
 
 

Region Namdal er et samarbeid mellom kommunene Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, 

Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik og Vikna.  

Region Namdal har i møte 07.11.14 vedtatt følgende uttalelse:  

 

 
Uttalelse fra Region Namdal angående strukturreformen i høyere 

utdanning 

 

Kunnskapsdepartementet har igangsatt en strukturprosess i Universitets og høgskole-sektoren 

(UH-sektoren) og har i oppdragsbrev av 26.5.14 konkretisert KDs mål og ambisjoner for 

denne prosessen. Et av de overordnede spørsmål er om dagens struktur i UH-sektoren er 

tilpasset ambisjonene om at Norge skal være en ledende kunnskapsnasjon som bidrar til å løse 

både globale og nasjonale kompetansebehov. Det overordnede målet i strukturprosessen er 

høyere kvalitet i norsk høyere utdanning og forskning. KD ønsker å ta utgangspunkt i 

sektorens resultater i utdanning og forskning, vurdere robustheten i faglige miljø og sektorens 

kostnadseffektivitet. Departementet har blant annet med bakgrunn i «Tilstandsrapporten for 

høyere utdanning 2014» dannet seg et bilde av sektorens utfordringer og nivå, sett opp imot 

internasjonale miljøer og land. Man erkjenner at Norge ikke i tilstrekkelig grad greier å hevde 

seg på den internasjonale arenaen.  I tillegg uttrykkes det bekymring for kvaliteten ved en del 

institusjoner og utdanninger, som skyldes utfordringer knyttet til rekruttering av fagansatte og 

studenter. Noen institusjoner uteksaminerer for få kandidater, forsker og publiserer for lite, i 

tillegg til at man har en begrenset evne til å hente inn ekstern finansiering.  

 

Kunnskapsdepartementet er ikke fornøyd med tilstandsvurderingen og ønsker å vurdere 

hvorvidt endret organisering av sektoren kan bidra til å få mer ut av de ressurser som 

investeres. Kvalitet i utdanning og forskning vil være overordnet og førende for både prosess 

og beslutning.  

 



Region Namdal er opptatt av at regionen skal ha god tilgang til høg kompetanse innenfor de 

offentlige tjenestene og i det private næringslivet. Høgskolen i Nord-Trøndelag med sin 

tilstedeværelse i Namdalen er vesentlig for at Namdalsregionen får tilført relevant og viktig 

kompetanse både i kommuner, sykehus og i næringslivet. Nærhet og tilgjengelighet til 

utdanningsløp og kunnskapsinstitusjoner som HiNT, er av avgjørende betydning for vekst og 

utvikling i regionen. Nærhet til kunnskapsproduksjon og forskning i samarbeid mellom 

høgskole og praksisfelt/arbeidsfelt er vesentlig for å utvikle gode og aktive fagmiljøer, noe 

som vil øke attraktiviteten og mulig nyrekruttering. 

 

Region Namdal vil påpeke at en gjennom strukturprosessen i UH-sektoren i sterk grad må 

sørge for ivareta den regionale profilen som HiNT i dag representer for Namdalen. Resultatet 

av strukturprosessen må også styrke det regionale perspektivet ytterligere. Forskning viser at 

de fleste studenter forblir der hvor de studerer etter endte studier, derfor er det vesentlig for 

Namdalsregionen å ha en høgskole med et aktivt fagmiljø nært knyttet opp til 

lokalsamfunnene. Forskning viser også at det er stor sammenheng mellom innovasjonstakt og 

utdanningsnivå. (Giuliani og Bell 2008). Gjennom tilgang til høgskoleutdannede i Namdalen, 

vil mulighetene for vekst og verdiskaping innenfor offentlige tjenester og næringsliv i sterkere 

grad være tilstede. Dette betyr mye for vekstkraft og bolyst i lokalsamfunnene. 

 

Region Namdal mener HiNTs faglige profil innenfor områdene oppvekst, helse og næring 

godt avspeiler Namdalens behov for kompetanse. Profilen er relevant i et framtidsperspektiv. 

Framskrevne behov for kompetanse og utfordringene det medfører, gjør at Namdalsregionen 

er avhengig av en nær og tilgjengelig høgskole som tilbyr studier som bidrar til å løse 

framtidige kompetansebehov.  

 

Region Namdal vil med dette påpeke viktigheten av at det regionale perspektivet styrkes i det 

videre arbeidet med strukturprosessen i UH-sektoren. 

 

 

 


