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Høring -  Innstilling fra Stjernø-utvalget NOU 2008:  Sett under ett

Fylkesmannen i Finnmark har følgende kommentar til høringen:

• Fylkesmannen er enig i utvalgets syn på at fagmiljøet er for spredt, og at samordning
er nødvendig for mer og bedre kompetanse.

• Systemet i dag er for fragmentert, og kvaliteten på undervisningen og forskningen vil
kunne bedres ved et mindre fragmentert system.

• Selv om vi slutter oss til færre institusjoner, mener vi tallet på minst 5.000 studenter
er for høyt for at en institusjon kan akkrediteres som universitet.

• Universitetets profesjonsutdanning må knyttes sterkere til praksisfeltet. Dette vil
kunne lette overgangen fra studier til praksis.

• Fylkesmannen mener det er et bra innspill fra utvalget med forslaget om økte føringer
mot næringslivet under utdanningen og forskningen. Det er viktig at dette knyttes opp
mot regionale utviklingsområder.

• Det vil være nødvendig å gjennomgå finansieringssystemet. Det må bli en mer stabil
og fast rammefinansiering, og en redusering av resultatbasert finansiering.

• For å styrke profesjonsutdanningen og kompetansen bør det vurderes at denne ikke
spres ut på for mange institusjoner.

• Fylkesmannen er enig med utvalget at Samisk høgskole står i en særstilling. Det
samiske aspektet er ikke bare knyttet til Norge, men til hele Nordkalotten. Det bør
derfor vurderes et nordisk samisk universitet, men at dette knyttes sterkt til de
eksisterende samiske miljø ved andre universitet.

• Sentre for fremragende undervisning: Slike sentre må ha ei klar målsetting om
spredning av god praksis.

• Vi støtter utvalgets forslag til tiltak for etniske minoriteter. Vi ser i dag at mange
yrkesgrupper er underrepresentert av personer fra etniske minoriteter. Det må derfor
satses på ytterligere tiltak for å sikre rekruttering til disse yrkesgruppene.
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