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Høringsuttalelse til Forvaltningsreformen fra Høgskolen i Akershus

Vi viser til  Kommunal- og regionaldepartementets høringsbrev av 26.2.2008 angående
konkretisering av de oppgavene som var varslet i St. meld. nr. 12 (2006-2007)  Regionale
fortrinn -- regional framtid  og  Stortingets behandling av denne,  jf. Inst.  S. nr. 166 (2006-
2007).

Høgskolen i Akershus vil kommentere to av høringsutkastets forslag,  underkapitlene 3.3
Regionale forskningsfond  og 3.4  Oppnevning av styrerepresentanter ved statlige høgskoler.

Regionale forskningsfond (3.3)
Forskningsrådet har etter vår oppfatning funnet en god balanse mellom hensynet til regional
utvikling og behovet for nasjonal kvalitetssikring og koordinering av fondsmidlene.
Ordningen bør videreføres og evalueres etter noen år.

I evalueringer av norsk forskning pekes det på at mange små miljøer skaper fragmentert
forskningsinnsats. Stjernø-utvalget kommer også fram til samme konklusjon i sine analyser.
De regionale forskningsfondene får en stor utfordring når de skal fremme kvalitet i forskning
gjennom konsentrasjon, og samtidig bygge opp flere konkurrerende forskningsmiljøer i
samme region. Norsk forskning må ha sitt tyngdepunkt i nasjonale satsninger på høyt
internasjonalt nivå, og da er det av avgjørende betydning at denne satsningen gjøres til
nasjonal konkurranse og samarbeid, for å sikre at fondene bidrar til regional utvikling basert
på den beste forskningen. Forskningsrådet må slik vi ser det, fortsatt ivareta denne nasjonale
oppgaven.

Norske utdannings- og forskningsinstitusjoner må konkurrere om små forskningsmidler.
Dette fører blant annet til at gode prosjekter ikke oppnår finansiering på grunn av begrensede
midler. Hovedproblemet er først og fremst mangel på penger til å finansiere gode prosjekter,
ikke dårlig kvalitet på de prosjektene som ikke når opp. For å få til et løft for norsk
forskning, må det tilføres friske midler. Vi ønsker oss derfor at de nye regionale
forskningsfondene ikke skal finansieres med midler som allerede er tilført norsk forskning.
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Oppnevning av styrerepresentanter ved statlige høyskoler (3.4)
I høringsutkastet til forvaltningsreform foreslår Kommunal- og regionaldepartementet at to
av de eksterne styrerepresentantene ved de statlige høgskolene skal oppnevnes av de
framtidige regionene. Dette ser vi som en oppfølging av hva flertallet i Stortingets
kommunal- og forvaltningskomite uttalte ved behandlingen av St. meld. nr. 12 (2006-2007)
Regionale fortrinn - regional framtid. Vår tilrådning er at Kunnskapsdepartementet også i
framtida skal oppnevne de eksterne styremedlemmene ved de statlige høgskolene. Samtidig
som høgskolene er regionale utviklingsaktører, har de et nedslagsfelt for sin virksomhet som
strekker seg utover grensene til dagens fylkeskommuner og som forutsetter at høyere
utdanning og forskning bør være underlagt nasjonal koordinering og styring.

Høgskolen i Akershus ser det som svært uheldig dersom styringsordningen for høgskolene
endres så kort tid etter at ny styringsmodellen ble innført.  Dagens modell bør få virke og
evalueres før man foretar eventuelle endringer.  Høgskolen er enig med Stjernø-innstillingen
(NOU 2008:3  Sett under ett), der det anbefales at eksterne styremedlemmer skal oppnevnes
av Kunnskapsdepartementet.

Med vennlig hilsen

Jan Grund  Ø,.,
7
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