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UTTALELSE: SETT UNDER ETT -- NY STRUKTUR IHØYERE UTDANNING (STJERNØ-UTVALGET).

c ,ioli#.isk d{:}kr3er tr (bl.a. Soria-Moria-erklæringen og regjeringens ncrrdområdestrategi) er
det fei fhe,;e.t at no;°doz,3rådene er regjeringens viktigste, strategiske satsingsområde. Regjeringen har
jttait at znr-as'saØ er selve navet i nordorrrrådestrategien. Målet er at Norge skal være helt i front når det

sutvalget  har i møte 28. - 29. mai drøftet innstillingen og enstemmig vedtatt felles merknader til

=rn:spunkter som hele landsdelen står bak.
(t politisk samarbeidsorgan for de fire nordligste fylkene er det av betydning at det også

n er deretter sendt ut på en bred høring. Landsdelsutvalget var ikke en av høringsinstansene,
itvalget" leve.rte sin innstilling til Kun.nskapsdeparternentet i januar 2008 (IVØU 2008:3) og

>re, strategisk satsing pa kompetanseutvikling og høyere utdanning i nord.
av  kunnskap om, for og i nordområdene. Landsdelsutvalget ser et klart behov for en

noen av forslagene i innstillingen (LU-sak 18/2008). Vedtaket vedlegges i sin helhet.  Vi ber med dette om
at det  legges vekt på Landsdelsutvalgets synspunkter i den videre prosessen for å utvikle en ny struktur for
boyere utdanning i Norge.
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Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag

Sak  Seti ett 4tr-tiktli,r= i zt

ErzsterrtrrttvedtØk:

ØdeLsutualget ider til  noen av forslagene -utvalg,
(N00'2008.,3):

Landsdelsutvalget  ser ~ positivt pd at ne£"gn viIi~e  tiltak for d styrke det
regionale universitets- og høyskrrl~sterrnet og knytte utviklingen av norsk høyere utdanning
rtcet7nere til s,anfwnnets behov.

1'nstitus -~~r
Lar;Pdsdel'SutØlget ser svært  positivt pd at det tas sikte pd  en  bedre samhandling mellom
institusjonene som har ansvar for høyere utdanning. Dette  md bygge pd en strategisk utvikling
av den enkelte irn~jvrn som bygger pd institt.c, jonens faglige styrke og potemiale for

xasjotslt,  faglig nivd og samtidig økt bidrag til lokal og regional  utvikling. Kunnskap er
*kr og trtdr,rnrtingsittstih~ bidrar fil regional t~pg  i'sin+s a.tnrådir. Ved

en  eventuell reduksjon av antall studiesteder md dette bygge pd  regionale pnoriteringer. En
rreli` omorganisering md bidra tg d styrke befolkningens tilgang til  studietilbud i  samsvar

dent enes ønsker og rØØnerts behov. Det md legges fil`ret`ie for at Samisk Høg~ syri
kunne utvikle seg til en vitenskapelig hø~le  og pd sikt  et in#errra,r,Øa1t universitet basert:pd
en rætwksnrodell med instrtus,joner også i andre land

S rin ledelse..... ........ .. ........ .. ..... ................
Det er svært viktig at styrenes sammensetning er i samsvar med r'n~jortenes  re~te rolle
og en utvikling som er nært knyttet til de regionale behovene for raa~s: og samfitmliv: Dette
inneltØrerrrt regionale politikere og representanterfvrnceØslivet sru'i`1'ra plass i styrene.
I"r;ung  av enhetlig ledelse er en styrke for institrq~. Det md fortsatt være opp tiil'st;gret
om ledere tilsettes eller velges, wen det md stilles de samme krav bdde med ltensyrt til faglig
k~anse og krav til kvalifikasjoner som knyttes til en 1eårstillirc,g.

Ak rediten .
Nåværende krav tit d bli akkreditert som universitet bør videreføres. En ny ordning med en
doktorgrad og minst 5#00 studenter arri i tilfelle være et alternativ. Landsdelsutvalget støtter
~lgets  forutsetninger  om at nåværende faglige krav sud opprettholde& Det md fortsatt være
mulig d utvikle høyt spesialiserte høyskoler til vitenskapelige ~t~  r, selv om de ik
oppfyller kravene til et fullverdig universitet. Det bør ikke være et mdl at alle institeneFår
samme  krav til forskerkompetanse gjennom en felles universitets rukt`ur, selv om det fortsatt
bør stilles krav til forsknirtgsbasert undervisning. For enkelt fagomrdder, særlig knyttet til
pol, j€tnsutdanningerr, vil det være mer Ters smessig å utvikle disse strategisk gjennom en
organisering som selvstendige høyskoler.



Ens rket forskerutdannin .
Forskerutdanningen må styrkes gjennom strategiske bevilgninger og intern omorganisering,
gjerne gjennom forskerskoler, men ikke med nye krav ut over det som er beskrevet i forskrifter
fra departementet og NOKUT.

Finansierin o dimens'onerin .
Landsdelsutvalget støtter utvalgets forslag om en økning av den strategiske komponenten i
finansieringen av forskning som da md knyttes til en forutsetning om økt samarbeid med
næringsliv og lokalsamfunn.  En tilsvarende komponent bør også legges til grunn for
finansiering av undervisningen slik  utvalget også foreslår. Dette innbærer at hele
finansieringssystemet dreies over fra historiske/resultatbaserte kriterier til strategiske satsinger.

Re Tonal be dnin .
Det må være et mål d utvikle sterke faginstitusjoner med klar fagprofil som også skal være
kunnskapsbase for institusjoner med andre strategiske mål. Strategiske bevilgninger må bidra
til å utvikle institusjonenes egenart i samsvar med regionens behov og samtidig stimulere tal
tettere samarbeid mellom institusjonene for d oppnå en optimal utnyttelse av de samlede
ressursene.

Nordområdestrate ier.
Kunnskapsutvikling er beskrevet som navet i nordområdestrategien.  Dette må få en sentral rolle
når utvalgets forslag skal vurderes.  Kompetansemiljøene i nord må være grunnlaget for de
strategiske satsangene som skal gi nordområdene den riktige kompetansen for å utvikle et
fremtidsrettet næringsliv og sterke lokalsamfunn.
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