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Uttalelse - Reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna
Det var stor glede på Helgeland da vi kunne lese i Hurdalsplattformen at den nye regjeringa
forplikter seg til å rette opp skadene etter Nord universitets nedlegging av Campus Nesna og
studiestedet Sandnessjøen gjennom en fornyet utbygging av høyere utdanning på
Helgeland. Dette løftet er i Hurdalsplattformen (s. 55) formulert slik:
-

"Reetablere ein fullverdig høgare utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette
grunnskole- og barnehagelærerutdanning og greie ut kva andre studie- og
utdanningstilbod som kan lokaliserast til Campus Nesna. Vidare vil regjeringa leggja til
rette for at utdanningsinstitusjonen på Nesna kan bli eit senter for desentralisert og
distriktsretta utdanning og forskning. Prosessen skal starte vinteren 2022."

I regjeringas tilleggsproposisjon til statsbudsjettet er imidlertid formuleringen om "å reetablere
ein fullverdig høgare utdanningsinstitusjon" erstattet med uttrykket "videreføring av et
lærested på Nesna i 2022" (s. 12). Det heter videre at "Regjeringen vil i 2022 vurdere ulike
alternativ for et lærested på Nesna og komme tilbake til varig løsning" (s. 33, Kap. 272). I et
avsnitt som begrunner hvorfor Nesna kommune ikke lenger oppfyller vilkårene for
ekstraordinære omstillingsmidler pekes det på at «Regjeringen foreslår 100 millioner kroner
for å legge forholdene til rette for desentralisert utdanning over hele landet, inkludert
videreføring av et lærested på Nesna» (s. 51).
Vi er urolige over at regjeringa gjennom tilleggsproposisjonen har erstattet de klare
formuleringene i Hurdalsplattformen med mindre forpliktende formuleringer om «et
lærested». Betegnelsen «lærested» inkluderer utdanningsinstitusjoner av høyst ulike typer
og inkluderer også mindre studiesteder med begrensete tilbud og forpliktelser.
Vi ber Stortinget sørge for at Hurdalsplattformens målsetting om reetablering av «ein
fullverdig høgare utdanningsinstitusjon» på Nesna blir lagt til grunn for det endelige
budsjettvedtaket.
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