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Svar på spørsmål om Nord universitet, studiested Nesna 

 

Jeg viser til brev 8. desember 2020.  

 

1. På hvilken måte er nedleggelsen av Campus Nesna i tråd med Stortingets 

intensjoner slik det fremkommer i forarbeidet for strukturreformen jf. Meld. St. 18 

(2014-2015) og Innst. 348 S (2014-2015), og eventuelt andre relevante vedtak? 

 

Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og 

høyskolesektoren (strukturreformen) viser til at sammenslåingene som regjeringen vil 

gjennomføre, gjelder institusjoner, ikke studiesteder. Universitets- og høyskoleloven slår fast 

at styret for en institusjon har ansvar for å legge strategien, fastsette organiseringen og 

disponere ressursene. Videre viser stortingsmeldingen om strukturreformen til at der to eller 

flere institusjoner har små miljøer innenfor samme eller tilgrensende fagområder, vil det ofte 

være mest hensiktsmessig å samle disse ved én institusjon. Ved å overføre miljøer fra en 

institusjon til en annen blir fagmiljøet større samlet sett. Slik kan kvaliteten bli høyere og 

forutsetningene for utvikling bedre. Tilsvarende vurdering må gjøres internt ved 

flercampusinstitusjoner som oppstår som følge av sammenslåinger. Styret har ansvar for at 

virksomheten er hensiktsmessig organisert, inkludert hvilke studiesteder og campuser som 

skal tilby hvilke utdanninger og ha hvilke fagmiljøer.  

 

Ved behandlingen av stortingsmeldingen om strukturreformen understreker kirke-, 

utdannings- og forskningskomiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Senterpartiet, at det 

er viktig å sikre et desentralisert utdanningstilbud, og viser i den sammenheng til meldingen 

hvor det presiseres fra regjeringen at dette er en strukturreform på institusjonsnivå, ikke på 

studiestedsnivå. Videre utaler dette flertallet at: Det må også i fremtiden, slik det er i dag, 
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Side 2 
 

være opp til institusjonene selv og deres styrer å vurdere hva en hensiktsmessig 

studiestedstruktur innebærer, jf. Innst. 348 S (2014-2015). 

 

Det er styret for Nord universitet som har fastsatt organiseringen av universitetet. Styret har 

vist til at nedleggelsen av studiested Nesna er del av en samlet omorganisering for å få 

utdanning og forskning av bedre kvalitet i tråd med samfunnets behov. Jeg mener dette er i 

tråd med strukturreformen.  

 

2. Hvordan har styret i Nord Universitet ivaretatt forvaltningsorganets utredning- og 

informasjonsplikt etter § 17 i forvaltningsloven i vedtaket om nedleggelsen av Campus 

Nesna? 

 

Nord universitet viser til at universitetet har gjennomført en omfattende prosess for å etablere 

et faktagrunnlag og utføre analyser og vurderinger som grunnlag for styrets beslutning om ny 

studiestedstruktur. Universitetet har gjennomført innspillsmøter med interessenter, og 

utarbeidet en utredning om ny studiestedstruktur som har vært på høring. Blant annet 

ansatte ved ulike fagmiljøer og studiesteder, studenter, kommuner og kommunale organer, 

helseforetak, organisasjoner, privatpersoner og andre interessenter har gitt høringsuttalelse. 

Utredningen, høringsuttalelser og en rekke dokumenter som ligger til grunn for beslutningen 

til styret er publisert her på universitetets hjemmesider. 

 

3. Hvilken rettslig kompetanse og hjemmel har styret i Nord Universitet hatt til å 

gjennomføre nedlegging av Campus Nesna og oppsigelse av leieavtalen med 

Statsbygg? 

 

Det er styret for Nord universitet som har ansvaret for å vurdere hvilke studiesteder 

universitetet skal ha, hvordan utdanningen og forskningen skal organiseres, og hva som skal 

tilbys hvor i tråd med rekrutteringsgrunnlaget. Det er styrene som kjenner egne behov, 

begrensninger og muligheter best, og derfor er det styrene som har fått ansvaret for 

organiseringen av institusjonene. Dette følger av universitets- og høyskoleloven og er også 

understreket i strukturmeldingen.  

 

Nord universitet leier lokaler på Nesna av Statsbygg. Nord universitet har sagt opp 

leieavtalen fra 1. august 2022. Bakgrunnen for oppsigelsen er at styret ved Nord universitet 

har vedtatt å avvikle Nesna som studiested fra 2022. Statsbygg har forelagt oppsigelsen for 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har gitt sin tilslutning til oppsigelsen av 

leieforholdet. På bakgrunn av dette vil Statsbygg prøve å finne en ny statlig leietaker eller 

alternativt starte en prosess for salg av bygnings- og eiendomsmassen. 

 

For øvrig viser jeg til kommunal- og moderniseringsministerens svar på skriftlig spørsmål fra 

representanten Nina Sandberg, jf. dokument nr. 15:1173 (2019-2020). Der viser kommunal- 

og moderniseringsministeren til at både Statsbygg og Nord universitet er del av rettssubjektet 

staten. Leiekontrakten mellom virksomhetene er et internstatlig forhold, som blant annet 

regulerer finansieringen av bygningsmassen samt utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold. 

https://www.nord.no/no/aktuelt/studiestedsstruktur#&acd=d4ba0f80-f045-11cc-2f47-71caa562fa3a&acd=a7de32d8-00b4-8c3c-a022-f4df3a6d11d7&acd=9a12904e-1924-1233-29f0-7896a4e00cb7&acd=ea9ff8f0-040a-99bf-6a4c-8a587de31635
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Det er ikke en juridisk bindende avtale, siden det kun er en part (staten). Leieforholdet kan 

derfor ikke sammenlignes med ordinære leieforhold mellom to ulike parter, der oppsigelse 

krever et rettslig grunnlag. Vi har valgt å akseptere Nord universitetets eget ønske om å 

kunne flytte fra lokalene, blant annet for å unngå at universitetet skal betale tomgangsleie i 

en periode på ca. 7 år.  

 

Jeg viser også til innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag 

fra stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Kari Anne Bøkestad 

Andreassen og Siv Mossleth om at Statsbygg ikke skal selge bygningene på studiested 

Nesna, jf. Innst. 376 S (2019-2020), jf. Dokument 8:78 S (2019-2020). 

 

Komiteen ber også om all relevant korrespondanse og dokumentasjon i saken 
 

Departementet har svært mange dokumenter om Nord universitets beslutning om 

omorganisering, endring av studiestedstruktur og avvikling av studiested Nesna. Dette gjør at 

jeg vil komme tilbake til forespørselen om disse dokumentene over nyttår.  

 

Med hilsen 

 
Henrik Asheim 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og påført statsrådens signatur 


