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Høring om forvaltningsreformen
Studentenes Landsforbund (StL) viser til brev av 26.2.2008 om høring om "Forvaltningsreformen -
forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået", og ønsker å kommentere forslag til
endring i Universitets- og høgskoleloven.

Regionale forskningsfond (3.3)
Det må være en balanse mellom regional utvikling og nasjonal koordinering av forskningsfondet.
Regionale forskningsfond kan føre til smale forskningsprosjekter. I kampen om internasjonal
anerkjennelse av forskning og resultater er det nødvendig med en nasjonal styring, som kan sikre at
forskningen holder høy standard og er av en viss nytteverdi for samfunnet. I tillegg kan man risikere å
få svært like forskningsprosjekter rundt om, og svært like forskningsfokus der økonomisk vinning
innen spesielt gunstige felt vil bli prioritert.

Norsk forskning bør ta sikte på forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå, ta utgangspunkt i
nasjonale prioriteringer, tverrfaglighet og ikke minst samarbeid. StL mener derfor at forskningsfondet
fortsatt skal styres nasjonalt, men at regionale behov må tas med i vurderinger rundt fordeling av
midlene.

Oppnevning av styrerepresentanter ved statlige høgskoler (3.4)
Departementet foreslår å endre Universitets- og høgskolelovens § 9-4 (5) slik at regionene skal
oppnevne to av de eksterne representantene i høgskolestyret. StL legger til grunn at det er dagens
fylkeskommuner som eventuelt vil få ansvaret for å oppnevne to av de eksterne styremedlemmene
ved høgskolene.

StL er svært skeptisk til dette forslaget. Staten har det overordna ansvaret for norsk høgere
utdanning. Mange institusjoner har et faglig nedslagsfelt som strekker seg utenfor grensene til dagens
fylkeskommuner. Spesielt sett i lys av det regjeringsnedsette Stjernø-utvalgets kritikk av en
manglende nasjonal politikk for høgere utdanning, er forslaget om regional oppnevningsmyndighet
uheldig. StL støtter Stjernø-utvalget i at Kunnskapsdepartementet fortsatt skal oppnevne eksterne
styremedlemmer i høgskolestyrene. Høgere utdanning bør være underlagt nasjonal samordning og
styring, og dette forslaget er et skritt i feil retning.
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