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Vedr. høgskolestrukturen i Møre og Romsdal

NHOMøre og Romsdaler opptatt av at Nordvestlandet skal utvikles til en sterk
kunnskapsregion. Dette er av stor betydning med tanke på bedriftenes
rekrutteringsbehov og er det som skal legge grunnlag for videre vekst og utvikling.
En slik utvikling er avhengig av gode relasjoner mellom næringslivet og
utdanningsinstitusjonene.

Nærhet mellom høgskoleneog bedriftene er avgjørende for å møte næringslivets
kompetansebehov i dag og i fremtiden. Næringslivet er opptatt av å samhandle med
sterke utdanningsinstitusjoner med god kvalitet, evne og vilje til omstilling.
Næringslivet i vårt fylke bidrar med store beløp til gaveprofessorat ved høgskolene
og bidrar til å forsterke undervisningen ved å ta studentene inn i bedriftene, både
når det gjelder oppgaver, praksisplasserog sommerjobber. Dette bidrar til større
forståelse for faget og studentene etablerer gode relasjoner til det næringslivet de
siden skal søkejobb hos.

Høgskolenei fylket vårt må kunne søke samarbeid med ulike forskningsmiljø, både
nasjonalt og internasjonalt ved behov, uten å være for tett koblet mot kun ett
forskningsmiljø, som f.eks. NTNU.Dersom Møre og Romsdalunderlegges NTNU,
frykter vi at våre viktigste næringsrettede studietilbud, på sikt bygges ned og
forsvinner ut av fylket.

En sterk høgskole i Møreog Romsdalvil innebære at en tar steget opp for å kunne
konkurrere om finansiering på linje med de større høgskolene. NHOMøreog
Romsdalmener derfor at en skal fusjonere høgskolenei Møreog Romsdaltil en
sterk høgskolemed fire campus.

Sammenfallendefag bør i størst mulig grad samordnes for å unngå intern
konkurranse og for å stå sterkt samlet sett. Økt spesialiseringog spissing innenfor
områder der næringslivet er i en ledende posisjon må prioriteres. Gode tilbud for
etter- og videreutdanning samt tilbud som retter seg mot offentlig sektor er også
viktig for å utvikle hele fylket til en attraktiv region.

Med vennlig hilsen

NHO Møreog Romsdal
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