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Uttalelse – Nordland fylkesting 13.10.2014 

 

Vedtatt felles uttalelse fra SV, KrF og Ap. 

 

Høgere utdanning i Nord-Norge   

Nordland fylkesting har drøftet situasjonen for høgere utdanning i Nord-Norge påbakgrunn av den 

varsledestortingsmeldingen om strukturen for høgere utdanning. En grundig debatt rundt framtidig 

universitets- og høgskolestruktur er i gang, og en helhetlig vurdering av behovene for høgere 

utdanning nasjonalt og regionalt, blir da vurdert som sentralt. 

 

Nordlandfylkesting er tilfreds med at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen så langt i debatten 

har signalisert at det også i framtida vil være nødvendig med to universiteter i Nord-Norge. 

Universitetet i Nordland (UIN) har siden etableringen i 2010, bevist sin berettigelse og sin 

betydning for Nordland spesielt og for resten av landsdelen generelt. Når nå kunnskapsministeren 

har signalisert at det er behov for to universiteter i Nord-Norge, så forventer Nordland fylkesting at 

dette får som konsekvens at UiN får samme økonomiske rammebetingelser som de øvrige 

universiteter i landet. Universitetene blir vurdert og sammenlignet påsentrale parameter som 

omfang av forsking, publisering i internasjonale tidsskrifter osv. For at en slik vurdering skal yte en 

rimelig grad av relevans i forhold til institusjonenes faktiske muligheter, må regjeringens tildeling 

til UiN på Statsbudsjettet, bygge på de samme kriterier som for eksempel tildelingen til UiT. I dag 

får UiN en tildeling som tilsvarer 19 studenter pr. tilsatt, mens UiT har i overkant av 6  studenter pr. 

tilsatt. En slik skjevfordeling vil gjøre det vanskelig for UiN å fylle sin rolle som et næringsrettet og 

regionalt forankret universitet og samtidig forsvare sine oppgaver for forsking og forskerutdanning. 

 

Det er for første gang lagt frem en langtidsplan for høyere utdanning i Norge. En god og 

velfungerende langtidsplan kan være et godt politisk instrument som vil kunne hjelpe med å 

planlegge høyere utdanning i Norge. Planen legger opp til en satsing på ”verdensledende 

fagmiljøer”. Fylkestinget mener at denne satsingen må favne alle institusjonene i Norge som har 

fagmiljøer i verdensklasse, og ikke bare bygge opp om de store breddeuniversitetene. I Nordland 

finnes det sterke fagmiljøer både på Universitet i Nordland og ved Høgskolen i Narvik som burde 

favnes av ordningen. Man burde styrke rammebetingelsene for høgere utdanning i Nordland i stort. 

Det er behov for flere studentboliger, utvidelse av bygg, og for investeringer i utstyr til 

undervisning og forskning. 

 

Nordland er et langstrakt fylke med store avstander og med et stort behov for å øke 

utdanningsnivået i befolkningen. Særlig jobber fylkeskommunen målrettet for å sikre 
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gjennomstrømmingen i videregående skole, slik at elevene er kvalifiserte både til yrkesfaglig 

utdanning og til studier på universitets- og høgskolenivå. Ut fra disse utfordringene, kan det være 

fornuftig å videreføre de faglige tyngdepunktene mellom universitetenes og høgskolenes oppgaver.  

 

Nordland fylkesting har registrert det store engasjementet fra de tre institusjonene i fylket i 

forbindelse med debatten om institusjonskartet. Både internt, så vel som fra institusjonenes omland, 

har engasjementet vært sterkt for å videreføre de tre høgere utdanningsinstitusjonene i fylket som 

selvstendige enheter. Nordland fylkesting vurderer det som uheldig om det fra statlig hold skulle bli 

gjennomført endringer av institusjonenes autonomi på en måte som skaper strid og fører til at fokus 

blir på posisjonering og rivalisering, i stedet for påsamarbeid og faglig utvikling. Man må bevare 

både Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Nesnas egenart og autonomi i det videre arbeidet med 

institusjonsstrukturen. Nordland fylkesting vurderer det slik at dersom det fra sentralt hold blir gitt 

økonomiske rammeforhold til videre faglig utvikling, så vil de tre etablerte høgere 

utdanningsinstitusjonene i Nordland, UiN, HiN og HiNe, fortsatt kunne gi fylket og landsdelen det 

nødvendige bidrag til utdanning, forsking og regional utvikling som er nødvendig for å møte de 

framtidige utfordringer. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sonja A. Steen 

fylkesordfører 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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