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Høringsuttalelse fra OAS angående Stjernø-utvalget

Utgangspunktet for arbeidet i utvalget har vært universitetenes og høgskolenes samfunnsrolle,
og har hatt som siktemål å styrke det regionale utdanningssystemet. Økt internasjonalisering og
kvalitetssikring av undervisning og forskning er sentrale tema i utredningen. Det er også fremmet
forslag til endring av strukturen i høyere utdanning.

Utdanningsinstitusjonene har etter loven flere oppgaver utover undervisning og forskning. Et av
dem er velferdstilbudene for studentene. En nødvendig forutsetning for å utnytte den enkeltes
ressurser og bidra til gjennomstrømning er et velfungerende velferdstilbud for studentene.
Utdanningsinstitusjonene har fått det strategiske planansvaret for dette tilbudet og
samskipnadene har fått det operative ansvaret. Vi har forgjeves lett etter eksplisitte
formuleringer der studentenes velferdstilbud er omtalt. Institusjonene må klare å forene sin
økende betydning for økonomisk utvikling, velferd og miljø med sin rolle som
dannelsesinstitusjoner og sin betydning for nasjonens kulturelle og sosiale utvikling.

Det velferdstilbud som studentsamskipnaden leverer i dag, er en avgjørende del av
læringsmiljøet ved institusjonene. OAS mener derfor at det er en mangel ved Stjernøutvalgets
utredning at verken studentvelferd generelt eller studentsamskipnadenes rolle som leverandør
av velferdstjenester er omtalt i utvalgets innstilling. Velferdstilbudet har etter OAS mening stor
betydning for studentenes mulighet til å gjennomføre studiene,og studentsamskipnadene vil bli
direkte berørt av noen av utvalgets forslag.

Et eksempel på dette er utvalgets forslag om økt satsing på internasjonalisering. En forutsetning
for å lykkes med dette er at det finnes et tilstrekkelig velferdstilbud for de internasjonale
studentene. Særlig er tilgangen på boliger for disse studentene et stadig økende problem. En
fortsatt satsning på internasjonaliseringen må derfor følges av en minst like stor satsing på
velferdstilbudet generelt og studentboliger spesielt.

Et annet eksempel er fremtidig institusjonsstruktur. OAS har ikke sterke meninger om hvilken
struktur som bør velges. Nesten uansett hvilken struktur som vedtas vil diskusjonen om framtidig
samskipnadsstruktur komme som en naturlig konsekvens. Ved en sammenslåing av
utdanningsinstitusjoner som i dag er lokalisert på ulike geografiske steder, og der
velferdstilbudet i dag gis av ulike samskipnader, vil det være en naturlig konsekvens at
samskipnadene som i dag leverer velferdstjenestene, vurderer et tettere samarbeid, eventuelt
en sammenslåing.

Vi håper at Kunnskapsdepartementet i sin videre behandling av Stjernøutvalgets innstilling finner
grunn til å synliggjøre og vektlegge også studentsamskipnadenes betyding for det totalproduktet
som utdanningsinstitusjonene forventes å levere i framtiden.
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