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Norsk Studentunion (NSU) takker for muligheten til å uttale seg. NSUs Arbeidsutvalg 
har 14.04.10 vedtatt følgende høringsuttalelse: 
 
 
Overordnede kommentarer 
 
NSU mener utvalget har levert en solid og grundig rapport, som vil gi berørte parter en god 
basis for en videre samarbeidsprosess. Vi er positive til mer samarbeid, arbeidsdeling og 
faglig konsentrasjon, da dette etter vårt syn er viktige grep for å styrke kvaliteten på norsk 
høyere utdanning. 
 
Vi ønsker likevel å påpeke at vi syns denne prosessen har foregått på en noe uheldig måte. 
Etter vårt syn skal enhver SAK- eller fusjonsprosess komme som et ønske fra fagmiljøene og 
institusjonene selv, noe som ikke er tilfelle her. Spesielt kritikkverdig mener vi det er at det 
ikke har vært noen representanter fra utdanningsinstitusjonene med i utvalget. Vi håper at de 
tre utdanningsinstitusjonene i tiden fremover aktivt kan være med å forme sin fremtid.   
 
 
Føderasjon eller fusjon 
 
NSU mener at forslaget om tettere samhandling mellom de ulike utdanningsmiljøene i 
Nordland er fornuftig, og er enige med utvalget i at et slikt samarbeid må formaliseres i større 
grad enn i dag. I så måte er det viktig å se på Nordlands kompetansebehov under ett, og de tre 
utdanningsinstitusjonene må tilpasse sitt utdanningstilbud til dette ut fra hvor man i dag har de 
beste fagmiljøene.  
 
I spørsmålet om det er mest hensiktsmessig med føderasjon eller fusjon, mener NSU at dette 
er noe institusjonene selv må avgjøre. Det forutsettes at dette skjer gjennom brede og åpne 
prosesser hvor studenter og ansatte inkluderes og er aktivt med i beslutningen om hvilken 
form samarbeidet skal ha.  
 
 
Organisering og arbeidsdeling. 
 
NSU ønsker ikke å gå i detalj inn på hvordan det formaliserte samarbeidet skal organiseres, 
men mener utvalgets skisserte løsning på ansvarsfordelingen virker fornuftig. Den sikrer 
sterke faglige miljøer i hele fylket, noe som gir positive samspilleffekter med samfunnet rundt 
og fører til generell kunnskapsøkning. Det er uansett viktig at arbeidsdelingen skjer slik at 
hver institusjon kan satse på det de har best kompetanse på. Dette sikrer høyest mulig kvalitet 
på både utdanning og forskning, og sikrer at studentene får en god utdanning i hele regionen. 
 
Vi ønsker også å støtte anbefalingen om at studietilbudet må være fleksibelt og desentralisert. 
Studentmassen er i dag langt mer heterogen enn før, og det er derfor svært viktig med et 
mangfold av tilbud slik at alle kan ha en reell mulighet til å studere. Særlig vil dette være 
nyttig for å få flere voksne til å ta en høyere utdannelse.   
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Om en eventuell videre prosess 
 
NSU mener at en eventuell prosess fremover må drives av institusjonene, samtidig som vi 
også anerkjenner at Nordland Fylkeskommune bør ha en sentral plass i arbeidet fremover. 
Selv om vi mener det er sentralt at institusjonene skal drive samarbeidsprosessen videre, vil vi 
peke på viktigheten av at institusjonene tar dagens situasjon slik beskrives av 
Nordlandsutvalget på alvor, og gjør noe for å forbedre denne. Institusjonene må ta initiativ for 
å sikre tilgang til kompetanse, samfunnsutvikling og en hensiktsmessig arbeidsdeling. 
 
NSU er fornøyde med at Kunnskapsdepartementet har bevilget SAK-midler til denne 
prosessen. En god finansiering er viktig for å sikre et vellykket utfall. 
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