraftsamling» av studietilbud og innretning i forhold til 

næringslivets behovs som viktig. 

Fylkestingets vedtak 015/2013: 
 

1. Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke 
kompetanseutviklingen i regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets behov. 
Regionale studiesentre må ha en rolle der målet er å motivere og medvirke til å forsterke 
innovasjonsevnen, konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet. 

2.  Studiesentrenes oppgave er å kartlegge behovet for kompetanse i lokalsamfunnene, 
målbære dette overfor utdanningstilbyderne og tilrettelegge for fleksible tilbud i nær-
regionene i tråd med arbeids- og næringslivets behov. 

3.  For å oppnå sterke og slagkraftige fagmiljø og bedre koordinerte tilbud overfor brukerne 
og en tydelig struktur i den enkelte region, forutsetter fylkestinget ei samordning av 
regionale aktører. I et videre utviklingsarbeid må en sammenslåing av RKK og 
studiesenterfunksjon som i dag er ivaretatt av andre, tas opp i den enkelte region. 
Fylkestinget legger til grunn at det må arbeides for en samlokalisering av virksomhetene 
for voksnes læring der dette praktisk lar seg gjennomføre. 

4. Basert på fastsatte kriterier for støtte og lokalt forankrede søknader fra den enkelte region, 
vil fylkeskommunen bidra med delfinansiering av virksomheten rettet mot næringslivets 
behov til oppstart og utprøving av arbeidet. Søknadene må behandles innen det ordinære 
søknadssystem på regionale utviklingsmidler og vurderes i forhold til andre tiltak. Søknader 
som medfører sammenslåing og/eller samlokalisering av kompetanseaktører vil bli 
prioritert. For å kunne finansiere tiltak utover 2016 må det vurderes å sette av midler på 
det ordinære budsjettet og innarbeides i økonomiplanen. 

5. Det må arbeides med å få på plass et nasjonalt studiesenterprogram der nasjonale 
myndigheter bidrar med delfinansiering ut fra fastsatte kriterier. Regionale utviklingsmidler 
i fylkeskommunen vil da kunne utløses. 

 

 

Fylkeskommunen har gjennom avklart behov gjort vedtak om å bidra til kunnskaps- og 

kompetanseheving for befolkningen i Nordland. 
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Mulig studieplan 

En studieplan knyttet til kunnskapsparken i Lofoten, for eksempel i samarbeide med UiT og Nord 

universitet, kan være slik for en Bachelorgrad: 

                                             

Studieplan Lofoten 
 
År 1  
Felleskurs:  
60sp 

 
Økonomi 10 sp, Salg & service 10 sp,  
Strategi 10 sp og bærekraft, klima- og miljøfag 10 sp 
Organisasjon og administrasjon 20 sp,  
 

 
 
Desentralisert 
profesjonsutdanning 
innen sykepleie og 
lærerutdanning levert 
av 
universitet/høgskole 
og basert på 
eksisterende 
læreplaner. 
 
 

År 2 
Spesialisering 
60sp 

 
Marin biologi 
Marin 
forsøpling 
 

 
Reiseliv 
Naturguide 

 
Fiskerifag 
Maritime fag 

År 3  
Felleskurs: 
60sp 

 
Metodelære 10 sp, Skrivekurs 10 sp, Statistikk 10 sp,  
Oppgave 30 sp 
 

 

Spesielt innen «Reiselivs faget» kan en ha kurs som gir godkjenning/sertifisering innen f.eks 

håndtering/bruk av kajakk, klatring og guiding m.m. 

Studietilbud innen språk og kultur forståelse bør også være aktuelt, med sikte på å takle utfordringer 

og muligheter knyttet til eksport av varer og tjenester 

Kursene innen Marinbiologi og Naturguide/reiseliv kan legges til Svolvær og profesjonsutdanninger 

og «Fiskerifag/Maritime fag» kan legges til Leknes, som et eksempel på fordeling av 

tilbud/lokalisering. 

Forelesninger/samlinger knyttet til felleskurs i År 1 og År 3 kan alternere mellom Svolvær/Leknes der 

det er naturlig, og på en omforent og praktisk måte, slik at studentenes reise og transport til 

samlinger fordeles når det ligger muligheter for dette.  

 

Rekruttering av studenter 

Befolkningen i Lofoten kan være for liten til å rekruttere forsvarlig antall studenter på de ulike 

studietilbudene. Imidlertid er Lofoten en sterk merkevare, som kan tiltrekke seg studenter fra hele 

landet dersom kursene gjøres tilgjengelig og markedsføres bredt. Mange vil kunne kombinere 

utdanning, opplevelser og unik natur og kultur i Lofoten. Slik sett vil en kunne få større 

«markedsgrunnlag» for de enkelte utdanningsløpene enn hva befolkningen i Lofoten alene gir 

grunnlag for. Tilbud om rimelig transport, overnatting/hybler kan være essensielt. Her bør samarbeid 

med reiselivsbedrifter innledes, med muligheter for at samlingsbaserte studietilbud plasseres 

tidsmessig i «skuldersesong» for reiselivet. 
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Forskning og utvikling - FoU Lofoten 

Gjennom Kunnskapsparken vil en kunne ta initiativ til å øke tilstedeværelse av forskningskapasitet, og 

ta initiativ til at næringsliv og offentlig forvaltning skal legge seneste forskningsresultater til grunn for 

planlegging og drift av egen virksomhet. 

Dette gjelder så vel å forstå og anvende aktuell forskning som allerede forefinnes, og å ta initiativ til å 

undersøke fenomen/forhold innen næringsaktivitet og tjenesteproduksjon som kan være tjenlig med 

sikte på å øke regional verdiskaping og konkurransekraft på en bærekraftig måte. 

Lofoten har flere forskermiljø, bl.a. Nordlandsforskning lokalisert i Svolvær og Nord universitets 

samling av forskere/utviklere innen helsesektoren på Leknes. Dette er eksisterende fagmiljø som kan 

benyttes som base for videre utvikling/påbygging av nye stillinger/prosjekter. 

 

Lofoten (og Nordland) tar liten del i de midlene som stilles til rådighet for forskningsprosjekter, og 

økt fokus og tilrettelegging for forsknings- og utviklingstiltak vil kunne «rette på» dette. 

 

 
 
 
 
Tabellene presentert i Lofotrådets møte 22. februar 2018 

 
 
Tabellene viser at Nordland/Lofoten har potensial for og bør i en forsterket konkurransesituasjon 

bruke forskning og innovasjon i større grad enn nå. 

Lofoten i seg selv er spennende, og ved tilrettelegging for forskere vil en kunne forsterke Lofotens 

kunnskapsbase og grunnlag for å utvikle regionalt næringsliv, skape nye prosesser, utvikle 
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forretningsområder og nye produkter basert på regionale konkurransefortrinn som råstoff, natur og 

kultur. 

Det er grunn til å tro at Lofoten som merkevare også vil kunne tiltrekke seg internasjonal 

forskerkompetanse, som for kortere eller lengre opphold også kan dele sin kunnskap med næringsliv 

og befolkning i Lofoten. Lofoten har et potensial for å «forske med» heller enn å bli «forsket på». 

 

Kunnskapsparken kan tilrettelegge ved å stille aktuelle kontorfasiliteter tilgjengelig, markedsføre 

ordningen og holde kontakt med aktuelle forskningsmiljø som en ønsker å invitere til samarbeid. 

I tillegg kan en i samarbeid med kommunene finne gode løsninger for rimelige boligtilbud, slik at 

forskere bosatt andre steder, og som finner Lofoten interessant,  vil ta noen år her. 

Kanskje kan det utvikles et «FoU stipend Lofoten» hvor aktuelle forskere inviteres til en periode i 

Lofoten for å dele sin kompetanse, løse utfordringer og utvikle ny kunnskap som gir regionen ny 

konkurransekraft i ulike sektorer, enten i næringslivet eller i offentlig tjenesteproduksjon. 

Økt tilstedeværelse av forsknings- og utviklingsmiljø vil i seg selv også løfte Lofotens attraktivitet, 

både nasjonalt og internasjonalt. 
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Kapitalfond 

En nøkkel til å skape arbeidsplasser, innovasjon og økt verdiskaping er tilgang på kapital. Kapital som 

virkemiddel kan være alt fra kunnskap, råstoff, stipendier, investeringsmidler, lån og tilskudd. 

For å skape vekst som vil bære seg over tid vil en ha behov for kapitalinnskudd, og deling av risiko. All 

investering er forbundet med risiko, spesielt når en skal etablere nye arbeidsplasser, produkter eller 

skal inn i nye markeder, hvor en større kapitaltilgang er nødvendig for å vinne fram. 

Bankene krever betydelig egenkapital for å gi lån, private investorer krever mulighet for høy 

avkastning hvis de skal bruke sine midler i lokale/regionale prosjekter i stedet for å plassere midler i 

tryggere omgivelser med sikker avkastning. 

Samtidig finnes offentlige midler og tilskuddsordninger som kommunale næringsfond, 

fylkeskommunale/regionale utviklingsmidler og støtte/lån fra Innovasjon Norge. SIVA er også en 

aktør, spesielt når det gjelder å sette opp bygg som skal huse bedrifter/virksomheter. Likevel er ikke 

offentlige ordninger tilstrekkelig for å realisere nye prosjekter/selskaper, og bankenes krav til 

egenkapital er ofte vanskelig å møte for de gründerne som kanskje har brukt mesteparten av ledige 

midler til utviklingsarbeid. Da kan det være behov for et egenkapitalfond i Lofoten, slik en ser det er 

etablert (langt større) fond i Norge. 

Et kapitalfond kan bygges over tid, og det skal ikke være slik at det oppfattes som nødvendig å 

investere bare fordi at det er kapital tilgjengelig. Prosjekter som vurderes for støtte må være 

kvalitativt gode, gi lav risiko og grunnlag for avkastning. 

 Styret for et slikt fond utgjøres av innskyterne/eierne, og kunnskapsparken kan være sekretær for 

fondet. 

Som oppstart kan det etableres et fond med 4-10 eiere, som hver setter inn en begrenset sum (f.eks 

kr 100.000,-) første år, og eventuelt fyller på i kommende år slik at kapitalbasen utvides. Nye 

deltakere kan inviteres, og disse må betale tilsvarende det øvrige har innbetalt for å ha like stor 

eierandel. Fondet styrkes, men eierskapet utvannes. 

En annen variant er å etablere fondet med en fast inngangssum, og en forpliktelse (kommittering) 

om å delta med mere penger, enten via fondet («felles eie») eller som enkelt aktør, i nye 

bedrifter/prosjekter som en vurderer som lønnsomme. Slik kan fondet f.eks ha 10 eiere, hver med 

eksempelvis kr 100.000,- som innskutt kapital, men med avtale om å skyte inn mere penger hvis det 

rette prosjektet kommer opp. Slik signaliseres det utad at det finnes både tilgang på 

investeringskapital, vilje og lokal interesse for å investere i gode prosjekter.  

Det er en forutsetning at eiere fra kapitalfondet sitter i styret for de prosjektene/selskapene det 

investeres i, og at investeringene porsjoneres på en slik måte at ikke hele fondets investering 

utbetales med en gang. En må følge utviklingen tett og kanskje ta grep underveis. 

Gjennom etablering og «markedsføring» av et slikt fond vil de grûnderne som søker investorer kunne 

ha en synlig partner å forholde seg til - noen som på et profesjonelt grunnlag kan vurdere/bidra i 

utviklingen – selv om forretningsideen er både spesialisert, og representerer en nyvinning som det 

antakeligvis trenges spisskompetanse for å forstå verdien av. 

Dersom det presenteres investeringsforslag som kun enkelte av fondets eiere er interessert i så kan 

dette sees som en egen ordning, uavhengig av fondet for øvrig. Nettopp tilstedeværelse av et slik 

investeringsfond vil kunne tiltrekke seg positive prosjekter som andre (med spesiell kunnskap eller 
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interesse) finner det interessant å delta i. Slik fungerer fondet som et fyrtårn for regionale aktører, og 

en kan øke investerings-basen i Lofoten. 

Krav til avkastning bør ligge minst 3% over rente for bankinnskudd, men fondets eiere vurderer 

avkastningskravet fortløpende, og kravet kan variere i forhold til den aktuelle investering. 

Lokalt/regionalt eierskap er spesielt viktig med sikte på å holde «kontroll» på ressurser og øke 

verdiskapingen i regionen.  

 

Et fond vil kunne øke investeringene betydelig i et prosjekt, og bidra til både risikospredning 

og tilførsel av forretningskompetanse. 

 

En modell for å beskrive finansieringsløsningen for et prosjekt/investering kan se slik ut: 

 

                              

«4- gangern» Som skissen viser kan et fond ved å ta 25% av investeringen og 25% av økonomisk risiko oppnå 50% av 

gevinsten/eierskapet. Desto større andel som kan oppnås av ulike tilskuddsmidler – desto mindre trengs i 

lån/egenkapital/fondsmidler.   
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Lofoten kunnskapspark – Et eget AS 

Lofoten kunnskapspark må etableres som et eget AS, med forpliktende samarbeidsavtaler med 

Lofoten Matpark AS og Destinasjon Lofoten AS, og skal virke i et tett samspill – for å utvikle Lofoten 

over tid. Som aksjonærer ved oppstart inviteres Lofotrådet, Vågan Næringsforening, Vestvågøy 

næringsforum, Destinasjon Lofoten AS og Lofoten Matpark til å tegne aksjer. 

Gjennom en slik organisering kan en best posisjoneres i forhold til å dra nytte av 

regionale/fylkeskommunale støttemidler, nasjonale tilskuddsordninger, og koordinere egen og 

hverandres aktivitet. 

 

Styre 

Styret rekrutteres fra næringslivet, og fra aksjonærene. Et styremedlem kan være fra politisk nivå, for 

eksempel representert ved leder i Lofotrådet. Styremedlemmene må ha god faglig bakgrunn, ha tid 

/kapasitet og stor interesse for verdiskaping i Lofoten som helhet. 

Styret kan ha fra 3-5 medlemmer og 1-2 varamedlemmer. Tradisjonelt velges styremedlemmer for 2 

år, men en bør påregne at medlemmene sitter i 4-6 år for å ha en god kontinuitet, og skape grunnlag 

for å tenke og handle langsiktig.  Antatt 4-6 møter i året, med tema knyttet til et års-hjul. 

 

Leder 

Selskapets leder må ha utdanning tilsvarende siviløkonom, med god forståelse for i Innovasjon. 

Teknologisk bakgrunn er også bra, og erfaring fra forretningsutvikling er nødvendig. 

 

Medspillere 

Aksjonærene er også naturlige støtte- og medspillere, samt bedrifter som er direkte del i 

aksjonærenes nettverk. 

Som egne selskaper/organisasjoner er det i en tidlig fase naturlig å etablere samarbeidsavtaler med 

blant annet: 

Nordland fylkeskommune 

 Videregående skoler 

  OPUS 

RKK Lofoten 

Karrieresenter i Lofoten 

Lofotrådet 

Lokale næringsforeninger, interesseorganisasjoner m.v. 

 

Universiteter og forskningsinstitusjoner 

Reiselivsfagskolen 

Filmfagskolen 

Maritim fagskole 

Oljevern- og miljøsenteret 
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Lokaler 

I en første fase vurderes det slik at kunnskapsparken har behov for sentrale, men ikke «dyre» lokaler. 

Kunnskapsparken i seg selv skal være et «regionalt fyrtårn», fysisk synlig (godt skiltet) og av interesse 

for alle i regionen – både som leverandør av studietilbud, men også i egenskap av momenter som 

samarbeid, innovasjon, utvikling og regional verdiskaping. 

 

En plan for arealer kan være slik: 

Det vil være behov for en del nødvendige rom allerede ved oppstart. Senere vil det være aktuelt med 

flere ansatte, og lokaliseringen for kunnskapsparken må ta høyde for utvidelser. 

 

Kontor, leder  ca 20 kvm, til arbeidsplass inkl møtebord.   

Kontor, medarbeidere ca 8-10 kvm pr arbeidsplass, evt. i åpen løsning? 

Arkiv/lager  ca 4-8 kvm 

Kopimaskin   evt. i fellesareal? 

Undervisningsrom 

Kunnskapsparken vil tidlig ha behov for 1-2 undervisningsrom, for ca 20-25 personer, samt 1-2 

grupperom, hver med plass for ca 10-12 personer. Både undervisnings- og grupperommene må ha 

utstyr/skjermer for presentasjoner, deling av forelesninger («Lyd&bilde») m.v. 

FoU avdeling 

2-4 kontorer à 6 kvm til «FoU avdelingen», for forskere som er tilknyttet Lofoten for kortere/lengre 

perioder. Kan leies ut hvis «hjemme-organisasjonen» kan dekke dette, eller så må kontorholdet 

dekkes av kunnskapsparken/den eller de aktørene som skal eller kan nyttiggjøre seg resultatene av 

forskningsarbeidet. 

Inkubatoravdeling 

2-4 kontorer i ulik størrelse (fra 6 til 20 kvm?), til «inkubatoravdeling», totalt med plass for 6-12 

personer. 

Kantine? 

For ansatte, tilknyttede bedrifter, forskere, studenter m.v vil det å ha tilgang på felleskantine med 

rimelige varer være attraktivt. I denne forbindelse må en kunne se på løsninger knyttet til 

eksisterende kantiner/fellesløsninger i andre organisasjoner. Kantinen fungerer ofte som god 

møteplass og bidrar til innovasjoner og godt fellesskap. 

Eget minikjøkken eller tilgang på felleskjøkken/fellesarealer er aktuelt, samt tilgang på toaletter m.v. 

Høykapasitets internett 

Kunnskapsparken må selvsagt ha tilgang på det beste innen bredbåndstilknytning, skriver/scanner 

med god kapasitet (kanskje med betalingsløsning, slik at studenter/andre brukere kan nytte 

«fellesverktøy» mot kostnadsdekning.)  
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FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR LOFOTEN KUNNSKAPSPARK AS  

 

§1 NAVN 

Selskapets navn er Lofoten kunnskapspark AS.  

 

§2 FORRETNINGSKONTOR 

Selskapets forretningskontor er i …….. kommune, og selskapet vil ha kontor ….. på steder der aktivitetsnivået 

kan forsvare dette.  

 

§3 FORMÅL 

Selskapets formål er, basert på prinsipper om bærekraft, å bidra til økt innovasjon, forskning, 

kompetanseheving, verdiskaping og vekst i Lofoten.  

Selskapet kan, gjennom vedtak i styret, investere i og delta i etablering/drift av andre selskaper ved 

aksjeinnskudd/lån, eller eget arbeid, når dette er formålstjenlig for selskapet. 

 

§4  AKSJEKAPITAL  

Aksjekapital er kr …… fordelt på ….. aksjer, hver pålydende kr 1000,-.  

 

§5  OVERDRAGELSE AV AKSJER OG AKSJERS OMSETTELIGHET  

Overdragelse av aksjer skjer i hht aksjelovens bestemmelser. 

 

§6 STYRET  

Selskapets styre skal ha 3 til 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, som velges for 2 år. 

Styret kan ansette daglig leder. 

Selskapets signatur innehas av styrets leder og daglig leder i fellesskap.  

Styret kan meddele prokura. 

 

§7 ORDINÆR GENERALFORSAMLING  

Innkalling sendes aksjonærene senest 3 uker før generalforsamling skal holdes.  

Aksjeeierne kan la seg representere på generalforsamlingen ved fullmektig med signert fullmakt.  

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:  

- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelse av  

   overskudd/dekning av underskudd.  

- Valg av styremedlemmer, herunder leder og nestleder. 

- Valg av valgkomite, hvis generalforsamlingen bestemmer at selskapet skal ha valgkomite. 

- Eventuelt valg av revisor, hvis generalforsamlingen bestemmer at selskapet skal ha            

   revisor. 

- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.  

 

§8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Styret, eller aksjonærer som representerer minst 25% av aksjekapitalen, kan kreve ekstraordinær 

generalforsamling.  

Ekstraordinær generalforsamling innkalles med minst 2 ukers varsel. 

 

§9 OPPLØSNING 

Dersom selskapet vedtas oppløst i to påfølgende generalforsamlinger med minst 6 ukers mellomrom skal 

verdiene i selskapet fordeles til aksjonærene i hht andel av innskudd aksjekapital. 
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Budsjett 

Budsjettet tar høyde for at en allerede i År 1 kommer i drift med leder og «studieavdelinger», mens 

Inkubatoravdeling og FoU avdeling kommer senere. Noen stillingshjemler kan deles/co-finansieres 

sammen med andre virksomheter med sammenfallende formål som kunnskapsparken. 

År 1 forutsetter 1 stilling, År 2: 1,2 stillinger, År 3: 1,5 stillinger. 

 

 «Andre» 

I tillegg antas at Nordland fylkeskommunes Kompetansemegler knyttes til kunnskapsparken, og 

inngår i bemanningen men utenfor budsjettet. Videre kan det være naturlig at Karrieresenteret i 

Lofoten m.fl. også samlokaliseres, med sikte på at «kompetanse» aktører samles og gjensidig 

forsterker Lofotens samlede aktivitet i dette saksområdet. 

 

Kostnader 

Post                  År 1                     År 2                 År 3 
Oppstartskostnader 50.000   
Personalkostnader 900.000 1.000.000 1.200.0000 
Adm kostnader 
Regnskap m.v. 

40.000 50.000 60.000 

Reiser 50.000 100.000 100.000 
Lokaler 
   Svolvær  
   Leknes 

50.000 150.000 200.000 

Kjøpte tjenester 40.000 50.000 40.000 
Diverse/sikring 70.000 150.000 150.000 
Sum 1.150.000 1.400.000 1.600.000 

 

 

Finansiering 

Aktør År 1 År 2 År 3 
Vågan kommune 200.000 200.000 200.000 
Vestvågøy kommune 200.000 200.000 200.000 
Øvrige kommuner 100.000 100.000 100.000 
Nordland fylkeskommune 400.000 400.000 400.000 
Lofotrådet, reg. n.fond 150.000 150.000 150.000 
Salg av tjenester 0 100.000 150.000 
Andre 
   LAS 
   Lofotkraft 
   Lofoten sparebank 

150.000 300.000 450.000 

Andre 0 50.000 100.000 
Sum 1.200.000 1.500.000 1.600.000 
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Invitasjon 

Med bakgrunn i behov og ønske om å utvikle Lofoten til en næringsaktiv region som ser fremover, og 

som vil øke verdiskaping på en bærekraftig måte, inviteres det til etablering av Lofoten 

kunnskapspark AS ved å tegne aksjer. Invitasjonen er rettet til utvalgte aktører. 

Det tas sikte på at det tegnes minimum 1000 aksjer, maksimum 2000 aksjer à kr 1.000,- ved denne 

invitasjonen. Lofoten kunnskapspark AS vil således ha minimum kr 500.000 maksimum kr 2.000.000 i 

aksjekapital ved etableringen. 

Det legges til grunn at det senere kan være aktuelt å utvide aksjekapitalen ved en åpen eller rettet 

emisjon. 

 

 

     Lofoten 15. mars 2018 

 

 
_______________ __________________  _________________     ________________ 
      Eivind Holst     Werner Martinsen       Svein Helland          Jonny Finstad 
       Lofotrådet     Lofoten Sparebank  Destinasjon Lofoten AS      Lofoten Matpark AS 
 
 
 
  ____________________   ___________________ 
           Tor Henriksen        Søren Fredrik Voie 
    Vågan næringsforening    Vestvågøy næringsforum 


