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Høringsuttalelse til rapport fra Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling og 
konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget) 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 16.02.10 vedrørende høring på 
Nordlandsutvalgets rapport ”Ta hele Nordland i bruk”. 
 
Bakteppet for Noruts (Northern Research Institute) høringsuttalelse er konsernets ståsted i 
de tre nordligste fylkene. Som Nord-Norges ledende selskap for anvendt forskning og 
innovasjon innen teknologi og samfunnsvitenskap, legger Norut både et landsdelsperspektiv 
og et internasjonalt perspektiv til grunn for sin virksomhet. Gjennom Norut Narvik 
(teknologi), Norut Alta (samfunnsvitenskap), Norut Tromsø (teknologi og 
samfunnsvitenskap) og innovasjonsselskapet Norinnova, samarbeider Norut tett med 
næringslivsaktører, offentlige myndigheter og universitets- og høgskolesektoren i hele 
landsdelen. I tillegg har konsernet en betydelig internasjonal aktivitet. 
 
Landsdelsperspektivet er en nøkkelfaktor for å kunne løse regionens næringsmessige og 
samfunnsmessige utfordringer. Gjennom samhandling og målrettet innsats er det mulig å ta i 
bruk det mulighetsrommet som eksisterer knyttet til det rike ressursgrunnlaget i nord. Norut 
vil derfor presisere at det gode forskningssamarbeidet konsernet spesielt har etablert med 
Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø, ønskes videreført og 
forsterket uavhengig av hvilken organisatorisk løsning man velger for høgskolesektoren i 
Nordland. Det samme gjelder for den forskningsbaserte innovasjonsvirksomheten som er et 
viktig arbeidsområde for utvikling av landsdelens fremtidige næringsliv. Her har Norut 
gjennom sitt datterselskap NorInnova og eierskapet i Norinnova Invest, spilt en viktig rolle 
både ved bruk av finansielle ressurser og ekspertise.  
 
Norut vil uttrykke sin støtte til arbeidet ved Høgskolen i Bodø om å oppnå universitetsstatus. 
Universitetsstatus vil utvilsomt være en styrke når man skal videreutvikle de gode 
fagmiljøene som er bygd opp i Bodø og vil være til nytte for hele landsdelen. 
 
Når det gjelder spørsmålet om hvilken organisatorisk løsning som best tjener næringsliv og 
offentlige aktører i Nordland og i Nord-Norge som helhet, er Norut sterkt i tvil om en snever 
Nordlandsmodell er et klokt valg. Kunnskapsproduksjon er en krevende og internasjonal 
øvelse. I dette ligger det både vekstmuligheter, men også en fare for marginalisering. Norut 
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vil i den forbindelse peke på betydningen av forpliktende samarbeid i Nord-Norge. For en 
landsdel med store geografiske avstander og 470 000 innbyggere, er dette et stor utfordring. 
Det er viktig at de nordnorske fylkene samarbeider og samordner sine planer og virksomhet. 
Bare på denne måten kan man oppnå maksimal satsing på forskning i nord som del av den 
nasjonale nordområdesatsingen. Norut anbefaler således en strategi hvor fremtidig 
utdanning, forskning og innovasjon i Nord-Norge ikke fremstår som et nullsumspill mellom 
de nordnorske fylkene, men tvert i mot bidrar og motiverer til mer forskning i nord både fra 
nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Fremtidens næringsliv er kunnskapsbasert, 
miljørobust og kundedrevet. Konkurransen er global, mens lokaliseringen er regional. 
 
Med bakgrunn i egen aktivitet og ut fra den dialogen Norut har med ulike næringsaktører i 
landsdelen, fremstår en samlende landsdelsløsning som mest hensiktsmessig. Det er derfor Noruts 
hovedsyn at en helhetlig landsdeltenking som ivaretar landsdelens behov, ikke må ødelegges 
gjennom et sterkt Nordlandsfokus. Det anbefales derfor at det legges opp til løsninger som gir 
grunnlag for utvikling av robuste kunnskapsinstitusjoner som evner å betjene både næringsliv og 
offentlig forvaltning. Vår forutsetning er at den fremtidige organisering av høyere, forskningsbasert 
utdanning i Nordland gis et samfunnsoppdrag som både sikrer grunnlag for vekst i Nordland og 
samtidig bidrar til utvidet samarbeid over fylkesgrensene. 
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