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Til: Campus BLÅ Folkehøgskole AS 

 

Støtte til etablering av Campus BLÅ Folkehøgskole 

Indre Helgeland Regionråd har fått en god innføring i planene om etablering av Campus BLÅ 
Folkehøgskole. Skolen vil bli en del av Campus BLÅ – et kompetanse og besøkssenter som er etablert 
på TOFT i Brønnøy kommune. Vertskommunen er svært positiv på planene om å etablere Campus 
BLÅ Folkehøgskole og anbefaler at søknaden innvilges. 

Indre Helgeland Regionråd ser betydningen av en etablering av Nord Norges første folkehøgskole 
med innhold kun knyttet til havet og kysten. Regjeringen har definert havet som det viktigste vi har, 
og landets fortid og framtid er nært knyttet til nettopp havet. Norge er en «stormakt» i fiskeri- og 
havbruk, likevel er det ingen av landets vel 80 folkehøgskoler som har havet som fokus. Denne 
folkehøgskolen blir etablert for alle de ungdommene som føler at dette er skolen de har ventet på. 
Den vil øke interessen for kystbaserte næringer og for kystkultur, og gi ungdommen muligheten til å 
kvalifisere seg til ei framtid her.  

På Nord Norges første BLÅ folkehøgskole vil ungdommen få ta del i et unikt blått kompetansemiljø 
med havbruk, forskning, utdanning og reiseliv samlet på et sted. Det faglige innholdet vil spenne fra 
hav til bord, fra entreprenørskap til kystturisme med bærekraftig forvaltning som fellesnevner. Dette 
tror vi kan inspirere mange ungdommer til videre utdanning innen havbruk og reiseliv i vår landsdel. 
Etableringen vil medføre flere nye arbeidsplasser i Nordland. Elevene vil gjennom ekskursjoner til 
aktuelle virksomheter knyttet til linjefagene, bli kjent med store deler av vår landsdel.  

Folkehøgskolen vil rekruttere elever fra hele landet og inspirere ungdommen til å se mulighetene 
knyttet til havet og kysten En interesse undersøkelse som er gjort blant ungdom i aktuelle 
aldersgrupper, viser at interessen for en BLÅ Folkehøgskole er stor over hele landet.  

Vi ønsker etableringen av Campus BLÅ Folkehøgskole på Toft i Brønnøy velkommen. Den vil kunne 
rekruttere til viktig næringer for oss som lever nært hav og kyst. Vi trenger ungdom som ser 
muligheter både i forhold til etablerte næringer innen fiskeri og akvakultur, men også framtidige 
gründere som ser muligheter for nyskapning og etablering i vår landsdel.   

 

Hilsen Indre Helgeland Regionråd. 

 


