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Fikk grafittikurs
Muslimer i Narvik får sin
egen gravplass - på kirkegården i Bjerkvik.
SIDE 12 OG 13

i bursdagsgave
- Hun er faktisk verdens kuleste bestemor

Sjokkerte
HiN-ansatte

Emilie Sveigdalen Nikolaisen
(13) fikk grafittikurs i bursdagsgave av bestemor Bente
Sveigdalen. Sammen med sju
andre dekorerte hun deretter
Sivilforsvarets bygg i Narvik
sentrum.
SIDE 2
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HiN-kollegiet er i sjokk
etter ordfører Tore Nysæters uttalelser, sier
professor Anette Meidell.
SIDE 10
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Muslimsk
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Som medlem i Coop
får du kjøpebonus
på alt du handler!
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PROVOSERT: Anette Meidell, Dag Lukkassen, Per-Arne Sundbø og Per Johan Nicklasson, alle professorer ved Høgskolen i Narvik, er mektig provosert over en ordfører som mener det er rett å
legge skolen under ett av universitetene i Nord-Norge; enten Bodø eller Tromsø. – Det vil være katastrofe, mener de.
(Foto: Fritz Hansen)

Professorer ved høyskolen i Narvik sier
de er sjokkert over
ordføreren.

Det er heller ikke slik at «big nødvendigvis er beautiful»
Professor Per Johan Nicklasson

Fritz Hansen
fritzha@fremover.no

– Vi er sjokkert over at Tore Nysæter, ordfører i Narvik, kan si ja til at
høyskolen blir en underavdeling av
universitetet enten i Bodø eller i
Tromsø.
Det sier er Anette Meidell, PerArne Sundsbø, Dag Lukkasen og
Per Johan Nicklasson.

Står samlet
De fire professorene sier de har
hele kollegiet – det vil si omkring
200 ansatte – i ryggen, når oppfordrer det politiske Narvik til heller å
stå opp for skolen som egen institusjon også i framtiden.
– Det handler om lokal sjølråderett, sier Lukkasen og peker på at

Narvik akkurat nå framstår som å
være nede i en bølgedal.
– Den kan fortsette litt til, men
den kan også komme til å gå rett
opp i løpet av kort tid, sier han.
Under alle omstendigheter er det
viktig å beholde en lokal styring
over en skole som erfaringsmessig
har hatt stor betydning for næringsutviklingen både lokalt og regionalt, mener de fire.
– Den gir vi fra oss om den blir et
underbruk av et universitet, fastslår
de og berømmer rektor Bodil Olsvik ved Høgskolen i Harstad, for
klar tale i Fremover fredag.

Ikke så liten likevel
Anette Meidell minner i den forbindelse om at den «lille» institu-

sjonen har utdannet over tusen sivilingeniører opp gjennom årene,
og i tillegg kommer et antall ingeniører som er atskillig høyere enn
det.
Høyskolen i Narvik er rangert
som nummer fire blant teknologiske utdanningsinstitusjoner i landet.
– Vi er ikke til for Narvik, for
Bodø eller for Tromsø, men for
hele landsdelen, er meldingen ut
fra de fire som helst vil benevne
institusjonen som Nord-Norges
tekniske Høgskole.
Meidell oppfatter ordførerens uttalelser så overraskende at hun sier
har vanskelig for vite om han
egentlig mener det, eller om det er
partiprogrammet til Høyre som
fikk han til å underbygge tidligere

uttalelser i Fremover fra hans partifelle Elisabeth Aspaker.

HiN på topp
Per Johan Nicklasson er på sin side
opptatt av den sentraliseringen som
en eventuell sammenslåing av høyskolene og universitetene i NordNorge vil representere, en sentralisering som ikke er begrunnet i seriøse analyser, slik han ser det.
– Men vi vet at det er andre utdanningsinstitusjoner som gjerne
vil drive med det vi gjør her, fastslår han og lar det ikke herske tvil
om at det er Tromsø som er i tankene.
– Det er heller ikke slik at «big
nødvendigvis er beautiful», sier
han og viser til at selveste NTNU
fikk underkjent sitt kvalitetssikringssystem.
Høyskolen i Narvik har på sin
side kunnet smykke seg med en soleklar topplassering i Norge når det
gjelder forskning i forhold til tildelte forskningsmidler.
Og Nicklasson har følgende

spørsmål til ordføreren:
– Tror han at en filial til et universitet kan spille samme rolle som
det dagens tekniske høyskole kan?
– En katastrofe, sier Per-Arne
Sundsbø om det som er kommet fra
de to Høyre-politikerne, og etterlyser forståelige argumenter for slå
sammen undervisningsinstitusjonene.
Og så legger han litt forhåpningsfullt til:
– De har sikkert ingen dårlige
intensjoner når de kommer med
sine forslag.
– De ser bare ikke konsekvensene av forslagene.

