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HØRING- STJERNØUTVALGETS RAPPORT NOU NR 3:2008  
 
Vedlagt oversendes høringsuttalelse behandlet  og vedtatt 29.04.2008: 
 
Formannskapet i Trondheim kommune har behandlet Kunnskapsdepartementets høringsnotat 
(vedlegg 1) om  NOU 2008:3 ”Sett under ett. Ny struktur i høyere utdanning” og uttaler følgende:  
 
1.  Trondheim kommune deler i hovedsak utvalgets beskrivelse av utviklingstrekk og utfordringer i 
norsk høyere utdanning, men savner fokus på noen viktige områder: 

- helhetsperspektiv på utdanningsinstitusjonenes betydning for utviklingen av 
vertskapsbyene og -regionene: for vekst og verdiskaping, kulturelt, sosialt, 
fysisk, osv 

- behov for økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene, studentsamskipnad, 
offentlige myndigheter og næringslivet for å oppnå felles mål om å styrke 
universitet, høyskole, by og region 

- campusutvikling som strategisk virkemiddel i den internasjonale konkurransen  
  

Trondheim kommune støtter utvalgets forslag om at styringsdialogen mellom KD og 
utdanningsinstitusjonene tydeliggjøres når det gjelder bidrag til lokal og regional utvikling. 
Trondheim kommune støtter ikke en utvikling i retning flere og mindre universiteter.  
Universitetsbegrepet skal ha en minstestandard, og den bør heller være høyere enn dagens 
standard.  En utvanning av universitetsbegrepet fører til at forskningsmiljøet forringes og at de 
norske universitetene taper i den internasjonale konkurransen. 

 
2. Trondheim kommune mener at distriktshøgskolene er et viktig supplement i det norske 
utdanningssystemet. Det er et viktig mål å tilby grunnleggende og brede studietilbud der folk bor.  
Distriktshøgskolene skal være et supplement til universitet og høgskoler, og det er avgjørende 
viktig at man finner gode samarbeidsløsninger. 
 
3. Trondheim kommune slutter seg til forslaget om at styreleder skal være eksternt oppnevnt. 
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Trondheim kommune mener det er viktig at det legges til rette for et tilstrekkelig antall gode 
praksisplasser, og at det sikres nødvendig finansiering av disse. Vi støtter også utvalgets forslag om 
at Norges forskningsråd etablerer et program for å styrke forskningen og kunnskapsgrunnlaget om 
profesjonene. Trondheim kommune mener videre at det bør være en kontinuerlig dialog mellom 
utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet i forhold til utdanningens innhold. Vi støtter også 
forslaget om å legge inn incitamenter i høyskolenes finansieringssystem for å øke andelen 
kombinerte stillinger; dvs stillinger som både er i praksisfeltet  og i utdanningen. 
 
5.Trondheim kommune støtter forslaget om å øke innslaget av reelt strategiske midler i 
finansieringssystemet som stimulerer til økt samarbeid med regionalt og lokalt nærings- og 
arbeidsliv. Trondheim kommune deler utvalgets bekymring over at distriktspolitikken dominerer 
innovasjonspolitikken, og vil understreke at finansieringsmidler og regionale forskningsfond som 
skal stimulere til innovasjon og utvikling må baseres på reelle behov og muligheter og ikke pga 
distriktspolitiske hensyn. Vi støtter forslaget om å utvikle indikatorer som på en mer systematisk 
måte kan måle og evaluere institusjonenes virksomhet rettet mot det omkringliggende samfunns- og 
arbeidsliv. Videre støtter Trondheim kommune forslagene om å etablere Senter for fremragende 
undervisning og nærings-PhD.  
 
6.Trondheim kommune deler utvalgets oppfatning av at internasjonalisering er et viktig virkemiddel 
for høyere kvalitet i utdanningen, men vil samtidig etterlyse grundige konsekvensanalyser av økt 
internasjonalisering. 
 
7. Trondheim kommune støtter utvalgets anbefaling om å sette forskningsfokus på hvordan høyere 
utdanningsinstitusjoner og høyere utdanning bidrar til samfunns-, kultur- og næringsutvikling. Et 
slikt fokus bør i tillegg til det nasjonale nivå, også fokusere på deres bidrag til vertsbyen og -
regionens utvikling. 
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