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Merknader til Stjernøutvalget
 
Regionrådet for Sør-Østerdal avholdt møte torsdag 24.01.08. På dette møtet ble blant annet Stjernøutvalgets 
utredning tatt opp til debatt. Vedlagt følger regionrådets uttalelse.
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Stjernø-utvalget og høgskolen på Rena 
 
Stjernø-utvalget har utredet ”tiltak for å sikre at strukturen av universiteter og høyskoler bidrar til å 
møte samfunnets behov og sikre en god ressursutnyttelse”. 
I en del av utredningen behandler utvalget problemstillinger knyttet til ”små studiesteder”. Utvalget 
mener at det bør vurderes om små studiesteder bør videreføres og trekker fram blant annet 
Høgskolen i Hedmark sin avdeling på Rena som eksempel. Begrunnelsen er at: ”Studiestedet har 
svært mange studenter på desentraliserte studietilbud, søkningen er sviktende og det er mange tilbud 
med få studenter. Avstanden til Elverum er kort, og tilbudet bør kunne gis med basis i høgskolens 
øvrige studiesteder”.  Utvalgets bruk av Rena og noen andre studiesteder som eksempel på 
avdelinger som bør legges ned har ført til stor oppmerksomhet i media over hele landet og skadet 
disse høgskolene med hensyn til rekruttering av studenter og medarbeidere. Utvalget baserer seg på 
tall fra det ene driftsåret 2005. 
 
Høgskolen på Rena har mer enn 2000 registrerte studenter. Nesten halvparten av disse studentene er 
finansiert over statsbudsjettet og avdelingen har i dag vel 100 flere studenter enn måltallet, som er 
737. Mer enn halvparten av studentene er deltidsstudenter som er finansiert ved at høgskolen selger 
undervisning til offentlige og private virksomheter. Dette er altså oppdragsundervisning som 
Høgskolen konkurrerer med andre institusjoner om. Den største enkeltkontrakten er verdt 20 millioner 
kroner og er inngått med skattetaten. Forsvaret er en annen meget viktig kunde for høgskolen på 
Rena og har kjøpt deltidsundervisning for 3000 ansatte over en periode på fem år. Denne 
undervisningen foregår over hele landet og gir årlig 10-15 millioner kroner til drift av høgskolen. 
Avdelingen på Rena er derfor en av landets mest effektive og konkurransedyktige aktører i dette 
markedet. Disse inntektene styrker kjernevirksomheten faglig og økonomisk. I Stjernø-utvalgets 
utredning blir dette brukt som et argument for at avdelingen bør flyttes fra Rena. Det heter i 
utredningen at ”Jo større denne andelen er, desto mindre viktig framstår aktiviteten knyttet til selve 
studiestedet, relativt sett.”  
 
En av høgskolenes viktigste oppgaver er å tilby etter- og videreutdanningsmuligheter for voksne 
studenter som ikke kan forlate familie eller arbeid for å studere på heltid langt hjemmefra. Stjernø-
utvalget foreslår å legge ned den avdelingen som har kommet lengst i å utvikle slike tilbud blant annet 
fordi den har mange voksne studenter og et desentralisert studietilbud. Utvalget går inn for en 
omfattende sentralisering og nedleggelse av høgskoleavdelinger og bruker uholdbare argumenter for 
å begrunne et slikt standpunkt.  
 
Høgskolen på Rena er også viktig for utvikling av regionens næringsliv. Studietilbudene her er nesten 
de eneste i Hedmark som retter seg mot næringslivets behov for kompetanse. Avdelingen er også 
viktig for regionens satsning på utvikling av et framtidig nasjonalt kompetansesenter for bioenergi. 
Dette illustrerer hvordan ”små studiesteder” i distriktene kan være meget viktige virkemidler for å 
opprettholde bosetting og drive næringsutvikling i utkantene i Norge. Regjering og storting må styrke 
slike studiesteder, ikke avvikle dem. 
 
Høgskolen på Rena har gjennom de siste årene utviklet et omfattende samarbeid med forsvaret. Det 
henger sammen med at Høgskolen og Rena Leir er hjørnesteinsbedrifter i Åmot og i Sør-Østerdalen. 
Dette samarbeidet har blant annet ledet til utvikling av nye og unike studietilbud både rettet mot 
forsvaret og mot det sivile samfunnet. Samarbeidet er også viktig for bosetting og næringsutvikling i 
regionen og fylket i fremtiden. De ansatte i forsvaret og deres familier får gjennom dette studiestedet 
viktige utdanningsmuligheter og arbeidsmuligheter, samtidig som de utfører meget krevende 
internasjonal tjeneste for Norge. Utfordringen er derfor å utvikle dette samarbeidet mellom høgskolen 
og forsvaret til å bli enda mer omfattende og viktigere. I forbindelse med regjeringens arbeid med en 
ny langtidsplan for forsvaret vil regionrådet derfor be om at det blir lokalisert ytterligere 
utdanningstilbud innenfor forsvaret til Rena og at Høgskolens og forsvarets samarbeid forsterkes 
gjennom etablering av varige samarbeidsordninger.  
 
Det er også viktig å påpeke at det politiske arbeidet i regionen med å utvikle et Universitet i Innlandet 
har som grunnlag at dette skal være et nettverksuniversitet. Grunnlaget er høgskolestedene som 
finnes i dag. Blant annet har kommunenes og fylkeskommunenes vilje til å bidra til et kompetansefond 
dette som utgangspunkt. 
 
Vedtatt av Regionrådet for Sør-Østerdal 24/1-2008 
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