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Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning
ONF takker for muligheten til å komme med innspill til revisjonen av Langtidsplan for
forskning og høyere utdanning. ONF vil kommentere et perspektiv vi mener mangler i planen
og bør inkluderes i den reviderte langtidsplanen.
Planen peker på viktige samfunnsutfordringer som Norge vil møte i framtiden og vektlegger
forskning og høyere utdanning for å løse disse utfordringene. ONF har forståelse for at
planen rettes mot høyskoler og universitet og deres forskningsvirksomhet, men etterlyser et
helhetlig blikk på utdanningssystemet. Det påfallende at forholdet mellom høyskoler og
universiteter og fagskoler ikke kommenteres. Fagskoler spiller en viktig rolle for å forsyne
arbeids- og næringsliv med rett kompetanse som bidrar til å løse samfunnsutfordringer.
Fagskoler, høyskoler og universitet har ulike samfunnsoppdrag og ulike roller å spille for å
løse de samme samfunnsutfordringene. ONF mener det er nødvendig å kommentere
hvordan de ulike samfunnsoppdragene står i forhold til hverandre og plassere
langtidsplanen i sammenheng med de mest nærliggende delene av utdanningssystemet.
Langtidsplanen for høyere utdanning og forskning må kunne ses i sammenheng med planer
for høyere yrkesfaglig utdanning på fagskoler. Det er ikke mulig i dag. Verken med tanke på
hvilket ansvar ulike institusjoner har for å løse utfordringer eller dimensjonering av
utdanninger og studentantall ut fra etterspørsel i arbeids- og næringsliv. I Meld St. 9 (20162017) Fagfolk for fremtiden understrekes ambisjoner om å få flere til å velge utdanning på
fagskole og å utvikle fagskolesektoren. Planer for opptrapping i tilskudd til høyskoler og
universitet må stå i forhold til opptrappingen på tilskudd til fagskolene. ONF ber om at det
perspektivet inkluderes i revisjonen, og ser fram til en langtidsplan som reflekterer rundt
hvordan hele det høyere utdanningssystemet skal møte utfordringene i samfunnet.
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