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Struktur innenfor høyere utdanning - uttalelse fra fylkesstyret i KS Troms 
 
Fylkesstyret i KS Troms behandlet i sitt møte 30. juni sak om struktur innenfor høyere utdanning og 
vedtok følgende uttalelse som oversendes Kunnskapsdepartementet: 
 
14/27 Struktur innenfor høyere utdanning 
Fylkesstyret i Troms har drøftet prosessen om struktur innenfor høyere utdanning og reagerer på at 
det skal legges opp til en raskere prosess i Nord-Norge enn i resten av landet. Fylkesstyret viser til 
uttalelsen fra Troms fylkesting og støtter følgende deler av den: 
 
«Struktur innenfor høyere utdanning 
Regjeringen har iverksatt en prosess for å se på kvalitet og struktur innenfor høyere utdanning. Det 
skal utarbeides en stortingsmelding som forventes lagt frem før påske 2015. 
 
Alle utdanningsinstitusjonene har fått i oppdrag å gjøre en kritisk gjennomgang av sitt ståsted nå og 
fremover både demografisk utvikling, politiske forventninger og dagens økonomiske 
rammebetingelser. Innen utgangen av oktober må hver institusjon ha sendt sine innspill til 
Kunnskapsdepartementet. 
 
Hvordan strukturen innenfor høyere utdanning blir framover, vil kunne ha mye å si for vekst og 
utvikling i regionene, fylkene og landsdelen. Høgskolen i Narvik og Harstad er fremdeles frittstående. 
Det ligger i kortene at det kan bli snakk om nye fusjoner enten med Universitet i Nordland eller 
Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. Det ser også ut til at departementet legger opp 
til en noe raskere prosess i Nord-Norge, og det vil være viktig at regionalt folkevalgt nivå involveres 
og får gitt sine innspill i prosessen. 
 
Troms fylkesting vil understreke at vi er opptatt av løsninger som gir et bredt og kvalitetsmessig godt 
utdanningstilbud i landsdelen. …» 
 
 
Hilsen 
 
Tom Mikalsen 
Regiondirektør KS Nord-Norge 
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