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HØGSKOLEN  I NESNA OG STJERNØUTVALGET - UTTALELSE

Indre Helgeland Regionråd behandlet saken i møte 15. februar og vedtok følgende

høringsuttalelse:

Indre Helgeland regionråd vil sterkt beklage at Stjernøutvalget foreslår at Høgskolen i Nesna vurderes
nedlagt, og gjort om til et studiesenter uten eget faglig personale. Indre Helgeland Regionråd finner
det uakseptabelt at Nesna og eventuelt andre studiesteder på Helgeland ribbes for fast ansatt faglig
personale.

Undersøkelser har dokumentert at det er en klar sammenheng mellom tilgjengelighet og rekruttering

til høyere utdanning. Dette gjelder i særfor voksne utdanningssøkende. Det er en uttrykt politisk

målsetting å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for så mange som mulig, og å legge til rette for
livslang læring. Høgskolen i Nesna har vært i front når det gjelder etablering av fleksible studietilbud.
Utdanningsnivået på Helgeland er blant de laveste i landet, og Indre Helgeland Regionråd mener det
bør være en målsetting å styrke det høyere utdanningstilbudet snarere enn å svekke det.

Det er også vist at det er en sammenheng mellom studiested og hvor kandidater etablerer seg. Nærhet

til kunnskapsinstitusjoner og kompetansemiljø framheves i mange sammenhenger som en av de
viktigste betingelsene for innovasjon, næringsvirksomhet og regional utvikling. Høgskolenes
betydning for og rolle i regionalt utviklingsarbeid er gjennom de seinere år blitt stadig sterkere

framhevet fra regionale og statlige myndigheters side. I utvalgets mandat vises det til at Soria Moria-
erklæringens mål om å styrke det regionale universitets- og høyskolesamarbeidet skal være et sentralt
premiss for arbeidet.

En eventuell nedlegging av Høgskolen i Nesna vil være stikk i strid med disse målsettingene, og Indre
Helgeland Regionråd mener at dette vil innebære en klar svekkelse av betingelsene for lokalt og
regionalt utviklingsarbeid på Helgeland, og fjerne viktige kompetansemiljø fra regionen.

Høgskolen har nylig tatt i bruk nye og funksjonelle lokaler på campusen i Nesna, og har faste

studietilbud i Rana og Alstahaug. Snarere enn nedbygging bør det være en prioritert oppgave å styrke
institusjonen og aktiviteten ved disse studiestedene.
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