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Ut fra den foreliggende utredning mener Vefsn kommune at det er 
viktig med et sterkere samarbeid mellom høgskolene i Nordland og styrke tilbudet til 
befolkningen i landsdelen. Dette for å sikre kvaliteten i forhold til de behov offentlig og privat 
næringsliv i Nordland vil ha i framtida, et arbeidsliv som blir stadig mer kunnskapsorientert 
og dermed krever stadig flere med høyere utdanning, og den forskingsinnsats som må til i 
fylket for å utvikle nye arbeidsplasser.  
 
Vefsn kommune anbefaler at en følger utvalgets innstilling med hensyn til samarbeid, 
arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) og fagportefølje; jfr utredningens figur 9 side 79, og 
figur 10, side 83, for å hindre usunn konkurranse og sikre eksistensen til de tre høgskolene i 
årene framover. Dette forutsetter bl.a. at HiNe har ansvaret for lærer- og 
førskolelærerutdanninga i Nordland ved institusjonene og studiesentraene, og at fagfolkene og 
studentene tilfaller HiNe. 
 
Det er lite som tilsier at et sentralisert universitet i Bodø skal gi et bedre utdanningstilbud til 
folk i Nordland. I tillegg vil en sentralisering svekke det faglige miljøet tilknyttet høgskolene i 
Narvik og Nesna. Miljøer som har vært kraftsentra på forskjellige områder i sine regioner og i 
samarbeid med NTNU, universitetet i Luleå og høgskoler både i Nord-Norge og Trøndelag, 
vil bli pulverisert dersom utvalgets konklusjon om fusjon blir realisert. 
 
Risikoen ved en fusjon vurderes til å medføre en for stor konsentrasjon av beslutningsmakt. 
Det understrekes at det er viktig å ta hele Nord-Norge i bruk og at et snevert samarbeid bare 
innenfor Nordland vil svekke en positiv utvikling. Vefsn kommune vil derfor anbefale at 
Nordlandshøgskolene samarbeider i nettverk gjennom en føderasjon.  
 
Selv om Høgskolen i Bodø i framtida får universitetsstatus, mener Vefsn kommune sett i et 
landsdelsperspektiv og ut fra Nord Norges totale befolkningsgrunnlag, at det er viktig at 
høgskolene i Nordland samarbeider med Universitetet i Tromsø. Sett i et geografisk 
perspektiv fra vårt ståsted, bør høgskolene i Nordland også samarbeide med høgskolene i 
Trøndelag og Universitetet i Trondheim (NTNU). Hvordan disse samarbeidsformene skal 
være, bør utredes nærmere. 
 
Vefsn kommune vil også peke på at dersom en skal få til organisatoriske endringer og større 
forskingsproduksjon, vil høgskolene måtte sikres fortsatt eksistens gjennom sentrale vedtak – 
en samfunnskontrakt -, bli tilgodesett med omstillingsmidler, og få styrket finansiering for å 
utvikle nye studietilbud og FoU - arbeid. 
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