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Instillingen fra Stjernø-utvalget  NOU 2008:  3 Sett under ett - Høring

Fylkesutvalget behandlet saken i møte 8. mai 2008 og fattet følgende uttalelse til innstillingen fra
Stj ernø-utvalget:

1. Fylkesutvalget ser positivt på utvalgets forslag om å opprette flercampusuniversiteter.
En slik beslutning må imidlertid legge vekt på både geografi og etablerte faglige
samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene i Osloregionen. Fylkesutvalget viser i denne
sammenhengen til uttalelsene fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) og
Høgskolen i Akershus (HIAK).

2. Fylkesutvalget vil understreke betydningen og nødvendigheten av at flercampusmodellen
må ivareta samfunnets interesser og bidra til utvikling av samspillet mellom
utdanningsinstitusjonene og næringslivet, både i Akershus fylkeskommune og
hovedstadsregionen for øvrig. Dette samspillet må i tillegg ses i et nasjonalt og
internasjonalt perspektiv, spesielt ifht samarbeid og økt konkurranseevne.

3. Profesjonsutdanningene, og særlig lærerutdanningen,  trenger et løft gjennom  vesentlige
bevilgninger, ved at det settes høyere krav til studentene og kompetanseutvikling av selve
studiet.

4. Institusjonene bør selv kunne velge hvilke styringsform som er hensiktsmessig.

5. Fylkesutvalget vil fremheve viktigheten av større sammenheng gjennom hele
utdanningsløpet og en tydeligere  kobling mellom utdanning, forskning  og næringsliv,
blant annet gjennom forpliktende  avtaler og hospitering.  Forskningskompetanse er viktig
for å fremme  kunnskapsbasert utvikling. Utvalgets forslag om forskerskoler er viktig for
å øke kvaliteten i kunnskapsproduksjonen,  og de sentrale institusjonene kan bidra til
regional utvikling ved at de forpliktes til formidling av forskningsresultater ut til de
regionale institusjonene.
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Saksprotokoll i Fylkesutvalg  -  08.05.2008

Utvalgets  behandling:

Representanten Else Marie  Stuenæs (Sp) tok opp forslag fra hovedutvalgene som følger:

nytt punkt 1:
Hovedutvalget mener det er nødvendig med en struktureringendring innen høyere utdanning for
å oppnå større og mer robuste fagmiljøer.  Dette forutsetter differensiering mellom
institusjonenes rolle innen forskning, formidling/undervisning og anvendelse.  Mer sentraliserte
forskningsmiljøer må ikke være et hinder for desentralisert formidling og anvendelse av
kunnskap. Strukturen må fortsatt bygge opp under målet om bred rekruttering til høyere
utdanning på tvers av geografiske, sosiale og økonomiske skillelinjer.  Det er viktig at politkerne
kommer fram med en nasjonal strategi for høyerer utdanning og forskning, noe som etterlyses i
rapporten.

n tt tille s unkt 5:
Hovedutvalget støtter Stjemø-utvalgets forslag om en prosess- og differensieringsmodell. Både
institusjonsinterne og samfunnsmessige mål kan ivaretas ved at institusjonene selv får foreslå
hvilke institusjoner de skal slås sammen med, mens regjering og Storting fastsetter den endelige
institusjonsstrukturen. Videre er det positivt at de nye institusjonene gis mulighet til å utvikle en
profil og sine prioriteringer i dialog med departementet. for fylkesutvalget er det avgjørende at
sentrale myndigheter i denne prosessen vektlegger den desentraliserte strukturen innen høyere
utdanning. Dette er viktig for regional utvikling og for å møte kompetansebehov kommuner,
fylkeskommuner og næringsliv vil stå overfor i framtida.

n tt tille s unkt 6:
Hovedutvalget vil fremheve viktigheten av større sammenheng gjennom hele utdanningsløpet
og en tydeligere kobling mellom utdanning, forskning og næringsliv, blant annet gjennom
fropliktende avtaler og hospitering. Forskningskompetanse er viktig for å fremme
kunnskapsbasert utvikling. Utvalgets forslag om forskerskoler er viktig for å øke kvaliteten i
kunnskapsproduksjonen, og de sentrale institusjonene kan bidra til regional utvikling ved at de
forpliktes til formidling av forskningsresultater ut til de regionale institusjonene.

n tt tille s unkt 7:
Hovedutvalget mener høyere utdanning og forskningens betydning for regional utvikling må
synliggjøres i enda større grad. I forlengelsen av dette bør det regionale folkevalgte nivået få en
tydeligere rolle i beslutninger om strategiske valg innen institusjonene.

Representanten Siri Hov Eggen (Ap) gjenopptok nytt punkt 4:
Fylkesutvalget mener en langsiktighet i finansieringen best løses gjennom økte
basisbevilgninger på bekostning av den variable målstyringskomponenten i finansieringen.
Midler til strategiske bevilgninger må ikke tas fra basisbevilgningene.

Representanten Anette Solli (H) gjenopptok nytt punkt 4 pa vegne av H, Frp, Vog KrF:
Institusjonene bør selv kunne velge hvilke styringsform som er hensiktsmessig.

Representanten Erlend Helle (SV)fremmet følgende forslag:
stryk siste setning i fylkesrådmannens innstilling punkt I og erstatt med ; "Et slikt universitet
kan bli et godt supplement til UiO".



Votering:

1. Stuenæs'  gjenopptatte forslag nytt pkt 1 fikk 6 stemmer (Ap, SV, Sp + KrF) og falt.

2. Fylkesrådmannens innstilling punkt 1 bortsett fra siste setning ble enstemmig vedtatt.

3. Ved alterntiv votering mellom Helles forslag og fylkesrådmannens innstilling punkt 1
forøvrig, ble innstillingen vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, SV + Sp)

4. Fylkesrådmannens innstilling punktene 2-3 ble enstemmig vedtatt.

5. Stuenæs' punkter 5 og 7 fikk 5 stemmer (Ap, SV  + Sp) og falt.

6. Stuenæs'  punkt 6 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (V)

7. Hov  Eggens gjenopptatte forslag fikk 5 stemmer (Ap, SV +  Sp) og falt.

8. Anette Sollis gjenopptatte forslag ble enstemmig vedtatt.

Utvalgets vedtak:

Akershus fylkeskommune vil gi følgende uttalelse til innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU
2008:3  "Sett under ett - Ny struktur i høyere utdanning":

1. Fylkesutvalget ser positivt på utvalgets forslag om å opprette flercampusuniversiteter.
En slik  beslutning må imidlertid legge vekt på både geografi og etablerte faglige
samarbeid  mellom utdanningsinstitusjonene i Osloregionen. Fylkesutvalget viser i denne
sammenhengen til uttalelsene fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB) og
Høgskolen i Akershus (HIAK).

2. Fylkesutvalget vil understreke betydningen og nødvendigheten av at flercampusmodellen
må ivareta samfunnets interesser og bidra til utvikling av samspillet mellom
utdanningsinstitusjonene og næringslivet, både i Akershus fylkeskommune og
hovedstadsregionen for øvrig. Dette samspillet må i tillegg ses i et nasjonalt og
internasjonalt perspektiv, ijht samarbeid og økt konkurranseevne.

3. Profesjonsutdanningene, og særlig lærerutdanningen, trenger et løft gjennom vesentlige
bevilgninger, ved at det settes høyere krav til studentene og kompetanseutvikling av selve
studiet.

4. Institusjonene bør selv kunne velge hvilke styringsform som er hensiktsmessig.

5. Hovedutvalget vil fremheve viktigheten av større sammenheng gjennom hele
utdanningsløpet og en tydeligere kobling mellom utdanning, forskning og næringsliv,
blant annet gjennom fropliktende avtaler og hospitering. Forskningskompetanse er viktig
for å fremme kunnskapsbasert utvikling. Utvalgets forslag om forskerskoler er viktig for
å øke kvaliteten i kunnskapsproduksjonen, og de sentrale institusjonene kan bidra til
regional utvikling ved at de forpliktes til formidling av forskningsresultater ut til de
regionale institusjonene.
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Innstillingen  fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 - Høring

Innstilling

Fylkesutvalget vil gi følgende uttalelse til innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008:3 "Sett
under ett - Ny struktur i høyere utdanning ":

1. Fylkesutvalget  ser positivt på utvalgets forslag om å opprette flercampusuniversiteter.
En slik beslutning må imidlertid legge vekt på både geografi og etablerte faglige
samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene i Osloregionen.  Fylkesutvalget viser i denne
sammenhengen til uttalelsene fra Universitetet for Miljø~  og Biovitenskap  (UMB) og
Høgskolen i Akershus (HIAK).

2. Fylkesutvalget vil understreke betydningen og nødvendigheten av at fercampusmodellen
må ivareta samfunnets interesser og bidra til utvikling av samspillet mellom
utdanningsinstitusjonene og næringslivet, både i Akershus fylkeskommune og
hovedstadsregionen for øvrig. Dette samspillet må i tillegg ses i et nasjonalt og
internasjonalt perspektiv, ijht samarbeid og økt konkurranseevne.

3. Profesjonsutdanningene, og særlig lærerutdanningen, trenger et løft gjennom vesentlige
bevilgninger, ved at det settes høyere krav til studentene og kompetanseutvikling av selve
studiet.

Viktige punkter i saken

Fylkesrådmannen stiller seg i utgangspunktet positiv til Stjernø-utvalgets forslag om å opprette
såkalte flercampusuniversiteter.

UMB og HIAK er godt i gang med strategisk samarbeid seg i mellom og andre
utdanningsinstitusjoner i regionen. Fylkesrådmannen anser disse samarbeidskonstellasjonene
som et godt utgangspunkt for utviklingen av ny institusjonsstruktur.



Fylkesrådmannen mener at institusjonene må ha autonomi når det gjelder å fastsette styrings- og
ledelsesmodell. Det vil være viktig for institusjonene å selv kunne velge hvilken styringsform
som er hensiktsmessig.

Det er positivt at utvalget redegjør for utdanningsinstitusjonenes rolle som regional
utviklingsaktør, og fylkesrådmannen er enig i forslagene om å styrke tilknytningen mellom
institusjonene og næringslivet.

Fylkesrådmannen anbefaler at det spesielt innenfor lærerutdanningen investeres vesentlige
ressurser til kompetanseutvikling, gjerne i regi av sentre for fremragende profesjonsutdanning.

Saksredegjørelse

Kunnskapsdepartementet har i brev datert 28.01.08 bedt om høringsuttalelse på innstillingen fra
Stjernø-utvalget, NOU 2008:3 med tittelen: "Sett under ett - Ny struktur i høyere utdanning".
Høringsfristen er 1. mai. Kunnskapsdepartementet er underrettet om at fylkesutvalget vil
behandle saken 8. mai 2008.

Stjernø-utvalgets utredning foreslår strukturelle endringer i organiseringen av høyere utdanning
som kan få konsekvenser for de to utdanningsinstitusjonene i Akershus: Universitetet for Miljø-
og Biovitenskap (UMB) og Høgskolen i Akershus (HIAK). Dette er endringer som potensielt
også vil påvirke disse institusjonenes rolle som drivkraft for regional utvikling i fylket.
Fylkesrådmannens uttalelse tar det for gitt at UMB og HIAK i sine høringsuttalelser redegjør for
fag- og studiekvalitetsmessige hensyn, og vil hovedsakelig gi tilbakemelding på følgende
punkter:

- Innstillingens forslag til endring av den regionale strukturen av høyere utdanning
- Betydningen dette har for regional utvikling i fylket
- Det regionale samarbeidet i hovedstadsregionen
- Utvalgets forslag om å styrke profesjonsutdanningene i høyskolene.

Forslagene i utredningen

Hovedpunktet i Stjernø-utvalgets mandat har vært å vurdere den videre utviklingen av norsk
høyere utdanning i lys av samfunnets behov:

Utredningen skal ta utgangspunkt i universitetenes og høyskolenes samfunnsrolle. Soria Moria-
erklæringens mål om å styrke det regionale universitets- og høyskolesystemet vil være en sentral
premiss for arbeidet.

Utvalgets mandat går mer spesifikt ut på vurdere tiltak som skal sikre at strukturen av universitet
og høyskoler bl. a. sørger for at det:

- bygger opp under lovens formål om høyere utdanning, forskning og faglig og
kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
sikrer samspill med lokalt og regionalt arbeids- og samfunnsliv, slik at institusjonene
bidrar til bærekraftig økonomisk, sosial og kulturell utvikling
gir landet en tilfredsstillende tilførsel av kvalifisert arbeidskraft både til privat og
offentlig virksomhet
sikrer en god regional balanse i studietilbud og kompetanse



- legger til rette for fortsatt økende internasjonalt samarbeid innenfor høyere utdanning og
forskning

- legger til rette for faglig sterke, livskraftige institusjoner med evne til omstilling og
fornyelse

- sikrer kvalitativt gode og robuste forskningsmiljøer
- sikrer en god utnyttelse av samfunnets samlede ressurser

Utredningen beskriver utfordringene for høyere utdanning slik:

Norge har en godt utbygd struktur av universiteter og høyskoler som på en vellykket måte har
sikret alle deler av landet tilgang til høyere utdanning og tilførsel av kandidater til arbeidslivet.
Men denne strukturen er i dag under press både innenfra og utenfra. Mange studiesteder har
svak rekruttering, evalueringer har påvist sviktende kvalitet i flere sentrale utdanninger, og flere
prosesser trekker i retning av spredning av utdanninger og fagmil øer. Parallelt med dette
satser andre land - også våre naboland -på å konsentrere ressursene for å sikre kvaliteten i
høyere utdanning og for å møte den internasjonale konkurransen og utfordringene fra
kunnskapsøkonomien. Norsk høyere utdanning bør ikke gå i motsatt retning.

For å møte utfordringene som er beskrevet ovenfor og skape større og mer robuste enheter
foreslår utvalget at institusjonsstrukturen i norsk høyere utdanning endres gjennom
sammenslåinger i enflercampusmodell.  Utvalget legger opp til at universitetene og høyskolene
selv skal foreslå hvem de vil slå seg sammen med (innen 0 1.0 1.20 10), men at den endelige
beslutningen skal tas av regjeringen. Utvalget skisserer totalt 8-10 nye flercampusuniversiteter.
Disse har en klar regional profil og sammensetning. UMB foreslås som nav i et nytt universitet
(Universitetet i Øst-Norge) sammen med høyskolene i Oslo, Akershus og Østfold.

Utvalget foreslår at kriteriene for akkreditering som universitet endres fra dagens krav om fem
mastergrader og fire doktorgrader til: En selvstendig doktorgrad og 5000 studenter. I tillegg
anbefaler utvalget at høyskolene skal få samme rett som universitetene til å opprette
mastergrader.

Når det gjelder arbeidsdeling innenfor de nye institusjonene vil utvalget at styrene som inngår i
slike sammenslåtte institusjoner, skal avvikles og erstattes av et felles styre der en rektor er
øverste faglige og administrative leder. Utdanningsinstitusjonene skal selv ha autonomi ifht valg
av styre og rektor, men utvalget ønsker en omlegging av dagens finansieringsordning med
resultatbasert finansiering til større innslag av strategiske bevilgninger. Dette for å sikre økt
politisk innflytelse over hvilke områder som bør prioriteres og hvordan arbeidsdelingen mellom
institusjonene bør være. Innstillingen legger derfor opp til at de nye utdanningsinstitusjonene
skal utvikle ulike fagprofiler og samarbeidsmodeller i tett dialog med kunnskapsdepartementet
og et nytt organ bestående av internasjonale eksperter.

Utvalget anser de nye utdanningsinstitusjonenes rolle som regionale utviklingsaktører som
viktige, og ønsker derfor å opprette flere nye Sentre for fremragende undervisning inn under
flercampusuniversitetene for å styrke tilknytningen til næringslivet. I tillegg anbefaler utvalget
at ordningen med Sentre for fremragende forskning (Norwegian Centres of Excellence)
videreføres med den nåværende (og økt) satsingen på gode enkeltmiljøer og -forskere.

Ordningen med sentre for fremragende undervisning vurderes supplert med egne sentre for
fremragende profesjonsutdanning for å heve utdanningens status og understreke deres egenart.
Utvalget mener det er særlig viktig å styrke kompetansen i allmennlærerutdanningene.



Uttalelser  lagt til grunn for fylkesrådmannens kommentarer

Høgskolen er i hovedsak enig i de konklusjoner utvalget kommer fram til med hensyn til at
antall institusjoner innen høgre utdanning bør reduseres betydelig (HIAK).

Økt faglig samarbeid kan oppnås ved å slå sammen institusjoner. Dette er mest naturlig når det
er to eller flere institusjoner som kan skape synergi for forsknings- og utdanningsvirksomheten
(UMB).

UMB og tre høgskoler rundt Oslofjorden (høgskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud) har
etablert en strategisk allianse ("Oslofjordalliansen') for å styrke forskning og utdanning og
regionens konkurransekraft (Østfold  fylkeskommunes høringsuttalelse til NOU  2003:8).

Siden Høgskolen i Akershus (HiAk), Høgskolen i Oslo (HiO) og Universitetet for miljø og
biovitenskap (UMB) sammen med Universitetet i Oslo (UiO) har etablert "Universitetsalliansen
Oslo ", blir denne problemstilling særlig aktuell. Høgskolen finner det derfor underlig at UiO,
uten nærmere begrunnelse, er utelatt i utvalgets vurderinger (HIAK).

Fler-campus-løsninger, som er et av utvalgets forslag, vil åpenbart være administrativt
utfordrende å drifte. Slike modeller vil også skape avstand mellom ledelse og ansatte ved
institusjonen, både organisasjonsmessig og geografisk (HIAK)

Fylkesrådmannens vurderinger og merknader

Fra en overordnet synsvinkel er det samsvar mellom utvalgets innstilling og fylkeskommunens
mål og strategier. Satsing på nyskaping, kompetanseheving og innovasjon er et sentralt element i
utvalgets innstilling, likeså koblingen mellom skole og næringsliv. I tillegg mener utvalget at
internasjonalisering av norsk utdanning er et felt det må vies stor oppmerksomhet til fremover.

Flercampusmodellen  og ny  institusjonsstruktur

Fylkesrådmannen stiller seg i utgangspunktet positiv til Stjernøutvalgets forslag om å opprette
såkalte flercampusuniversiteter. Dersom utvalgets innstilling om flercampusuniversiteter far
politisk gjennomslag, vil UMB og HIAK måtte søke organisatorisk sammenslåing med andre
utdanningsinstitusjoner. Fylkesrådmannen anbefaler i så tilfelle at institusjonenes autonomi i
beslutningsprosessen ivaretas.

For å styrke de andre delene av UMBs forskning og utdanning, har universitetet inngått et
samarbeid med høgskolene i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold - en strategisk allianse
("Oslofjordalliansen") for å styrke forskning og utdanning og regionens konkurransekraft. Dette
er så å si identisk med Stjernøutvalgets forslag om UMB som nav i et universitet for Østfold,
Akershus og Vestfold med flercampusmodellen som grunnlag. I tillegg har UMB og HIAk
inngått en samarbeidsavtale med UIO (Universitetet i Oslo), "Universitetsalliansen", for
styrking og profilering av hovedstadsområdet som forsknings- og utdanningsregion.

UMB og HIAK er med andre ord godt i gang med strategisk samarbeid seg i mellom og andre
utdanningsinstitusjoner i regionen. Fylkesrådmannen anser disse samarbeidskonstellasjonene



som et godt utgangspunkt ifht utvalgets forslag om at institusjonene selv skal komme med egne
forslag til ny institusjonsstruktur frem mot 01.01.2010.

Fylkesrådmannen stiller seg imidlertid bak HIAK sin høringsuttalelse der de finner det underlig
at den største utdanningsinstitusjonen i området, Universitetet i Oslo (UIO), ikke inngår i de
forslag til samarbeidsløsninger som utvalget vurderer, når det allerede eksisterer et samarbeid
med UIO og UMB gjennom "Universitetsalliansen" nevnt ovenfor. Både HIAK og UMB ønsker
et tett samarbeid med UIO, og hvis flercampusmodellen blir en realitet bør dette tas i
betraktning når den nye institusjonsstrukturen skal avgjøres. At UMB og HIAK i tillegg er
involvert i "Oslofjordalliansen" nevnt ovenfor må ikke ses som en motsetning til en fremtidig
sammenslåing med UIO, men snarere som en mulighet for et bredt samarbeid med
utdanningsinstitusjonene i Osloregionen.

Fylkesrådmannen støtter de konklusjoner utvalget kommer fram til med hensyn til at antall
institusjoner innen høyere utdanning bør reduseres betydelig, men stiller seg bak HIAK sitt
synspunkt om at flercampusmodellen åpenbart vil være administrativt utfordrende og drifte.
Utvalget kunne med fordel ha antydet forslag til fremtidige løsninger på dette punktet.

Styring  og ledelse

Fylkesrådmannen er i utgangspunktet enig i utvalget om at en ny institusjonsstruktur krever en
enhetlig ledelse med et styre og en rektor, men stiller seg avventende til hvordan dette eventuelt
skal gjennomføres i praksis hvis flercampusmodellen blir vedtatt. Også her savner
fylkesrådmannen forslag til fremtidige løsninger.

Fylkesrådmannen mener at institusjonene må ha autonomi når det gjelder å fastsette styrings- og
ledelsesmodell. Det vil være viktig for institusjonene å selv kunne velge hvilken styringsform
som er hensiktsmessig.

Universitetenes og høyskolenes regionale betydning

Fylkesrådmannen er enig i hvordan utvalget redegjør for utdanningsinstitusjonenes rolle som
regional utviklingsaktør, og ser positivt på forslagene om å styrke tilknytningen mellom
institusjonene og næringslivet. Fylkesrådmannen er enig i at en økt satsing på strategiske
finansieringsordninger åpner opp for at utdanningsinstitusjonene i regionen kan satse på nye
utdanningsformer som i større grad integrerer teori og praksis, og samsvarer med samfunnet og
næringslivets behov for kompetanseutvikling. Fylkesrådmannen slutter seg til utvalgets utsagn
om at:

Institusjonens samfunnsoppdrag må i større grad enn i dag sees som en integrert del av
primæroppgavene utdanning og forskning, og i mindre grad som en tredje oppgave som kommer
i tillegg.

I denne sammenheng er det positivt at utvalget går inn for opprettelsen av flere nye sentre for
fremragende undervisning. Fylkesrådmannen poengterer imidlertid at det er viktig at dette blir et
virkemiddel for å heve standarden på undervisningen innenfor alle utdanningsinstitusjonene, og
ikke bare de som allerede har ressurser og kompetanse til å få tilslag på søknadene sine.

Samtidig er det positivt at utvalget ønsker en videreutvikling av sentre for fremragende
forskning. Fylkesrådmannen anser dette som en viktig del av den nasjonale forskningsinnsatsen,



og en viktig faktor for å skape dynamikk i regionale innovasjonsprosesser. Det samme gjelder
utvalgets anbefaling om at bevilgningene til internasjonalisering av høyere utdanning økes.
Konkurransedyktig regional utvikling, både gjennom næringslivet og utdanningsinstitusjoner, er
fundamentalt avhengig av koblinger til internasjonale miljøer.

Styrkingen av profesjonsutdanningene

Fylkesrådmannen er enig i utvalgets vurdering av at et betydelig kompetanseløft er nødvendig
for å styrke profesjonsutdanningene i høyskolene. Tatt i betrakting de samme forutsetningene
som nevnt ovenfor ifbm opprettelsen av sentre for fremragende undervisning, stiller
fylkesrådmannen seg også positiv til etableringen av tilsvarende sentre for fremragende
profesjonsutdanning.

Dette gjelder særlig behovet for å styrke lærerutdanningen. Her må både kravet til studentenes
gjennomføring av studiet og utdanningens status heves. Fylkesrådmannen anbefaler at det
spesielt innenfor denne profesjonsutdanningen investeres vesentlige ressurser til
kompetanseutvikling, gjerne i regi av sentre for fremragende profesjonsutdanning. Her må det
utarbeides klare faglige standarder. Fylkesrådmannen slutter seg til utvalgets redegjørelse om at
forutsetningen for at dette skal lykkes er ensbetydende med etableringen av større fagmiljøer
integrert i flercampusmodellen.

Oslo, 24. april

Harald Home
fylkesrådmann
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