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Høgskole som regional utviklingsaktør
Fram til 2016 var den statlige regionale høgskolen på Nesna en av de viktigste utviklingsaktørene for
Helgeland som region. Høgskolen i Nesna (HiNe) hadde utviklet sin «Helgelandsmodell» og drev
kontinuerlig utvikling av forsknings- og studievirksomheten forankret i et regionalt partnerskap med
kommuner, næringsliv og regionale etater/institusjoner på Helgeland.
- Høgskolen knyttet kontakten mellom regionen og en rekke nasjonale og internasjonale FoU-nettverk og
samarbeidet tett med kommunenes RKK-kontor, kunnskapspark og studiesentre for å formidle dette ut.
Det regionale partnerskapet på Helgeland gikk tapt da høgskolene fusjonerte til Nord Universitet.
Helgelandsregionen mistet dermed sin viktigste regionale utviklingsaktør på kompetansesiden.
- En utvikling der fagmiljøene knyttet til høyere utdanning flyttes ut av regionen er en direkte trussel mot
både kommuner og næringsliv.
På initiativ fra regionrådene er det derfor utarbeidet en skisse til utviklingsstrategi og organisering for å
etablere ny aktivitet i regionen som inkluderer ny utvikling av et kunnskapsmiljø ved det som i dag er
Campus Nesna. Her vil regionrådene gå inn i rollen som regional tilrettelegger.
Dette er et felles utgangspunkt for et prosjekt på Helgeland med brei regional forankring gjennom alle
aktørene fra det tidligere partnerskapet på Helgeland.
Dette er et utgangspunkt som også UiT – Norges Arktiske Universitet har sagt seg villig til å samarbeide
med Helgeland om å føre videre gjennom det prosjektet vi nå starter opp.

Mandat:
- Å sikre utdanningstilbud, fagmiljø og infrastruktur for universitets- og
høgskolestudier på Helgeland.
- Å sikre videreføring og utvikling av Campus Nesna som sentralt utdanningscampus
for hele Helgelandsregionen.
Det legges til grunn et kort til mellomlangt perspektiv for dette arbeidet (2-3 år):
1. Etablere en framtidsrettet regional utviklingsprofil der Campus Nesna sin rolle for høyere
utdanning og forskning på Helgeland står sentralt.
2. Organiseringen av dette utviklingsarbeidet, der både kommunene og fylkeskommunen
inngår, sammen med andre universitets– og høyskolemiljøer enn Nord universitet, samt
næringsliv i regionen og øvrige samfunnsaktører.

- Regionrådene tar felles initiativ til samordning

Nesna Kommune er sterkt rammet av nedskjæringene ved Nord Universitet. I samarbeid
med Nordland Fylkeskommune har kommunen søkt om status som omstillingskommune. I
søknaden åpnes det også for omstilling i form av nye studier og nye aktører.
Det vil her være viktig å kunne samordne kommunens særlige utfordringer med
Helgelandsregionens enstemmige ønske om at Campus Nesna skal være sentral i
framtidens utdanningsstruktur. Dette arbeidet vil regionrådene på Helgeland arbeide
sammen om.
Indre Helgeland Regionråd har derfor tatt følgende initiativ (i forståelse med Helgeland
Interkommunalt politisk råd)
Vedtak IHR: 12. juni 2020 – (enstemmig)
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) –(1-2)
- Universitetet i Tromsø (UiT) (1)
- Nordland Fylkeskommune / (Nordland Fagskole) (1)
(kan utvides)
IHR stiller prosjektleder og sekretariat for prosjektet i inntil 6 mnd.

- Pr august 2020
etablerte arbeidsgrupper

DIV. NYE DELPROSJEKTER
Barnehagelærer- og
flerårige faglærerutdanninger

Styringsgruppe og ekstern styreleder er på plass innen utgangen av aug. 2020
- prosjektansvarlig og sekretariat opp mot styringsgruppen blir Arne Langset

