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Til stortingspartiene Ap, Sp, SV, Rødt og MDG      
 
 

Mosjøen, 24.09.2021 

 
 

Uttalelse – Helgelandstinget 2021 
 

Gjenreis Høgskolen i Nesna fra 01.01.2022! 
 
 
Stortingsvalget 2021 har gitt de rødgrønne partiene fullmakt til å snu den sterke sentraliseringen og 
skape likeverdige levekår over hele landet. 
 
Demografiutvalget1 og Distriktsnæringsutvalget2 har grundig dokumentert at utdanningsinstitusjoner 
lokalisert i distriktene er et av de viktigste tiltakene for å gi ungdom utdanning og fagfolk til 
kommunenes velferdsoppgaver. 
 
Nordland har stor lærermangel3 og rekrutteringen til yrket har gått kraftig ned siden nedleggingen av 
Høgskolen i Nesna. Det haster med å snu denne utviklingen. Det haster med å starte opptak av lærer- 
og barnehagelærere ved den reetablerte Høgskolen i Nesna. 
 
Helgelandstinget forventer derfor at den nye regjeringen tar inn i sin regjeringsplattform at 
Høgskolen i Nesna skal gjenreises fra 01.01.2022.  
 
Institusjonen må inn i Statsbudsjettet for 2022 med en bevilgning som både gjør det mulig å tilby de 
fagfolkene som fremdeles er på Nesna, stilling ved den reetablerte institusjonen og også gjør det 
mulig å rekruttere tilsatte i samme omfang som før fusjonen i 2016. Dette er en forutsetning for å gi 
de studentene som ble tatt opp ved campus Nesna, muligheten til å fullføre sin utdanning på Nesna, 
slik de ble lovet.  
 
Helgelandstinget støtter også at Høgskolen i Nesna får et nasjonalt ansvar for utdanning i et 
distriktsperspektiv. 
 
Kommunene på Helgeland forplikter seg til å gå i dialog med den reetablerte Høgskolen i Nesna for å 
rekruttere til og videreføre den tradisjonsrike lærer- og barnehagelærerutdanningen, etter- og 
videreutdanning og andre studier som regionen trenger.  
 
Vi stiller vår kompetanse til disposisjon om regjeringa ønsker det og vi vil arbeide hardt for at 
Høgskolen i Nesna skal lykkes i forbindelse med gjenoppbyggingen og i forbindelse med den vekst og 
utvikling som vi forventer skal skje når det gjelder høgere utdanning på Helgeland. 
 
 
 

 
1 NOU 2020: 15 - regjeringen.no 
2 NOU 2020: 12 - regjeringen.no 
3 Professor: — Læreropptaket i nord rakner fullstendig (khrono.no) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-12/id2776843/
https://khrono.no/professor--laereropptaket-i-nord-rakner-fullstendig/530546

