
CAMPUS



SATSING:

1. Øke tilgangen til fleksible og desentraliserte tilbud i hele landet.

TILTAK:

 Opprette en søknadsbasert ordning hvor studiesentre og lignende kan søke om 
finansiering for prosjekter og aktiviteter sammen med fagskole, høyskole og 
universitet

 Vektlegge fleksible og desentraliserte tilbud når regjeringen gir penger til å øke 
kapasiteten ved universiteter og høyskoler



NOU: Distriktsnæringsutvalget



Ei storsatsing på utdanning i heile landet 

Forskning og utdanning for heile landet

• Krav til universitet og høgskular om regionalt nærvær

• Reform for desentralisert utdanning med blant anna utdanningssentre

• Trappe opp talet på nye studieplassar

• Auke basisfinansiering

• Endre finansieringssystemet

• Etablere nye desentraliserte studietilbod

• Storsatsning for lokale utdanninssentre

• Endre finansieringssystemet

• Opptrappingsplaner for nye studieplasser

• Krav om regional tilstedeværelse for å styrke det desentraliserte tilbudet



Finansieringsutvalgets mandat:

«Mål: Regjeringen ønsker en finansiering av universiteter og høyskoler som 

fremmer det brede samfunnsoppdraget til institusjonene, ivaretar en 

desentralisert struktur og bidrar til bedre studiekvalitet og livslang læring. 

Regjeringen ønsker å øke basisfinansieringen for universiteter og høyskoler og 

bidra til å kompensere merkostnader for flercampusinstitusjoner».

«Oppgaver: Utvalget skal vurdere hvordan man i finansieringen kan 

kompensere for merkostnader ved flercampusinstitusjoner».



• Langt færre resultatbaserte indikatorer

• Mer vekt på utviklingsavtaler

• Fleksibel utdanning bør finansieres over 
rammebevilgninger



«En satsing på desentralisert utdanning kan skje gjennom å rette finansiering enten til universiteter og 

høyskoler som tar initiativ til å bygge opp slike tilbud, eller til utdanningssentre eller andre aktører som ser 

utdanningsbehovene og ønsker å tiltrekke seg tilbydere.» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Samtidig mener utvalget at det vil være relevant å dekke merkostnadene hvis myndighetene skulle ønske 

nye studiesteder/campuser og et økt omfang av fleksible og desentraliserte tilbud. I slike tilfeller bør også 

kostnader til fagpersonalet omfattes av vurderingen.» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Samtidig mener utvalget at nye midler til institusjonene til videreutdanning og fleksibel utdanning bør 

finansieres over rammebevilgningen til institusjonene og på samme måte som øvrig utdanningskapasitet, 

altså gjennom midler til studieplasser.» 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Utvalget anbefaler at midler til faste studieplasser, herunder til drift av fleksible tilbud, bør legges inn i 

rammebevilgningen.»





Kvifor Campus Hallingdal?

• Ein region utan sentralt gitte kompetansearbeidsplassar

• Behov for høgare utdanning både i offentleg og privat sektor  

• Tilgang på forsknings- og utviklingsmiljø er avgjerande for framtidas 
utvikling 

• Hallingdal, ein region i vekst ….. men utan ungdom

• Regionalt og kommunalt engasjement både i administrasjon og politikk 



Folketalsvekst:



Overrraskande trend? 

Bedre befolkningsutvikling enn både Telemarksforsking og SSB 
de fire siste kvartalene. 



Alderssammensetning (og hjerneflukt?): 



Utdanningsnivå i befolkningen:
Landssnitt 
kort og lang:
35,3 %

Snitt i 
Hallingdal 
lang og kort: 
25,86 %

Snitt i 
Hallingdal 
lang: 
5,68 %



Utdanningsnivå i arbeidslivet:



Eigen bu og arbeidsregion:



Kjent kompetansebehov og viktige miljø:

Behovet for kompetanse er størst for velferdsutdanningar i det offentlege:

• Helsefag

• Oppvekst 

Det er også miljø for smalare og høgare retningar innan blant anna: 

• IKT

• Industri

• Kultur 



Kompetansekartlegging i det offentlege



Kompetansekartlegging i næringslivet



Avstand til høgskuler og universitet:



Kart over campus institusjoner:



Campus Hallingdal 
• I tråd med lokal strategi

• I tråd med regional strategi

• Tilgang på viktige miljø i heile Hallingdal

• Stort nedslagsfelt for rekruttering 

• Potensiale for nasjonal rekruttering!  

• Viktig infrastruktur (tog, veg, buss)

• Tilgang på evt. lokaler, bygningsmasse eller tomt 

• Tilgang på bustader, barnehageplassar og skule 

• Tilgang på bykvalitetar i kombinasjon med natur 





Pendling Hallingdal - Valdres:

37 frå Hallingdal til Valdres

103 frå Valdres til Hallingdal



Lokalt planverk:
• MÅL: Etablere 4 nye utdanningstilbod

• STRATEGI: Inngå samarbeid med utdanningsaktørar

Samle kunnskap og kompetanse på Hallingmo:



Regionalt planverk: 

• NÆRING: Auke i talet på arbeidsplassar (inkl. arbeidsplassar for unge, 
grøne arbeidsplassar, arbeidsplassar med krav til høgare utdanning, 
heilårsarbeidsplassar og statlege og fylkeskommunale arbeidsplassar)

• KOMPETANSEUTVIKLING: Arbeide for fleire og utvida desentraliserte 
studietilbod for høgare utdanning i Hallingdal

15 Arbeide for fleire og utvida desentraliserte 
studietilbod for høgare utdanning i Hallingdal 

Årleg RR, Kompetanserådet Kommune, 
Næringa, FIV 



Regionalt utviklingsprosjekt:
«Største utfordring for utvikling og vekst er folketallsutvikling og rekruttering, altså tilgang på kvalifisert 
arbeidskraft. Også arbeidsplasser som krever høyere utdanning trekkes fram for å tiltrekke seg yngre 
arbeidstakere».

«Det viktig er å bredde ut tilbudet på arbeidsplasser som krever høyere utdanning, blant annet for å 
kunne være attraktive i framtidig rekruttering av arbeidskraft».



Viktige signal til prosessen vidare: 
• Nasjonale tilskotordningar i departementet
- utdanningsinstitusjonar
- lokale/regionale aktørar og initiativ

• Riktig og viktig forankring og samarbeid
- viktige aktører lokalt og regionalt
- strategiske samarbeidspartnarar nasjonalt, regionalt og lokalt

• Sikre nok og relevante praksisplassar
- forutsigbare avtaler med kommunar 
- avtaler med næringsliv

• Sikre ein grunnleggande studentrekruttering 
- behovskartlegging i kommunane og offentleg sektor
- behovskartlegging i lokalt og regionalt arbeidsliv
- arbeid med nasjonal attraktivitet



Eit fullverdig økosystem for utdanning i Hallingdal:

Nivåer UOHFagskole



Potensiale for forskning: 
• Forskning på kommunale tjenester 

• Forskning og innovasjon for økt kvalitet og effektivisering i offentlig sektor

• Forskning på effekten av kommunale velferdstjenester, for eksempel: demens, ung demens, 
kunnskapsbasert miljøterapi for psykisk utviklingshemming/adferd/autisme

• Forskning på områder av strategisk betydning for offentlig sektor, for eksempel en aldrende 
befolkning og bedre utnyttelse av offentlige data til forskning og innovasjon

• Forskning på utdanningsledelse i Distrikts-Norge, sosiale og kulturelle barrierer

• Forskning på ras/skred

• Forskning på grunnlaget for grønn omstilling, for eksempel turismens klima- og miljøavtrykk

• Forskning på resirkulering og sirkulær økonomi innenfor renovasjon og avfall, 

• Forskning på effekt av idrett og friluftsliv

• Forskning på digitalisering



Eit eksempel:



Eit anna eksempel:

Velkommen til campus Bø - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6HD9Y8DO8wo&t=2s


Potensielle studier:





Potensielle Ph.d.:
• Andvendte mikro- nanosystemer

• Kulturstudier

• Markedsføringsledelse

• Nautiske operasjoner

• Pedagogiske ressurser og læreprosesser

• Personorientert helsearbeid

• Prosess-, energi og automatiseringsteknikk

• Økologi

• Doctor philosophiae







Fagskolen i Viken på Geilo: 



Fleksibelt og desentralisert studietilbud til distriktene:
Bakgrunn

• I juni 2020 fikk 15 universiteter og høyskoler tilsammen 100 millioner kroner til såkalt "fleksible utdanningsprogram».

• Pengene ble bevilget av Diku (Tidligere kjent som "Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare

utdanning" - nå en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse), som vurderte totalt 60 søknader fra 

sytten universiteter og høyskoler.

• Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved USN fikk 5,6 millioner kroner til prosjektet «Bærekraftig 

sykepleierutdanning: Fleksibelt og desentralisert studietilbud til distriktene». Her er Ål og Notodden valt ut. 

Oppstart av deltidsstudiet høsten 2022 (fullverdig bachelor). 
Deltidsstudie, fullverdig bachelor.
50 studenter i USN, 25 i Ål og 25 på Notodden. 
En «satellitt-campus»?
Krever formell kompetanse
Må bo i kommunen som man søker utdanningen i.



Eit spennande samarbeid?

?





Frå rektor ved USN: 

«Nyere utredninger understreker at geografisk nærvær av fullverdige høyre utdanningsinstitusjoner er 

avgjørende for å styrke grunnlaget for levende og bærekraftige lokalsamfunn. Som rektor ved USN har jeg 

derfor stor forståelse for at Hallingdalsamfunnet har henvendt seg til USN for å se nærmere på muligheter 

for samarbeid. USNs mandat og strategi tar utgangspunkt i at universitetet skal bidra til å gjøre høyere 

utdanning av høy internasjonal kvalitet mer tilgjengelig og tilrettelegge for kunnskaps- og 

kompetanseutvikling gjennom å være tett på samfunns- og arbeidslivet i sørøst-regionen. Jeg er derfor 

innstilt på videre dialog om hvordan USN kan bidra til kunnskap- og kompetanseutvikling som møter 

regionale utfordringer og muligheter.»

«I Hurdalsplattforma understreker regjeringen at den vil stille tydeligere nasjonale krav til universitet og 

høyskoler om geografisk nærvær for å møte regionale kunnskaps- og kompetansebehov. USN erfarer at 

regional tilstedeværelse er kostnadskrevende. Det er derfor positivt at regjeringen har uttalt at den vil 

vurdere hvordan man kan kompensere for merkostnader ved flercampusinstitusjoner. I den videre dialogen 

mellom Hallingdalssamfunnet og USN om samarbeid, er det derfor avgjørende at nasjonale myndigheter 

tilrettelegger finansielt for desentralisert, langsiktig regional tilstedeværelse.»


