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INNSPILL FRA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND TIL ARBEIDET MED 

FRAMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN 

Politisk ledelse uttrykker høye ambisjoner for kunnskapspolitikken i Norge. Formålet med den 

varslede strukturendringen er nettopp høyere kvalitet på utdanning, forskning og kunnskapsdeling og 

sterkere og mer robuste fagmiljø. Kvalitet er vanskelig å gi en enkel definisjon på i denne 

sammenhengen, men vi har valgt å knytte det opp mot begrepene relevans, læringsutbytte, frafall, 

gjennomstrømning, faglig nivå og nytenking i dette arbeidet. 

Et samfunn som i økende grad baserer sin utvikling og økte verdiskaping på mer og økt spesialisert 

kunnskap, må naturlig nok stille seg spørsmålet om en har den rette finansiering, de rette indikatorer 

og insentiver for kvalitetsforbedring og den rette strukturen for kunnskapsutvikling for å være rustet 

for morgendagens utfordringer. Som høgskole er vi dermed blitt utfordret til å beskrive vår plass i en 

sektor med færre institusjoner. I tillegg skal vi i dette svarbrevet skissere vår ønskede strategiske 

posisjon i 2020 med våre prioriteringer av forskning og utdanningstilbud. Vi skal presisere våre 

konkrete ambisjoner og peke på våre viktigste målgrupper og partnere. 

Innledning 

Tall fra Samordna opptak viser at tre av fire ungdommer fra vår lokale region velger Vestlandet (inkl 

HSH) når de skal studere etter videregående skole. Nærmere en fjerdedel av ungdommene som 

søker høyere utdanning gjennom Samordna Opptak (SO) fra kommunene i Sunnhordland og på 

Haugalandet, velger HSH som institusjon. Vi er den enkeltinstitusjonen som har flest søkere, med 

UiB, UiS og HiB som andre store aktører avhengig av om søkerne er fra Rogaland eller Hordaland.  

Studiesammensetningen på HSH gjør at vi både har en regional rekruttering som alle universitet og 

høgskoler har, men også en nasjonal rekruttering spesielt til de unike studiene branningeniør, HMS- 

og kvalitetsingeniør, master i IKT i læring, faglærer i musikk og bachelor i nautikk for utdanning til 

sjøoffiser. HSH har også «skreddersydde» etter- og videreutdanninger for et offentlig og privat 

arbeidsliv. Dette gjør Høgskolen Stord/Haugesund til en viktig regional utdannings- og 

forskningsaktør. 

HSH utdanner profesjonskandidater som i stor grad bidrar i det lokale og regionale arbeidslivet som 

lærere med bachelor og mastergrad både innen barnehage, skole og kulturliv, som økonomer, 

sjøoffiserer og ingeniører i den petromaritime industrien og som sjukepleiere med bachelor, 



videreutdanninger og master i det offentlige og private helsevesenet. Både de som er fra regionen og 

de som kommer tilflyttende forblir i kommunene etter endt utdanning. Nær halvparten av de 

studentene som kommer utenfra regionen og som studerer innen de næringsrettede utdanningene 

ved HSH, bidrar med arbeidskraften sin i det lokale næringslivet to år etter utdanning. HSH er 

dermed som en nødvendig og vesentlig bidragsyter for velferden og verdiskapingen lokalt.  

For Høgskolen Stord/Haugesund er et landskap med færre institusjoner tjenlig dersom den nye 

strukturen ivaretar og forsterker både de akademiske behovene og nærings- og arbeidslivets behov 

både innen privat og offentlig sektor. HSH har tidligere pekt på fortrinnet Vestlandsinstitusjonene har 

gjennom nettverket UH-nett Vest med et breddeuniversitet med fokus på internasjonal forskning 

(UiB), profesjonshøgskoler med regionale ansvar (HSH, HiB, HiSF, HiVo) og et nytt universitet med 

særskilt fokus på innovasjon og entreprenørskap (UiS). Sammen med lokale (Polytec) og regionale 

institutter og nasjonale og internasjonale partnere utgjør dette samlet en sterk og komplett 

kunnskapsklynge. Samarbeidet i UH-nett Vest kan videreføres med færre og sammenslåtte 

institusjoner. Det er viktig å sikre de lokale styringsmekanismene som legger til rette for rett 

utdanning til rett tid for en vekstregion som vår. 

For å imøtekomme ønsket om et UH-landskap med færre institusjoner, anbefaler styret ved 

Høgskolen Stord/Haugesund at det startes fusjonsforhandlinger med Universitetet i Stavanger. 

 

Status 

I HSHs strategiske plan for 2012-2016 fremheves det at vi skal dyrke og synliggjøre vår egenart i og 
for forpliktende samarbeid med andre ved å: 
  
ha en åpen holdning til sammenslåing med høyere utdanningsinstitusjoner, som ledd i utviklingen av 
Vestlandet som utdanningsregion.   
 
På oppdrag fra HSH har NIFU utarbeidet en rapport om høgskolens utfordringer og valgmuligheter i 
et 10-15 års perspektiv. Rapporten forelå i 2011. Med utgangspunkt i en gjennomgang av statlig 
politikk for høyere utdanning, situasjonen for høgskolen og regionens kompetansebehov, drøfter 
rapporten fem alternativer: 1) Fusjon med Universitetet i Stavanger; 2) fusjon med Høgskolen i 
Bergen; 3) fisjon: miljøet i Haugesund blir en del av Universitetet i Stavanger, og miljøet på Stord blir 
en del av Høgskolen i Bergen; 4) Høgskolen Stord/Haugesund fortsetter som selvstendig høgskole; 5) 
fusjon med andre institusjoner i et Vestlandsuniversitet. 
 
HSH har således påbegynt prosess og sonderinger forut for Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev. 
 
 

4. september sendte HSH sitt ensides brev til departement om status i strukturarbeidet og hvilke 
endringer vi ønsket å diskutere. Brevet til Kunnskapsdepartementet omhandlet et styrket UH- Nett 
Vest bygd rundt tydelige konsortie-avtaler om utdanninger og med klare styringslinjer. Dette var i 
tråd med Høgskolestyrets diskusjoner, råd fra RSA samt innspill fra andre samarbeidspartnere.  
 
Vårt utgangspunkt er at de nasjonale målsettingene i oppdragsbrevet om et konkurransesterkt 

Norge, sammenfaller med institusjonens samarbeidspartnernes målsettinger omen konkurransesterk 

region. 

http://www.nifu.no/publications/863219/
http://ans.hsh.no/adm/strategiutval/divnotat/1-sides%20notat%20HSH.pdf


I møtet med KD og politisk ledelse i Stavanger 25.9 2014, ble det tydelig slått fast at konsortie-
modellene ikke ble akseptert, og fusjon var det eneste alternativet. 
 
Studier av internasjonale fusjoner viser at frivillige fusjoner er enklere å organisere enn tvungne. De 

lykkes også i større grad enn tvungne fordi de som oftest innebærer større medvirkning fra ansatte 

når det gjelder både planlegging og implementering. Vi startet derfor en diskusjon internt med de 

tilsatte, faglig og administrativ ledelse og studenter.  

Høgskolestyret behandlet struktursaken på styreseminaret 1. – 2. oktober. På møtet ble følgende 

alternativ diskutert:  

 fylkesalternativet med fisjon av HSH med påfølgende fusjon med HiB og UiS  

 fusjon med profesjonshøgskolene på Vestlandet (HiB, HiSF og HiVo) 

 satelittmodell med NTNU 

 oppsplitting av fagmiljø knyttet til de ulike institusjonene i UH-nett Vest   

 samlet fusjon med UiS 

Etter en grundig diskusjon gjorde styret ved HSH følgende vedtak:  

 «Høgskolen Stord/Haugesund er blitt bedt av Kunnskapsdepartementet om å gi tilbakemelding på hvilke 
strukturendringer HSH ser for seg i framtiden.  

HSH sitt viktigste mål i det fremtidige universitets- og høgskolelandskapet er å bli en del av et nytt og sterkt 
profesjonsuniversitet på Vestlandet.  

Som kjent har HSH i sin strategi vedtatt å ha en åpen holdning til sammenslåing med høyere 

utdanningsinstitusjoner, som ledd i utviklingen av Vestlandet.    

Gjennom en framtidig fusjon med en eller flere institusjoner på Vestlandet ønsker høgskolen å bygge en ny og 
solid institusjon – som skal utvikle og styrke regionen inn i framtiden, både når det gjelder utdanning, forskning, 

innovasjon og kunnskapsdeling.    

I arbeidet med å bli en del av et profesjonsuniversitet på Vestlandet, vil HSH i første omgang invitere til samtaler 
med Universitetet i Stavanger.  

Styret ber rektor starte dialog om muligheter for framtidig fusjon med Universitetet i Stavanger, med mål om å 
bygge et nytt og sterkt profesjonsuniversitet på Vestlandet» 

Høgskolen i Bergen orienterte HSH i brev av 22.10.14 om styrevedtaket gjort samme dag: 

 HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivrettet. Vårt langsiktige mål er å bli 

et profesjonsuniversitet på Vestlandet. 

  

Styret ser to alternative veier for å realisere dette: 

o      Fusjon mellom høgskoler på Vestlandet med mål om å etablere et profesjonsuniversitet, med 

HSH, HiSF og HiVo som aktuelle fusjonspartnere.  

o Fusjon mellom HiB og UiB. En slik fusjon kan også inkludere andre høgskoler i regionen 

 

Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille innspillet til KDs strukturmelding på bakgrunn 

av styrets drøftinger. 



Styret ved Universitet i Stavanger gjorde følgende vedtak den 27. oktober;  

1. Styret ser fram til drøftelser med IRIS om mer forpliktende samarbeid og vil holde departementet 

orientert om denne saken. 

2.       Styret er åpent for å drøfte fusjon med Høgskolen Stord/Haugesund, men ønsker å få bedre innsyn 

i rammevilkårene før UiS innleder eventuelle forhandlinger. 

3.       Styret slutter seg til utkast til brev til KD som er lagt fram med de endringer som kom fram i 

møtet. 

4.       Styret ber om at funksjonstiden for styret forlenges til 31. desember 2015. 

 

Studentparlamentet gjorde følgende vedtak/resolusjon på Parlamentskonferansen den 17-19. 

oktober;  

UH-sektoren er på vei inn i en fusjonsprosess som vil føre til store endringer for alle institusjoner. 

Studentparlamentet ved HSH er opptatt av at de endringer som kommer skal være til fordel for studentene, i 

form av bedre studiekvalitet, som en naturlig konsekvens av styrkede fag- og forskningsmiljøer. Vi er opptatt av 

at prosessen skal foregå uten negative konsekvenser eller store ulemper for studentene. 

Studentparlamentet er positive til Høgskolen Stord/Haugesund sitt styrevedtak SAK 37/14 Struktur i UH- 

sektoren, om å gå i dialog med Universitetet i Stavanger. 

 

Fokus må være bedre studiekvalitet gjennom styrkede fag- og forskningsmiljøer. 

 Studentparlamentet forutsetter at partene ser nytte av, og kan styrke hverandre. 

 Studentparlamentet forventer at fusjonspartene er likeverdige under og i etterkant av prosessen, 

uavhengig av resultat. 

 Studentparlamentet forventer at Høgskolen Stord/Haugesund bevarer sin rolle som samfunnsaktør og 

styrker våre studieretninger der de er geografisk plassert pr. dags dato. 

 Studentstemmen er viktig, derfor forventer Studentparlamentet at studentdemokratiet har reell 

påvirkningskraft under og i etterkant av prosessen, uavhengig av resultat. 

 

 
Fremtidige fusjonsforhandlinger 
 
En fusjonsforhandling kan innebære og løse mange problemstillinger. For HSH er det i første rekke 

problemstillinger og vilkår knyttet til styring og dimensjonering av forskning og utdanning i egen 

region som ble lagt til grunn ved sondering og samtaler. Styring og dimensjonering av utdanning i 

egen region er avgjørende for å kunne  

 styrke og videreutvikle regionen 

 tilby attraktive utdanninger på levende kampus for studenter og tilsatte ved å styrke 

utdanningene der de geografisk er plassert 

 ivareta kompetansebehov og kompetanseutvikling blant de ansatte for å sikre en god FoU-

basert utdanning, en profesjonell administrasjon og et helsefremmende arbeidsmiljø også i 

framtiden.  



UiS og HSH er geografisk nær hverandre, noe som vil forsterkes når Rogfast ferdigstilles. Det er stor 

grad av faglig likhet og faglig komplementaritet som gjør at HSH ønsker å takke ja til UiS sin invitasjon 

om å drøfte fusjon.  

De utdanningene som tilbys ved HSH (grunnskolelærer- og førskolelærerutdanning, 
sykepleierutdanning, ingeniørfag, og økonomi og administrasjon) tilbys også ved UiS, med unntak av 
maritim utdanning. Høgskolen og Universitetet kan bli del av et større utdannings- og 
forskningsmiljø, hvor det vil være mulig å skape synergieffekter basert på et enda tettere samarbeid. 
Innenfor disse fagmiljøene har vi ulike spisskompetanser som kan skape ytterligere robusthet i en 
felles institusjon.  
 
Høgskolens spisskompetanse og satsingsområder innen praktisk-estetiske fag, sikkerhet/ 
usikkerhetshåndtering, komplekse maritime operasjoner og omsorgsvitenskap kan komplettere UiS 
sine satsingsområder og motsatt.  
 
En felles institusjon vil dermed kunne legge forholdene til rette for større og bredere utdannings- og 

forskningsmiljøer, som på sikt vil kunne føre til økt kvalitet på utdannings- og 

forskningsvirksomheten. 

 
Styret ber rektor starte fusjonsdialog med UiS og avklare premisser for fusjon med våre eiere slik at 

fusjonsforhandlinger kan startes. 

 
 

En krevende demografisk utvikling 

Forskning viser at vi har en særegen posisjon som kompetanseleverandør i egen region1. Høgskolen 

viser også en økende attraktivitet (figur 1) sammenliknet med andre institusjoner på Vestlandet både 

fra Sunnhordland (figur 1) og Haugalandet (figur 2). 

  

 

Figur 1. Andelen av studentmassen fra Sunnhordland som søker høyere utdanning gjennom SO i perioden 2009-2013  

 

Figur 2. Andelen av studentmassen fra Haugalandet som søker høyere utdanning gjennom SO i perioden 2009-2013 

                                                           
1
 http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/filer-sps/arbeidsnotater/Hoegskolenes-betydning-for-regional-

rekruttering-til-naeringsrettede-profesjonsyrker og Gythfeldt, Knut;Heggen, Kåre (2013). Hva betyr høgskolene 
for rekruttering av arbeidskraft til egne regioner?. Søkelys på arbeidslivet. Vol. 30. 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/filer-sps/arbeidsnotater/Hoegskolenes-betydning-for-regional-rekruttering-til-naeringsrettede-profesjonsyrker
http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/filer-sps/arbeidsnotater/Hoegskolenes-betydning-for-regional-rekruttering-til-naeringsrettede-profesjonsyrker
https://www.hioa.no/tilsatt/karehe


 

Høgskolen kan vise til stor kandidatleveranse til arbeids- og næringsliv- både kandidater fra egen 

region og tilflyttende studenter. Tabellen under2 (Tabell 1) viser at 89,4 % av kandidatene våre som 

er fra Vestlandet, er i jobb lokalt to år etter utdannelsen. Like viktig er det at blant de kandidatene 

som kommer utenfra regionen er 47,6 % igjen som arbeidskraft to år etter utdanning. HSH er dermed 

en viktig aktør for å tiltrekke talent til det lokale næringsliv. Bare i den petromaritime næringen ble 

det i 2013 omsatt for rundt 45 milliarder NOK. 

 

Tabell 1 Arbeidssted to år etter fullførte studier ved HSH i perioden 1997-2008 

 

Regionen har stor etterspørsel etter våre profesjonskompetanser, og næringslivet har uttrykt 

manglende tilgang på kompetanse som den største utfordringen i forhold til fremtidig vekst3. 

Kommunene i regionen har positiv netto tilflytning, og framskriving ved bruk av tall fra SSB (figur 3) 

viser en krevende demografisk utvikling for regionen. 

 

                                                           
2
 http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/filer-sps/arbeidsnotater/Hoegskolenes-betydning-for-regional-

rekruttering-til-naeringsrettede-profesjonsyrker 
3
 Norges Bank, Sentralbanksjef Øystein Olsens foredrag i Haugesund Sparebank 23.5.14 

http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/filer-sps/arbeidsnotater/Hoegskolenes-betydning-for-regional-rekruttering-til-naeringsrettede-profesjonsyrker
http://www.hioa.no/Om-HiOA/SPS/filer-sps/arbeidsnotater/Hoegskolenes-betydning-for-regional-rekruttering-til-naeringsrettede-profesjonsyrker


 

Figur 3 

 

Sammen med lav andel med høyere utdanning (figur 4), må kampus Stord og kampus Haugesund 

fremdeles levere tidsriktig kompetanse til rett tid for at flere kommuner skal komme på 

landsgjennomsnittet for personer med høyere utdanning i Norge.  

 

 

 

Figur 4 Svart søyle er tall fra 2003 og rød søyle er tall fra 2013 

 

 

 



Strategisk profil 2020 

Utdanningene ved HSH er utviklingsorienterte, tilpassingsdyktige og dynamiske.  Videre er 

utdanningene kjente for å bygge nære relasjoner til arbeids- og næringsliv, herunder barnehage- og 

skolesektoren, leverandører i industri og maritim næring rettet mot offshore og deepsea, 

kommunehelsetjenester- og foretak, samt handel, finans og administrative tjenester.  

Å oppnå universitetsstatus krever langsiktig og spisset forskning og et tydelig akademisk fokus med 

internasjonal publisering som mål. Dette er viktig for ny kunnskap og det er også nødvendig for å 

sikre akademisk merittering og oppbygging av førstekompetanse. Publiseringen er viktig for å 

tilgjengelig-gjøre ny kunnskap som på denne måten i sin natur er global. Kunnskapsdelingen lokalt er 

i tillegg en oppgave det må settes et økt fokus på gjennom konferanser, kurs, dialogmøter og kortere 

populærvitenskapelig formidling.  

Sammensetningen av bedrifter i regionen er med å bestemme hvordan innovasjon foregår og hva 

UH-sektoren bør og kan bidra med. Det samme gjelder hvilken fase næringslivet er i; ny industri 

krever annen kunnskap enn kjent teknologi som flyttes fra annet sted eller moden industri som 

videreutvikles. En geografisk, sosial og kognitiv nærhet blir viktig også i forlengelsen for å bidra til 

utvikling av den erfaringsbaserte og ofte taus eller ikke nedskrevne kunnskap. Å være treffsikker i 

samhandlingen med arbeidslivet, gjelder både for offentlig og privat virksomhet, for skole, barnehage 

og helsetjenester så vel som verft, offshore- og deepsearederier, utstyrsleverandører og banker.  

For Høgskolen Stord/Haugesund er det avgjørende at vi etter strukturprosessen ikke reduserer 

bidragene våre gjennom studentoppgaver og forsknings- og utviklingsarbeid, men snarere bruker 

muligheten som ligger i en fusjon til å komplettere allerede viktig kompetanse innen praksisnær 

forskning og utvikling med et utvidet teoretisk perspektiv gjennom nasjonalt og internasjonalt 

forsknings- og forskersamarbeid. 

Det er FoU-baserte utdanninger og skreddersydde etter- og videreutdanninger som er det viktigste 

innovasjonsbidraget til egen region. Samhandlingen knyttet til bacheloroppgaver og til dels 

masteroppgaver regnes som nyttige og viktige bidrag. Det å forene de ulike logikkene som ligger til 

grunn for finansiering og meritering i høyere utdanning med arbeids- og næringslivets behov er en 

vesentlig del av problemstillingene som finansieringsutvalget må adressere.  

Utdanningsregionen Vestlandet utgjør en komplett kunnskapsklynge som samlet gir kunnskap og 

kompetanse som er viktig for erfaringsbasert- (DUI; doing, using, interaction) og akademisk basert 

(STI; science, technology, innovation) innovasjon. Dette ville øke muligheten for kunnskapsutvikling 

og verdiskaping og et felles ansvar for et kunnskapsbasert arbeidsliv på hele Vestlandet. 

En fusjon med Universitetet i Stavanger og tettere kopling mot UH-nett Vest, forskningsstiftelser, 

institutter og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere kan skape robuste og komplementære 

kunnskapsklynger. Dette forutsetter en ytterligere styrking av HSHs kobling til arbeids- og næringsliv i 

egen region ved at kampusene gis mulighet til å spisse seg mer innen utvalgte fagområder i en ny 

fusjonert og større enhet. 

Overordnet må derfor en fusjon ivareta HSHs ønskede profil i 2020 ut fra dagens visjon: Høgskolen 
Stord/Haugesund er en akademisk drivkraft for utdanning og kunnskapsutvikling på Vestlandet. 
Profilen i en fusjonert større enhet må dermed bli:  



 
HSH utdanner fremtidsrettede og innovative profesjonskandidater i samspill med regionens 
arbeidsliv. 
 

Konkrete ambisjoner innen kjerneoppgavene utdanning, forskning, 

kunnskapsdeling 

Målsetningene for det fusjonerte universitetet må forankres i en felles strategisk orientering om 

relevant virksomhet innen utdanning, forskning, kunnskapsdeling og nyskapning i Rogaland og 

Sunnhordland. Innenfor rammen av å være et breddeuniversitet, må utdanning, forskning og 

utviklingsarbeid utvikles i samspill med landsdelens arbeids- og samfunnsliv. En utvikling av 

nedslagsfeltet forutsetter en balanse mellom privat og offentlig sektor samtidig som en har et tydelig 

internasjonalt fokus og prioriterer internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid.   

HSH og UiS har store likhetstrekk i forhold til utdanningsportefølje med mange av de samme 

profesjonsutdanningene, forskningsprogram og visjon om å være innovative aktører i egen region. 

Institusjonene er faglig like og komplementære i forhold til forskning rundt sikkerhet, det maritime 

og innenfor helsefag og lærerutdanningene. I tillegg vil en fusjon være komplementær og 

overlappende i forhold til utdanningsløpet bachelor til PhD noe som øker robustheten, bredden og 

spissingen i en sammenslått institusjon. Det er allerede etablert samarbeid rundt forskerskole i 

helsefag, lærerutdanning og forskerutdanningen Grieg Research School (GRS) i musikk. 

En fusjon og en sterk kunnskapsklynge på Vestlandet kan sikre bærekraftig nærings- og 

velferdsutvikling i regionene og møte regionale forventninger om kvalitet og relevans i utdanningene. 

Sammen med viktige samarbeidspartnere, kan fagmiljøenes potensiale videreutvikles for en region 

som står for rundt 60 % av verdiskapingen i landet. 

Faglige prioriteringer  
 

Utdanningstilbudet og FoU-prosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund er et resultat av de kunnskaps-, 

kompetanse-, og ferdighetsbehov som det regionale arbeidsliv har.  og har likhetstrekk til Universitet 

i Stavangers portefølje og profil.  

Sikkerhetsingeniør-, økonomi, - ledelse og sjøoffiserutdanningene ved HSH har sitt utspring i de 

lokale og regionale petromaritime næringene. Sjukepleie-, grunnskolelærer og 

barnehagelærerutdanningene er viktige for å dekke helseforetakene og kommunene sine behov. I 

samspill med region skal våre utdanninger ha en særskilt rolle for verdiskaping og nyskaping i region.  

HSH har tre fagavdelinger med følgende fagprofiler:   

Avdeling for lærerutdanning og kulturfag: Undervisning, formidling, forskning og utvikling innen våre 

ulike lærerutdanninger skal legge særlig vekt på utvikling av faglig, kreativ og innovativ kompetanse i 

skole og barnehage. Analyse av og refleksjon over bruk av teknologi som del av undervisning og 

opplæring er et viktig fokusområde 

  

Avdeling for helsefag: Utdanning, formidling, forskning og utvikling innen helsefag 



skal særlig vektlegge omsorgsvitenskap med fokus på folkehelsearbeid, samhandling og 

personsentrert omsorg til pasienter i langtidsforløp.  

  

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag: Undervisning, formidling, forskning og utvikling, 

og regionalt utviklingsarbeid innen de tekniske, økonomiske og maritime fagområdene skal ha 

spesiell relevans for den petromaritime næringsklyngen i regionen. Vi skal ha særskilt fokus på 

teknisk sikkerhet, økonomisk og organisatorisk usikkerhetshåndtering og komplekse maritime 

operasjoner.  

  

Vi jobber kontinuerlig med representanter fra samfunns- og arbeidsliv for å utvikle studienes 

program- og relevanskvalitet, i samsvar med institusjonens strategi om å være en institusjon i og for 

Sunnhordlands- og Nord-Rogalandsregionen. 

 

Viktigste målgrupper og partnere  

Basert på HSH sin særskilte rolle og betydning for arbeids -og næringsliv i egen region, har HSH 

skissert den viktigste målgruppe til å være arbeids- og næringslivet i regionen, studentene og 

ansatte.  

Myndigheter, mediene, ulike typer organisasjoner (frivillige og bransjeorganisasjoner), 

Studentparlamentet og Studentsamskipnaden Stord/Haugesund, samt norske og internasjonale 

utdannings- og forskningsinstitusjoner er også viktige målgrupper og samarbeidspartnere. Samarbeid 

med enkeltforskere og fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt utgjør også en viktig del av vår 

målgruppe, i likhet med aktører i innovasjonssystemet.  

UH- Nett vest har vist resultater på flere områder, herunder forskningssamarbeid, samarbeid om 

forskerskoler, utdanningssamarbeid og biblioteksamarbeid, og er således et betydningsfullt nettverk. 

For å kunne tilby fleksible studier og geografisk distribuerte tilbud i hele regionen, og videreutvikle 

allerede gode samarbeid, mener HSH at en fusjon med et innovasjonsuniversitet vil styrke 

kunnskapsklyngen på Vestlandet. Målet er å videreutvikle og styrke attraktive lærings- og 

arbeidsmiljø med levende kampuser for studenter og ansatte. Studentene ved HSH er særskilt 

opptatt av å bevare kvaliteten som ligger i å være tett på medstudenter, tilsatte og praksisfelt. 

Det vil fremdeles være et stort behov for å utvikle flere nasjonale fellesløsninger for å styrke 

administrativt og faglig samarbeid mellom institusjoner. Dette gjelder også i et nytt UH-landskap med 

færre institusjoner. Det videre samarbeidet med UH-Nett vest vil derfor være av stor betydning. På 

enkelte utdanningsområder vil det være nødvendig å utrede muligheter for å tilby felles utdanninger.  

 Styret i UH- Nett vest gjorde følgende vedtak den 24.oktober; 

  
1.            UH-nett Vest skal bestå jfr. Samarbeidsavtalen, selv om det eventuelt kan bli et samarbeid med færre 

institusjoner i fremtiden 
 
2.            Arbeidet i UH-nett Vest fortsetter i tråd med Handlingsplanen for 2013-2018 

  



 

Vurdering av egne forutsetninger for å realisere strategisk profil innenfor 

gjeldende budsjettrammer 

En fusjonert institusjon vil kunne gi en mer effektiv utvikling av utdanningene, en bedre tilgang til 

mastergrader for studentene ved begge institusjonene og en effektiv arbeidsdeling internt. For HSH 

vil en fusjon kunne gi tilgang til nye forskerklynger og forskerutdanninger, et større internasjonalt 

forskernettverk og et større utviklingsapparat innen forskning. Begge institusjonene, som har den 

samme filosofi om regionutvikling og samarbeid med arbeidslivet, vil få bredere kontaktflater. I 

tillegg er UiS og HSH begge deleiere i Stavangerregionens Europakontor og har felles fagenhet for EU-

forskning. 

En komplett kunnskapsklynge med et disiplinuniversitet, et innovasjonsuniversitet, 

profesjonshøgskoler, nasjonale og internasjonale institutt og samarbeidspartnere gir muligheter for å 

utvikle ulike roller som styrker kunnskapsregionen Vestlandet. En slik rollefordeling vil kunne gi 

tydeligere institusjoner som kan forholde seg til ulike deler av arbeids- og samfunnslivets like viktige 

behov. Det er dermed ikke nødvendig å etterspørre det samme hos alle, men det er viktig å 

etterspørre forskning, utvikling, utdanning og kunnskapsdeling hos alle. Dette må gjenspeiles i 

finansieringssystemet. Ellers kan etablerte akademiske kriterier lett redusere institusjoners innsats i å 

levere kunnskapsutvikling, studenter og FoU tilpasset behovene som finnes i det regionale og lokale 

næringslivet.  

Prosess mot akkreditering fra høgskole for de nye universitetene har krevd langsiktig, spisset 

forskning og akademiske publikasjoner. En institusjon som skal støtte opp det regionale arbeidslivet 

må på sin side også levere relevant og arbeidslivsnær FoU og utdanning, samt gode etter- og 

videreutdanningsprogram som også gir nødvendig uttelling. Det er viktig at stipendiatstillinger 

knyttet til dette arbeidet prioriteres i det nye finansieringssystemet.  

Nyskaping og innovasjon måles i dag etter patenter og lisenser, mens arbeidslivet i regionen anser 

utdanning, FoU-samarbeid, studentaktive læringsformer og spisset EVU som er den viktigste faktoren 

i forhold til vår regionale rolle. Innovasjon i deler av industri og arbeidsliv er nettopp knyttet til 

kandidater med FoU-basert utdanninger og skreddersydde etter- og videreutdanninger. Å bidra til 

denne type innovasjon er derfor nært knyttet til de formelle rammer for høyere utdanning og må 

godskrives finansieringssystemet.  

I et livslangt læringsperspektiv ser vi at vi har hatt en sterk økning i antall voksne studenter. 

Studenter ved HSH har en gjennomsnittsalder på 24,5 år. Dette er noe høyere enn de andre 

institusjonene på Vestlandet, og indikerer at vi har en studentgruppe som i større grad har andre 

forpliktelser enn studier. Vi forsøker å imøtekomme dette ved å tilby fleksible utdanninger i den grad 

det lar seg gjennomføre. Deltidsutdanninger er etter dagens budsjettrammer ikke like attraktivt, men 

blir en viktig del av de nødvendige tilbudene i en kunnskapsbasert økonomi og et kunnskapsbasert 

arbeidsliv der arbeidstakere vil ønske, og ha behov for flere utdanningsløp i arbeidsperioden. 

Med vennlig hilsen 

Liv Reidun Grimstvedt    Tage Båtsvik 

Styreleder/rektor    Direktør 

Sign      Sign 


