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Etablering av et nytt privat fagskoletilbud, en ny videregående
skole og et sertifiseringskurs innen havbruk/akvakultur i
Brønnøysund

Vedtak
Sør-Helgeland Regionråd viser til initiativet fra Norsk Havbruksakademi og Norsk
Havbruksskole om etableringen av et nytt privat fagskoletilbud, en ny videregående skole og
et kurs- og sertifiseringssenter innen havbruk/akvakultur i Brønnøysund.
Hva skal Norge leve av? Diskusjonene har vært mange de seneste årene. Utallige konferanser,
innlegg i mediene og møter har satt tema på dagsorden. Felles for de fleste av dem har ofte
vært: Vi må ta i bruk mer av havet for å produsere mat. Havbruksnæringen er en relativ ny
næring i Norge med sine knappe 40 år. Først de senere år har næringen fått større
oppmerksomhet også fra de yngre generasjoner, noe som særlig har blitt gjenspeilet gjennom
søkertallene til både videregående og høgskole/universitet. Det forventes også en økning i
søkertallene for 2017/2018, når tallene er klare i starten av april.
Havbruksnæringen har de siste årene i tillegg vært igjennom en enorm utvikling innen
teknologi. Nye krav og behov for nytt utstyr har økt behovet for ny kompetanse. Utviklingen
har vært så enorm at det i dag er alt for utfordrende å kunne skolere elever til å håndtere alle
prosesser i havbruk gjennom dagens fagbrev. Utviklingen gjør det tvingende nødvendig å se
nærmere på en nye typer utdanning for de som skal håndtere alle maskiner, utstyr og båter ved
ett oppdrettsanlegg. Utdanningstilbudet for havbrukssektoren de siste årene har vært i svært
liten endring, noe som gjør behovet større for etableringen av nye tilbud.
Sør-Helgeland Regionråd ser svært positivt til initiativet som er reist i Brønnøysund og gir sin
fulle støtte til etableringen av en ny videregående skole og et kurs- og sertifiseringssenter
innen havbruk/akvakultur i Brønnøysund.
Det er verd å merke seg at initiativet er støttet av 14 bedrifter fra Sør-Helgeland som gjør at
elevene er sikret læreplasser etter ent utdanning.
Dette vil være svært positivt for næringslivet i regionen og for unge som ikke trenger å reise
så langt for enten å ta utdanning, videre- eller etterutdanning.
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