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Styreleder/rektor: Bodil Olsvik 770-58105 el. 400 07540 

------------------------------------------------------------- 

Uttalelse fra HiHs styre  

 

I Meld.St.18 (2014-2015) understrekes det at ved fusjon og strukturendringer i sektoren er et 

mål å bevare og videreutvikle styrkene ved dagens institusjoner. I kongelig resolusjon av 

19.06.15 vedr fusjon mellom UiT, HiN og HiH understrekes det:.. «at det skal etableres 

styring- og ledelsesfunksjoner ved campusene i Harstad og Narvik som bidrar til faglig 

utvikling, styrking av den regionale rollen og som gir strategisk innflytelse i den nye 

organisasjonen». 

Det vil derfor fra styrets side understrekes at det er en selvfølge at HiH skal tilgodesees med 

faglig ledelse på ett eller flere områder og som gir HiH reell faglig innflytelse, også på nivå 2, i 

organisasjonen. Styret er av den oppfatning at et fakultet vil være den beste løsningen for å 

ivareta dette.  

Styret vil understreke behovet for langsiktighet. Prosessen med fusjon har forløpt hurtig og 
den har vært krevende både organisatorisk og økonomisk. Det er derfor ikke å forvente at et 
nytt fakultet ved Campus Harstad kan innfri alle de forventninger Universitetsledelsen har til 
dagens etablerte fakulteter. Styret mener et nytt fakultet ved campus Harstad må få tid til å 
utvikle seg og at det er viktig å synliggjøre strategier for fremtidig vekst og utvikling. 
Merverdi for Høgskolen i Harstad og fagmiljøene må konkretiseres og synliggjøres. 

Styret forutsetter at det i fusjonsarbeidet er reelle prosesser som skal lede fram til gode 

løsninger for campus Harstad. HiHs representanter i fusjonsgruppene må på fritt grunnlag 

kunne foreslå løsninger som ivaretar campus Harstad i den framtidige organisasjonen, og vi 

forventer at de har reell innflytelse i prosessen på lik linje med representantene fra de to 

andre fusjonspartene.  

I møte 2. juni mellom ledelsen ved UiT og HiH ble HiH invitert til å utvikle et forslag til et 

fakultet med utgangspunkt i dagens seksjon for vernepleie. Styret registrer at som følge av 

dette, så er vernepleierutdanningen ikke representert i etablerte arbeidsgrupper.  

Fattet i styremøte 30.09.15 - sak HS 26/15 

 

----------- 


