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Forslag til merknad Stortingsproposisjon 1/2022:  
DESENTRALISERT UTDANNING I HELE LANDET!  

 
Desentralisert og fleksibel utdanning blir stadig viktigere for en positiv samfunns- og næringsutvikling 
i distriktene. Kompetanse er framhevet som navet i utviklinga av regionen og nordområdene. Vi 
erfarer at det blir stadig viktigere for oss å produsere noe av den kompetanse vi trenger selv, da 
konkurransen om å rekruttere de gode hodene er tøff.  
 
Andelen med høyere utdanning i Nord-Norge er lavere enn i landet forøvrig, og Nord-Troms er en av 
regionene med lavest andel. Bare 4 % har utdanning på masternivå. Nord-Troms har 36 % av arealet i 
Troms og 10 % (ca 15.500) av befolkninga. Det gjør at tilgjengelighet er avgjørende for våre ca 100 
studenter i året.  Gjennom Nord-Troms Studiesenter har vi i løpet av 15 år bidratt til produksjon av 
omtrent 30 000 studiepoeng, gjennomført en rekke kurs, konferanser og seminarer hvor kompetanse 
har vært satt på dagsorden.  
 
Nord-Troms Studiesenter (NTSS) ble i 2006 opprettet som er en kompetanseinfrastruktur i de seks 
Nord-Troms kommunene og har som hovedoppgave å legge til rette for høyere utdanning i regionen 
gjennom å gi fleksible tilbud. NTSS bidrar på den måten både til å høyne regionens utdanningsnivå og 
til å rekruttere, utvikle og beholde arbeidskraft. NTSS har endret navn og organisasjonsform til 
Campus Nord-Troms AS (samme eierkommuner) i 2021. 
 
For at vi skal lykkes må vi tilpasse oss utviklingen med gode digitale løsninger, god tilgjengelighet 
(utdanning der folk bor), tilbud tilpasset regionalt nærings- og arbeidsliv, og ikke minst være med å 
sette kompetanse på dagsorden. Vi vil ivareta alle disse rollene gjennom Campus Nord-Troms, noe 
som gjenspeiles i formålsparagrafen; «Campus Nord-Troms AS sitt formål er å være motor, megler og 
møteplass for kompetanseutvikling i region Nord-Troms».  
 
Campus Nord-Troms har ikke permanente tilbud, men skal sørge for at regionen til enhver tid tilbys 
relevant utdanning. CNT jobber tett opp mot næringsliv og kompetansemiljøer i regionen med ønske 
om å formalisere et samarbeid gjennom en campusmodell for høyere utdanning og forskning i 
regionen.  
 
Siden 2007 har det vært jobbet for en forutsigbar finansiering av Nord-Troms Studiesenter. 
Det legges opp til videre drift de neste årene på dagens nivå med en bemanning på 3 årsverk. I tillegg 
kommer drift av studiebibliotekene (våre «Møteplasser») med ansatte og driftskostnader. Med 
bakgrunn i dette er det behov for statstilskudd for 2022 på kroner 3 millioner til Campus Nord-Troms 
AS. Nord-Troms Regionråd ber komiteen følge opp dette arbeidet og være med å bidra til å sikre en 
forutsigbar finansiering av studiesentra. 
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Forslag til merknad Stortingsproposisjon 1/2022: 
Utdannings-/studiesentrene kan sammen med UH-sektoren bidra til å løse mange av utfordringene 
pekt på i «lære hele livet», «kompetansereformen» og «regionreformen». 
 
For å tette kompetansegapene og sikre tilgang på relevant kompetanse i hele landet vil Utdannings- 
og forskningskomiteen sikre desentral utdanning ved likebehandling av -og grunnfinansiering av 
studiesentrene med en dekkende studiesenterstruktur. Desentraliserte studietilbud og 
fjernundervisning er et viktig supplement til den ordinære driften ved de statlige høyskoler og 
universiteter. Dette for å utdanne spesielt den voksne del av befolkningen som ikke har mulighet til å 
dra bort for å studere. Med lavere ungdomskull er det nødvendig å tilføre formell kompetanse til flere 
voksne. 
 
Komiteen peker på tilgang på nødvendig kompetanse som den største utfordringen for næringslivet i 
distriktene. Unge bosetter seg i stor grad nært sitt utdannelsessted, og derfor er satsingen på 
desentralisert utdanning enormt viktig. Tilgang til utdanning er så viktig at studiesentre må inngå i 
helhetlig standard og forutsigbar struktur for høyere utdanning.  
 
Utdanning- og forskningskomiteen anbefaler at dette følges opp med en nasjonal strategi for 
studiesentrene. Det vil sikre likebehandling, forutsigbar drift og produksjon av kompetanse i 
distriktene. Komiteen viser til at arbeidet Campus Nord-Troms gjør er helt avgjørende for 
kompetansebygging i regionen.  
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