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Høringsuttalelse til
Stjernø-utvalgets utredning,  NOU 2008:  3; Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning,
fra Lovisenberg  diakonale  høgskole (LDH)

Innledning
LDH som privat høgskole er ikke direkte berørt av forslagene til ny struktur for statlige
universiteter og høgskoler. Likevel vil endringer for statlige institusjoner påvirke også
private høgskoler, dersom en skal se sektoren "under ett". Flere steder er private høgskoler
omtalt, men likevel ikke vurdert i forhold til de konkrete forslagene.
Sektoren har felles lov, akkrediteringssystem og finansieringssystem. Foreslåtte endringer
på disse områdene vil selvsagt også berøre private høgskoler.
Våre synspunkter er i all hovedsak sammenfallende med synspunktene i Nettverket for
Private Høgskolers (NPH) høringsuttalelse. Vi viser derfor til denne for utdyping av
hovedsynspunktene.
Vi tillater oss likevel å presisere og understreke noen punkter som er særlig viktige for oss.

Visjonen og analysene
Utredningen innholder veldig interessante og relevante analyser og vurderinger som er
viktige for LDH. Analysene er treffende og det påpekes viktige utviklingstrekk som vil ha
store konsekvenser også for private høgskoler. Vi savner derfor konsekvensanalyser for disse.

Rammevilkår og finansiering
Finansieringssystemet må fortsatt være likt, og statlig eierskap må ikke føre til ulik tildeling
av strategiske komponenter. Dekomponering av basiskomponenten er viktig, men hvis det
innføres en strategisk undervisningskomponent, må denne omfatte alle som er omfattet av
aktivitetskrav. Forslagene til endringer må derfor vurderes også i dette perspektiv og dette
har utvalget selv sagt de ikke har gjort. (kap. 10, s. 114).
Påpekningen av uheldig konkurranse ved dagens finansieringssystem er viktig, og her
mener vi utvalgets forslag om flerårige avtaler med tilhørende aktivitetskrav kan være et
godt forslag. Statlig sektorstyring innebærer i dag en viss regulering av antall studieplasser.
Dette er vi inneforstått med er en konsekvens av felles finansieringssystem.
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Forskerskoler
Forslaget om å etablere egne forskerskoler støttes. Som profesjonsbasert høgskole,
ser vi behovet for styrking av forskerutdanningen. Det viktige er at også vår type
høgskole kan få delta.

Kvalitet og styringsparametre
Størrelse som kriterium for organisering er etter vår oppfatning for ensidig vurdert
av utvalget; kvalitet og fagmiljø er avhengig av flere forhold. Som liten høgskole
med ca. 800 studenter er vi likevel store på fagfeltet sykepleie, har nærhet til praksis
og eget sykehus. Kravene til kompetanseøkning og fagplangodkjenning er nådd, og
dette har skjedd selv om vi ikke er en del av en større institusjon. Kvalitet påvirkes
også av verdimessig forankring, vårt definerte samfunnsmandat og vår eiers strategi.
Utvalgets beskrivelser av situasjonen er generelt ikke helt oppdatert innenfor
sykepleieutdanningene.

Profesjonsutdanningene og institusjonsstruktur
Nettverks- og høgskolemodellen vurderes av utvalget som best egnet til å omfatte
private høgskoler og har mest fokus på profesjonsutdanninger.
Utvalgets forslag om en kombinasjon av flercampus- og prosessmodellen, vektlegger
derfor andre hensyn.
Vi mener at et helhetlig perspektiv på organiseringen burde tatt mer hensyn til private
høgskolers rolle. Ikke minst gjelder dette innenfor profesjonsutdanningene, hvor disse
spiller en så kvantitativ viktig rolle innenfor høyere utdanning.

Med vennlig hilsen
for Lovisenberg diakonale høgskole

Reidun Larsen
prorektor
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