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Stans raseringen av studietilbudet ved Nord universitet 

Vedtatt av SVs landsstyre 26. mai 2019.  

 

Nord universitet ble dannet ved en sammenslåing av daværende Universitetet i Nordland, Høgskolen 

i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag i 2015. Da fusjonen ble vedtatt forutsatte Stortinget at 

«Nåværende studiesteder skal styrkes, og bli mer betydningsfulle i deres regioner.» I 

fusjonsplattformen heter det også «Det nye universitetet organiseres som et flercampus-universitet 

med dagens studiesteder.» 

 

Rektor ved Nord universitet har lagt fram et forslag som innebærer nedleggelse av studiestedene i 

Nesna, Sandnessjøen og Namsos, samt betydelig svekkelse av Mo, Steinkjer og Stokmarknes. Man vil 

stå igjen med kun to campuser: Bodø og Levanger. Rektors innstilling til styret er nå ute på høring, og 

styret vil få saken til behandling i juni. 

 

Saken er av enorm betydning, både for vertskommunene, regionene og for universitets- og 

høgskolesektoren som helhet. En desentralisert høgskolestruktur har bidratt til økt utdanningsnivå 

og økt deltakelse, særlig blant kvinner, og sørget for arbeidskraft til velferdsstaten landet rundt. Hvis 

nedleggelsene og nedbyggingen blir vedtatt vil det svekke distriktenes mulighet til å skaffe kvalifisert 

arbeidskraft i essensielle sektorer som skole og helsevesen. Dette må ikke få skje. 

 

Nedleggelsene og kuttene er et direkte brudd på Stortingets forutsetninger. Konsentrasjon av 

studiesteder vil ikke føre til økt kompetanse, siden det er de samme lærekreftene som skal undervise 

studentene. Heller ikke studentenes forkunnskaper vil øke. Derimot er det høyst sannsynlig at Nord 

vil miste søkere, fordi potensielle studenter må forlate sitt nærmiljø for å ta utdannelse. Dette vil 

igjen påvirke rekrutteringsmulighetene, som igjen vil svekke regionene som rammes. 

 

Fra å ha hatt relativt dårlige resultater, har Nord nå en årlig økning i ansatte med toppkompetanse, 

økt publisering, økt antall avlagte ph.d.-er, økt antall kvalifiserte førsteprioritetssøkere, og økt antall 

uteksaminerte kandidater. Utviklingen på sentrale områder går altså i riktig retning ved Nord 

universitet, og det er ingen grunn til å tro at dagens struktur er til hinder for å lykkes faglig, eller for å 

styrke universitetet videre.  

 

SV ser på de foreslåtte endringene i nedlegging og flytting av studietilbud som et resultat av en 

feilslått tankegang om at sentralisering fører til bedre tilbud til befolkningen og ønsket kortsiktig 

økonomisk innsparing. Hvis disse endringene gjennomføres vil de ha store ringvirkninger også for 

andre deler av landet.   

 

SV ber derfor regjeringen: 

1) Gripe inn og stoppe de foreslåtte endringene 

2) Legge fram en helhetlig plan for framtidig struktur for høyere utdanning i Norge som viser 

hvordan studiestedene kan styrkes slik at de kan utvikles, ikke avvikles. 
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