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Høring vedrørende Nordlandsutvalgets utredning 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet 16. februar med høring av Nordlandsutvalget. 

Vår vurdering er at utgangspunktet for utvalgets utredning i for stor grad er preget av 

regionalpolitiske interesser og føringer. Utvalgets mandat er begrenset til å omfatte Nordland, og 

rapporten omtaler dessverre i liten grad muligheter for samarbeid og kvalitetsutvikling utover 

fylkets grenser. Universiteter og høyskoler er nasjonale kunnskapsinstitusjoner, selv om de har en 

regional forankring. Det betyr at de høyere utdanningsinstitusjonene må betraktes i sammenheng, i 

tillegg til hvordan de deltar i samspill med regionale aktører og behov.   

 

Tekna mener i likhet med utvalget at fagmiljøene som driver forskning og studietilbudet i Nordland 

bør styrkes. For Tekna er det viktig at tilbudet av høyere utdanning, spesielt når det gjelder 

naturvitenskaplige og teknologiske fag, er konkurransedyktig, tilgjengelig og av høy kvalitet.  

 

Nordland fylke har av samfunnmessige og næringspolitiske årsaker, behov for tydeligere strategi 

hva gjelder kvalitet på høyere utdanning og institusjonenes organisering av dette tilbudet, samt 

samarbeid og utvikling rettet mot både andre utdanningsinstitusjoner og det lokale næringsliv. Det 

viktigste er at regionen er attraktiv for investeringer og kompetanse utenfra. Det betyr sterkere 

samarbeid med aktører utenfor regionen, blant annet med universiteter og høyskoler utenfor 

Nordland.  

 

Nordland trenger sterke kunnskapsmiljøer som er i stand til å samarbeide med andre, og som kan 

være attraktive samarbeidspartnere for nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer. Det betyr 

selvsagt at det må være gode administrative rammer rundt kunnskapsmiljøene, men det kan ikke 

være slik at hensyn til administrativ effektivitet alene skal styre innretningen av fagmiljøene.   
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Tekna mener at utvalgets utredning overvurderer betydningen og effekten av å ha en felles 

administrativ ledelse for de tre ulike høyskolene. Det sentrale er å få til en arbeidsdeling mellom 

fagmiljøene ved høyskoler og universiteter – nasjonalt og regionalt – og et bedre samspill mellom 

dem på tvers av institusjonsgrenser og fylkesgrenser. Vi er ikke overbevist om at kvaliteten på det 

teknologiske fagtilbudet vil styrkes ved en sammenslåing som foreslått av Nordlandsutvalget. Mens 

det kan være muligheter for å utnytte felles faglige ressurser ved Høgskolen i Bodø og Høgskolen 

på Nesna bedre, er det ikke åpenbart at en sammenslåing som inkluderer Høgskolen i Narvik vil gi 

en bedre utnyttelse av faglige ressurser. Høgskolen i Narvik vil kunne være mer tjent med  

samarbeid med andre teknologiske fagmiljø, som kan bidra til å utvikle og styrke kvaliteten i 

fagtilbudet. 

 

Vi mener også at eventuelle fusjoner i universitets- og høyskolesektoren må bygge på frivillighet og 

strategier som er forankret i de ulike institusjonene og deres fagmiljøer. Når det gjelder 

sammenslåing av høyskoler i Nordland, registrerer vi at det er sterk motstand fra fagmiljøene ved 

Høgskolen i Narvik. Vår vurdering er at det vil øke belastningene og kostnadene ved sammenslåing. 

I tillegg reflekterer motstanden at fagmiljøene ved Høgskolen i Narvik mener en annen form for 

samarbeid og samspill enn sammenslåing med andre høyskoler i Nordland er det som vil gi best 

utvikling av teknologimiljøene. Vår tilråding er derfor at det ikke legges opp til fusjon mellom 

Høgskolen i Narvik og andre høyskoler i Nordland.  
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