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B. Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn for prosjektet - problembeskrivelse
Indre Helgeland Regionråd har tatt 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.
Regionrådene har i mange år vert sterkt involvert i arbeidet med å skaffe nye utdanningstilbud på Helgeland.
Situasjonen etter at Nord Universitet har vedtatt å legge ned sin virksomhet ved Campus Nesna og flytter alle fagmiljø fra den
tidligere regionale høgskolen ut av regionen har ført til at dette arbeidet er blitt sterkt aktualisert.
Samtlige kommuner på Helgeland står bak dette prosjektet for å ivareta regionens interesser i dette arbeidet. Mandatet er å
skaffe nye tilbud gjennom samarbeid med flere universiteter og høgskoler – og spesielt arbeide for at bygninger, fagkompetanse
og infrastruktur knyttet til campus Nesna (den tidl. Høgskolen i Nesna) fortsatt skal kunne være et regionalt senter for høyere
utdanning.
Regionrådet har i samarbeidsavtale med UiT - Norges Arktiske Universitet. UiT har et bredt nordnorsk landsdelsansvar som
dermed også omfatter Helgeland. I den situasjonen regionen nå står over for er det et enstemmig ønske i regionen om at UiT
får en mer sentral rolle for utviklingen på Helgeland.
Dette prosjektet er utarbeidet i nært samarbeid med Nesna Kommune, fagmiljøene på Nesna og med aktuelle eksterne
utdanningsaktører. Nordland Fylkeskommune har i samråd med Nesna kommune fremmet søknad om omstillingstatus.
Hovedinnretningen i denne søknaden er omstilling til nye- og andre kompetansetiltak. Prosjektet finansieres gjennom regionale
utviklingsmidler og egenfinansiering fra prosjekteier.

Effektmål
Prosjektet skal legge til rette for en framtidsrettet regional utvikling der Campus Nesna sin rolle for høyere utdanning og forskning
på Helgeland står sentralt.
Regionen og kommunene forventer at prosjektet vil få på plass viktige fagmiljø for utvikling av nøkkelfag innen regional- og
kommunal forvaltning, samt næringsliv og øvrig.
Prosjektet skal bidra til at Helgeland får nye utdanningstilbud og at min. 2000 studenter har studiested på Helgeland – fordelt på
flere utdanningsretninger og tilknyttet flere universiteter og høgskoler.

Hovedtiltak

Prosjekt er løper fram til sommeren 2022 og delt i fase 1 - 2 og 3. Noen arbeidsoppgaver avsluttes i fase to mens andre løper
fram til iverksetting i fase 3. Milepælsplanen og ressursrammer og økonomioversikten omfatter fase 1.
De viktigste tiltakene er:

FASE 1 - UTVIKLINGSFASE

a) Kartlegging og etablering av ulike faggrupper/utdanningsfelt.
Arbeidet konsentreres om å etablere oversikt over regionens forventning og behov for utdanninger og tilknyttede fagmiljø, Dette
gir grunnlag for å prosjektere arbeidet videre. I denne fasen er det viktig å definere nivå og standard på arbeidet og
hensiktsmessige arbeidsmåter som sikrer at hovedmålene nås.
b) Bygging av nettverk og samarbeid
Etablere samarbeid med nye fagmiljø og institusjoner - koble ulike næringer og offentlige fagmiljø opp mot relevante FoU-miljø
c) Sikre forvaltning av stedlig infrastruktur ved Campus Nesna.
Avtale med eier og departement om bruk og forvaltning av fysisk infrastruktur.
På vegne av nye aktører drøfte med Nord Universitet og Statsbygg rammer for felles bruk og forvaltning av Campus Nesna
Fase 1 avsluttes med å fersigstille detaljert prosjektbeskrivelse for fase 2
- Omfatter også detaljbudsjett for Fase 2.

FASE 2 - KONKRETISERING

Prioritering og utredning av fagområder og tiltak – skissere løsninger for finansiering og drift.
- Etablere nye delprosjekter

FASE 3 - ETABLERING

Konkrete tiltak som overtas av UiT , andre utdanningsinstitusjoner og/eller oppdragsgivere.

Prosjektets rammebetingelser - avgrensninger -kritiske suksessfaktorer

Prosjektet er komplekst på flere måter.
Arbeidet skal både arbeide med nettverk og strategier i fase 1 - parallelt vil noen delprosjekter være kommet videre til
etableringsfase (fase 3).
Det vil være viktig at de etableringene som kan være klar for tidlig oppstart kan startes opp uten å vente på hovedprosjektet.
Prosjektet må både arbeide med innhold, men også konkret opp mot forvaltning av statlig infrastruktur.
Her vil ei arbeidsdeling mellom dette prosjektet og Nesna Kommunes omstillingsprosjekt bli viktig. Vi har derfor foreslått både
Nesnas ordfører og rådmann inn i styringsgruppa. Vi vurderer å utvide dette med en representant fra Nordland
Fylkeskommune.
De viktigste områdene, som er kritiske for en god måloppnåelse, går på styring, organisering, samt en fellesforståelse
mellom eksterne ressurser og lokale representanter. Det vil derfor bli utarbeidet underveisnotater og lagt opp til strategi- og
statusgjennomgang til hvert møte i styringsgruppen.

Grunnlagsdokumentasjon og aktuelle linker

- Brev fra rektor ved UiT
- Underlagsdokument fra IHR ang. utfordringene etter at Nord Universitet trekker ut fagfolk og studier fra Nesna og
Helgeland
- Analysegrunnlag utarbeidet på oppdrag av Nesna Kommune/Nordland Fylkeskommune
- Div samarbeidsavtaler.
-
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