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Norges veterinærhøgskoles høringsuttalelse til innstilling fra Stjernø-
utvalget  NOU 2008:3 Sett  under ett
Det vises til brev datert 28.01.08 hvor Stjernø-utvalgets rapport, NOU2008: 3 Sett under ett.
Ny struktur i høyere utdanning, sendes på høring med frist 1.05.08.

Ny struktur i høyere utdanning
Norges veterinærhøgskole er enig i at universitets- og høgskolestrukturen i Norge er under
press. Flere studiesteder har sviktende rekruttering, kvaliteten på utdanningstilbudene er
varierende og ulike prosesser bidrar til spredning av ressurser og fagmiljøer.
Veterinærhøgskolen er videre enig at det er behov for å vurdere tiltak som kan fremme høyere
kvalitet samtidig som hensynet til tilgjengelighet av utdanningstilbudene ivaretas.
Veterinærhøgskolen er også innforstått med at skillet mellom universiteter og høgskoler er i
ferd med å utviskes, og at det er vanskelig å gå tilbake til den arbeidsdelingen som tidligere var
mellom disse institusjonstypene.

Utvalgets hovedgrep er at institusjonsstrukturen i norsk høyere utdanning endres gjennom
sammenslåinger. Utvalget foreslår at alle de 38 statlige høyere utdanningsinstitusjonene
samles i 8-10 institusjoner etter en prosess hvor universitetene og høgskolene selv fremmer
forslag om hvilke andre institusjoner de naturlig ønsker å høre sammen med. Utvalget ser
samtidig for seg at de aller fleste studiestedene skal opprettholdes.

Norges veterinærhøgskole ser at sammenslåinger av institusjoner kan være et aktuelt tiltak og
støtter forslaget om sammenslåing gjennom frivillighet. NVH savner likevel en nærmere
analyse av mulighetene til å oppnå synergier og økt kvalitet i utdanningstilbudene for
sammenslåtte institusjoner med studiesteder på flere forskjellige geografiske steder.
Erfaringene fra høgskolereformen på 90-tallet er i så måte blandet. Utvalget burde derfor ha
vurdert spørsmålet om samlokalisering av sammenslåtte institusjoner og nedlegging av
studiesteder i større omfang.

Norges veterinærhøgskole savner også en vurdering av konsekvensene av at skillet mellom
universiteter og høgskoler er i ferd med å utviskes og av at det skal etableres store institusjoner
med ulik forskningskultur internt og ulik fordeling av ressurser til forskning.
Veterinærhøgskolen er redd for at det vil bli et internt press i disse institusjonene om å fordele
forskningsressursene jevnere. Dette vil i så fall innebære en fortsatt fragmentering av
forskningsmiljøer og risiko for svekket forskningskvalitet.
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NVH etterlyser også en reell diskusjon knyttet til behovet for å konsentrere
forskningsressursene i Norge. Det er viktig at ordningen med senter for fremragende forskning
videreføres, men spørsmålet om utvikling av noen universtiter til tyngre forskningsuniversiteter
burde ha vært vurdert.

Utvalget forutsetter at den nye institusjonsstrukturen skal omfatte alle universiteter og
høgkoler, herunder også vitenskapelige høgskoler. Norges veterinærhøgskole oppfatter det slik
at utvalget i liten grad har satt seg inn i de vitenskapelige høgskolenes situasjon og at
forslagene som fremmes først og fremst er rettet mot høgskolesektoren. Etter
Veterinærhøgskolens oppfatning bør de vitenskapelige høgskolene vurderes særskilt i den
videre prosessen.

Kriterier for akkreditering som universitet

Norges veterinærhøgskole ser at den sterke sammenkoplingen mellom etablering av
doktorgradsutdanninger og akkreditering som universitet skaper en uheldig fragmentering av
det nasjonale systemet for forskerutdanning med flere små fagmiljøer som resultat.
Veterinærhøgskolen støtter derfor forslaget om at en doktorgradsutdanning er tilstrekkelig for
akkreditering som universitet. Men det bør samtidig forutsettes at universitetene bør være av en
viss størrelse for å unngå ytterligere fragmentering av ressurser. Det bør også vurderes om
kvaliteten på doktorgradsutdanningen blir gjenstand for evaluering før godkjenning gis.

Forskerutdanning samles i forskerskoler

Norges veterinærhøgskole støtter forslaget om at all forskerutdanning i fremtiden bør gis i
forskerskoler eller tilsvarende strukturerte opplegg. Dette vil imidlertid kreve økte ressurser.

Ny ledelses-  og styringsstruktur

Norges veterinærhøgskole støtter forslaget om lovfesting av en styringsmodell med enhetlig
ledelse og ekstern styreleder. Veterinærhøgskolen kan også støtte forslaget om at rektor kan
være valgt eller ansatt, men forutsetter at begge ordninger utformes slik at både hensynet til
faglig kompetanse og legitimitet og hensynet til ledelseskompetanse blir ivaretatt. Norges
veterinærhøgskole ser også at det kan være aktuelt å gi rektor styreplass, selv om det i
prinsippet vil innebære at rektor som styremedlem skal føre tilsyn med seg selv.
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