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NHO Nordland har i styremøte 13. April 2010 vedtatt følgende høringssvar til rapporten fra
Nordiandsutvalget:

"Styret i NHO Nordland er glad for at Kunnskapsdepartementet har satt fokus på
utfordringene knyttet til høgre utdanning, forskning og utvikling i et av Norges viktigste
industri- og eksportifiker. Nordland fidke er også et viktig ftlke for primærnceringer og
reiseliv og har naturressurser som utgjør store muligheter for framtidig verdiskaping.

Departementet må gjennom de tre høgskolene i Nordland ta et hovedansvar for at
nceringsmiljøene i Nordland har tilgang til relevant hogre utdanning og rimelig nærhet til
FoU miljøer. I dag finnes det et gap mellom Universitetene i Tromsø og Trondheim som
høgskolene i Nordland ikke har maktet å fylle. Hvis verdiskapingen i Nordland skal ha en
positiv utvikling må dette gapet ftlles på en hensiktsmessig måte. Nordlandsutvalgets råd til
Kunnskapsdepartementet har NHO Nordland sin tilslutning.

Styret i NHO Nordland vil presisere viktigheten av at arbeidet med høgere utdanning,
forskning og utvikling i Nordland blir igangsatt straks. Hvis en fusjon på kort sikt er
vanskelig, vil vi anbefale at institusjonene inngår forpliktende arbeidsdeling og samarbeid
om de tiltak som utvalget peker på. Spesielt gjelder dette distribusjon av relevant utdanning
til aktuelle sentra i Nordland. En organisering i en federasjon kan være en aktuell løsning.

NHO Nordland ser fram til at grunnlaget for fortsatt vekst og verdiskaping i Nordland skal
bli styrket. I en framtidig kompetansedrevet økonomi er dette en forutsetning og viktig i
nasjonal sammenheng."
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