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Samler verdens

MATTEGENIER

Ikke et
verstingår
Narviks største konkurs til tross; Næringslivet slapp greit unna i
2013, konstaterer
Kjetil Moe.
SIDE 4 OG 5

Så røk hvitskjorta
Arne Pedersen (90) stiller i sort under morgendagens rettssak kanskje for sikkerhets
skyld.
SIDE 14





Narvik får gigantkongress

SIDE 2 OG 3

ER KLARE: Terje Nordvåg, Tore Nysæter og Anette Meidell.
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Fikk nei til ny
IKKE ALENE: HiN er ikke den eneste som tilbyr teknologisk utdannelse i
nord, og dermed får den ikke kalle seg for høyskole for Nord-Norge. Det
har departementet bestemt.
(Foto: Fritz Hansen)

Høyskolen vil gjerne
skifte navn til NordNorges teknologiske
høyskole. Avslaget
fra departementet er
kontant.
Fritz Hansen
fritzha@fremover.no

– Det er uheldig å fastsette navn
som utad kan antyde at institusjonen er tildelt et spesielt ansvar for
funksjoner, i dette tilfellet med avgrensing for en hel landsdel.
Det heter det i det særdeles klare
avslaget som er signert avdelingsdirektør Lars Vasbotten i Kunnskapsdepartementet.
– Departemententet mener en
slik navneendring vil gi et misvisende bilde av situasjonen for
Nord-Norge, ettersom teknologiske utdanninger tilbys ved flere institusjoner.
Til Fremover bekrefter Vasbotten at «de andre» i dette tilfellet er
Universitetet i Tromsø.

– Misvisende
Høgskolen tilbyr forkurs og førsteårsutdanning flere steder i NordNorge, fra Rana i sør til Alta i nord,
men det er ikke nok til å kunne kalle seg en høyskole for Nord-Norge, mener departementet.
– Høyskolen er stor på teknologi
i Nord-Norge, og vi forstår at den
ønsker å bruke dette navnet i markedsføringen av seg selv.
– Men om det skulle få egennavnet «Teknisk Høgskole for NordNorge», ville det gi inntrykk av at
departementet hadde gitt den en
slik funksjon. Det har vi ikke, og
derfor ville navnet vært misvisende, sier Vasbotten.
Har fått nei tidligere
Han bekrefter at vedtaket er departementets alene, og sier at andre utdanningsinstitusjoner som har søkt
om liknende navneendringer, har
fått samme svaret.
Vasbotten viser til at høyskolen
har søkt om navnebytte for halvannet et år siden, og da fikk den samme svar.
På spørsmål om han vil bli overrasket om det kommer enda en søknad, svarer han humrende:
– Det har jeg ingen kommentar
til.

Krever
samarbeid
– Departementet mener for øvrig
at situasjonen i Nord-Norge, og
Nordland spesielt, framstår som
uavklart med hensyn til samarbeid
og arbeidsdeling institusjonene
imellom.
Det fastslår avdelingsdirektøren
som viser til Nordlandsutredningen
fra 2010, der høyskolen i Narvik
ble oppfordret til å åpne for dialog
med de andre institusjonene i Nordland for å få et nærmere institusjonelt samarbeid i «UH-landskapet» i
Nordland.
Det vil si mellom universitetet i
Bodø og høyskolene i Nesna og
Narvik.
Fra møteinnkallingen til styret
for Høgskolen i Nesna 31.10 i
fjor, framgår det at også den har
fått en tilsvarende oppfordring
fra departementet.

Vil overta?
I utredningen som der er lagt fram
om framtidige strategier for Høgskolen i Nesna, konstateres det at
lite er kommet ut av forsøk på å få
til et nærmere samarbeid med Universitetet i Nordland.
Slik er oppsummeringen – blant
annet:
«Tilbakemeldingene fra noen av
arbeidsgruppene kan tyde på at
UiN ikke er så interessert i en arbeidsdeling med Høgskolen i Nesna, men at de kanskje er mer interessert i å overta ansvaret for høyere
utdanning i fylke.».
Tar kampen
Ordfører Tore Nysæter i Narvik
sier på sin side at han ikke er enig –
ikke i det hele tatt – i konklusjonene
i brevet, og sier at saken vil bli tatt
opp på et politisk nivå.
– Dette er et byråkratsvar som vi
ikke kan akseptere, kommenterer
han og mener høyskolen på mange
måter gjør seg fortjent til navnet
«Nord-Norges teknologiske høgskole».

ARRANGØRER: Terje Nordvåg (t.v), Frode Strøm, Arne Erik Holdø, Ørjan Pettersen, Dag Lukkasen, Geir Nygård, Lise

... men i juli arrangerer de verd
I juli møtes 200-300 matematikere til verdenskongress. På
Høgskolen i Narvik.

feransen var planlagt til Stockholm, men jeg ville heller legge
den til eksotiske Narvik.

Fritz Hansen

Tungt Narvik-miljø
Det forklarer Lars-Erik Persson
som ifølge Dag Lukkasen ved HiN
er «nordisk mester» i uteksaminerte doktorer innenfor faget.
Det er professor Persson, med
sitt store internasjonale kontaktnett, som får æren for at konferansen legges til Narvik, og med høy-

fritzha@fremover.no

Etter fem år i USA og fire år i europeiske storbyer, feires tiårsjubileet
i for matematikere fra 50 land i lille Narvik fra 15.-18. juli.
– I fjor var vi i Wien. Nå var det
Skandinavia som sto for tur. Kon-

skolen i samarbeid med Norut som
arrangør. Universitetet i Luleå er
medarrangør.
Men Persson understreker:
– Det hadde ikke vært mulig å
gjøre det uten det tunge matematiske miljøet som Narvik har opparbeidet over flere år.
Han legger til:
– Dette er veldig stort. Om
Narvik ikke har vært på verdenskartet tidligere, så blir byen
det i alle fall nå, sier han.
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ytt navn
FÅR AVGJØRE: Narvik-ordfører Tore Nysæter vil la høgskolestyrene selv
få avgjøre om skolene i Harstad og Narvik skal slå seg sammen.

– Ballen ligger hos
høgskolestyrene
Ordfører Tore Nysæter vil ikke presse på
for å få høyskolene i
Harstad og Narvik
fusjonert.
Ragnar Bøifot
ragnarbo@fremover.no

Direktør Trond Slettbakk i Kunnskapsparken Nord AS i Harstad
mener høyskolene i Narvik og Harstad sammen må ta grep for å bidra
til at regionen skal bli sterkere – og
mer attraktiv.

Bang Ericsson, Tore Nysæter, Anette Meidell, Trond Millerjord og Guy Beeri Mauseth utgjør en del av arrangørstaben.

denskongress for mattegenier
Hensikten med konferansen er å
samle folk fra utdanningssektoren,
ledende forskere og eksperter fra
flere forskjellige fagfelt, for å få et
samspill mellom avansert matematikk og alle områder av vitenskap og teknologi.

Eksklusivt
Blant deltakerne som skal innlede,
er den meritterte Pierre-Louis Lions, som er blant en eksklusiv liten
gruppe som har sikret seg det Pers-

son kaller «matematikkens nobelpris»; Fieldsmedaljen.
Administrerende direktør ved
Norut, Terje Nordvåg, sier de ønsker å delta i konferansen fordi den
representerer store muligheter for
forskningsmiljøet i Narvik.
Norut bidrar til å omgjøre teoretisk matematikk til noe som næringslivet kan benytte seg av – eksempelvis når tunge matematiske
beregninger er de eneste til å løse
gåter om hvordan og hvorfor skin-

nene på Ofotbanen – som utsettes
for enorme påkjenninger – slites.
Matematikerne spiller også hovedroller når satellitter skal styres
ut i verdensrommet.

Lovet støtte
I går ble ordfører Tore Nysæter og
varaordfører Trond Millerjord informert om planene – som de applauderte og lovet kommunal støtte til der det var mulig.

Kan bli konkurrenter
Slettbakk ønsker at de to høyskolene fusjoneres, men mener også at
at saken er for viktig til høyskolenes ledelse alene skal bestemme.
– Jeg oppfordrer derfor til en
bred mobilisering av regionens næringsliv og ledelse, sier Slettbakk.
Trond Slettbakks tanker var godt
kjent hos harstadordfører Marianne
Bremnes, som i gårsdagens Fremover fortalte at hun er helt på linje
med direktøren i kunnskapsparken.
Harstadordføreren frykter at
kompetansemiljøet i Narvik og
Harstad splittes og at de to høyskolene blir konkurrenter dersom skolene ikke slås sammen.
Kjenner tankene
– Tar vi ikke grep kan de to skolene
plutselig bli konkurrenter. En konkurranse som blir styrt fra Tromsø
og Bodø.
Ordfører Tore Nysæter i Narvik
sier også han er kjent med ønskene
fra Harstad, men legger til at saken
ikke har vært diskutert politisk i
Narvik.

– Jeg kjenner til tankene. Absolutt.
– Poenget er at høyskolene i Narvik og Harstad bør bli så store at de
ikke blir slukt av universitetene
Tromsø eller Bodø, sier Nysæter.

Må avgjøre selv
Men:
– Dette er en sak som styrene ved
de to høyskolene må avgjøre.
Nysæter ser Trond Slettbakks
poeng: Saken er av for stor samfunnsmessig betydning til at kun
styrene ved de to høyskolene skal
kunne avgjøre saken.
Slettbakk mener høyskolene må
gå i front for å gjøre regionen sterkere og mer attraktiv.
Griper ikke inn
– Høyskolen har sagt såpass klart
fra at dette er noe de skal bestemme, sier Nysæter.
Han kommer ikke til å bringe saken videre til noen politisk diskusjon.
– Med mindre jeg blir bedt om å
gjøre det. Ballen ligger hos styreleder, rektor og direktør ved de to
skolene, slutter Nysæter.
Trond Slettbakk oppfordrer til en
bred mobilisering av regionens næringsliv og ledelse for å få skolene
fusjonert. Slettbakk mener at en felles rektor og skolen øverste ledelse
skal være i Narvik.

