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TA HELE NORDLAND I BRUK! 
 
Nordlandsutvalget har i dag overlevert rapporten ”Ta hele Nordland i bruk!” til 
forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland. Flertallet i et utvalg 
(åtte av ni) foreslår å slå sammen de tre høyskolene i Nordland, Høgskolen i 
Bodø, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna. For å sikre utdanning og 
forskning i hele Nordland, mener utvalget det er behov for endringer i måten 
høyere utdanning i Nordland er organisert og styrt på. Mindretallet på ett 
medlem deler flertallets analyse og forslag om arbeidsdeling, men mener dette 
best kan nås gjennom en tydelig og stramt organisert nettverksmodell mellom 
de tre høyskolene.  
 
Utvalget har siden august 2009 utredet samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i 
høyskolesektoren i Nordland.  
 
Utvalgets analyser viser at videre vekst i verdiskapingen i Nordland er avhengig av 
større tilgang på personer med høy utdanning. Utvalget mener det er store behov for 
endringer i den høyere utdanningssektoren i Nordland, ikke bare for å heve 
kompetansenivået i forhold til dagens nivå, men også for at fylket og dets 
utdanningsinstitusjoner skal stå godt rustet til fremtidens behov. For å sikre 
kompetanseheving i Nordland må desentraliserte tilbud være en sentral del av 
løsningen på hvordan høyere utdanning organiseres i fylket. Spesielt vil Nordland ha 
behov for fleksible tilbud som treffer den voksne delen av befolkningen, som er lite 
mobil. Avstandene i Nordland er så store at man er nødt til å tenke nytt for å ta hele 
Nordland i bruk.  
 
Utvalget mener det er behov for en sterkere styring og samordning av 
utdanningstilbudene i fylket, både på grunn av et manglende overordnet perspektiv på 
behovene i næringslivet, i offentlig sektor og for den enkelte innbygger, og på grunn av 
usunn konkurranse mellom høyskolene.  
 
Utvalget har kommet frem til at status quo i organiseringen av høyere utdanning i 
Nordland vil få langt større negative konsekvenser enn kostnadene med en sterkere 
samling. Utvalget mener det er behov for endringer i måten høyere utdanning i 
Nordland er organisert og styrt på. Utvalget foreslår en modell hvor: 
 

• ansvaret for styring og ledelse av all lærerutdanning legges til Nesna,  
• styring og ledelse av helse- og sosialfag som helhet legges til Bodø,  

 



 

• styring og ledelse for alle teknologiutdanninger legges til Narvik,  
• øvrige fagtilbud styres og ledes som i dag fra Bodø. 

 
Utvalget mener at forslaget innebærer en styrking av utdannings- og 
forskningssektoren i hele Nord-Norge og er viktig for nordområdesatsingen. Utvalgets 
flertall, bestående av åtte av ni utvalgsmedlemmer, anbefaler at høyskolene i Nordland 
fusjoneres. Dette flertallet mener at fusjon er den eneste organiseringen som over tid vil 
sikre den nødvendige utviklingen av høyere utdanning i Nordland. Mindretallet foreslår 
primært at nordlandshøyskolene samarbeider i nettverk gjennom en føderasjon. 
Sekundært støtter mindretallet flertallets anbefaling. 
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