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Må tenne på t
Flere nordnorske
ungdommer må bli
teknologer og ingeniører. Industrien i
landsdelen trenger
dem sårt.
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FINNSNES (Nordlys): Oppfordringen kommer fra adm. direktør
Stein Lier-Hansen i Norsk Industri. Han holdt foredrag under en
konferanse på Finnsnes i går om
distriktenes
kompetanseutfordringer, og la stor vekt på at industrien både i Nord-Norge og ellers i
landet i økende grad må hente ingeniører fra utlandet for å holde hjulene i gang.
I dag jobber det rundt 12.000
utenlandske ingeniører her i landet, og tallet har økt med fem tusen de siste fire årene.
– Som verdens rikeste land kan vi
kjøpe ingeniører fra utlandet, men
det er ingen heldig trend.
Det er ikke bærekraftig på sikt. Litt
som å pisse i buksa på en kald vinterdag.
Lier-Hansen brukte Kirkenes
som eksempel.
– Det er knapt en eneste fra NordNorge som arbeider i gruvedriften i
Kirkenes. Dette gir en lav grad av
økonomiske ringvirkninger lokalt
og i regionen, og det er dyrt og hente og frakte folk inn og ut. Nøkkelen er å utdanne egne ungdommer
som har preferanser i regionen de er
oppvokst, og gjøre det mest mulig
attraktivt for dem å bosette seg fast
der industrien er, framholdt han.

Langt bak Finland
Lier-Hansen mener det er «bankers» for ungdommen å satse på
teknologisk utdanning, og sier det
blir et voldsomt kompetansebehov
i Nord-Norge.
– Det er mye vi ikke vet om arbeidsmarkedet i framtida, men
det er sikkert at teknologisk utvikling vil stå sentralt. Industrien trenger det for å være konkurransedyktig, og vi trenger ny
teknologi for å redusere klimagassutslipp. Det er fint å utdanne
seg til journalist, men det løser
ikke klimautfordringene, sier
han.
Situasjonen i dag tyder på at
norsk ungdom i altfor liten grad har
orientert seg mot teknologisk utdanning. Ifølge tall som Lier-Hansen presenterte, så er det 10 prosent
av befolkningen i Norge mellom

KOMPETANSEKONFERANSE: Adm.dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri besøkte Finnsnes i går med et budskap om at regionene i Nord-Norge må utdanne flest mu
prosjektleder Margoth Hovda-Lien ved Studiesenteret Finnsnes. Førsteamanuensis Ådne Danielsen fra UiT til høyre.

20 og 29 år som har høyere utdanning innen teknologi- og realfag.
Det plasserer oss langt bak mange
andre land. Til sammenlikning er
det 23 prosent i Litauen og 22 prosent i Finland som har slik utdanning. Han uttrykte også bekymring
over en trend som viser at vi får for
få faglærte arbeidere.
– Det er avgjørende viktig at dere

klarer å utdanne flest mulig ungdommer fra Nord-Norge til det
dere trenger, sa Stein Lier-Hansen,
som avsluttet med en positiv nyhet
om at det fra i år er opprettet 120
nye studieplasser i Nord-Norge for
høyere ingeniørutdanning.

Sug i oppdrettsnæringa også
En annen næring i nord som treng-

er folk er fiskeri og havbruk, og
daglig leder Fred Wilsgård i Wilsgård AS i Torsken tegnet et bilde
av ei oppdrettsnæring i voldsom
vekst. Bare i egen bedrift antyder
han at det vil være behov for å øke
fra 50 til 100 årsverk de kommende fem-seks årene.
– Vi har ikke vært oppfattet som
interessante og sexy nok av de

unge, og vi har mistet folk til andre
næringer. Det må vi gjøre noe
med, sier Wilsgård.
I så måte fortalte han om et samarbeid som bedriften har inngått
med Senja vgs. for å skape en arena der ungdommen kan bli
kjent med næringa før de bestemmer seg for videre utdanning og
yrkesvalg.
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Norway Seafoods kan legge ned flere anlegg i Finnmark
Selskapet har over tid tapt
penger på fiskeindustrien. Derfor har ledelsen foreslått tirsdag
å styrke i Båtsfjord, men legge
ned i Mehamn, Kjøllefjord og
Hammerfest.
Det melder NRK.
Konserntillitsvalgt
Bjarne
Kristiansen vil ikke ut med detaljer.

– Vi vet ikke hvem eller hvor
mange, men skal selskapet få
til en større lønnsomhet og sikre arbeidsplasser så kan det gå
ut over enkelte ansatte, sier
Kristiansen til NRK.
Ledelsen av Røkke-eide Norway Seafoods ønsket ikke å
kommentere.
I flere uker verserte rykter om

selskapet planer om store reduksjoner i Finnmark og Nordland.
Måten de Aker-eide trålerne
har oppfylt leveringsplikten har
vært svært omstridt de siste
årene. Den forrige fiskeriministeren utsatte innskjerping av leveringsplikten i fjor sommer.
(ANB)

tekno

Økokrim gir Yara 295 millioner i bot for

KORRUPSJON

i Libya, India og Russland
Økokrim har gitt Yara International ASA et forelegg på
295 millioner kroner for tre
tilfeller av grov korrupsjon i
Libya, India og Russland.
I alle tilfellene mener Økokrim å kunne bevise at selskapet har bestukket høytstående tjenestemenn i Libya og India, samt en leverandør i Russland. Til sammen dreier det seg om avtaler om bestikkelser for rundt
12 millioner amerikanske
dollar, drøyt 70 millioner kroner, over en femårsperiode
fra 2004 til 2009.
Yara opplyste i går at konsernet vedtar forelegget, som
består av en foretaksstraff på
270 millioner kroner knyttet
til virksomhetene i de tre landene og inndragning av utbytte på 25 millioner kroner.
Økokrim karakteriserer saken som «usedvanlig alvorlig», og viser til at bestikkelsene er gitt til tjenestemenn i viktige posisjoner.
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ulig av sine egne ungdommer til det regionene ønsker å satse på. Her sammen med
Foto: Torgeir Bråthen

Konkurranse om studenter
Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen var også til stedet på konferansen. Han taler varmt for
strukturen med studiesentrene for
å høyne kompetansen ute i distriktene.
– Det handler ikke bare om ungdom, men om læring på høyere
nivå gjennom hele livet, sier han.

Gudmundsen roper også et lite
varsku om en gryende konkurranse fra utdanningsinstitusjoner i utlandet som tilbyr gratis nettbasert
utdanning i takt med at bredbåndet bare blir bredere og bredere.
– Jeg sier ikke at dette er et
problem i dag, men ei utfordring
vi skal være oss bevisst, sier
han.
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