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Stjernøutvalget – ny struktur i høyere utdanning. Høringsuttalelse.

I sitt møte den 06.05.08, sak 021/08 – vedtok regionrådet for Kongsbergregionen følgende uttalelse:

Det vises til Stjernøutvalgets utredning, NOU – 2008:3 Sett under ett – ny struktur i høyere utdanning, 
som ble sendt ut på høring fra Kunnskapsdepartementet den 29.januar. Høringsfristen på denne 
høringen er 1.mai. Videre vises det til diskusjonsmøte i regi av Høgskolen i Buskerud på Papirbredden 
i Drammen den 6.mars der Kongsbergregionen var representert.

Kommunene er ikke formelt høringsinstanser i denne høringen, annet enn gjennom KS. 
Kongsbergregionen ønsker allikevel å kommentere noen forhold som regionen er spesielt opptatt av.

Utredningen skisserer 4 ulike modeller som grunnlag for en strukturell diskusjon, uten at utvalget 
foreslår noen av modellene fremfor noen annen. Alle modellene motvirker, i følge utredningen, 
fragmentering av fag- og forskningsmiljø. Kongsbergregionen tar ikke stilling til noen av de fire 
modellene i denne uttalelsen, men velger å peke på noen momenter som etter regionens oppfatning bør 
være med i en strukturdebatt.

Grunnlaget for Stjernøutvalgets utredning er Soria Moria erklæringens målsetting om å styrke høyere 
utdanning.

Samfunnsoppdraget
I utvalgets mandat pekes det på høyere utdanning sitt samfunnsoppdrag som handler om å utdanne og 
kvalifisere kandidater til sentrale yrker innenfor velferdssamfunnet. Samtidig handler det om 
kunnskapsutvikling innenfor forskning for å bidra til innovasjon og verdiskapning i næringslivet. Her 
pekes det spesielt på områder som naturvitenskap og teknologi.

Kongsbergregionen er preget av et høyteknologisk næringsliv som i dag har et godt samarbeid med 
høgskolen i Buskerud, spesielt i selve Kongsbergområdet. Næringslivet og industrien er preget av en 
høy andel av ingeniører og har et sterkt behov for stadig å rekruttere flere med denne bakgrunnen. 
Kongsbergregionen ønsker i den forbindelse å fremheve verdien av nærheten til et kvalitativt høyt 
utdannings- og forskningsmiljø. Både for rekrutteringen til næringslivet men ikke minst for den 
kunnskapsutviklingen som næringsliv og utdannings- og forskningsinstitusjonen kan få til gjennom 
aktiv samhandling – en kunnskapsutvikling som danner grunnlaget for et innovativt næringsliv som 
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står for viktig verdiskapning både regionalt og nasjonalt. 

Etter Kongsbergregionens oppfatning er det naturlig at profesjonsutdanninger innen det teknologiske 
området er lokalisert i nærhet til de industrielle og teknologiske tyngdepunktene i landet, I denne 
sammenhengen er det naturlig å peke på et tilbud som masterprogrammet i system-engineering som er 
en tung satsing der både høgskole og næringsliv er involvert. Utviklingen av relevante masterprogram 
og utdanning på doktorgradsnivå er viktige faktorer sammen med et offensivt næringsliv for 
videreutviklingen av et fremtidig teknologimiljø i verdensklassen i Kongsberg og i 
Kongsbergregionen.

Etter Kongsbergregionens oppfatning er nærheten til institusjoner for høyere utdanning et viktig 
anliggende også for kommunene og offentlig sektor i regionen som arbeidsgivere og 
kunnskapsutviklere innenfor profesjoner og fagområder, som i følge utredningen, er knyttet til nær 
halvparten av universitetenes og høgskolenes virksomheter. Volummessig tenker en her først og fremst 
på profesjonsutdanninger som sykepleiere og lærere/førskolelærere. Dette er yrker som står overfor 
store utfordringer i forhold til rekruttering. Utfordringer som man har størst mulighet til å håndtere i 
samhandling mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv så lokalt som mulig.

Også innenfor disse profesjonene og fagområdene vil man, etter Kongsbergregionens oppfatning, 
profitere sterkt på aktiv samhandling mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner når det gjelder 
kunnskapsutvikling. Kongsbergregionen vil derfor peke spesielt på utvalgets vurdering av forholdet 
mellom undervisning og forskning, der en vurderer begge disse oppgavene som sidestilte oppgaver 
både for høgskolene og for universitetene. Sett fra et lokalt perspektiv vil man hevde at tett kobling 
mellom praksisfelt, forskning og profesjonsutdanning gir kvalitativt bedre kompetanse enn om 
forskningen er praksisfjern og fraværende lokalt. 

Distriktspolitiske hensyn
Som en region som består av både sentrale bykommuner og små distriktskommuner ønsker man også å 
peke på distriktspolitiske hensyn som arbeidsplasser i rimelig nærhet til distriktene. For distriktene er 
det viktig å kunne tilby arbeidsplasser for personer med ulik bakgrunn. Samtidig som Norges 
befolkning blir stadig mer velutdannet, er det stor mangel på arbeidsplasser i distriktene for personer 
med høy kompetanse. Dette er en utfordring som Kongsbergregionen ønsker å forholde seg offensiv til 
og der utdanningsinstitusjonene i regionen er ønsket som medspillere.

Kongsbergregionen er en innovativ region sett i forhold til å tilrettelegge for viktig infrastruktur som 
høyhastighetsnett ut til alle kommuner og innbyggere. Sett i forhold til de 
muligheter godt utbygd infrastruktur og lokal tilrettelegging som for eksempel lokale 
kontorarbeidsplasser til utlån gir for fleksibilitet for arbeidstakere, er det etter Kongsbergregionens 
oppfatning ikke store motsetninger mellom ønske om større og sterkere fagmiljøer og ønske om 
arbeidsplasser for innbyggere i distriktskommunene. Her dreier det seg om samhandling og 
lokale/regionale perspektiv for å finne gode, innovative løsninger. For å få til dette er det en 
forutsetning at ikke samtalepartnerne til kommunene er for langt unna, verken fysisk eller mentalt.

For
Kongsbergregionen 07.05.08

Jan Erik Innvær
regional koordinator

jan-erik.innvar@kongsberg.kommune.no
tlf: 32 86 63 27
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