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Notat vedrørende dialogmøte 5. september 

 
Høgskolen i Nesna (HiNe) er positiv til Kunnskapsdepartementets mål om økt faglig kvalitet i norsk 
høyere utdanning og forskning, og ser frem til et konstruktivt møte 5. september.  
 
I dette notatet vil vi kort redegjøre for status i prosessen ved HiNe, de vurderinger som er gjort, og 
hvilke ønsker HiNe har for møtet 5. september. 
 
HiNe har de siste årene vært inne i en positiv utvikling, allikevel er konklusjonen at høgskolen alene 
ikke klarer å innfri de nye kravene som nå stilles til UH-sektoren generelt og til 5-årig lærerutdanning 
spesielt. For å kunne innfri disse kravene, må HiNe inngå ett tettere og mer forpliktende samarbeid 
med andre utdanningsinstitusjoner i landsdelen. HiNe har samtidig sterke fagmiljø, som i samarbeid 
med andre utdanningsinstitusjoner, vil kunne sette sitt preg på høyere utdanning i Nord-Norge.  HiNe 
er nå inne i en prosess med dialogmøter med de øvrige høyere utdanningsinstitusjonene i Nord-
Norge for å kartlegge ulike samarbeidskonstellasjoner. 
 
HiNe er opptatt av at virksomheten skal bygge på god faglig kvalitet og bidra til en samfunnsmessig 
bærekraftig utvikling, og har i sin strategiske plan (2014-2017) definert en visjon om at HiNe skal 
være attraktiv, dynamisk og relevant for Helgelandsregionen. Samtidig har HiNe fastslått i strategisk 
plan at høgskolen skal se sin virksomhet i et nordnorsk perspektiv, ha en nasjonal rolle innen 
fagområder der høgskolen har forutsetning for dette, og at HiNe har et særskilt ansvar for 
praksisrettet forskning, faglig utviklingsarbeid og kompetanseutvikling på Helgeland. Med dette som 
utgangspunkt er HiNe i møtene med de øvrige utdanningsinstitusjonene spesielt opptatt av å få til en 
løsning som styrker profesjonsutdanningene og forskning på Helgeland. 
 
Så langt ser HiNe to alternative strukturelle grep for UH-sektoren i Nord-Norge - enten ett samlende 
universitet for hele landsdelen, eller to universiteter i landsdelen.  
Styret ved HiNe har ikke tatt stilling til hvorvidt det vil anbefale ett eller to universiteter. Før HiNe 
kommer med sin endelige anbefaling, er det behov for å se nærmere på hvilken løsning som 
innebærer de største faglige gevinstene, og som i størst grad sikrer, og kan utvikle, utdanning og 
forskning som dekker behovene på Helgeland.  Det kan likevel nevnes at et klart flertall av personalet 
pr. i dag ser de største gevinstene ved å etablere ett universitet i Nord-Norge. 
  
I et nasjonalt perspektiv mener HiNe at det er nødvendig at strukturen for Nord-Norge må sees i 
sammenheng med de strukturelle løsningene for resten av landet. 
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Med bakgrunn i dette ønsker HiNe at møtet 5. september benyttes til å drøfte (1) hvordan den videre 
prosessen i Nord-Norge skal foregå, 2) hvordan prosess og løsning for Nord-Norge kan samkjøres 
med landet for øvrig, og tilslutt (3) en drøfting av ett kontra to universiteter i Nord-Norge. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Sven Erik Forfang       Finn Ola Helleberg 
Rektor         Direktør 
 
 
 
 
 
 
 


