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Uttalelse fra Grane kommune om framtidig struktur i høgere utdanning.

Sammendrag:
Det er satt i gang et arbeid med framtidig organisering av universiteter og høgskoler i Nord-
Norge
Nesna kommune har sendt en uttalelse om dette til kunnskapsministeren. Grane kommune bør
gjøre det samme.

Vurdering:
Det har flere ganger kommet forslag om nedlegging av høgskolen i Nesna. Høgskolen i Nesna
har betydd mye for lærerutdanningen på Helgeland og i Grane. Vi har et nært samarbeid med
høgskolen om skoleutvikling og den desentraliserte lærerutdanningen har betydd mye for
rekruttering av lærere i regionen. Det er viktig at høgskolen i Nesna består også i framtiden.
Behovet for nye lærere i regionen vil bli stort i tiden som kommer. Nærhet til en høgskole er
viktig, både i forhold til videre- og etterutdanning av lærere og til samarbeid om skoleutvikling.
Det foreslås derfor at Grane kommune sender følgende uttalelse til kunnskapsministeren:

Rådmannens innstilling:
Grane kommune sender følgende uttalelse til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen:
Grane kommune er kjent med at det utredes en ny organisering av universitet og høgskoler i
Nord-Norge. I den forbindelse vil Grane kommune komme med følgende uttalelse:

I forbindelse med denne utredningen er det en mulighet for at Høgskolen i Nesna kan bli
nedlagt.. Høgskolen i Nesna har i snart hundre år bidratt til å skaffe Helgeland og Nord-Norge
kvalifiserte lærere. Helgeland. Regionen trenger Høgskolen i Nesna som en
profesjonshøgskole som har fokus på lærerutdanning og på rekruttering av lærere.
Grane kommune er en liten distriktskommune og vil på sikt kunne få problemer med å skaffe
kvalifiserte lærere. Høgskolen i Nesna har vært svært viktig for lærerutdanningen på
Helgeland og for Grane kommune. Spesielt vil det her pekes på de desentraliserte tilbudene
som har vært gjennomført, både for allmenlærerutdanning og for etter- og videreutdanning av
lærere. Nærhet til slike tilbud er viktig. Det gjør det enklere og billigere for kommunens
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lærere å skaffe seg videre- og etterutdanning. De desentraliserte tilbudene har gjort at
ufaglærte lærere har kunnet ta lærerutdanning mens de har vært i arbeid. Det har vært mulig
innenfor de tidsmessige- og økonomiske rammer som har vært til stede.
Høgskolen på Nesna har vært og er fortsatt en viktig bidragsyter til utviklingsarbeid i skolene.
I dette arbeidet er nærhet til høgskolen viktig. Dette arbeidet vil kunne vanskeliggjøres med
større avstand til høgskolene og kostnadene vil sannsynligvis bli større.
Grane kommune vil derfor på det sterkeste anbefale at Høgskolen på Nesna består.

26.09.2014 Formannskapet
Behandling:
Rådmannens innstilling med endringer enstemmig vedtatt.

FS-052/14 Vedtak:
Grane kommune sender følgende uttalelse til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen:
Grane kommune er kjent med at det utredes en ny organisering av universitet og høgskoler i
Nord-Norge. I den forbindelse vil Grane kommune komme med følgende uttalelse:

I forbindelse med denne utredningen er det en mulighet for at Høgskolen i Nesna kan bli nedlagt.
Høgskolen i Nesna har i snart hundre år bidratt til å skaffe Helgeland og Nord-Norge kvalifiserte
lærere. Helgelandsregionen trenger Høgskolen i Nesna som en profesjonshøgskole som har
fokus på lærerutdanning og på rekruttering av lærere.
Grane kommune er en liten distriktskommune og har gjennom årtier dratt veksler på å få godt
kvalifiserte lærere fra Høgskolen på Nesna.
Høgskolen i Nesna har vært svært viktig for lærerutdarmingenpå Helgeland og for Grane
kommune. Spesielt vil det her pekes på de desentraliserte tilbudene som har vært gjennomført,
både for allmenlærerutdanning og for etter- og videreutdanning av lærere. Nærhet til slike tilbud
er viktig. Det gjør det enklere og billigere for kommunens lærere å skaffe seg videre- og
etterutdanning. De desentraliserte tilbudene har gjort at ufaglærte lærere har kunnet ta
lærerutdanning mens de har vært i arbeid. Det har vært mulig innenfor de tidsmessige og
økonomiske rammer som har vært til stede.
Høgskolen på Nesna har vært og er fortsatt en viktig bidragsyter til utviklingsarbeid i skolene. I
dette arbeidet er nærhet til høgskolen viktig. Dette arbeidet vil kunne vanskeliggjøres med større
avstand til høgskolene og kostnadene vil sannsynligvis bli større.
Grane kommune vil derfor på det sterkeste anbefale at Høgskolen på Nesna består.

07.10.2014 Kommunestyret
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.



KS-039/14 Vedtak:
Grane kommune sender følgende uttalelse til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen:
Grane kommune er kjent med at det utredes en ny organisering av universitet og høgskoler i
Nord-Norge. I den forbindelse vil Grane kommune komme med følgende uttalelse:

I forbindelse med denne utredningen er det en mulighet for at Høgskolen i Nesna kan bli nedlagt.
Høgskolen i Nesna har i snart hundre år bidratt til å skaffe Helgeland og Nord-Norge kvalifiserte
lærere. Helgelandsregionen trenger Høgskolen i Nesna som en profesjonshøgskole som har
fokus på lærerutdanning og på rekruttering av lærere.
Grane kommune er en liten distriktskommune og har gjennom årtier dratt veksler på å fa godt
kvalifiserte lærere fra Høgskolen på Nesna.
Høgskolen i Nesna har vært svært viktig for lærerutdanningen på Helgeland og for Grane
kommune. Spesielt vil det her pekes på de desentraliserte tilbudene som har vært gjennomført,
både for allmenlærerutdanning og for etter- og videreutdanning av lærere. Nærhet til slike tilbud
er viktig. Det gjør det enklere og billigere for kommunens lærere å skaffe seg videre- og
etterutdanning. De desentraliserte tilbudene har gjort at ufaglærte lærere har kunnet ta
lærerutdanning mens de har vært i arbeid. Det har vært mulig innenfor de tidsmessige og
økonomiske rammer som har vært til stede.
Høgskolen på Nesna har vært og er fortsatt en viktig bidragsyter til utviklingsarbeid i skolene. I
dette arbeidet er nærhet til høgskolen viktig. Dette arbeidet vil kunne vanskeliggjøres med større
avstand til høgskolene og kostnadene vil sannsynligvis bli større.
Grane kommune vil derfor på det sterkeste anbefale at Høgskolen på Nesna består.
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