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Høringsuttalelse til Stjernøutvalgets utredning (NOU 2008:3) fra Høgskolen i 
Staffeldtsgate 
 
Det vises til Departementets høringsbrev av 28. januar 2008. Høgskolen i Staffeldtsgate 
takker for anledningen til å uttale seg om Stjernøutvalgets utredning (NOU 2008:3 ”Sett under 
ett”). 
 
Innledning 
Høgskolen i Staffeldtsgate er medlem i Nettverk for Private Høyskoler (NPH), og står derfor 
bak den høringsuttalelsen som NPH har levert, datert 12. april 2008. Det vises til denne. 
Følgende høringsuttalelse supplerer NPHs uttalelse for å synliggjøre noen av de refleksjoner 
en institusjon som Høgskolen i Staffeldtsgate spesielt gjør seg på bakgrunn av Stjernø-
utvalgets utredning. 
 
Sett under ett? 
Høgskolen i Staffeldtsgate finner det bemerkelsesverdig at en utredning om norsk høyere 
utdanning sett under ett, i så liten grad berører den private høyere utdanningssektor. Etter 
innføringen av kvalitetsreformen, med felles lov for statlige og private høyskoler og felles 
finansieringssystem, fremstår dette som en svakhet ved utredningen, som skaper usikkerhet og 
mange spørsmål. 
 
Som liten privat høyskole spør vi oss hvilke konsekvenser Stjernøutvalgets vektlegging av 
kvantitet vil få? Hva vil forslagene om ny struktur med universitet som eneste 
institusjonskategori bety for små private høyskoler som i dag har en lovfestet rett til å søke 
om akkreditering på pedagogisk eller religiøst grunnlag? Disse skolene representerer et 
mangfold og en kvalitet som norsk høyere utdanning kan være stolt av, men synes ikke 
engang samlet å kunne oppnå det antallet studenter som utredningen foreslår som 
retningsgivende for aktuelle enheter. 
 
Mangfold og egenart 
Høgskolen i Staffeldtsgate mener det er viktig å beholde det mangfold og den diversitet som 
den private høyere utdanningssektor representerer i helheten. Dette er ikke minst viktig fordi 
flere av de utdanninger denne sektor tilbyr har sin styrke i at de også tilbys nettopp i mindre 
studiemiljøer. Høgskolen i Staffeldtsgate tilbyr for eksempel en utøvende musikkutdanning 
som krever nær oppfølging på individuelt- og ensemblenivå, og har en egenart som liten 
institusjon som tydelig tiltaler studentene. Institusjonens størrelse gir både fleksibilitet og 



effektivitet, og gir en unik mulighet for dialog med studentene som er viktig i 
kvalitetssikringen.  
 
Samtidig ser vi verdien i forslaget om å bygge faglige nettverk og utvikle 
samarbeidsmodeller, som kan omfatte både statlige og private institusjoner. Dette arbeides det 
med allerede i dag, men kan med fordel utvikles videre. 
 
Solide utdanninger på bachelor-nivå 
Vi mener mindretallets uttalelse om samfunnets behov for ”praktisk orienterte 
profesjonsutdanninger på bachelor-nivå” er riktig, og at ”høyskolene har en særskilt oppgave 
som leverandør av disse” (vår utheving). Nettopp i denne sammenheng mener vi det er 
viktigere å fokusere på soliditet og kvalitet i undervisningen på lavere grad, enn kvantitet, og 
at man ikke må tvinges til å gå på akkord med dette. God kvalitet kan ikke nødvendigvis 
måles på antall studenter, og gode fagmiljøer kan ikke alene måles på størrelse. Gode 
studiemiljøer og institusjoners fokus på behovene der utdanningene skal brukes bør være 
anerkjente kriterier for både finansiell og politisk støtte. 
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