
 

 

 

 

Nordlandsutvalget - høringssvar 
 

Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Parat ved Høgskolen i Nesna har hatt felles medlemsmøte 

der vi har behandlet Nordlandsutvalgets utredning Ta hele Nordland i bruk. På bakgrunn av 

dette har vi laget en felles høringsuttalelse. 

 

NTL og Parats medlemmer ved Høgskolen i Nesna (HiNe) går enstemmig i mot 

Nordlandsutvalgets ønske om et felles universitet i Nordland. Nordland har i lengre tid vært 

preget av dårlig koordinering og lite samarbeid mellom fylkets tre høgskoler. Til dels likt 

utdanningstilbud og kamp om ressurser, samt konkurransen fra høgskoler som tilbyr 

nettbaserte utdanninger, har ført til en svært uheldig situasjon hvor ressursene ikke blir brukt 

optimalt. Parat og NTL ved HiNe støtter Nordlandsutredningens intensjon om økt samarbeid 

og koordinering av høyere utdanning i fylket, men vi mener veien dit ikke går gjennom 

sammenslåing til et felles universitet for fylket vårt.  

 

Det er flere grunner til dette, en av dem er at et universitet og en høgskole har ulike mandat. 

Høgskolene i Nesna og Narvik skal utdanne folk, dvs drive utdanning og undervisning, i 

motsetning til et universitet som skal drive med innovasjon, dvs forskning og faglig utvikling. 

Denne vesentlige forskjellen i oppgaver er ikke særlig omtalt i utredningen. Dette mener vi 

bør utredes grundigere pga ulik finansiering av høgskoler og universitet. Vi frykter at dette 

sakte, men sikkert vil føre til en sentralisering av utdanningene i Nordland til Bodø. 

Regionene rundt Nesna og Narvik vil tømmes for kompetansearbeidsplasser. 

 

Det foreligger videre et forslag om en felles økonomisk modell for å dele utgiftene til en 

sammenslåing mellom fylkeskommunen og departementet. Vi ser med undring på en slik 

løsning da fylkeskommunen ikke har økonomisk ansvar for høyere utdanning og dermed ikke 

budsjetter som tar høyde for slike utgifter. Vi stiller og spørsmål ved at fylkeskommunen 

bruker så mye penger på å få slått sammen høgskolene i Nordland til et universitet. Ved 

forrige opptak til allmennlærerutdanningen måtte HiNe avvise hver tredje søker fordi de ikke 



hadde formell kompetanse. Burde ikke pengene heller vært brukt på å hindre frafallet i 

videregående skole der fylkeskommunen tross alt har et formelt ansvar?  Dette vil kunne være 

med på å øke rekrutteringen til høgere utdanning i vårt fylke. 

 

NTL og Parat støtter Nordlandsutvalgets forslag om en sterkere styring og tydeligere 

arbeidsdeling mellom de høgere utdanningsinstitusjonene i Nordland. I dag slår konkurransen 

mellom institusjonene negativt ut bl.a. for rekruttering. Slik sett er det fornuftig med en 

arbeidsdeling der HiNe har ansvar for lærerutdanning og senter for fleksible studier. De tre 

høgskolene har allerede samarbeid på flere områder, men vi mener høgskolene trenger mer tid 

til å videreutvikle SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) før det tas stilling til 

nødvendigheten av en fusjon. Hastverket som departementet og fylkeskommunen legger opp 

til i denne saken umuliggjør en god prosess der alle konsekvenser kommer på bordet. 

 

Vi frykter og konsekvensene for arbeidsplassene i administrasjonen ved en eventuell fusjon. I 

utredningen fra utvalget står det ingenting om fordeling av administrative funksjoner. Det 

råder usikkerhet om hvor de administrative funksjonene skal plasseres og hvor mange 

administrative arbeidsplasser som trengs på hvert studiested.  

 

Parat og NTL ønsker inntil videre å beholde den nåværende strukturen med tre høgskoler 

fordelt i fylket (evt. med to høgskoler og et universitet), og ser fram til en utredning av en 

allianse med en avtalefestet arbeidsfordeling (SAK) mellom institusjonene. 

Landsdelsperspektivet må og utredes. 
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