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Fylkesutvalget ba i møtet 15.04.2008 fylkesrådmannen utarbeide et NOTAT med forslag til 
uttalelse om Stjernø-rapporten til Fylkestinget. 
 
Forslag. 
Fylkestinget i Sør-Trøndelag avgir følgende uttalelse til Kunnskapsdepartementet på 
bakgrunn av NOU 2008:3 ”Sett under ett” – Ny struktur i høyere utdanning. 
 
1. Institusjonsstruktur 
Fylkestinget i Sør-Trøndelag er positivt innstilt til en større grad av samhandling mellom de 
ulike institusjonene innenfor høyere utdanning.  Vi ønsker mekanismer som stimulerer til 
samarbeid for å utvikle og bygge sterke fagmiljøer, og som får samarbeid mellom geografisk 
atskilte studiesteder til å fungere, særlig for å styrke kvaliteten på forskningen.  Det er behov 
for en sterkere nasjonal koordinering.  Fylkestinget peker på behovet for høyskoleutdanning i 
regionen og ønsker ikke en utvikling hvor høyskoler blir universiteter.  Høyskolestrukturen i 
Trøndelag bør opprettholdes.  Fylkestinget mener at det bør settes tak ved dagens antall 
universiteter i Norge. 

2. Finansiering 

Fylkestinget støtter forslaget om langsiktighet i finansieringen og et økt innslag av strategiske 
bevilgninger. Fylkestinget mener at fremtidig finansieringssystem må legge til rette for, 
eventuelt premiere, økt fokus på samhandling med aktører utenfor universitetet, da i første 
rekke næringslivet. 

3. Universitetenes og høyskolenes regionale betydning. 

Arbeidet med å knytte det akademiske miljøet samt studentene i større grad til det regionale 
næringslivet må intensiveres.  Dette kan gi økt tilgang på spisskompetanse til våre bedrifter. I 
denne sammenheng er det også viktig med praksisnær undervisning 
 
 
 



Protokoll 
 

Følgende forslag ble fremmet: 

1. Rødt v. Ronny Kjelsberg  

1. Tillegg i punkt 1: 

...høyskoleutdanning i regionen. Fylkestinget mener det er viktig å opprettholde det særegne 
ved de praksisrettede profesjonsutdanningene, og ønsker...  

2. Punkt 2 endres til: 

Fylkestinget 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.  

3. Punkt 3 endres til: 

Arbeidet må intensiveres med å knytte det akademiske miljøet og studentene til det regionale 
arbeidslivet i både offentlig og privat sektor. Dette vil gi fylket økt tilgang på nødvendig 
spisskompetanse. I denne sammenhengen er det også viktig med praksisnær undervisning 

 

2. Hans Wendelbo(DNA) 
 
Tillegg til punkt 2 
Fylkestinget vil påpeke det uheldige i at universitetene blir økonomisk trukket dersom studentene 
ikke får bestått til eksamen. 
 
1. Torhild Aarbergsbotten(H) 
Fylkestinget delegerer til Fylkesutvalget å komme med høringsuttalelse. 

Votering: 
Innstillingens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt 
Punkt 1 i forslag 1 ble enstemmig vedtatt 
Ved alternativ votering mellom innstillingens forslag punkt 2 og punkt 2 i forslag 1 ble forslaget 
vedtatt mot 12 stemmer 
Forslag 2 ble vedtatt mot 1 stemme(Haugset(SP) 
Ved alternativ votering mellom innstillingens forslag punkt 3 og punkt 3 i forslag 1 ble forslaget 
vedtatt mot 6 stemmer(FRP) 
Forslag 3 ble ikke vedtatt 
 
 
Vedtak 
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