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STØTTE TIL REETABLERING AV HØYERE UTDANNING - CAMPUS NESNA
INNSTILLING:
1. Træna kommune støtter SP-representantene Marit Arnstad, Aud Hove, Siv Mossleth
og Willfred Nordlund sitt forslag om reetablering av Høgskole på Nesna, lagt fram i
Stortinget 4. februar 2021.
2. Kommunestyret vedtar følgende støtteuttalelse:
«Kommunestyret i Træna kommune vedtok 25. februar 2021 å støtte forslag fra SPrepresentantene Marit Arnstad, Aud Hove, Siv Mossleth og Willfred Nordlund om
reetablering av Campus Nesna. Det er bred politisk enighet på Helgeland om å sikre
høgskoler lokalt, for å sikre tilgang på lærere, førskolelærere og sykepleiere i framtida.
Det er også viktig å sikre ungdom fra Helgeland et godt høgskoleutdanningstilbud i
regionen. Et eventuelt regjeringsskifte til høsten kan berge lokal høgskole, men det
haster å fatte nødvendige vedtak for å sikre den regionale kompetansen. Det er viktig
både å videreføre undervisning på Campus Nesna, og å sikre utlysing av studieplasser
på Nesna for studieåret 2021-2022.
Støtteuttalelsen sendes alle partiene på Stortinget, kommunene på Helgeland og
Helgelandsrådet, med oppfordring om å gjøre tilsvarende vedtak.»

SAKSFRAMSTILLING:
Bakgrunn:
Etablering av distriktshøgskoler har vist seg å være et av de viktigste virkemidlene for å sikre
alle deler av landet arbeidskraft med høy kompetanse – spesielt innen helse, undervisning,
økonomi og utdanning av ingeniører. Derfor er båndet mellom høgskolene og det regionale
arbeidslivet svært sterkt. Nylig har både Distriktsnæringsutvalget og Demografiutvalget
konkludert med at desentralisert utdanning er et av de viktigste tiltakene for å stoppe
fraflyttinga fra distriktene. Utvalgene bekrefter behovet for fullverdige høyere
utdanningsinstitusjoner i distriktene som grunnlag for næringsliv og arbeidsliv i hele landet.
Nord universitetet besluttet i 2019 å legge ned Nesna som eget studiested. Avvikling av
aktiviteten har resultert i sentralisering av Nord universitets tilstedeværelse i regionen. Dette
har svekket befolkningen på Helgeland sin mulighet for utdanning og kompetansepåfyll, samt
arbeidslivets tilgang på kompetanse. SP-representantene Marit Arnstad, Aud Hove, Siv
Mossleth og Willfred Nordlund har fremmet representantforslag om reetablering av høyere
utdanning på Nesna. Det er regional enighet om viktigheten av distriktshøgskoler, og flere av
Helgelandskommunene vil støtte representantforslaget.
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Fakta:
SP-representantene som nevnt over har fremmet følgende forslag:
1. Stortinget ber regjeringen i løpet av 2021 starte arbeidet med reetablering av den
tidligere høgskolen i Nesna som en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon med
grunnskole- og barnehagelærerutdanning
2. Stortinget ber regjeringen utrede hvilke andre permanente studietilbud som kan
lokaliseres til Campus Nesna for å ivareta regionalt kompetansebehov innen andre
profesjonsutdanninger og fagområder
3. Stortinget ber regjeringen, som en del av utredningen, legge til rette for at
institusjonen på Nesna også kan tilby samlingsbaserte studietilbud lokalisert til andre
studiesteder i regionen
4. Stortinget ber regjeringen, i påvente av reetableringen av høgskoletilbudet på Nesna,
pålegge Nord universitet å videreføre undervisning ved Campus Nesna, samt lyse ut
studieplasser for studieåret 2021-2022 i Samordnet opptak for 2021
Økonomiske konsekvenser på kort og lang sikt:
Vedtaket får ingen direkte økonomiske konsekvenser, men nedleggelse av Campus Nesna kan
på sikt få store og alvorlige følger, dersom dette fører til fraflytting fra distriktet og
kommunen. I tillegg kan beslutningen om nedleggelse føre til økende utfordringer med å
rekruttere nødvendig fagkompetanse til kommunen.
Vurdering:
Træna kommune er avhengig av gode utdanningstilbud i regionen, både for å redusere
fraflytting, for å rekruttere fagkompetanse og gjennom det øke stabiliteten i kommunale
tjenester. Det vurderes som riktig å støtte forslag fra SP-representantene som gjelder
reetablering av Campus Nesna.
Link til Representantforslag 101 S (2020–2021):
https://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2020-2021/dok8-202021-101s/?all=true
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rådmann

2

