
 

 

Adresse: Høgskolen i Bodø 
8049 Bodø 

Telefon:  75 51 72 40  
Telefax: 75 51 72 39  
E-post:  ssib@hibo.no  
Web:  www.ssib.no 
Org.nr.: NO951103217MVA 

 
 
Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
0032 OSLO  

 
  Bodø 29. april 2010 
Sendes til postmottak@kd.dep.no 
 
 
 
Høringsuttalelse – rapport fra Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling 
og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget) 

 
 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 16.2. 2010, ref 200903636/-SOR og 
oversender høringsuttalelse fra Studentsamskipnaden i Bodø. 
 
Studentsamskipnaden i Bodø støtter Nordlandsutvalgets konklusjoner angående behov 
for en styrking av utdannings- og FoU-nivået i Nordland.  Hvilken løsning som skal 
velges når det gjelder organisering av utdanningsinstitusjonene har vi ikke tatt 
standpunkt til, men vi ser at strukturelle endringer også vil påvirke organisering av 
studentvelferden i Nordland.  I vår høringsuttalelse er det derfor innvirkninger på 
studentvelferden som vil bli kommentert, og vi er opptatt av at studentvelferden ivaretas 
på en god måte uansett organisering av utdanningsinstitusjonene. 
 
Utdanningsinstitusjonene har det overordnede strategiske ansvaret for studentvelferden 
og skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, bidra til et helhetlig lærings- og 
studiemiljø.  Studentsamskipnadene har det operative ansvaret for studentvelferden på 
det enkelte lærested.  Både på nasjonalt nivå, i Nord-Norge og i Nordland, er det 
tradisjon for samarbeid mellom studentsamskipnadene.  Vi har etablert ulike møtepunkt 
hvor det utveksles erfaringer innenfor tjenester til studenter og rent administrative 
funksjoner.  Studentsamskipnadene har, som tjenesteleverandører, arbeidsgivere og 
bedriftsøkonomiske enheter, de samme krav til rapportering, effektivisering, 
kompetanseutvikling osv. som andre bedrifter.  Dette innebærer at samarbeid med andre 
er viktig.  Videre kan dette også innebære at behovet for større og mer robuste enheter 
vil øke, i takt med økte krav til virksomhetene.  
 
Nordlandsutvalget hevder, jfr. pkt. 6.5.1, at utvalgets forslag om struktur for høyere 
utdanning også må få virkning for måten studentsamskipnadene er organisert på.  
Utvalget mener derfor at det er naturlig med én studentsamskipnad for Nordland fylke.  
Dersom utvalgets anbefaling om en fusjon av høgskolene i Nordland tas til følge, støtter 
vi forslaget om én studentsamskipnad.  Utvalget foreslår videre at en slik modell utredes 
videre i samarbeid med de berørte studentsamskipnader, studentorganisasjonene og 
høgskolene.  En slik utredning vil være meget viktig og avgjørende av følgende årsaker: 



 

 
• Det er i dag 3 studentsamskipnader i Nordland som er ulike i henhold til 
størrelse, økonomi, organisering og delvis i tjenestetilbud til studentene 
• Utvalget peker på at desentraliserte tilbud må være en sentral del av løsningen 
på hvordan høyere utdanning organiseres i fylket.  Dette vil stille særskilte krav til 
organisering av studentvelferden til ulike grupper av studenter. 
• Ambisjonene om å bli internasjonalt ledende på gitte områder, vil også være av 
betydning for organisering av studentvelferden. 
 
Spørsmålet om én studentsamskipnad i Nordland har vært diskutert på et overordnet 
nivå i de 3 berørte studentsamskipnadene.  Vi ser at en slik løsning vil skape en del 
utfordringer, samtidig som vi ser mulighetene for å tenke nytt i forhold til hva fremtidig 
studentvelferd i Nordland skal innebære – i et geografisk langstrakt fylke med mange 
ulike studentgrupper.  Poenget med en slik sammenslåing må være å få et resultat som 
blir bedre enn det er i dag og som vil gi et velferdstilbud til studentene som er tilpasset 
både geografi, ulike studentgrupper og fremtidens krav til studentvelferd. Dette vil kreve 
både engasjement og omstillingsmidler, slik utvalget foreslår for 
utdanningsinstitusjonene. En ren fusjon uten at de nevnte faktorene er til stede, vil ikke 
bli en vellykket endring. 
 
Dersom resultatet av det pågående arbeidet blir en fusjon mellom høgskolene i 
Nordland, ønsker Studentsamskipnaden i Bodø å bidra til utvikling av studentvelferden.  
Dette må skje i sammenheng med de intensjonene som ligger i Samarbeid, 
Konsentrasjon og Arbeidsdeling (SAK) og gjennom et samarbeid som involverer 
utdanningsinstitusjonene, studentsamskipnadene og studentene.  Målet må være en 
mer hensiktsmessig og robust organisering og drift av samskipnadsfunksjoner i fylket, til 
beste for studentene.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bente Larsen 
direktør   
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