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Til styret for Høyskolen i Oslo og Akershus
Bærum kommune har siden 2012 hatt et konstruktivt samarbeid med Høyskolen i Oslo og
Akershus (HiOA) for å utvikle gode høyskoletilbud ved Kunnskapssenteret i Sandvika. Det er
etablert deltids- og heltidstilbud innen velferdsfeltet, og kommunen har lagt til rette for å
utvide tilbudet.
Gjennom dette samarbeidet er vi blitt kjent med den pågående strategiprosessen , herunder
fremtidig lokalisering i Lillestrøm av høyskolevirksomheten ved Kjeller.
I forbindelse med denne prosessen hadde ordfører og rådmann i Bærum kommune 14. mars et
konstruktivt møte med rektor Curt Rice hvor vi presenterte hva denne delen av hovedstadsregionen har å tilby.
Vi la vekt på:
 Et omfattende og kompetent næringsliv med store internasjonale selskaper innen olje,
gass og teknologi.
 En offensiv og utviklingsorientert kommune med betydelig faglig og økonomisk kraft.
 En strategi for forskning og innovasjon som skal utvikles i samarbeid med
utdanningsfeltet og næringslivet.
 Et omfattende og kompetent praksisfelt for velferds- og lærerutdanninger så vel som
realfag og ingeniørområdet.
 En raskt kommende byutvikling i Sandvika som vil legge til rette for meget gode
læringsomgivelser for studenter og ansatte.
Bærum kommune og den samlede regionen har posisjon og kvaliteter som er gode
forutsetninger for å utvikle videre en kompetanseregion. Kunnskapssenteret i Sandvika vil
utgjøre et nødvendig undervisningssenter med gode forbindelser til næringslivet på Fornebu.
HIOA har formidlet at de nå ikke ønsker å prioritere en utvikling av et videre samarbeid utover
det høyskoletilbudet som er etablert, og hvor det er inngått avtale frem til 2021. Vi har
forståelse for at høyskolens arbeid for å bli universitet og fremtidig lokalisering i Lillestrøm har
prioritet.
Samtidig vil det på sikt være betydelige muligheter i vår region som vi tror vil kunne styrke
HiOAs samlede tilbud på en svært positiv måte.
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Kommunen vil arbeide aktivt for å realisere våre mål om å utvikle en kompetanseregion i nært
samarbeid med næringsliv, akademia og kommunen. Vi har en klar forventning og et sterkt
ønske om at HiOA tar del i dette arbeidet.

Med hilsen

Erik Kjeldstadli
rådmann

Lisbeth Hammer Krog
ordfører
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