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NY UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESTRUKTUR 

 

Ålesund formannskap vedtok i møte 4. november 2014 følgende uttalelse: 

 

«I forbindelse med arbeidet som pågår med stortingsmeldingen om fremtidens 

universitets- og høgskolestruktur ønsker Ålesund kommune å bidra med innspill. Vi tar 

utgangspunkt i regjeringens mål om færre institusjoner og at den nye ordningen skal 

være klar allerede fra 1.1.2016. 

Vi vet at Møre og Romsdal fylkeskommune har gitt tilrådning om en sammenslåing av 

de tre høgskolene i Møre og Romsdal. Begrunnelsen for dette er at en sammenslått 

høgskole vil gi større tyngde og større attraktivitet.  Dette en vurdering som Ålesund 

kommune stiller seg bak.  

På mange områder har høgskolene i fylket, og ikke minst Høgskolen i Ålesund, utviklet 

et tett samarbeid med arbeidslivet. Høgskolene bidrar i stor grad med å forsyne vårt 

lokale arbeidsliv med relevant kompetanse, og det er viktig for oss å ha en høgskole 

som fungerer godt i forhold til private næringer og innenfor offentlig sektor. Vi ønsker 

ikke en ny universitets- og høgskolestruktur som kan svekke det fruktbare samarbeidet 

som Høgskolen i Ålesund og det lokale arbeidslivet har bygd opp. 

Kunnskapsministeren har nylig gjennom «Langtidsplan for forskning» signalisert at 

havrommet og helse er to av de områdene som vil bli prioritert i tidsrommet 2015-2024. 

Verdiskapingen i Ålesundregionen er i hovedsak grunnlagt med næringer som har 

tilknytning til havet, dvs de maritime og marine næringene. Nærheten og bruken av 

havet som ressurs har gitt grobunn til næringene, og den evnen og erfaringene vi har 

med å utnytte disse mulighetene vil også i stor grad være med å bestemme den 

fremtidige verdiskapingen i vår region. 

Høgskolen i Ålesund satser også på velferdsutdanning og er avgjørende for vår 

rekruttering til offentlig sektor. Det gjelder bl.a. behovet for ingeniører i offentlig 

sektor, og ikke minst behovet for helsepersonell. Her er sykepleieutdanningen og 

videreutdanningene innen helsefag i Ålesund særlig viktig.  

En ny universitets- og høgskolestruktur må ta hensyn til Ålesundregionens sterke 

næringsliv og arbeidsliv. Vi trenger en lokalt forankret høgskole som gir 
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forskningsbasert utdanning og som i samarbeid med lokalt arbeidsliv bidrar til 

innovasjon og utvikling. Vi opplever at både det private og offentlige arbeidslivet stadig 

blir mer kunnskapsintensivt og vi tror at høgskolen vil spille en stadig viktigere rolle for 

den regionale utviklingen.» 

 

Uttalelsen blir med dette sendt over til Kunnskapsdepartementet med kopi til Høgskolen i 

Ålesund og Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tore Hals 

bysekretær 
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