
indre helgeland regionråd 
 
              

                                  
 

    

   Nesna     Rana      Hemnes  Grane   Lurøy     Hattfjelldal 

 
 

 

 

 

KUNNSKAPSDEPARTEMENTET  

Postboks 8119, Dep 

 

0032 Oslo. 

 

 

 

 

 

 

 

Høring – rapport om høyskolesektoren i Nordland 
 

Saken er behandlet i regionrådsmøte 28.04.2010 og det er avgitt følgende enstemmige uttale:  

 

Melding om vedtak 

 

Nordlandsutvalget har levert en grundig utredning basert på det mandat utvalget ble gitt.  

Indre Helgeland Regionråd ser med interesse på de analyser, utredninger og forslag som framgår av 

den framlagte rapporten.   

 

Ut fra den foreliggende utredning mener Indre Helgeland Regionråd at det er 

viktig med et sterkere samarbeid mellom høgskolene i Nordland for å sikre kvaliteten i forhold til de 

behov offentlig og privat næringsliv i Nordland vil ha i framtida, et arbeidsliv som blir stadig mer 

kunnskapsorientert og dermed krever stadig flere med høyere utdanning, og den forskingsinnsats som 

må til i fylket for å utvikle nye arbeidsplasser.  

 

Vi vil peke på at Helgeland som region har en stor utfordring, men også et stort potensiale i å 

imøtekomme mange av de utfordringene som Nordlandsutvalget fremhever.  Vi forutsetter at det 

tilføres ressurser slik at både institusjonenes studiesteder på Helgeland og studiesentrene får økt sine 

ressurser for å møte disse utfordringene.  Uavhengig av ev. endringer i institusjonsstrukturen må 

campus Nesna og de eksisterende studiestedene på Helgeland styrkes både i form av faste fagmiljø, 

forskningsressurser og studentplasser.  

 

I Nordlandsutvalgets utredning gjøres det et skille mellom studiested og studiesenter. Studiested 

defineres i rapporten ”som et fysisk sted der det tilbys høyere utdanning, hvor faglige ansatte er 

tilknyttet på permanent basis” i motsetning til et studiesenter som ikke har faglige ansatte på 

permanent basis. Vi ser en svakhet i utvalgets utredning hvor det er vektlagt utvikling av studiesentre, 

mens det er for lite fokus på studiested.  

 



Regionrådet er enig i at Nordlandsutredningen anlegger et bredt samfunnsperspektiv; ikke 

minst den sterke understekingen av at hele fylket må tas i bruk når kompetanse skal heves og 

bygges. Nordland Fylkeskommune må derfor være en part i den videre utviklingen av 

tilbudene i Nordland.   

 

Indre Helgeland  Regionråd viser til Nordland fylkestings vedtak i sak 57/2010.  Vi legger til 

grunn at de forutsetninger som framgår av fylkestingets vedtak skal ivaretas fullt ut dersom en 

fusjonert institusjonsstruktur blir vedtatt.   

 
En stor del av regionens næringsliv har sin base i globalt konkurransedyktig prosessindustri. For svært 

mange av de fagområdene denne industrien etterspør er NTNU i dag den eneste relevante 

utdanningsaktøren innenlands. Samarbeidet mellom Helgeland og Trøndelag har tradisjonelt vært 

sterkt.  Dette bør også kunne videreføres innen en framtidig organisering av sektoren.   
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