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LengdeSend til

DetStjernø-utvalget skisserer
er åavvikledet regionalehøg-
skolesystemet.

STJERNØ-UTVALGET.Stjernø-ut-
valgethar levert sin innstilling,
NOU2008:3. «Sett under ett.Ny
struktur i høyereutdanning.»
Utvalget trekkeroppnyeper-
spektiver forhøyereutdanning
10-20år framover i tid.Allerede i
overskriftenvarslesdet store en-
dringer.DetStjernø-utvalget
skisserer, er i realitetenåavvikle
det regionalehøgskolesystemet,
slik vi kjennerdet i dag, og innfø-
re landsdeluniversiteter.

Strukturen somsprekker. Det
regionalehøgskolesystemetble i
sin tidbygget oppetter en sær-
norskmodell.Medutdanning
skullenye storeungdomskull
kvalifiseres, for å sikre sysselset-
tingogbosetning i distriktene.
Langtpåveg, har enogså lykkes.
NåkonstatererStjernø-utvalget
at dennemodellenhar slått
sprekker, og tidener inne for en
ny struktur i høyereutdanning.
Det startetmedHøgskolere-

formen, sammenslåingavhøg-
skolerogetableringavknute-
punkt.Alle skulle være best i
noe,medetnasjonalt ansvar.
Dervedendret fokus, fra regio-
naleoppgaver, til nasjonaleopp-
gaver.Tidligerevardet slik at
fastsetting avuniversiteter, var
bestemut fraoverordnedepoli-
tiskevedtak.EtterKvalitetsre-
formen fikkvi enendring.

Nye universiteter.Nåbledet slik
at alle kankalle seguniversiteter,
dersomde forvalter firedoktor-
grad-studierog seksmaster-
grad-studier.Dette førte til at
Stavanger,Ås ogAgderbleuni-
versiteter i løpet av 10år.Denes-
te somnå forventes åbli univer-
siteter, erHøgskolen iBodø,
Oppland-HedmarkogBuske-
rud-Vestfold. Stjernø-utvalget
antar atdersomenbare larut-
viklingengå singang, vil vi ha 12
universiteter i 2020.

Samtidig skjerder i utlandet
enbetydelig satsingpåuniver-
sitetene for å sikredenøkono-
miskeutvikling. I andre skandi-
naviske land, prøver enåmøte
utviklingen iEuropa. IEuropa
prøver enåmøteutviklingen i
ØstenogUSA.Stjernø-utvalget
etterlysernåenmeraktiv forsk-
ningspolitikk for å følgeden
internasjonaleutviklingen.De
mener atdettekrever enny sam-
ordningavhøyereutdanning, til
færreog større enheter. Påden
måten forlatesnoeavdeneta-
blertepolitikkomsatsingpådis-
triktene.

Strategisk styring. Styringenav
høyereutdanninger i praksis en
balansegangmellompolitiske
mål, fagligemålog forvaltning.
Dissemålene ivaretasut frapoli-
tiske føringer, regelverk,
sammensetningav styre, interne
utvalgog ledelse. I etablerings-
fasenvar sektorenpreget av ste-
kepolitiske føringer. Innføring
av intern faglig ledelseogutvalg,
førte til ennymobiliseringav
fagpersonalet.Høgskolene fikk
en sterkere fokus rettetmot fa-
get, forskning, profesjoner i ar-
beidslivet. Samtidigmistethøg-
skoleneenpolitisk forankring
mot regionen.
Stjernø-utvalgetpekerpåno-

enulempervedKvalitetsrefor-
mensomneppevar tilsiktet.
Markedsreguleringenavhøg-
skolesektoren førte til ennyen-
dringav fokus, fra langsiktig fa-
gutvikling til rekrutteringog for-
valtning. I dagensmodell erdet
vanlig at rektor er faglig ansvar-
lig somstyreleder.Direktør er
administrativ ansvarlig, sombå-

de innstiller til styret og iverk-
setter styrets vedtak. Stjernø-ut-
valget forslårnåågå tilbake til
dengamleordningen, der rektor
er en faglig ogadministrativ le-
der, og styret ledes avenekstern
representant.Hensiktener å
styrkeden strategiskeogden
faglige ledelse avhøgskolene.

Ny finansieringsmodell.Høg-
skolesektoren fikk i etablerings-
fasenengrunnfinansieringvia
måltall.Dette la grunnlaget for
en langsiktig ogenkel forvalt-
ningavhøyereutdanning.Etter
hvert somsektorenvokste, fikk
departementetproblemermedå
treffe riktigemåltall.Kvalitets-
reformen innførte så enmar-
kedsreguleringvedå sette en la-
veregrunnfinansieringog intro-
dusere en finansieringbasert på
studentproduksjon.Endring i fi-
nansiering førte til enendring i
prioritering.Kundebegrepetble
flyttet frabrukerbehov til re-
krutteringsbehov, oghøgskolene
mistetnoeavmulighetene for å
drive en langsiktig fagutvikling
basert på regionenskompetan-
sebehov.
Stjernø-utvalgetmener at en

sikringavdenøkonomiskeut-
vikling i et globaltmarked, kre-
ver enmeraktiv satsingpå forsk-
ningenndet vihar i dag, og fore-
slår enhelt ny finansieringsmo-
dell. Etterdennemodellener ca.
halvpartenav finansieringen
knyttet til forskningoghalvpar-
ten til undervisning.Hverdel er
igjendelt opp i en stor strategisk
komponent, en resultatkompo-
nentogen litenkomponentmed
basisfinansiering.
Rekkeviddenavdennemodel-

lener athøyereutdanning i langt
sterkeregradenn idag flytter fo-
kus fraundervisning til forsk-
ning.Utenenaktiv regionalmo-
bilisering, kanen slik forskyv-
ningover tidbare ivaretas av sto-

reorganisasjoner.Dettehar
sammenhengmedkostnadene
for åkunne finansiere ethøyt
kunnskapsnivåogenmoderne
infrastruktur.

8-10 regionale universiteter.
Stjernø-utvalgetpåpeker at vi
har fått ett særtuniversitetsbe-
grep. IEuropaerbegrepetuni-
versitet knyttet til de somdriver
med forskningsbasertundervis-
ning.Dettekravet ernå lovpå-
lagt i all norskhøyereutdanning.
Utvalgetmenerderfordennor-
skemodellenmåværeenover-
gangsordning. Spørsmålet erda
omenskal la allehøgskolenebli
universitetermedengang, eller
omenskal danneenny felles
struktur.
Innstillingen frautvalget er å

samleall statlighøyereutdan-
ningomkring8-10 flercampus
universiteter.Dette er enmodell
vi har sett fra reformen ihelse-
sektoren.Høgskolene forblir der
deer,men forvaltes avet felles
styre forhele landsdelen.På
Vestlandet erhøgskolene iMøre
ogRomsdal foreslått lagt til
Trøndelag, ogSognogFjordane
tilHordaland. Samtidigblir det
foreslått nedleggingav småstu-
diesteder. Stjernøpåpeker at
ingenvil gjennomføre en slik re-
formfrivillig.Han forslårderfor
atdenne reformengjennomfø-
resmed tvang, somunderHøg-
skolereformen.
Enslik samordningavhøyere

utdanningmånødvendigvis få
storekonsekvenser forhøyere
utdanningog forskning i distrik-
teneogNordvestlandet. I første
omgang forprioriteringavøko-
nomiog tilbudavhøyereutdan-
ning. Skalmanutvikle levedykti-
ge regioner,medet innovativt
næringslivderungemennesker
vil bosette seg,måutviklingen
skje i samspillmellomutdan-
ning, forskningognæring.Nord-

vestlandetbørderforutøvekon-
troll over sin egen forskningog
kompetanseutvikling i årene
framover.

Møreuniversitetet. Spørsmålet
er såomdenne regionen, nå
kjenner sinbesøkelsestid.Verts-
kommunene til høgskolenemå
nåbestemmeseg. Skal tilknytte-
dearealerbenyttes til høyereut-
danningog forskning i årene
framover, eller skal debenyttes
til andre ting.Høgskolenemå
bestemmeseg, forhvorde skal
inngå felles løsninger.
Det ernå 10år siden ideenom

Møreuniversitetet ble lansert.
Rektorenevedhøgskolene så
allerededengangen, at dagen
ville komme,davimåvelge
mellomnordog sør.Tankenvar
at etMøreuniversitet ville kunne
være tilstrekkelig robust, til å ba-
lanserepresset franordog sør.
Dette spesiell fylket, fikken

spesiell løsning i samordningen
fraHernes.Nå foreslår Stjernø
8-10universiteter, og avventer
dermedutspill fraMøreog
Romsdal.Det er tvilsomtom
dette fylket får særbehandling
engang til.Alternativet tilMø-
reuniversitet erdaen sammen-
slåingmedTrøndelag.Eventuelt
atMoldevelgernord, ogSunn-
møre velger sør.
Noenvil kanskje stille spørs-

mål ometMøreuniversitet kan
bli en tilstrekkelig robust enhet i
forhold til denutviklingenvinå
ser.Dette vil langtpåvegvære
avhengig avomvikan skape re-
gionalmobiliseringpåNord-
vestlandet.En sammenslåingav
høgskolen i fylket vil gi oss til
sammenca. 5000studenter.Den
nyemodellen tilMøreforskning,
legger forholdene til rette for en
integrasjonavMøreforskning i
Møreuniversitetet.Dette vil væ-
renødvendig for åkunneutvikle
en reell samlet forskningskapa-
sitet. I tillegg liggerder enmu-
lighet for en tettere tilknytning
til de tekniske fagskolene.
Knyttes forskningenopp til de

sterkemarineogmaritimenæ-
ringeneNordvestlandet, børder
væregrunnlag for åvidereutvi-
kle forskningen til et internasjo-
nalt nivå.

Nystruktur i høyereutdanning
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innsikt

«Alternativet tilMøreuniversitet er en
sammenslåingmed Trøndelag. Eventuelt av
høyskolene på Sunnmøre samarbeider sørover.»


