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Høring – Nordlandsutvalgets rapport "Ta hele Nordland i bruk!" 
 
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon – viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev 
av 16. februar 2010 vedrørende Nordlandsutvalgets rapport ”Ta hele Nordland i bruk!”.  NITO har 
følgende innspill: 
 
Overordnet 
NITO mener det er riktig å foreta strukturelle endringer for å få til bedre samordning, dimensjonering og 
kvalitet i høyere utdanning. Små og sårbare utdanningsmiljøer må søke samarbeid eller slås sammen 
med større institusjoner. NITO er imidlertid opptatt av at sammenslåing av institusjoner må skje på 
grunnlag av faglig tilhørighet, og ikke bare geografisk nærhet. 
 
Samarbeid og funksjonsfordeling  
Diskusjonen rundt regionalt samarbeid og funksjonsfordeling blir et spørsmål om universitetenes og 
høgskolenes autonomi kontra statlig styring. NITO mener at Norge er et for lite land til at man kan ha 
mange små utdanningsmiljøer, og går inn for sterkere regionalt samarbeid og funksjonsfordeling. 
 
Kvalitet i utdanningen må være den viktigste målsetningen, og NITO mener at man i noen 
sammenhenger må samle kreftene og styrke fagmiljøene ved å slå sammen institusjoner. 
 
Institusjonene må gis bedre insentiver for samarbeid, både institusjonene imellom og med samfunns- 
og næringsliv. Etter NITOs oppfatning bør små lokale utdanningssteder være tilknyttet større regionale 
institusjoner for å sikre et tilstrekkelig fagmiljø. 
 
Akkreditering av utdanningsinstitusjoner 
Etter NITOs syn må institusjoner som skal akkrediteres som universitet ha en viss størrelse. Stjernø-
utvalget tallfestet størrelsen til minimum 5000 studenter. NITO mener at antall studenter som kriterium 
bør legges noe høyere, hvis antallet skal være styrende. Dette vil kunne bidra til at også eksisterende 
store institusjoner søker samarbeid og sammenslåing med mindre institusjoner. 
 
Rekruttering 
NITO har i lengre tid pekt på den økende ingeniørmangel som en av de største utfordringene for  
samfunnsutviklingen i nord. For å sikre næringslivet nødvendig tilgang på teknologisk kompetanse, har 
vi derfor i flere år hatt et nært samarbeid med Høgskolen i Narvik for å rekruttere ungdom fra 
landsdelen til å velge realfag, starte ingeniørutdanning og gjennomføre studiene på Høgskolen i 
Narvik. 
 
For å ha et forsvarlig studentgrunnlag har NITO gjennom mange år erfart er det viktig å se hele Nord-
Norge som en rekrutteringsarena. 
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Bedre situasjon i Nord-Norge  
Høgskolen i Narvik er den eneste utdanningsinstitusjonen med bred faglig portefølje innen teknologi 
nord for Trondheim, og har også et samarbeid med Universitetet i Tromsø. I tillegg har man etablert et 
desentralisert studietilbud på en rekke lokale studiesenter i hele landsdelen. Det er derfor naturlig at 
Høgskolen i Narvik forblir den teknologiske høgskolen i Nord-Norge med ansvaret for disse 
fagområdene. Et videre samarbeid med Universitetet i Tromsø vil i tillegg ha potensial for å kunne 
levere ytterligere og bedre kvalitet på utdanning og forskning til hele det nordnorske samfunnet. 
 
Hovedfokus i arbeidet med struktur, samhandling og arbeidsdeling i høgskolesektoren må etter NITOs 
mening være at samarbeid og funksjonsdeling opprettholdes og videreutvikles, også på tvers av 
fylkesgrensene. Etter NITOs syn er Nordlandsutvalgets mandat, som er geografisk begrenset til 
Nordland, for snevert. NITO er skeptisk til en fusjon basert på geografi og støtter på denne bakgrunn 
ikke Nordlandsutvalgets anbefaling om fusjon av høgskolene i Nordland. 
 
NITO mener landsdelen er best tjent med et samarbeid og en koordinering av de realfaglige og 
teknologiske fagmiljøene, for samlet sett å kunne gi best mulig tilbud i landsdelen og grobunn for 
videre i utvikling og vekst. Dette er også viktig i forhold til konkurransen om studenter og arbeidskraft. 
 
NITO mener ett felles nordnorsk universitet, med utgangspunkts i dagens fagmiljøer innen både 
teknologiske og helsefaglige fagområder, er den beste løsningen for å møte landsdelens 
kompetansebehov for samfunnsmessig og industriell utvikling på sikt. I en slik modell vil fagmiljøet i 
Narvik - i samarbeid med fagmiljøet i Tromsø - være et naturlig tyngdepunkt innen realfag og teknologi. 
 
I tillegg vil en videre satsing på fleksible og desentraliserte studietilbud - gjerne i samarbeid med lokalt 
næringsliv – være viktig for hele landsdelen. 
  
Oppfølging og videreføring 
Nordlandsutvalget er delt, og ikke alle lokale krefter er enig i utvalgets konklusjon. Det er derfor viktig 
at det føres en prosess der partenes synspunkter ivaretas. NITO er på denne bakgrunn positiv til at 
Kunnskapsdepartementet arrangerer en høringskonferanse, samtidig som høringsinstansene bes om 
vurderinger og innspill til en hensiktsmessig neste fase. 
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