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HØRING - rapport fra Utvalget for utredning av samarbeid, arbeidsdeling
og konsentrasjon i høyskolesektoren i Nordland (Nordlandsutvalget)

Universitets- og høgskolerådet takker for å ha fått mulighet til å uttale seg om rapporten fra
Nordlandsutvalget. Vi vil imidlertid begrense oss til å gi noen svært generelle kommentarer,
og vil ikke kommentere rapporten i detalj.

Departementet har bedt høringsinstansene kommentere spesielt på tre forslag:
• forslaget om at de tre høyere utdanningsinstitusjonene i fylket skal knyttes tettere

sammen under en felles organisasjon
• forslag om fusjonsløsning
• fremtidig arbeidsdeling og organisering

Universitets- og høgskolerådet finner det vanskelig å kommentere konkret på dissc
forslagene, men ønsker i stedet å knytte noen generelle merknader til de tre punktene, basert
på UHRs generelle holdning til fusjoner og sammenslaing av institusjoner innenfor høyere
utdanning.

I sin høringsuttalelse til Stjernøutvalgets innstilling skrev UHR blant annet:
UHR ønsker et mangfold av institusjoner - og et mangybld av uldanningstilbud. Vi
ønsker oss sterke institusjoner som har vilje og mulighet til å prioritere og
videreutvikle områder de er sterke

Vi vil blant annet:

•

At Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon med en høyt utdannet befilkning
At forskningsmiljøene våre skal være blant de fremste i verden
At vi kan tilby hovkvalitetsutdanning fbr å oppreuholde velferdsstaten og
samfunnet rundt oss
At vi har ikke-diskriminerende, hø),kvalitets utdanningstilbud til alle, uansett
livssituasj on og livsfase, og uansett hvor i landet de er bosatt

• At institusj onene deltar i kunnskapsnettverk med høy kompetanse og kvalitet, både
nasjonalt og internasionalt

• At linansieringen er titfredsstillende og åpnerlOr langsiktig planlegging

I innstillingen fremgår at Nordlandsutvalgets oppdrag nettopp er å utrede spørsmål knyttet til
fremtidig samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon innen høyere utdanning i Nordland. For
UHR er det viktig at alle former for fusjoner eller andre samarbeidsløsninger er basert på
frivillighet. I kjølvannet av Stjernøutvalgets innstilling ser vi at institusjoner i økende grad
søker samarbeid på tvers av geografiske skillelinjer og også på tvers av institusjonskategorier.
Den overordnede hensikten synes å være sterkere fagmiljø og økt kvalitet og robusthet.
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Som nevnt tidligere, ønsker ikke UHR å kommentere verken innstillingen eller de konkrete
forslagene spesielt, men vi benytter denne anledningen til å understreke at det for oss er viktig
at tiltak og endringer er basert på frivillighet og at de fører til økt kvalitet både på
undervisning, utdanning og forskning, samtidig som miljøene blir mer robuste.
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