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– Høgskolen
må sikte høyere

MÅ SATSE: Eirik Sivertsen (Ap) applauderer høyskolens strategi om å forbli en selvstendig institusjon i Utdannings-Norge, og oppfordrer skolen til å ta en plass som teknologisk høyskole i
Nordområdene. Til gjengjeld lover han politisk oppbakking av en skole som lever i skyggen først og fremst av Tromsø, slik han beskriver det.
(Foto: Fritz Hansen)

Høgskolen i Narvik
må ta mål av seg til å
være en teknisk høyskole for Nordområdene.
Fritz Hansen
fritzha@fremover.no

Det mener stortingsrepresentant
Eirik Sivertsen (A) som gir skolen
full støtte i sin strategi for å forbli
en selvstendig institusjon.
– Men HiN bør bli flinkere til å
fortelle hva den står for, sier han.

– Midt i smørøyet
I går besøkte han utdanningsinstitusjonen samtidig som oljestatsråd
Ola Borten Moe (Sp) foredro for et
fullsatt auditorium 1 om energi og
mulighetene for Nord-Norge.
Sivertsen er avtroppende nestleder for Stortingets delegasjon for
arktisk parlamentarisk samarbeid,
og har dermed skaffet seg god oversikt over det som skjer i Nordområdene.
– Min klare oppfatning er at Høgskolen i Narvik, plassert «midt i
smørøyet», og med den posisjonen

den har som teknologisk tyngdepunkt i Nord-Norge, bør ta en rolle
som teknologisk høyskole i det arktiske landskapet – i Nordområdene,
sier han.
– Det være seg for petroleumsvirksomhet, for bergverk, for søk
og redning og for alle teknologier
som brukes under ekstreme forhold.
– Satellittutdanningen – i det
samarbeidet som er med Andøya –
er naturligvis også utrolig viktig,
sier han.

I skyggen av Tromsø
Men Sivertsen erkjenner at Narvik
har en utfordring. I skyggen først
og fremst av Tromsø, men også
Bodø.
– Vi kjenner også på det fra
Bodø; at «Oslo-makta» bare ser
Tromsø når de ser på Nord-Norge.
– Min oppfatning er at vi nordlandspolitikere må bidra også til å
bygge opp om det tunge fagmiljøet
som er Narvik, men initiativ må
komme herfra, og også høyskolen
selv kan bli bedre til å markedsføre
seg og til å skaffe seg nettverk og
bygge allianser, fastslår Sivertsen.
Han avviser helt og holdent påstander fra Frp om at alle partiene –

til og med Sp – mer eller mindre har
gitt opp høyskolene, og forventer
at de havner under et av de nærmeste universitetene.

Byggesteiner
– Det er helt feil, og regjeringen har
gjort grep blant annet med SAK;
samarbeid, arbeidsdeling og kunnskap i den høyere utdanningen for å
unngå ødeleggende konkurranse
dem imellom.
– Utdanningsinstitusjonene er
viktige byggesteiner for å sikre at
regionene er bebodd, og derfor må
vi beholde den.
Sivertsen nøler ikke med å betegne dem som en del av distriktspolitikken, selv om han er like klar
på at det betinger at de leverer kvalitet.
– Vi skal ha mest mulig igjen for
skattekronene, og derfor må vi forlange kvalitet når statlige kroner
bevilges, sier han.
Tomhendt – igjen
Kvalitet var også Ola Borten Moe
opptatt av, da han overfor Fremover forklarte hvorfor Tromsø
stakk av med det arktiske kompetansesenteret tidligere i år, i konkurranse med nettopp Narvik.

KLAR TALE: Professor Dag Lukkassen (t.h) benyttet anledningen til å forklare ministeren (nærmest) grundig om det teknologiske miljøet i Narvik.
– Narvik leverte også en god søknad, men Tromsø ble altså foretrukket av fagmiljøet, sa statsråden
som framsto som svært overrasket
dersom noen hadde forventet pengegaver til høyskolen i går.
Opplysninger om at skolen har
økt elevtallene med 50 prosent fra
2010 til 2014 uten at statlige tilskudd er økt, ga han åpenbart noe å
tenke på. For på samme måte som

statsminister Jens Stoltenberg, hadde han antatt at statlige midler hadde bidratt til det.
– Nei, sa rektor Arne Erik Holdø
som svarte dette da Ola Borten Moe
antok at høyskolen vel ville ta imot
tilskudd for at den var best, ikke for
at den lå i Narvik:
– Men vi er best. Og vi skal bygge opp et teknologisk arktisk senter
– med eller uten statlig hjelp.

