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Innledning

Utvalgeter gitt etbredtmandatfor sin vurderingav “den videreutviklingav norskhøyere
utdanningi lys avsamfunnetsbehov“. Utvalgeterviderebedtom å “ta utgangspunkti
universitetenesoghøyskolenessamfunnsrolle”og i trådmedregjeringensSoria-Moria
erklæring,erdeten sentralpremiss “~ styrkedetregionaleuniversitets-og
hoyskolesysternet.

I Høgskoleni Molde (HiMolde) sin uttalelse,har vi forsøktåbalanserevåretilbakemeldinger
mellomhvordanvi isolert settog fra egetståstedserpå innstillingensvurderingerog forslag,
samtå inntadet samfunnsperspektivetpåhøyereutdanningi NorgesomKD har bedtutvalget
anlegge.

Vi anseratutvalgetsmandatberørerde vesentligstemomentenesomhørerhjemmei en
vurderingav fremtidenfor høyereutdanningi Norgemedunntakav envurderingrundt
sektorensrolle innenforetter- og videreutdanning.Universitetog spesielthøyskolenei
regionenehar en vesentligsamfunnsrollenettoppher, og vi imøteserattemaettasopp basert
pådetutredningsmaterialedetvisestil i innstillingen(s.12).

Sammendrag
Høgskoleni Moldeserat Stjemøsetterfingerenpå mangevesentligeproblemstillingerog
utfordringerfor høyereutdanningi Norge.Det fremmesmangegodeforslagsomvil kunne
styrkesektorenslik som å setteet sterkerefokuspåprofesjonsutdanningeneog
forskerutdanningeninkludert en styrketfinansieringav disseområdene.
ViderestøtterHøyskoleni Molde at insentivsystemenedreiesi retningav en sterkere
stimuleringav samarbeidinstitu~joneneimellom,menutenat dettesvekkerdagens
basisfinansiering.Basisfinansieringenbørsomdet foreslås,gjøresmertransparentog detbør
åpnesfor åkunneinngålangsiktigeavtalerover eksempelvis3-4 år, mellomKD og den
enkelteinstitusjon,innenforutvalgtesatsningsområder.

HiMolde støtterseratet sterkeresamarbeidmellominstitusjonenekan værefordelaktig.
Eventuellesamlingeri størreenheterbørimidlertid baserespå frivillighet og børværeen
kombinasjonav organisatoriskesammenslåingerog dannelseav nasjonaleog/eller
internasjonalenettverk.Tilsiktedestrukturendringerkan stimuleresgjennominsentiver
og/ellerlangsiktigeavtaler.

HiMolde tror detervesentligfor fremtidigutvikling av sektorenat institusjonenebevarersin
autonomi.

Merknader til sentrale forhold i innstillingen
HiMolde stofler innstillingensønskeom fortsattmangfold,balansertoppmot de listede
sentraledannelsesverdienesombærendemomenterfor høyereutdanningi Norge.1-liMolde
sluttersegsamtidigtil at begrunnelsenfor ådriveforskningog utdanningmåsøkesi detsom
ernyttig for forhold utenforuniversitetog hoyskoleneselv.
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Sentraleutfordrinsrer

HiMolde delersynetsomfremkommeri innstillingenom atsentraleutfordringerfor høyere
utdanningi Norgeeråfå påplassen bedrearbeidsdeling,mersamordningog etsterkere
samarbeidfor å lykkes medåtilby etgodt og relevanthøyereutdanningstilbudi Norge.
Videreer detvesentligfor institusjoneneåfremståattraktivefor å lykkes i konkurransenom
de godehodenebådemedtankepåårekrutterestudenterog årekruttereansattei et nasjonalt
og etinternasjonaltperspektiv.
Rekrutteringav studenterog ansattevurderesåværeden størsteutfordringenfor dendelenav
sektorensomliggerutenforde storebyene.Samtidigmenervi at et desentraliserttilbud som
inkludereretkompetansenivåegnettil å driveforskningog doktorgradsutdanning,er
vesentligfor å bevareden samfunnsstrukturenvi har i Norgei dug.

På trossav problembeskrivelsenei innstillingenvedrørendesmåstudiestederog
strukturforslagkonsentrertrundtdetå samlesektoreni størreenheter,oppleverHiMolde at
dagenssystemhar gitt rom for suksessmbt. kvalitets-/kompetanseutviklingfor hogskolene.
HiMolde har selv gjennomgåttenbetydeligutvikling i retningav et mervitenskapeligfokus i
løpetav de 20 sisteårene,og harpådenbakgrunnsøktom akkrediteringsomvitenskapelig
høyskole.Vi tilbyr i dag 12 bachelorgrader,7 mastergraderog ett doktorgradsprogram.Det
sisteinnenfor logistikk somer et sentraltfagområdeved institusjonenmed20 ansatteog 19
stipendiater,og dermeddetstørstefagmiljøetinnenforlogistikk i Norge.HiMolde er langt
fremmebådei nasjonalog internasjonalmålestokkinnenforområdet.Ogsåinnenforenkelte
andreområdersomfor eksempelvoldsforskningdriver HiMolde påhøyt nasjonaltog
internasjonaltnivå.

Vi vurdererat slik faglig satsninger nødvendigog medtiltak somsikrertilstrekkeligkvalitet i
tilbudenebådeinnenutdanningpg forskning.Det synesi innstillingenåværeen tro på at
sterkefagmiljøerkun kan utvikles ved storeinstitusjoner.Deter lite empiriskedatasom
tilsier at det ikke kan utvikles sterkefaglige miljøer ogsåvedsmåinstitusjoner.

Deforesl~ttestrukturendringene
Flereav forslagenei Stjemø-innstillingeninneholdermomentersomvil værepositive for
sektoren.Flercampusmodellenorvurdertåværedenav modellenemedstørstpotensial,men
samtidigogsåmedstørstrisiko. Vi serbl.a.en risiko for åmislykkesmeden sammenslåing
gjennomatprosessenkan ødeleggegodtfungerendefagmiljøerinnenforsektoreni dag.
Vesentligeproblemstillingervil bl.a. væreknyttettil internemotsetninger,problemmed
styring og ledelse,fokus på interneprosesserog lengrebeslutningsveger.Det kan betyen
svekketeksternhandlekrafti entid da denekstemekonkurransennettopper denstore
utfordringen.Sammenslåingsprosesservil i størreellermindregradavhengigav prosessvalg,
tabort fokus fra produktivvirksomhetsomforskning,utdanningog etterogvidereutdanning.
Diffuseprofiler for de enkeltesammenslåtteenhetersomvil oppståog somer sammen-
fallendemedentid derkonkurransenom studenteneervesentlig,servi somen lite heldig
utvikling. Vi har derforbegrensettro påde strukturmodelleneStjernø-utvalgetforeslårmed
mindrede baserespå frivilighet.

Ved flere av modellenevil detværebetydeligkostnaderforbundetmedsammenslåingerbåde
om dissefår karakterav tvangeller frivillighet, og vi harbegrensettro på “stordriftsfordeler”
særligi de tilfelleneen snakkerom å slå sammeninstitusjonersomliggergeografiskatskilt.
Høyereutdanningstårslik vi serdet, i fare for åkomme inn i enreformtretthet,og deter
derfor viktig at dettilføresressurserog etableresincentivordningersomStjemøforeslår,som
kan stimuleretil en frivillig bevegelsei ønsketretning.
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En eventuellsammenslåingav institusjonermåettervårmening,baseresegpåfrivillige
prosesser,da vi menerat en barepå denmåtenkan oppnåde mestgunstigekonstellasjoner,
Prosessenekan imidlertid stimuieresgjennomett eller flere insentivssystemerog/eller
innføringav langsiktigeavtalermellomdenenkelteinstitusjonog KD, mendeter urealistisk
åtro atvesentligestrukturendringerkanværepåplassinnen2010.Prosessenemågis tid til å
utvikle bådeegenprofilering og nye samarbeidsrelasjoner.

HiMolde er viderereddfor at de småhoyskolenei størresammenslåinger(flercampus-
modellen)på sikt vil bli mersomfilialer medfokus i hovedsakpåbaehelomivåetog med
leveringav kandidatertil master-og doktorgradsprogramsomvil sentrerestil universiteteri
de storebyene.En slik utvikling vil ødeleggeog/ellersinkede pågåendegode
utviklingsprosessersombl.a. foregåri nærtsamarbeidmedlokalt/regionaltarbeidsliv,både
innenforprofesjonsutdanningeneog detradisjonelleakademiskefagene.

HiMolde menerathøgskolenefortsattbørkunnevelgeen heihetligprofil medtilbud fra
bachelortil doktorgradsprogram,mendettemåselvsagtforegåinnenforutvalgteområderog
der institusjonenbesitteret fagmiljø over kritisk masse.

Deforeslåttestrukturendringene.er i liten gradbasertpå forskningom resultaterfra tidligere
sammenslåingsprosesserinnenliøgreutdanningeller innenfor eksempelsykehussektoren.
Det er i liten gradvist til dokumenterteerfaringerfor at størreorganisatoriskeenheterutnytter
ressursenemereffektivt eller er bedrei standtil å foretanødvendigeomprioriteringer.Vi vet
ogsålite om hvordannye flercampusmodellerbasertpåen regionmodellvil kunnefungere.

HiMolde anserat nettverksdannelsebådenasjonaltog internasjonaltvil fortsatteværeen
viktig del avvidereutvikling av høyereutdanning,der forskereog forskningsmiljøersøker
sammenmedandregodeforskereog forskningsmiljøerpåtvers av for eksempelgeografisk
lokalisering.Vi er enigi at nettversdannelseer en svakorganiseringder et styre og ledelsehar
liten makt. Samtidigkan nettverk innebæreet sterktfagligdriv, styrtav forskerneselv og gi
storepotensialer,somen eller flereledelserbørstimuleretil og forsøkeåkapitaliserepå.

Det kan derfor værenødvendigåkombinerenettverksmodellenmedorganisatoriske
sammenslåingeri størreenheterunderen fellesledelse.HiMolde tror detvil væreen fordel
om slike størreenheterkan dannesgjennomenrelativt fri prosessover noetid stimulertfor
eksempelgjennomineentivsystemer.Slike prosesserer ressurskrevende,og dersomikke
produktivitetentil universitetog høyskolerskal reduseresmådettilføresfriske midler.

HiMolde er enig i behovetfor en klarerearbeidsdelingog mersamarbeidmellom
institusjonene.Vi har likevel liten tro på atet rådgivendeorganav internasjonaleekspertervil
kunnegi vesentligebidragtil å utvikle institusjonenesprofiler og prioriteringer.

Finansieringsspstemet
Et viktig skritt påveientil en samlingi størreog merslagkraftigesektorerbeståendeav enten
størreinstitusjoner,sammenslutningerog eller nettverk,vil væreå innføreet
finansieringssystemsomstimulerertil samarbeid.Det væresegsamarbeidmellomhøyere
utdanningsinstitusjoner,og samarbeidmellomarbeids-og næringslivog høyere
utdanningsinstitusjoner.HiMolde foreslårderforat det innføresendringeri incentivsystemet
somkan virke til et bedresamarbeid,slik atnorskhøyereutdanningogsåi fremtiden,kan
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værepregetav desentralisertog geografiskatskilte enheter.

HiMolde støttervidereStjernøsforslagom en mertransparentbasisfinansiering,og utjevning
av de historiskeog uforklarligeulikhetersomeksisterermellominstitusjonenei dag.
Basisfinansieringenbøropprettholdespå dagensnivå, og en stotterforslagetom mulighetfor
å inngålangsiktigeavtalermellomKD og den enkelteinstitusjon.Ressursertil nye
insentivsystemermåi hovedsakhaserespåtilføring av friske midlerog ikke gåpåbekostning
av institusjonenesbasisfinansiering.Detervesentligbl.a. for å kunnehaen visslangsiktighet
i planleggingenav vårevirksomheter.

HiMolde vil i dennesammenhengenogsåvise til evalueringenav Kvalitetsreformensom
pekerklartpåat deter blitt mindretid til forskningetterreformen.Dettebørkompenseresfor
åsikre høgskoleneet fundamentfor ådriveforskningsbasertundervisning.

Stvrin.zsmodell-ledelse

Innstillingenleggeropp til en ny debattom ledelsesformved institusjonene.Vi kan ikkeseat
deter hensiktsmessigå nå gå inn i en ny debattom dissespørsmålenesomble grundigdrøftet
før lovendringeni 2005. Da er det langt viktigereå iverksettetiltak for åprofesjonalisereden
ledelsenmanhar valgt — gjennomalle ledd,og slik kunnevirke til etableringav fagmiljoer
utoverkritisk masse,samtåforsterkeog etablerenye samarbeidskonstellasjonerbådemed
andreutdannings-og forskningsinstitusjonerog arbeids-og næringslivet.Detkan ogsåvære
atulike institusjonervil kreveulike styringsmodellersomdetnåeråpningfor åvelge.
HiMolde erav dengrunnimot Stjernøsitt forslagom innføringav enhetligledelse,og ønsker
videreikke en ordningmedeksterntflertall i styret,menenvidereforingav dagensordning
somogsåStjernøhar somdetandrealternativet.

Nårdetgjelderforslagetom atenhetligrektor — daglig leder— selv skal væremedlemav
styretsåstusservi overdette forslaget.Deterstikk i strid meddentenkingog praksissomhar
rådeti norskforvaltning og forvaltningsrett,For daglig ledersomnødvendigvisav dengrunn
er styretssekretær,hardet ikke vært forenlig innenoffentlig sektor,åogsåværemedlemav
styreog stemmeoversine egneforslag.I et privat selskapkan det forekomme!

Institus/onenesautonomi
HiMolde tror i likhet medkomitémedlemHardatdeter vesentligat institusjonenefortsatt
bevarersin autonomi,menforeslårat KD ermedå styreutviklingengjennombrukav verktøy
somutlysningav studietilbud,brukav insentiverog inngåelseav langsiktigeavtaler.Dablir
detopp til institusjoneneselv å velgeomde har indrekvaliteterog/ellerfortrinn somgjør dem
spesieltegnettil åsøke/konkurrereom åtilby og gjennomførede studierog/ellerden
forskningsomtrengs.Langsiktighetniht til avtalerom studietilbuder viktig for å byggeopp
fagkvalitet og forskningsaktivitet.

Regionalrolle og satnfunnsrolle
HiMolde delerdetsynsomfremkommerom athøyereutdanninger en viktig faktor for
innovasjonog regionalutvikling. Dennebetydningenvil øke i årenesomkommerbåde
gjennomå kunnegi etutdanningstilbudettervideregåendeskole,menikke minstgjennomå
kunnegi et adekvattilbud om livslang læringi nærtilknytning til arbeids-og næringsliv.I
M&R i dagseren atarbeids-og næringslivettrengerhøyt kvalifisert arbeidskraftogsåmed
master-og doktorgrad.
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HiMolde serdetsomvesentligfor egendel, samtfor høyereutdanninggenerelt,og fortsatt
kunneøkebidragettil innovasjonog entreprenørskap,Fraet regionaltperspektiv,vil detvære
vesentligå knyttetetterebåndtil næringsklyngeri regionen.Egneerfaringertilsier at et
samarbeidmedarbeids-og næringslivetgir innovativeløsningernyttige for samfunnet.Det er
derforgrunntil å tro at en størreandelav slikt samarbeidvil økeinnovasjonsgradeni Norge.I
OECDrapporten“EconomicSurveys- Norway”, Volum 2007/2— January2007,trekkesdet
fremnoensærtrekkved Norgesombenevnes“TheNorwegianPuzzle”og somgår ut på
kombinasjonenav høyeog dynamiskeinntekter,men lavemåltall for innovasjon.HiMolde
tror at et tett og dynamisksamarbeidmellomnæringog høyereutdanninglokalt dernæringen
utoveser en del avforklaringen,og vi viseri densammenhengtil denmaritimeklyngapå
Møre.

Ut fra at HiMolde holderet nasjonaltog internasjonaltnivå innenforenkeltefagområdersom
for eksempellogistikk og voldsforskning,vil vi ogsåkunnebidra i bådeetnasjonaltog et
internasjonaltperspektiv.

Forskerutdanning
HiMolde støtterforslagetom en styrketforskerutdanninggjennometableringav forskerskoler
basertpå en nettverksmodell.Det erviktig atdisseforskerskoleneblir etablertpå en slik måte
atde sikrer godesynergieffekterpå tversav doktorgradsprogrammer,og at de ikke forutsetter
atdoktorgradskandidatenekun oppholdersegved de størsteinstitusjonene.Stipendiaterbør
fortsattbidratil en vesentligstyrking av forskningenved høyskoleneved at manhar
hovedtilholdsstedder. Det betyratdoktorgradskursved forskerskolenei størstmulig gradbør
organiseresi form av intensivesamlinger,og ikke i form av semesterlangekurs. Slike kurs
kan ogsåleggestil lokalisasjonerutenforde storebyeneog universitetenei samlinger.

OrdningenmedSentrefor fremragendeforskningvurderesåværeviktig for å sikre at vi har
høytkvalifisertemiljøer i landetsomer langtframme innensitt områdei et internasjonalt
perspektiv,og denneordningenbørvidereføresog videreutvikles.

Universitetsakkreditering

HiMolde støtterforslagetom endredekrav til akkrediteringav universiteterpå linje med
europeiskstandardi form av krav omett doktorgradsprograrn,stabiliteti et slikt program,
samt5000studentereller mer.

Styrkingavprofes/onswdannin~ene
HiMolde kan ut fra erfaringmedprofesjonsutdanninginnensykepleieog vernepleiebekrefte
atdeterbehovfor en fortsattstyrking av studiekvalitetenvedde kortere
profesjonsutdanningene.Det gjelderbådemht. å styrke det formellekompetansenivåethos
undervisereog vitenskapeligpersonell,samtågjennomføreen størresatsningpåkvalitet i
praksisdelenav studiene.

Erfaringenfra HiMolde er atet kompetanseløfthosdeansattevanskeliglar segkombinere
medordinærdrift/undervisning,og en får behovfor åfristille personertil egen
kompetanseutvikling.Det medføreren økonomiskufordring for institusjonenmht. å
gjennomføreundervisningen.HiMolde stotterderforforslagetom åtilføre ressursergjennom
etprogramfor kompetansehevinginnenforprofesjonsutdanningene.En styrking av
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forskningskompetansenved hoyskoleneforutsettertilforsel av flerestipendiatstillingerfor at
ansattekan gjennomføredoktorgradsutdanning.

Klinisk kompetansenhar tradisjoneltstått sterkt i utdanningene.Deter viktig åutvikle et
kurmskapssynsom sidestillerog byggerbromellomteoretiskog kliniskkunnskap.
HiMolde menervidereat dennekompetanseutviklingenmåværeforskningsbasert,men
samtidigrettetmotpraktiskeforholdav betydningfor direkteyrkesutovelsedvs, hakarakter
av anvendtforskninggjernei tett samarbeidmedarbeids-og næringsliv.HiMolde stotter
derforanerkjennelsenav atkliniske utdanningermedføreren særegenog merpraksisnær
undervisning.Ideenom å opprettesentrefor fremragendeundervisningkan væreet positivt
incentivsåfremtogsådissefortsatttar utgangspunkti forskningsbasertkunnskap.
HiMolde vil understrekebehovetfor at ogsåslikesentrebyggerpåen sterksammenheng
mellomforskningog undervisningsdvs, ogsåbaserersegpåforskningsbasertundervisning
medfor eksempelet forskningsfokusrettetmot empiriskog/eller anvendtforskning.
Pedagogisktilretteleggingog nærtsamarbeidmedarbeids-og næringslivbørviderevære
sentralekriterier.

Etter- og videreutdanninginkluderttilbud ommastergraderog doktorgraderbørkunnetilbys
medbasisi flereprofesjonsutdanningsmiljøer,mendet forutsetteren felles
kompetanseoppbyggingved institusjonenfor å sikre kontinuitetmellomgrunnutdanning,
videreutdanning,mastergradog doktorgrad.

Rammeplaner

HiMolde stotterforslagetom å fjerneeller i hvertfall reduserebruk av rammeplanertil et
minimumforutsatti likhet medStjernø,at detfastsetteskompetansekravog medsærlig fokus
på praksis-krav,for detyrkesfeltutdanningengjelder.

Ført i pennenav

PaulSteinarValle
Høyskoledirektor
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EL~rf~i~~En himmel full av Stjernø. A
o

Fusjon sa langt du ser.
En jord der omstilling gror. ~Wb.io~ Cx~’1
Kan du ønske mer? Ç~j~j~ /U~L~
Sammen skal vi leve
hver lektor og doktor.
Sm~barn av nettverket.
Ifra sør til nord.

Noen tror det ikke nytter.
Å bU et universitet.
Noen tror visst sm~miljøer
kan fikse kvalitet.
Og noen ypper mot de store,
I Bergen og NTNU.
Noen tror at de urbane
kan bo i Sogn og Bud.

En ~immel fufl av Stjernø.
Fusjon s~langt du ser.
En jord der omstilling gror.
Kan~duønske mer?
Sari~menskal vi leve
hver lektor og doktor.
Sm~barn av nettverket.
Ifra sør til nord.

Men si det til alle skoler!
Som klamrer seg til hvert sitt nes:
Vi kan spise med de store.
Om vi har en visjon med fres.

En himmel fuJi av Stjernø.
Fusjon s~langt du ser.
En jord der omstilling gror.
Kan du ønske mer?
Sammen skal vi leve
hver lektor og doktor.
Sm~barn av riettverket.
Ifra sør til nord.


