Nordland og Salten er et Norge i miniatyr med unike nasjonale fortrinn der fokuset på verdiskaping
og høsting av våre felles naturresurser legger grunnlaget for sysselsetting og bosetting i bygd og by,
by og land. Vi er en eksportregion, særskilt på bærekraftig høsting av våre felles naturresurser. Vi er
Norges største og viktigste sjømatregion, tredje største energifylke, og en av Norges viktigste
mineralregioner og vi har mangfoldig storslåtte naturkvaliteter. Regionen består av et mangfoldig
næringsliv med høy verdiskaping, med store ringvirkninger til lokalsamfunnene og vi sysselsetter og
bidrar til attraktiv bosetting fra kyst til innland.
Fremtidens næringsliv i regionen vil bære mer på ryggen av inntektene til vår alles felles velferd. For
at inntektene til fremtidens velferd skal finansieres trenger næringslivet i regionen å sikre tilgangen
på riktig kompetanse. Den nye oljen, vil være fremtidens kloke hoder som utdanner seg i et løp der
utviklingen til enhver tid følger næringslivet sine behov. Tilgang på folk, unge mennesker, og ikke
minst riktig kompetanse er kritisk for at næringslivet i distriktene skal kunne møte morgendagens
muligheter, og løse fremtidens utfordringer.
Den videregående opplæringen i utdanningssystemet nært der næringslivet er, er derfor helt
avgjørende for rekrutteringen av fremtidens fagarbeidere, talenter og ledere. En fremtidsrettet,
forutsigbar og langsiktig skolestruktur er viktig for å sikre fremtidens arbeidskraft nært der
næringslivet driver sine virksomheter. Høstingen av morgendagens naturresurser og fremtidens
arbeidsliv i vår region, som finansierer vår felles velferd, vil av naturgitte fortrinn skje i distriktet. Vi
skal i årene framover leve av havet, av mineralene, av energi og av industrien vår og de
tjenesteytende næringene i randsonen av høstingen av naturresursene våre.
Skal vi få tilgang til kompetanse i fremtiden, er det kritisk å få på plass en skolestruktur i
videregående opplæring som ivaretar nærheten til skolene i hele regionen. Dette er bærebjelken for
utvikling og sysselsettingen i våre lokalsamfunn og de er helt kritisk avgjørende for at vi har- og skal
ha et mangfoldig næringsliv i verdensklasse med solide hjørnesteinsbedrifter som leverer og
eksporterer varer og tjenester til hele verden. Dette har ikke- og vil ikke komme av seg selv.
Fremtidens næringsliv i Salten vil være helt avhengig av videregående skoletilbud, der det er relevans
mellom studietilbudene som gis, og hva som er næringslivets behov.
Næringslivet i Salten er gjensidig avhengig av hverandre. Bredde, variasjon og innovasjon vet vi
skaper utvikling og livskraftige arbeidsplasser. Vi er glade for å få ta del i utfordringen til å delta i
utformingen av fremtidens videregående skolestruktur i fylket. Næringslivet har også svært bred
erfaring med å være konkurransedyktige og utnytte våre ressurser effektivt til tross for begrensede
ressurser.
For å motvirke de globale effektene av urbaniseringen som skjer rundt oss, og for å sikre livskraftige
lokalsamfunn, må vi tørre å tenke nytt. Vi ser en stadig aldrende befolkning, der de demografiske
utfordringene ligger som en skygge over oss og hvor det fødes færre barn enn før. Vi må også stoppe
hjerneflukten ut av regionen vår og fylket. Disse utfordringene må vi- og skal vi ta på alvor.
Vi som næringsliv har ansvaret for å sikre fremtidens unge jobb, lærlingeplasser og skape nye
attraktive arbeidsplasser. Det offentlige og skolesystemet må legge til rette for å skape trygge og
gode lokalsamfunn. Fremtidens skolestruktur må derfor legge mer vekt på nærings- og
samfunnslivets grunnleggende behov. Vi må skape skoletilbud som stimulerer til vekst, selv om
fødselstallene og søkertall går ned.
Næringslivet forutsetter at fremtidig tilbudsstruktur i videregående opplæring legger vekt på at
skolene dimensjoneres og er i tråd med arbeids- og næringslivets behov for kompetanse og

arbeidskraft. Tilbudsstrukturen skal utgjøre gode fagmiljøer, ha en tydelig utdanningsprofil og være
basert på regional samordning og utstrakt samarbeid med lokalt og regionalt arbeidsliv.
Skolestrukturen må derfor ha ambisjoner og visjoner om tiltak som bremser urbaniseringen, og
stimulerer til vekst i hele regionen og landsdelen.
På bakgrunn av dette vil et samlet næringsliv i Salten, be om følgende i arbeidet med fremtidig
skolestruktur for 2021 – 2025 i Nordland fylkeskommune
1. De videregående skolene i Salten må bestå, med et godt mangfold med attraktive fagtilbud
som svarer på næringslivets behov der næringslivet er. Dette er helt kritisk avgjørende for
at næringslivet kan skape nye, samt sikre fremtidens arbeidsplasser.
2. Fremtidens skolestruktur i Salten og Nordland må legge mer vekt på nærings- og
samfunnslivets grunnleggende behov. Vi må skape attraktive skoletilbud som stimulerer til
vekst, selv om fødselstall og søkertall kan gå ned.
3. Det må bli tettere samhandling mellom de videregående skolene og næringslivet i
Bodøregionen, med mål om sterkere relevans for fagtilbudene som gjennomføres i skolene
som møter næringslivets behov.
4. Næringslivet vil jobbe tettere med NFK med å sikre læreplassgarantier til elever i løp i
videregående opplæring i distriktene i regionen.

Det er 800 selskap i Bodøregionen som står bak dette innspillet. Selskapene består av over 10.000
ansatte og omsatte for godt over 50 milliarder i 2019.

