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Høringsuttalelse Nord universitets studiestedsstruktur 

 

Det vises til brev av 2. mai 2019, vedlagt rapport om forslag til ny studiestedstruktur. Styret ved Nord 

universitetet skal behandle saken i sitt møte 26. juni 2019, og har i forkant av styresaken invitert til 

høringsinnspill. 

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og 

Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp. Fylkesmannen skal med dette som 

utgangspunkt virke til det beste for fylket og ta de initiativ som finnes påkrevd. 

Fylkesmannen i Trøndelag arbeider for at Trøndelag skal være et godt sted å bo, vokse og virke i for 

alle. Et levedyktig og bærekraftig Trøndelag forutsetter blant annet en utvikling som legger til rette 

for at innbyggerne sikres tjenester med god tilgjengelighet og kvalitet, det være seg skole, helse, 

sosiale tjenester, barnevern eller annet. Samtidig forutsetter det en positiv samfunnsutvikling 

gjennom infrastruktur, kompetanse/utdanning, arbeidsplasser, næringsutvikling mv.   

Trøndelag ble etablert som nytt fylke 1.1.2018. Trøndelagsutredningen, Trøndelagsplanen og 

Kompetanseplan for Trøndelag gir viktige premisser nettopp for en balansert og bærekraftig 

utvikling i hele fylket. Fylkesmannen legger også disse planene til grunn i sitt arbeid, og har sammen 

med andre aktører deltatt i planprosessene og gitt høringsuttalelser. 

Samspill mellom Trondheim, de mindre byene, de største industriområdene og 

administrasjonssenteret Steinkjer er viktig for å utvikle velfungerende regionale og lokale sentra i 

fylket, og er pekt på som avgjørende for å utvikle vekstkraft i hele Trøndelag.  

Det er med bakgrunn i vårt mandat at Fylkesmannen her gir sin høringsuttalelse til ny studiestruktur 

ved Nord universitetet. 

Trøndelagsperspektivet 

Fylkesmannen mener at studiestruktur, studietilbud, og samarbeid med både offentlige 

virksomheter og næringsliv for våre to universiteter i fylket er sentrale faktorer for en balansert og 

bærekraftig utvikling av fylket. Universitet (og tidligere høyskoler) har spilt en viktig rolle i utviklingen 

av Trøndelag, både med arbeidsplasser, kompetanse og utviklingskraft rundt de enkelte sentras 
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særtrekk og fortrinn. Engasjement og innspill rundt de foreslåtte strukturendringene for Nord 

universitetet viser også dette. 

 

Fylkesmannen skal, i samarbeid med aktuelle parter, arbeide for at Trøndelag er et godt sted å bo, 

vokse og virke i for alle innbyggerne i fylket. Helsetjenester, skoler og barnehager er en viktig faktor i 

så måte.  Fylkesmannen er opptatt av at Nord universitet, i samarbeid med NTNU og Dronning 

Mauds Minne, sikrer behovet både for helsepersonell og kompetansebehovet skolene og 

barnehagene i Trøndelag vil etterspørre i årene som kommer; både når det gjelder grunn- og 

videreutdanning. Det betinger at utdanningen både har en kvalitet og et volum som ivaretar behovet 

i sektorene og planlegges i tråd med de fremtidige behov innenfor de aktuelle sektorer. 

 

Innspill til de foreslåtte endringene av studiestruktur 

 

Fylkesmannen er opptatt av at innbyggernes rettsikkerhet ivaretas, og at innbyggere sikres 

likeverdige tjenester av god kvalitet. Fylkesmannen er også opptatt av å bidra til en positiv og 

bærekraftig utvikling i hele fylket, blant annet gjennom å sikre klima, evne til matproduksjon og 

naturens mangfold og bæreevne.  Med dette som bakgrunn ønsker Fylkesmannen spesielt å 

kommentere noen forhold rundt de foreslåtte strukturendringene. 

 

Demografisk utvikling viser at vi vil få store utfordringer med å dekke opp behovet for helseutdannet 

personell i årene som kommer. Spesielt for sykepleiere og vernepleiere. Her er det allerede et 

betydelig antall ubesatte stillinger. At nærhet til studiestedene er viktig for rekruttering er en 

tilbakemelding Fylkesmannen har fått blant annet gjennom sine kommunebesøk. Fylkesmannen har 

sett at helsefagutdanningen ved Nord universitetet bidrar til at man ikke bare utdanner og leverer 

helsepersonell til kommunene i fylket, men at den også er viktig for å sette dagsorden og utvikle det 

faglige arbeidet på helseområdet i nordre del av fylket. Det er derfor viktig at 

utdanningsinstitusjonene utvikles i tråd med behovet for økt kapasitet, kompetanse og nytekning på 

helseområdet, både for kommunene og for spesialisthelsetjenesten. 

 

Avstandene i Namdalen og demografien viser spesielt store utfordringer for denne delen av fylket. 

Sykehuset og utdanningsinstitusjonen i Namsos har derfor vært, og er spesielt viktig for regionen. 

Fylkesmannen vil uttrykke en bekymring knyttet til svekkelse av utdanning og rekruttering av helsepersonell 

i denne delen av Trøndelag.  

 

Fylkesmannen ønsker også å vise til at Steinkjer som studiested har lange tradisjoner for å ha gitt 

tilbud om studieretninger innenfor de grønne næringene jordbruk, skogbruk og utmark. I 

motsetning til utdanninger rettet mot offentlig sektor, har studiestedet Steinkjer hatt et fokus på 

utdanning og kompetanse rettet mot næringslivet, helt siden det ble etablert. Nord universitet 

signaliserer at også en framtidig satsing på de grønne utdanningene vil komme i Steinkjer. Sammen 

med sterke forsknings- og utdanningsmiljø i Trondheim, bygger dette opp om regional 

kunnskapsutvikling og utdanningstilbud som understøtter Trøndelagsplanens fokus på bioøkonomi 

og sirkulærøkonomi.  

 

En vellykket innovasjonscampus i Steinkjer vil legge til rette for innovasjon og næringsutvikling på en 

rekke felt som regionen og nasjonen har behov for. På landbruksområdet omfatter dette blant 

annet aktører som Nibio og Landbruksdirektoratet, og disse og andre aktører vil kunne bli en del av 

et kunnskaps- og innovasjonstyngdepunkt preget av samarbeid og kunnskapsdeling mellom 

akademia, nærings- og arbeidslivet, kunnskapsmiljøene samt innovasjonssystemene og 

studentmiljøet.  
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Behov for videre utredninger 

De foreslåtte strukturendringene er knyttet til målsettinger om å legge til rette for robuste 

forskningsmiljø, økt forskningsaktivitet, utdanning av høy kvalitet og skape større økonomisk 

handlingsrom for universitetet, sett i lys av krav fra eier og finansieringsmodell.  

 

Fylkesmannen forstår og støtter disse målsettingene, men ønsker å påpeke at utredningen tar lite 

høyde for vurdering av konsekvensene for samfunns- og arbeidslivet for øvrig knyttet til de 

foreslåtte endringene. Fylkesmannen mener at Nord universitetets samfunnsrolle i regionen er i for 

liten grad belyst. Det bør tas inn et perspektiv der man ser på om universitetet kan ha nytte av 

tettere kobling med praksisfeltet ute i kommunen.  

 

Fylkesmannen etterlyser og imøteser at dynamikken i et slikt perspektiv og samfunnsrollen 

beskrives og vurderes, også i samarbeid med andre sentrale aktører. Vi ser at også styret for 

universitetet har bedt om ytterligere tilleggsutredninger, Fylkesmannen støtter dette.  

 

Med hilsen 

 

Frank Jenssen 

Fylkesmann 
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