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Høringsuttalelse: Nordlandsutvalgets rapport 
 
Nordlandsforskning har lest Nordlandsutvalgets rapport ”Ta hele Nordland i bruk!” med stor 

interesse. Det er vårt hovedinntrykk at utvalget har gjort et godt og grundig arbeid. De fleste av de 

krevende problemstillingene knyttet til samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i 

høgskolesektoren i Nordland er berørt på en svært god måte. Sterke og svake sider er dratt fram 

og drøftet. Nordlandsforskning støtter også hovedkonklusjonene i rapporten, og stiller seg bak 

anbefalingen til utvalgets flertall. 

 

Nordlandsforskning har for øvrig følgende kommentarer til rapporten: 

 

1. Målet er å få til bedre og mer robuste fagmiljøer. For å nå dette målet bør en se 

høgskolesektoren og instituttsektoren i sammenheng. Allerede i dag kompletterer disse to 

sektorene hverandre godt, og samlet sett har man relativt store og robuste fagmiljøer på 

de områdene der instituttene har stor aktivitet. Dette gjelder for eksempel 

entreprenørskapsfeltet og velferdssosiologifeltet i Bodø-miljøet, samt noen av 

teknologiområdene i Narvik-miljøet. Å få til et enda tettere samarbeid mellom institutt og 

høgskole og å styrke de felles miljøene vil være et viktig grep for å nå målet om bedre og 

mer robuste fagmiljøer. På områder der høgskolene i dag har mål om utvikling av gode 

fagmiljøer, men der instituttsektoren er relativt liten, for eksempel på utdanningsfeltet, vil 

en få større drivkraft i utviklingen av gode fagmiljøer om en satser på utvikling av 

instituttsektoren sammen med høgskolesektoren. 

2. En fusjon av Høgskolene i Nordland har direkte konsekvens for instituttene. Høgskolen i 

Narvik er minoritetseier i Norut Narvik, mens Høgskolen i Bodø er majoritetseier i 

Nordlandsforskning. Instituttstrukturen i Nordland bør derfor også være agenda i en 

eventuell fusjonsprosess. 
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3. Mulighetene for tverrfaglig forskning. Nordlandsforskning har god erfaring fra tverrfaglig 

forskning. De tre høgskolene i Bodø har en faglig sammensetning som gjør det særlig 

spennende å tenke tverrfaglig i sammenheng med en større integrasjon. Det ligger blant 

annet store muligheter i å koble teknologikompetansen i Narvik med entreprenørskaps-/ 

innovasjonskompetansen i Bodø. Det bør i en eventuell fusjon sørges for at en legger til 

rette for denne typen koblinger på tvers av framtidige fakulteter. 

 

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet! 

 

 

Med vennlig hilsen 

Nordlandsforskning 

 

Gry Agnete Alsos 

Adm. direktør 

 


