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UTTALELSEFRANESNAKOMMUNEOMFRAMT1DIGSTRUKTUR1HØGEREUTDANNING

Nesna kommune er kjent med at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har sendt brev til de
høgere utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge og bedt dem om å vurdere hvilke institusjoner
de ønsker å slå seg sammen med, ut fra et ønske om at det i framtida skal være bare
universitet i landsdelen. Spørsmålet er om alle institusjonene skal gå inn under Universitetet i
Tromsø, eller om høgskolene i Narvik, Nesna og Harstad skal gå inn i Universitetet i
Nordland, slik at det da blir to universitet i Nord-Norge. Nesna kommune ser positivt på at
organisasjonskartet nå skal drøftes våren 2015 i Stortinget i forbindelse med framlegging av
stortingsmeldingen.
Nesna kommune tar sterk avstand fra denne forskjellsbehandlingen av Nord-Norge. Det er
ingen grunn til å hevde at kunnskapsgrunnlaget i Nord-Norge tilsier en slik
forskjellsbehandling. Snarere tvert imot. Debatten rundt Nordlandsutredningen konkluderte
klart med at det ikke var faglig formålstjenlig og heller ikke organisatorisk enighet i Nordland
om en sammenslåing av alle høgskolene til et universitet i Bodø. Slik organisasjonskartet nå
tegnes, så vil Nord-Norge bli uten høgskoler. Høgskolen i Nesna har i snart hundre år bidratt
til å skaffe Helgeland og Nord-Norge kvalifiserte lærere. De stadige forslagene om nedlegging
av Høgskolen i Nesna har gjort dette arbeidet vanskeligere enn det kunne ha vært. Nesna
kommune mener at tiden nå er inne til å slå fast at Helgeland og Nord-Norge trenger
Høgskolen i Nesna som en profesjonshøgskole som har fokus på lærerutdanning og på
rekruttering av lærere til Nord-Norge og distriktskommuner. Arbeidet med SAK-prosjektet
(samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) bør videreføres. Sammenslåinger er svært
kostnadskrevende, og disse ressursene bør heller brukes til å styrke fagmiljøene. Det er ikke
faglig grunnlag for å hevde at størrelse er synonymt med kvalitet. Nesna kommune er
bekymret for at sammenslåinger heller kan føre til sentralisering og til en svekkelse av
fagmiljø som det har tatt lang tid å bygge opp.
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Nesna kommune mener at regjeringen må vise politisk vilje til å utvikle en høgskolepolitikk
både for landet generelt og for Nord-Norge spesielt. Høgskolene skal ha et særskilt ansvar for
å drive utviklingsarbeid i nær kontakt med praksisfeltet. Her har Høgskolen i Nesna
betydelige fortrinn, gjennom sine faglige tradisjoner og sin beliggenhet sentralt på Helgeland.
Nesna kommune mener at Høgskolen i Nesna har viktige oppgaver å fylle også i en framtidig
struktur for høgere utdanning i Norge.
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