Indre Helgeland Regionråd
Møte AU 04.september 2020

AU-26/20
Regionalt utviklingsfond IHR
- Prosjekt "Nye tilbud innen høyere utdanning på Helgeland"
Regionrådet vedtok i R-sak 21/20 å ta initiativet til et regionalt prosjekt for å legge til rette for
nye tilbud innen høyere utdanning på Helgeland med Campus Nesna som base.
Vedtatt enstemmig 12. juni:

Indre Helgeland Regionråd tar initiativ til et regionalt prosjekt som skal ha en tilrettelegger-rolle for etablering
av ny høyere utdanning med base i infrastruktur og fagmiljø (nåværende og framtidige) ved campus Nesna.
Følgende inviteres inn i en styringsgruppe:
- Regionrådene representert av en av en ordfører og en rådmann fra hver region (2+2) .
- Nesna Kommune (2-3 deltakere)
- Regionens næringsliv - gjerne: havbruk – reiseliv – logistikk (1)
- Regionale statsetater - Brønnøyregistr – Nasjonalbibliotek – sykehus –(1)
- Universitetet i Tromsø (UiT) (1)
- Nordland Fylkeskommune / Nordland Fagskole (1)
IHR stiller prosjektleder og sekretariat for prosjektet i inntil 6 mnd.

Status
Dette arbeidet har vært fulgt opp intensivt gjennom sommeren. (se div. vedlegg)
Vi har nå fått formell tilslutning fra Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet, som
har sagt seg villig til å gå inn i prosjektets styre med representant for universitetsledelsen.
Prosjektet har også møtt stor velvilje fra både kommunene, fylkeskommunen, næringsliv og
statlige institusjoner i regionen (Brønnøysundregistrene m.fl.). Prosjektet har også fått stor
positiv interesse fra akademia generelt og fra nordiske samarbeidsparter i Västerbotten det
øvrige Norrland.
Vi ser for oss at prosjektet deles inn i 3 faser;
1. Utviklingsfase (Kartlegging av ønsker og muligheter - utvikling av nettverk og samarbeid –
organisering av fase 2) - ut 2020
2. Konkretisering (Prioritering og utredning av fagområder og tiltak – skissere løsninger for
finansiering og drift) - vår 2021
3. Etablering. (Konkrete tiltak som overtas av UiT og/eller oppdragsgivere) - prosjektet
avsluttes våren 2022

Vedlagt saken følger en prosjektskisse der organisering, bakgrunn og effektmål framgår.
Her redegjøres også for framdrift i tre faser og budsjett for første fase.
Regionrådet har vedtatt at IHR stiller prosjektleder og sekretariat til disposisjon for prosjektet
i inntil 6 mnd. Arbeidsutvalget inviteres til å drøfte den framlagte skissen og forslag til
budsjett for fase 1.

Restmidler fra «Regionalt Næringsfond – IHR»
Det meste av bidraget fra IHR vil være i form av at arbeidsinnsats til prosjektledelse og
sekretariat. (se budsjettforslag)
Det vil imidlertid også påløpe en del eksterne kostnader og noe behov for innleie av
ekstrahjelp i prosjektet.
I budsjettet foreslår jeg at dette finansieres gjennom et spleiselag mellom Nesna Kommune og
restmidler.
Restmidlene på fond utgjør pr.dato et samlet beløp på kr. 874 627,- og forvaltes av
Regionutvikling AS. Arbeidsutvalget i IHR er vedtaksorgan for disposisjon av midler fra
fondet i henhold til fondets vedtekter.

Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget viser til regionrådets vedtak og til framlagt informasjon om prosjektets
framdrift og finansiering.
I.

Arbeidsutvalget (AU) gir sin tilslutning til framlagt prosjektskisse og budsjett

II.

AU bevilger kr. 275.000 til finansiering av eksterne kostnader for fase 1. i tråd
med framlagt finansieringsplan. Ubrukte midler i fase 1 kan overføres til
prosjektfase 2 i 2021.
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