
LetSea AS  
Postboks 14 
8801 Sandnessjøen         28.02.2019 
 
 
 
Høringsinnspill fra LetSea 
  

Innledning  
LetSea er Norges største forsøks- og forskningssenter for havbruk. Vår hovedbase ligger på 
Dønna, med kontor i Sandnessjøen og en rekke lokaliteter rundt øyene. Vi ønsker i den 
forbindelse å komme med våre refleksjoner tilknyttet prosessen med ny sykehusstruktur på 
Helgeland. Dette fordi vi mener at dersom Alstahaug mister sitt sykehus, vil det ha 
avgjørende betydning for vår tilgang på kompetent arbeidskraft. Det er viktig at kysten 
prioriteres, dersom vi skal nå den veksten som er forespeilet.   
 
Bedriften ser generelt med stor bekymring på at viktige institusjoner blir sentralisert eller 
flyttes fra kystnære områder. 
 
En viktig forutsetning for videre vekst i havbruksnæringen, er at sikkerheten blir ivaretatt på 
best mulig måte. Dette inkluderer blant annet transport og avstand til nærmeste sykehus. 
Oppdrettsnæringen arbeider kontinuerlig med HMS og metodeutvikling for å redusere faren 
for ulykker og dødsfall. Likevel er næringen blant de mest utsatt, bare overgått av sjarkfiskere 
(Holmen. et.al. 2016 Sintef). Det er avgjørende med kort avstand og tilgjengelighet til et stort 
akuttsykehus. Dersom det er lang reisevei, vil det kunne ha en begrensende effekt for 
havbruksnæringens videre vekst og utvikling.  

Behov for infrastruktur på kysten  
Sjømatnæringen er viktig for kysten, Nord-Norge og resten av landet. Den bidrar til 
sysselsetting, verdiskaping og økonomisk vekst. Naturgitte forhold, nyskaping og 
teknologiutvikling har gitt oss et enormt konkurransefortrinn. Norge er en av verdens fremste 
sjømatnasjoner og ambisjonen er at vi fortsatt skal være det.  
 
Skal vi sammen skape morgendagens sjømatnæring, må vi legge til rette for at folk kan bo, 
leve og investere langs kysten. Visjonene realiserer seg derimot ikke selv. Dette er en 
kunnskapskrevende næring, med et kontinuerlig behov for biologer, veterinærer og 
naturvitere som i kraft av utdanning vil ha naturlige sosiale og utdanningsmessige referanser 
inn mot kunnskapsinstitusjoner som skoler og sykehus.  
 
I følge rapporten «Indeks Nordland» er store statlige investeringer i infrastruktur og kunnskap 
fellesnevneren for regioner i vekst. Dette gir store ringvirkninger, og øker private 
kapitalinvesteringer. Kun slik kan selskaper som oss få tilgang til menneskene og ressursene 
vi trenger for å utvikle oss. Dette skjer ikke ved å fjerne større institusjoner fra kysten. 
 
Fortsatt vekst i havbruksnæringene forutsetter at man tenker på kystsamfunnene som helhet. 
Levedyktige lokalsamfunn forutsetter at de store institusjonene er tilstede og tilgjengelig for 
bedrifter og lokalbefolkning på kysten og ute på øyene. Derfor må vi sikre at statlige 
investeringer ligger nært den fremtidige næringspolitiske allfarveien. Alle er enige om at 
fremtiden ligger i havet og da må også fremtidig offentlig infrastruktur gjøre det.  



 
Hver eneste dag går våre dyktige medarbeidere på jobb for å bidra til viktig matproduksjon 
ute i havgapet. Dette bør de kunne gjøre i visshet om at offentlige tjenester ligger like godt til 
tilgjengelig for dem som for andre her i landet. Det er i realiteten et godt norsk 
konkurransefortrinn som det er verdt å slå ring om. 
 
Attraktive arbeidsplasser 
En annen viktig faktor er tilgang på kompetente medarbeidere. En viktig faktor for å kunne 
tiltrekke seg de riktige og kloke hodene, er arbeidsplass til deres partner. Både de som 
arbeider hos oss og deres partner har ofte høy utdanning og er opptatt av at begge kan tilegne 
seg relevant arbeid. Vi opplever at Alstahaig i stor grad har en høy andel 
kompetansearbeidsplasser som gjør kommunen og regionen svært aktuell, noe som spesielt 
merkes i egen bedrift som har en høy andel tilflyttere. Vi frykter at dersom partnerne til de 
som arbeider hos oss eller blir tilbudt jobb hos oss, ikke finner relevant arbeid, vil det hemme 
vår mulighet til å rekruttere nok og riktig personell. Å rekruttere personer med høy utdanning 
til regionen er allerede ei utfordring. Det store mangfoldet av bedrifter som per i dag er i 
regionen gjør dette noe enklere, for det oppleves som en plass det er mulig å bo og leve over 
lengre tid. Dersom sykehuset flyttes bort fra kysten, vil det derfor være svært uheldig for oss. 
 
I tillegg har LetSea i samarbeid med andre bedrifter investert i utbyggingen av et stort 
forsøkssenter. Dette vil gi enda fler kompetansearbeidsplasser til regionen og øke behovet for 
tilgang på relevant arbeidskraft.  
 
Transport til sykehus 
Det må sikres infrastruktur som gjør at personer raskt og effektivt kan komme seg til sykehus. 
Dette innebærer at det er kort reisetid fra våre aktiviteter i havet og på land, til nærmeste 
sykehus, uansett vær- og vindforhold. I tillegg er det utfordringer hva gjelder flyvning av 
helikopter på kysten i forhold til innlandet. En regularitet på 30% i vinterhalvåret for 
helikopterflyging er ikke godt nok. Det er et moment som gjør det mer usikkert for oss, 
dersom et stort akuttsykehus ikke har en kystnær plassering.  
 
Avslutning 
Vi kan ikke se at ressursgruppens foreløpige rapport tar vare på de kommunikasjonsmessige 
utfordringene det ligger i å frakte pasienter mellom hav og innland. LetSea er avhengig av at 
våre ansatte er og kan føle seg trygg på jobb ute i øyene og på lokasjonene. Kystnær 
lokalisering for stort akuttsykehus må derfor hensyntas, uavhengig av hvilken struktur som 
blir valgt.  
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