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Nordlands trompet

Parkeringshus

Mister Nordland eierskapet?

– Ser i «an – bil» at det uttales i en
test at Ford Mondeo og andre
mellomklassebiler er så store at de
ikke er å foretrekke i parkeringshuset på City Nord. Tror det heller må
være noe galt med kjøreferdighetene om så er tilfelle. Jeg og mange
med meg har større biler, og har
ingen problemer med å parkere
der, slår en bilfører fast.

Dag
Lukkassen,
professor ved
Høgskolen i
Narvik.

Karikaturer
I løpet av våren vil regjeringen

– Ja, hvorfor provosere spør en. Og
henviser til hva vi ville sagt om
noen laget fæle Jesustegninger. Nå
har vi hatt Jesustegninger i flere
hundre år, og hvem vet om han var
fin eller stygg? Så vidt meg bekjent
er det vel ingen nålevende som har
sett han, og som kan fortelle om
utseende hans! Melder en leser.

legge fram en stortingsmelding
om strukturen i høyere utdanning.
Det er en reell mulighet for at
Høgskolen i Narvik i denne meldingen blir foreslått fusjonert
inn i et flercampus-universitet
med NTNU i førersetet.

Blant annet vil dette innebære
at NTNU får avgjørende innflytelse over forsknings – og utdanningsprofilen samt størrelsen
på framtidige bevilgninger til
HiN og institusjonens satellitter
i blant annet Mo i Rana og Bodø.
Nordland mister da sitt lokale
eierskap til teknologiutdanning
i fylket, og en avgjørelse om
hvorvidt man skal nedskalere
bachelor, master eller PhD-studiene i Narvik, med tilhørende
bemanningskutt, vil havne i
hendene på beslutningstakere i
Trondheim.
Bjørn Sagdal ved Universitetet i Nordland (UiN) og Ralph
Høibakk ved Høgskolen i Narvik
(HiN) har i sine gode innlegg i
Avisa Nordland påpekt den 50årige historiske utviklingen
med distriktshøgskolesatsingen
på 60 -70 tallet og etableringen
av statlige høgskoler på 90-tallet.
Et viktig poeng i denne satsingen var å bruke høyere utdanning som et distriktspolitisk
virkemiddel. Utdanningspolitikken skulle danne basis for det
kunnskapsbaserte samfunnet
og samtidig bidra til å opprettholde bosettingen i distriktene.
Om den forespeilede fusjon blir
en realitet har man i praksis
overlatt til NTNU å sørge for at
de distriktspolitiske hensyn blir
ivaretatt i Nord-Norge.
Er det realistisk å tro at de vil
forvalte dette ansvaret på en
måte som går i landsdelens favør?

Terror
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha færre utdanningsinstitusjoner, men i den prosessen må
han og andre også makte å bruke fornuften.
Illustrasjonsfoto

Nordland er Norges desidert

skuldrene til en slik utvikling,
mest langstrakte fylke og har en
kan man kanskje forstå, men
betydelig og mangslungen inburde ikke dette være alarmedustri. Næringslivet i fylket vok- rende for fylkespolitikere og
ser nå raskest i hele landet, og er
stortingsrepresentanter fra
uten tvil det mest betydningsNordland?
fulle i Nord-Norge.
Det er blant annet dette som
Fylkestinget har for kort tid siteknologimiljøet i Narvik leveden tatt initiativ til å bevilge
rer ingeniører, sivilingeniører
inntil 50 millioner kroner til ytog PhD-er til. Fylket kan for ekterligere styrking av teknologisempel by på gruver, smelteutdanningen i Narvik.
verk, kraftproduksjon, teknisk
Dette viser nok en gang det
rådgivning, meviktige samspillet
kanisk industri,
mellom fylkesoljeindustri, hav- Resultatet kan bli kommunen og utbruk, marin sekdanningene i fylkatastrofalt om
tor, bygg og konket.
Nordland gir fra
struksjon.
seg selvråderett Siden dette komNordland bosetakkurat nå, er
innen teknologi- mer
ter dessuten mer
det nærliggende å
utdanningen.
enn halvparten
tolke initiativet fra
av Nord-Norges
fylkestinget som
befolkning. Til tross for dette til- et siste forsøk på å få HiN fusjogodeses fylket i dag med mindre nert med UiN.
enn en fjerdedel av bevilgningDet er imidlertid uklart hvorene til høyere utdanning i Nord- vidt en slik fusjon er en premiss
Norge.
for tildelingen. Det synes heller
Høgskolene i Narvik og Nesikke å være klart hvorvidt fylna har sammen med UiN ca.
keskommunen har noe imot at
900 ansatte, mens Universitetet eierskapet til teknologiutdani Tromsø har alene mer enn
ningen forsvinner ut av fylket.
2800 ansatte.
Styrene ved de ulike høgskoOm HiN blir innrullert i et unilene i Nord-Norge har blitt
versitet utenfor fylket, vil skjevtvunget til å ta vanskelige valg
fordelingen bli enda tydeligere.
om hvem de ønsker å fusjonere
Det at man i Oslo trekker på
med.

Aldri før har jeg hørt ordene
pest og kolera blitt brukt oftere i
korridorene. Styret ved Høgskolen i Harstad prioriterte fusjon
med UiT med knapt flertall og
mot de ansattes ønske, som var
å gå inn i en fusjon med UiN.

Denne avgjørelsen fikk helt
sikkert også betydning for det
valget som styret ved HiN gjorde da det nedprioriterte en fusjon med UiN.
Tilfeldighetene og rekkefølgene avgjørelsene blir tatt i, får
lett stor betydning i slike prosesser.

Det er nå på tide å ta en kort
pust i bakken og tenke over
hvor dette er i ferd å ende. Resultatet kan bli katastrofalt om
Nordland gir fra seg eierskap og
selvråderett innen teknologiutdanningen.
Det er ennå ikke for sent. Fylkespolitikere og landsdelens
venner på Nordlandsbenken, nå
er tiden inne for å ta bladet fra
munnen!

– Jeg har gym
på skolen.
Også har jeg
akkurat begynt
på Stamina, og
håper å tilbringe litt tid
der i tiden som
kommer.

– Det blir Stamina for det
meste. Ellers
spiller jeg litt
basket sammen med venner. Det er en
kjempeartig fritidsaktivitet.

Mikal Sundsfjord (18), Bodø

Anne-Mai Johansen (16), Bodø

Jonas Bang (20), Bodø

Bompenger
– Jeg har to spørsmål til teknisk avdeling i Bodø: Blir bomstasjonen i
Gjerdåsveien plassert slik at de
som jobber på Herredshuset slipper å betale, og må de som bor i
Ragnar Schjølbergs og på Hovdejordet vei betale bompenger for å
komme inn på riksvei 80? Vennligst
svar i AN, ber en innringer.

Verre i Misvær
– Veivesenet har montert nytt
autovern på brua over Lakselva.
Det sikrer at bilene ikke kan havne i
elva, men for fotgjengere er forholdene blitt mye verre. Det synes jeg
er oppsiktsvekkende, mener en innringer.

Tusen takk!
– Tusen hjertelig takk til den ærlige
og snille finneren av min IPhone.
Jeg trodde den var glemt i bilen, og
ble paff, men utrolig glad da jeg
fant den festet på bilen! Hilsen Kari
A. White.

To spor takk!
n Kronikkforfatteren er professor i

matematikk ved Høgskolen i Narvik. I dag møtes de høyere utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge
til et stormøte for å drøfte framtida til HiN og de andre.

– Hva gjør du for å holde deg i form?
– Egentlig ikke
så mye. Skolehverdagen min
kan være ganske
fysisk. Ellers kan
jeg ta en joggetur. Jeg driver
motorsport om
sommeren.

– Sakens kjerne er vel hvorvidt det
er «akseptabelt» å gjengjelde misnøye med ytring ved å ta liv; eller?
Spør en leser.

– Jeg går på
turning, og
trener ukentlig. Det er en
artig og fin
måte å holde
seg i form på
synes jeg.
Nikita Borgsø (14), Bodø

– Sist søndag var trolig den største
skidagen i Bodømarka noensinne.
Ypperlig! Selv gikk jeg en tur i Vågøyvannsløypa fra Maskinisten til
Skihytta på lørdag og den i nye løypa fra Heia til Furumoen på søndag. Jeg så ikke en eneste skigåer
som skøytet, bare andre turgåere i
alle aldere. Bare en ting manglet i
de oppkjørte løypene, nemlig spor
på begge sider av løypa, så hadde
vi sluppet all den stressende hoppingen ut og inn av det ene sporet.
Carl A. Boe.

Nedskjæringer
– Det meste av det offentlige skal
nedprioriteres i Nord-Norge, kan en
tenke når nyheter blir presentert.
Nå er det politiets tur. Forsvaret,
skoler, eldreomsorg er for lengst
kommet på «blokka». Tyr.

