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Det vises til rapport fra Stjernøutvalget om ny struktur for høyere utdanning med høringsfrist
l.mai 08.

Nord-Troms Regionråd DA (NTRR) er et samarbeidsorgan for kommunene Lyngen,
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. NTRR er et politisk samarbeidsorgan
som arbeider med saker av felles interesse for kommunene og som fremmer regionens
interesser i fylkes- og rikssammenheng. Hovedmålsetting; "Regionrådet skal fungere som et
samlende organ, og jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utvikling av Nord-Troms-
regionen".

Styret i Nord-Troms  Regionråd  DA består av ordførerne  i de seks eierkommunene.

Nord-Troms Re ionråd er ikke hørin sor an i føl e hørin sbrev fra De artementet men
ønsker å komme med føl ende uttalelse til St'ernøutval ets ra ort:

Generelt
Nord-Troms Regionråd (kommunene i Nord-Troms) er godt fornøyd med at utvalget legger til
grunn at Norge skal ha en struktur i høyere utdanning som gir befolkningen i alle landsdeler
tilgang på høyere utdanning.

Videre at man forutsetter at det samles i større institusjoner med større bredde og tyngde i
studietilbud og forskning. Troms er allerede i ferd med å realisere slike intensjoner gjennom
søknad om sammenslåing av Universitetet og Høgskolen i Tromsø, og Nord-Troms vil dra
fordel av et sterkt kompetansemiljø som kan bidra til høgere utdanning regionen.

Studiesentermodellen
Det vi vil sette fokus på i denne sammenheng er vurderingene i kap 6.1.3 der det påpekes at
det kan etableres høyere utdanningstilbud på nye steder gjennom organisatoriske
løsninger som f eks tilrettelegging av desentraliserte studietilbud i et studiesenter.

Vi finner dette også igjen i kap 11.4 Utvalgets vurderinger, der en påpeker at det allerede
finnes studiesentre rundt omkring i landet, der det tilbys studier med ulike høyere
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utdanningsinstitusjoner som innholdsleverandør. I samme kapittel, punkt 5 utvalgets
vurderinger sier man at desentraliserte studier bør kunne gis på en tilfredsstillende måte
med utgangspunkt i andre organisatoriske løsninger.

Erfaringer med studiesenter  i Nord-Troms
I Nord-Troms er det etablert et studiesenter for høgere utdanning med godt resultat.
Nord-Troms Regionråd er eier, og har utviklet en distribuert modell som omfatter kommune
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen, Kåfjord og Storfjord.

Statistikk viser at gapet mellom områder i landet som har stor andel av befolkning med høg
utdanning og de områder som ikke har det, stadig blir større.
Til tross for satsing på høgere utdanning og etter hvert stor spredning av høgskoler i landet,
greier en altså ikke å utjevne forskjellene. Når da i tillegg høgere utdanning i mange tilfeller
omtales som forutsetning for ytterligere verdiskaping i vårt samfunn, blir det ekstra ille for de
områdene som sakker akterut.

Det kan være mange grunner for dette gapet, avhengig av kultur, næringsstruktur etc.
I Nord-Troms har man nå prøvd ut en infrastruktur for høgere utdanning som ser ut å ha
meget gode effekter. Vi når fram til de som ikke har anledning til studere på campus, dvs.
voksne etablerte med familie og jobb. Videre viser våre statistikker at vi rekrutterer mange
studenter uten studiekompetanse - altså grupper som ikke i utgangspunktet har siktet seg inn
på en akademisk utdanning. Mange av disse kommer fra næringslivet, der de har opparbeidet
bedrifter gjennom solid fagkunnskap og har stor realkompetanse.

Motivasjon i nærmiljøet og tilbud om lokale studier og støttesystemer, gjør at disse gruppene
nå satser på høgere utdanning, og de viser seg å være studenter som gjennomfører studiene og
tar eksamen. Gjennomføringsprosenten og snittet på bestått er svært høgt.

Studiene gis i nært samarbeid med Universitetet i Tromsø og Høgskolene i landsdelen.
Gjennom U-vett (Universitetets etter - og videreutdanningsenhet) er det etablert et nordnorsk
nettverk for høgere utdanning med deltakelse av lokale utdanningstilbydere. "Vi i Nord", som
nettverket heter, jobber seriøst sammen om å utvikle fleksible tilbud uten å forringe kvalitet,
og å gi studentene et studiemiljø lokalt i form av studiebibliotek og andre møteplasser.
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Uttalelse :

Nord-Troms Studiesenter har vært og presentert sitt arbeid for Kunnskapsdepartementet og
jobber for statlig medfinansiering av tiltaket, og vil følge opp denne saken spesielt.

På mer prinsipiell bakgrunn  vil Nord -Troms  Regionråd anbefale at studiesentre -
innenfor en viss definisjon  av hva  som skal  til for å kvalifisere  for betegnelsen  -  inngår
som et  statlig finansiert  tilbud  i distrikter hvor dette kan anses som nødvendig for å nå
målsettingene  om at Norge  skal ha en struktur  som gir befolkningen i alle landsdeler
tilgang på høgere utdanning.

Nord-Troms 25.03.08 n
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Bjørn Inge Mo rit Fell er
Rådsordfører s kretariatsle er

Kopi: Midt-Troms Regionråd
Vi i Nord-nettverket
Troms fylkesting
Tromsbenken på Stortinget
Politiske partier
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