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Høring om Nordlandsutvalgets innstilling
Utvalget har gjort et grundig og interessant arbeid der det både er gjort rede for premissene og
derigjennom de mer konkrete forslag av organisatorisk og faglig art.

Forslaget fra Nordlandsutvalget faller godt sammen med de prinsipper departementet har lagt til
grunn for oppfølgingen av Stjernøutvalget. Her har departementet vektlagt at institusjonene skal
etablere tettere faglig samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK). Nordlandsutvalget går
imidlertid noe lenger mht. organisatorisk fusjon. NTNU fremholdt i sin uttalelse om Stjernøutvalget
at en først og fremst burde satse på et frivillig samarbeid mellom institusjonene med økonomiske
insentiver for å stimulere en slik utvikling. Dersom de berørte høyskolene i regionen er kritiske til
den foreslåtte løsningen, kan en få en smertefull prosess. Dersom en sterkere integrasjon blir utfallet
av prosessen, bør en vurdere nærmere den geografiske spredningen. Det vil være vanskelig å oppnå
den ønskede kvalitet og arbeidsdeling mellom miljø som til dels er underkritiske. NTNU ønsker
imidlertid ikke å fremme synspunkter på eventuell fusjoner.

NTNU har hatt og har et godt samarbeid med flere institusjoner i Nordland. Eksempler er sam-
arbeidet om entreprenørskap med Høgskolen i Bodø, sivilingeniørutdanning ved Høgskolen i Narvik
og EnergiCampus Nord, som skal gi både skreddersydd høyere grads teknologiutdanning innenfor
energi og etter- og videreutdanning på området.

Det synes å være en tendens i utredningen at Nordland skal gjøre seg mest mulig selvforsynt med
forsknings- og utdanningskompetanse. NTNU mener det er viktig at institusjonene i Nordland ser
utover sitt eget fylke og setter det regionale samarbeid og arbeidsdeling inn i en nasjonal sammen-
heng. Dette vil bl.a. innebære at institusjonene i Nordland etablerer samarbeid med og henter
kompetanse der den måtte finnes for å forsterke egne fagmiljø og for å bidra til den nasjonale
kunnskapsallmenningen. Samarbeidet om EnergiCampus Nord er en modell for slikt samarbeid.

Vi vil nevne noen eksempler der andre institusjoner overlapper kompetansen i Nordland eller der
Nordland har ambisjoner om å bygge opp egen kompetanse. Her bør det være naturlig at Nord-
landsregionen viderefører eller etablerer et tett samarbeid:

— Høgskolen i Bodø driver flere sentra med forskning knyttet til nordområdene. Høgskolen i
Narvik leder et konsortium med prosjektnavnet "Kaldt klima-teknologi". Samtidig er det sterk
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satsing på nordområdene både ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen. Også ved
NTNU er det omfattende relevant forskning særlig knyttet til de teknologiske miljøene.

-

Som nevnt er det allerede et samarbeid mellom Høgskolen i Narvik og de teknologiske
fagmiljøene ved NTNU. Det hevdes i utredningen at behovet for petroleumsingeniører vil
reduseres i regionen på noe sikt. Behovet vil imidlertid vokse innenfor andre spesialiseringen, og
vi er innstilt på at samarbeidet videreføres.

— Utvalget peker på underdekning av lektorer til den videregående skolen, særlig i realfagene.
NTNU er nå den største lærerutdanningsinstitusjonen i landet. Også innenfor realfag tilbyr
NTNU en integrert lektorutdanning med god søkning som Nordlandsregionen kan ha nytte av.

— Vi vil også nevne den nasjonale forskerskolen for lærerutdanningene. Her samarbeider NTNU
med 22 andre institusjoner, inkl Høgskolen i Bodø. Dette er et godt eksempel på nasjonalt
samarbeid og arbeidsdeling.
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