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, Lødin en, 8 0k es VESTERÅLEN
RE© CMRÅ

Vesterålen regionråd ser med interesse på de analyser, utredninger og forslag som framgår av den
nylig framlagte rapporten fra Nordlandsutvalget. I denne forbindelsen ønsker vi å påpeke at
Vesterålen som region har en stor utfordring, men også et stort potensiale, i å imøtekomme mange
av de utfordringene som Nordlandsutvalget fremhever. Flere høgskoler har over flere år gitt tilbud
om desentraliserte og/eller fleksibelt organiserte studier i regionen, og da spesielt Høgskolen i
Bodø. Dette har ført til at mange innbyggere i regionen har fått tilbud om høgre utdanning, som de
ellers ikke ville hatt tilgang til — for eksempel pga jobb og/eller familiesituasjon etc. Flere aktører i
regionen har lagt til rette for slik utdanning, og høgskolene har gitt tilbud som har vært finansiert
innenfor respektive høgskolers ordinære budsjettrammer.

Tilrettelegging for og gjennomføring av desentraliserte og/eller fleksibelt organiserte studier stiller
økte krav til ressursinnsats, sammenlignet med ordinært organiserte studier ved en høgskole eller et
universitet. Dersom regionen og aktuelle utdanningsinstitusjoner fa r bedre tilrettelagte økonomiske
rammebetingelser, kan dette bidra både til å sikre videreføringen av eksisterende tilbud — men også
utvikling og etablering av nye tilbud. I en region med nærmere 32 000 innbyggere er det opplagt
muligheter for økt satsning på utdanningstilbud som kan favne personer som ikke kan nyttiggjøre
seg tilbud for eksempel i Bodø, Narvik og Nesna.

Vesterålen regionråd ser følgende tiltak som avgjørende for at eksisterende tilbud skal kunne
videreføres, samt at det skal kunne utvikles flere og mer tilpassede utdanningstilbud i regionen.

Økt bevilgning til aktuelle høgskoler (først og fremst Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Narvik og
Høgskolen i Nesna) som grunnlag for både utvikling og drift av desentraliserte og/eller fleksibelt
organiserte studier i regionen. Økt bevilgning til leie av relevant infrastruktur i regionen er et viktig
eIement i denne sammenhengen.

Økonomisk støtte til etablering og drift av Vesterålen kompetanse. Dette er et regionalt foretak,
under Regionrådet, som bl.a. skal sikre en god koordinering av utdanningstilbud i regionen, i
forhold til forskjellige aktuelle utdanningsaktører.

Web. www.vestreg.no
Post: postmottak@vestreg.no



Dette ser Regionrådet som avgjørende viktig for å imøtekomme både næringslivets og offentlig
forvaltnings framtidige behov for kompetanse.

Dersom Statsråden ser dette initiativet som relevant i forhold til de utfordringene som bl.a.
Nordlandsutvalget har kommet fram til, kan Vesterålen regionråd (i samarbeid med aktuelle
utdanningsinstitusjoner) foreta en videre utredning av muligheter og tiltak i regionen.

Med hilsen
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