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Høringsuttalelse - Nordlandsutvalgets rapport for utredning av
samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høgskolesektoren i
Nordland

Foreliggende dokumenter:
Brev datert 16.02.2010 fra Det Kongelige Kunnskapsdepartementet — invitasjon til å avgi høring.
Nordlandsutvalgets utredninu- — bele Nordland i bruk-

Sakens bakgrunn

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland oppnevnte 30. juni 2009 et utvalg med
oppdrag å utrede samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i høyskolestrukturen i Nordland.
Oppdraget ble gitt etter en dialog med Nordland fylkeskommune.

Mandatet for utvalget hadde følgende mål:
Det overordnede målet med utredningen er å utrede hvordan struktur, samhandling og
arbeidsdeling i hoyskolestrukturen i Nordland best kan sikre at regionen har et attraktivt
hoyskoletilbud preget av effektiv ressursutnyttelse og hoy kvalitet.

I dette skal det fokuseres på forhold som sikrer fortsatt vekstkrali og positiv utvikling i Nordland
ftlke:

• Iloyne utdanningsnivåel i Nordland, og sikre at unge bosetter seg  i  ffiket.
• Gjore Nordland mer attraktiv både for studenter og ansatte.
• Være et konkurransedyktig utdanningsffike.
• Sikre tilgangen på internasjonalt, nasjonalt og regionalt forankret forskning.

Utvalgets forslag:
• Sentralt i utvalgets rapport står forslaget om at de tre høyere utdanningsinstitusjonene i

fylket skal knyttes tettere sammen under en felles organisasjon. Utvalget legger også til
grunn at Høgskolen i Bodø om kort tid vil oppnå universitetsstatus, og ser det som
naturlig at de to andre høyskolene inngår i eller knyttes til en slik ny
universitetsinstitusjon.
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• Utvalget sonderer mellom alternativene føderasjon eller fusjon. Flertallet, 8 av 9
medlemmer, går inn for en fusjonsløsning.

• Videre tar utvalget standpunkt til noen sider av fremtidig arbeidsdeling og organisering,
og foreslår at ett funksj onelt tyngdepunkt legges til hver av de tre sentrene Narvik, Nesna
og Bodø, mens organisasjonens sentrale ledelse legges til Bodø.

Vurdering

Det må være et overordnet mål å sikre attraktive og robuste kompetanse- og forskningsmiljø i
Nordland.

Utdanningsnivået og forskningsinnsatsen i Nordland er betydelig lavere enn i landet for øvrig.
Statistikk viser at Nordland har en betydelig netto eksport av ungdom som satser på høyere
utdanning og videre kompetanseoppbygging, og at dette er ungdom som i begrenset grad
kommer tilbake etter endt utdanning. Denne utviklingstrend kan endres ved å etablere robuste og
attraktive kompetanse- og forskningsmiljø i Nordland.

Det må foretas strukturelle endringer i organisering av høyere utdanning i Nordland for å sikre
utvikling av attraktive utdannings- og kompetansemiljø. Nordlandsutvalget har kommet fram til
at status qua i organiseringa vil på lang sikt få langt større negative konsekvenser enn kostnadene
med en sterkere samling.

Framtidens kompetanse- og forskningsmiljø i Nordland må utvikles innen et helhetlig
Universitetet i Nordland i Bodø, og med faglig avklarte ansvarsfordeling mellom Høgskolen i
Nesna og Høgskolen i Narvik. Disse institusjoner kan benevnes som Campus innen Universitetet
i Nordland.

Deler av fakultetene/utdanning ved Universitetet i Nordland vil ha landsdelansvar for Nord-
Norge på samme måte som medisinutdanning ved Universitetet i Tromsø. Eksempelvis vil det
teknologiske fakultet ved Campus Narvik/Høgskolen i Narvik ha et landsdelsansvar for ingeniør-
og sivilingeniørutdanninga, og handelshøgskolen i Bodø landsdelansvar for
siviløkonomiutdanninga.

Som det nest største industri- og eksportfylke i landet, vil Nordland ha behov for høy teknologisk
og industriell kompetanse for positiv utvikling og grunnlag for videre vekst i verdiskapinga. Det
er viktig at utviklinga av teknologikompetansen ved Høgskolen i Narvik/ Campus Narvik er i
samsvar med den kompetanse som etterspørres av industribedrifter/næringslivet i nord. Siden
Nordland er det største industri- og eksportfylke i landsdelen må Campus Narvik/Høgskolen i
Narvik være en del av Universitetet i Nordland.

Gjennom strukturelle tiltak må høyere utdanning i fylket organiseres slik at Nordland blir et
konkurransedyktig fylke med mulighet for økt studiekapasitet/studieplasser.

I årene som kommer er det forventet en økning på ca 30 000 studieplasser i sektoren. Nordland
bør — med utgangspunkt i den underdekningen man har hatt på utdanningssiden og den
etterspørselen man forventer fremover — ha som realistisk mål å motta 5 % av disse. Det
innebærer 1 500 nye studieplasser til Nordland. I tillegg fastslår utvalget at det er behov for
styrking av antallet studieplasser utover dette for å bygge en sterkere kompetanseregion. Så stor
økning er utenkelig hvis ikke høgskolene i fylket velger å stå samlet, og utnytter hverandres
faglig fortrinn og infrastruktur.
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Ordforers innstilling

Saltdal kommune slutter seg til Nordlandsutvalgets forslag om at de tre høyere
utdanningsinstitusjonene i fylket gjennom fusjon knyttes tettere sammen under en felles
organisasjon. Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna inngår som Campus med definerte
ansvarsfordelig/fakulteter i Universitetet i Nordland, når Høgskolen i Bodø blir akkreditert som
universitet.

Fusjon av de tre Høgskoler vil fremme attraktive og robuste kompetanse- og forskningsmiljø i
Nordland og legge grunnlag for videre vekst og økt verdiskaping i fylket.

Siden Nordland er det nest største industri- og eksportfylke i Norge, er det viktig at det
kompetanse- og forskningsmiljø innen teknologifagene ved Høgskolen i Narvik knyttes til et
framtidig Universitet i Nordland. Tett samhandling mellom industri- og teknologibedrifter i
Nordland og det teknologiske fakultetet ved Campus Narvik/Høgskolen i Narvik vil gi et godt
grunnlag for utvikling og oppbygging av industriell og teknologisk kompetanse- og
forskningsmiljø i Nordland.

Saksprotokoll i Formannskap  -  09.03.2010

Behandling:

Enstemmig vedtak:

Saltdal kommune slutter seg til Nordlandsutvalgets forslag om at de tre høyere
utdanningsinstitusj onene i fylket gjennom fusjon knyttes tettere sammen under en felles
organisasjon. Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesna inngår som Campus med definerte
ansvarsfordelig/fakulteter i Universitetet i Nordland, når Høgskolen i Bodø blir akkreditert som
universitet.

Fusjon av de tre Høgskoler vil fremme attraktive og robuste kompetanse- og forskningsmiljø i
Nordland og legge grunnlag for videre vekst og økt verdiskaping i fylket.

Siden Nordland er det nest største industri- og eksportfylke i Norge, er det viktig at det
kompetanse- og forskningsmiljø innen teknologifagene ved Høgskolen i Narvik knyttes til et
framtidig Universitet i Nordland. Tett samhandling mellom industri- og teknologibedrifter i
Nordland og det teknologiske fakultetet ved Campus Narvik/Høgskolen i Narvik vil gi et godt
grunnlag for utvikling og oppbygging av industriell og teknologisk kompetanse- og
forskningsmiljø i Nordland.
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