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Nord universitet, studiested Nesna 

Vi viser til brev 1. juli 2019.  

 

Styret for Nord universitet har ansvar for å fastsette den studiestedstrukturen som styret 

mener samlet sett best sørger for at utdanningen og forskningen holder høy kvalitet. 

Studiestedstrukturen må sørge for at universitetet kan ta sin regionale rolle, og samarbeide 

med regionalt næringsliv. 

 

Styret besluttet ny studiestedstruktur 26. juni 2019. Departementet legger til grunn at styret 

grundig har vurdert rektors utredning til ny studiestedstruktur, ytterligere analyser og de 

synspunkter som kom frem i høringen av utredningen, jf. styrets sak 65/19. For øvrig viser vi 

til brev fra universitetet 5. juli 2019, som kommenterer de momentene dere viser til. 

 

Departementet har tillit til styret og de vurderinger det har gjort. Departementet verken vil 

eller kan avsette styret. Det er bare kongen i statsråd som, gitt visse forutsetninger, kan 

avsette et styre eller styremedlemmer, jf. universitets- og høyskoleloven § 9-8. 

 

Universitetene og høyskolene har et selvstendig ansvar for å tilpasse utdanningstilbudene til 

studentenes etterspørsel og samfunnets behov. De institusjonene som har gjennomført 

sammenslåingsprosesser må sørge for å sikre høyere utdanning og forskning av høy kvalitet 

gjennom gode fagmiljøer, samtidig som regionene får tilgang til god kompetanse og 

arbeidskraft. Hvilke studiesteder en institusjon skal ha, hvordan utdanningen og forskningen 

skal organiseres, og hva som skal tilbys hvor, er en del av ansvaret til styret for institusjonen. 

Det er styrene som kjenner egne behov, begrensninger og muligheter best, og derfor er det 

styrene som har fått ansvaret for organiseringen av institusjonene. Dette fremgår av 

universitets- og høyskoleloven og er også understreket i strukturmeldingen.  

ATV i UDF Nord universitet studiested Nesna 

v/ Karin Stoll 
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Side 2 
 

 

Departementet legger til grunn at universitetene og høyskolene både skal vurdere hvordan 

de best mulig kan tilby utdanning og forskning av høy kvalitet, og samtidig levere kandidater 

som nærings- og arbeidslivet i regionen etterspør. Det er viktig at institusjonene gjør begge 

deler, samtidig som ressurser brukes effektivt. 

 

Styret for Nord universitet har vedtatt å avvikle aktiviteten på Nesna. Departementet har 

forståelse for at dette potensielt kan få stor betydning for lokalsamfunnet på Nesna, og for at 

studenter, ansatte og andre er negative til dette. Vi legger til grunn at ansvaret for å tilby 

utdanning på Helgeland skal ivaretas med utgangspunkt i universitetets øvrige studiesteder 

og gjennom fleksibel og desentralisert utdanning. Til grunn for styrets beslutning ligger både 

flere høringsuttalelser og universitetets egne analyser, som understreker behovet for en 

lærerutdanning for og på Helgeland. Universitetet legger opp til at tilbudet skal være 

samlingsbasert og nettstøttet. Samlet sett skal organiseringen av lærerutdanningene gi et 

tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere fra Helgeland, Lofoten og Vesterålen til at det kan være 

årlige opptak. Dette skal gi et forutsigbart tilbud og bidra med gode kandidater til arbeidslivet 

på Helgeland. 

  

Styrets beslutning om ny studiestedstruktur vil medføre omstilling for de ansatte. 

Departementet forutsetter at gjennomføringen av beslutningen om ny studiestedstruktur 

gjennomføres i tråd med bestemmelsene om de ansattes medvirkning. 
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Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Erling H. Dietrichson 

fagdirektør 
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