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Høringsuttalelse, ”Ta hele Nordland i bruk” 

 

Studentparlamentet i Narvik (SPiN) ønsker å takke for muligheten til å svare på denne høringen. Viser 

for øvrig til Studentorganisasjonen i Bodø (SoB) sin høringsuttalelse når det gjelder innledning og 

første kapittel i dette dokumentet. 

SPiN er meget kritisk til måten Kunnskapsdepartementet har behandlet denne saken. Ingen av de 

lokale studentorganisasjonene har vært direkte invitert til verken å delta på pressekonferanse ved 

overleveringen, delta i høringsrunden og heller ikke direkte invitert til høringskonferansen. Med 

tanke på at utvalgets konklusjon vil ha stor innvirkning på både den vanlige student og 

studentorganisasjonene i fylket, er dette bemerkelsesverdig. 

SPiN er i tillegg kritisk til det begrensede geografiske mandatet, og mener man må se hele Nord-

Norge under ett når man skal vurdere strukturen på høyere utdanning i fylket. Manglende analyser 

av konsekvenser i forhold til Universitetet i Tromsø er en stor svakhet i utredningen. 

Utfordringer i Nordland fylke 

Strukturen på høyere utdanning er ikke alene nok til å løse kompetanseproblemet i Nordland fylke. 

Større satsing på videregående skole med for eksempel flere og bedre rådgivere vil virke positivt på 

frafall i videregående skole og dermed søkningen til høyere utdanning. 

Det vises til at det er relativt sett færre personer mellom 20 og 30 år i Nordland enn i landet for øvrig, 

noe som begrenser tilgangen til høyere utdanning. Med dette utgangspunkt har ikke fylket råd til det 

store frafallet som er i videregående skole. Fylkeskommunen må også gjøre grep for å motivere 

elevene til å ta realfag, slik at de har mulighet til å starte på høyere teknologisk utdanning. 

Utvalget peker også på at næringslivet i fylket har et betydelig etterslep i forståelsen av hva som 

kreves av høyt kompetente for å være verdifulle nok. Det er også betydelige avvik i holdningene 

ledelsen har i forhold til høyt utdannet personell. Næringslivet og NHO må komme på banen og 

fortelle de unge hva det er behov for av arbeidskraft, for på den måten rekruttere kvalifisert 

personell. Et mer aktivt næringsliv kan også være en positiv faktor med tanke på å hindre 

ungdommene i å forlate fylket. 

SPiN ser positivt på det høye fokuset desentraliserte studietilbud har hatt i utvalget. I et fylke med 

geografiske utfordringer som Nordland, er det viktig med flere og gode desentraliserte tilbud. 

Strukturelle endringer foreslått av utvalget 
Ingen av de skisserte løsningene på ny struktur i Nordland fylke er gode løsninger, men det er klart at 
det er nødvendig med mer samarbeid mellom institusjonene innad i fylket. SPiN vil ikke uttale seg om 



forholdet mellom HiNesna og HiBodø, men HiNarvik er best tjent med å fortsatt stå alene, for på den 
måten stå fritt til å samarbeide med både det kommende universitetet i Bodø og Universitetet i 
Tromsø. Årsaken til dette er at virksomheten og opptaket til HiNarvik er til dels overlappende med 
UiTromsø sin aktivitet og nedslagsområde, og en fusjon i Nordland vil mest sannsynlig føre til en 
skjerpet konkurranse fra Tromsø.  
Det er av utvalget konkludert med stort behov for teknisk utdanning i sørfylket, og dette er en av 
grunnene til at de foreslår fusjon. HiNarvik har ekspandert sin virksomhet siden utvalget hentet sine 
data, og det planlegges ekspansjon av tilbudet.  
HiNarvik har opprettet eller er i gang med å opprette tilbud på Helgeland, i Salten, i Vesterålen, i 
Midt-Troms. Utdanningene det her er snakk om er forkurs og ingeniørutdanning. 
HiNarvik har i mange år hatt et godt samarbeid med HiFinnmark, og har tilbudt forkurs og første år 
på ingeniørutdanningen i Alta. Dette har resultert i at Finnmark har fått tilført nødvendig 
ingeniørkompetanse, spesielt i kommunesektoren. Et stort antall av studentene som har gått i Alta 
har uttalt at de aldri ville valgt denne utdanningen om de ikke kunne startet den i sitt eget hjemfylke. 
 
Studentdemokrati 
En fusjon/føderasjon vil ikke gagne studentdemokratiet. Medbestemmelsesrett og 
påvirkningsmulighet for Narvik-studentene vil vanskeliggjøres av en slik sammenslåing. SPiN ser det 
som naturlig at en felles studentorganisasjon vil ha sete i Bodø, og med størrelsesforholdet på 
institusjonene samt store avstander tatt i betraktning, vil det bli utfordrende å opprettholde en reell 
medbestemmelsesrett for lokaldemokratiet i Narvik. 
 
Lav FoU-aktivitet 
Utvalget konkluderer med at Nordland fylke har veldig lav FoU-aktivitet.  
SPiN mener utvalget har en lettvint løsning på dette problemet ved at et universitet i Nordland kan 
opprette egne doktorgradsutdanninger selv, fremfor å måtte søke NOKUT om godkjenning. Utvalget 
mener det vil bli mindre krevende for teknologimiljøene i Narvik å få godkjent en doktorgrad i eget 
universitet enn av NOKUT. SPiN mener det ikke bør være en forskjell i det arbeidet som gjøres i 
forkant av en doktorgradssøknad til eget universitetsstyre i forhold til NOKUT. Om et universitet 
letter på kravene for doktorgrader kan kvaliteten på denne utdanningen stå i fare. 
Videre er det verdt å nevne at HiNarvik de siste år har økt antall publikasjonspoeng betraktelig, og vil 
også fortsette satsing på FoU fremover. 
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