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Høringsuttalelse
Innledning
Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å takke for muligheten til å vurdere Lie-utvalgets
analyser og anbefalinger vedrørende særfinansiering av utsatte humaniorafag.
NSO er opptatt av at fagmiljøene skal være sterke nok til å drive vitenskapelig arbeid og
utdanning på høyt nivå. Institusjonene må også ha en faglig sammensetning som muliggjør
og stimulerer til god integrasjon mellom forskningsaktivitet og utdanningstilbud.
I høringen i forbindelse med stortingsmeldingen om humaniora tok NSO til orde for økt
arbeidsdeling og konsentrasjon i humaniora.1 Dette vil styrke små og fragmenterte fagmiljø
for blant annet å gi bedre forutsetninger for høy kvalitet på forskning og utdanning. NSO
mener at fagmiljøene i dialog med Kunnskapsdepartementet (KD) må se på hvilke fag
innenfor humaniora det er viktig å opprettholde og videreutvikle, og videre at KD bør tildele
enkelte institusjoner nasjonalt ansvar for disse fagene. Faglige begrunnelser skal gis for å
tildele en institusjon nasjonalt ansvar, og det skal gis øremerkede økonomiske midler som
gjør det mulig å sørge for høy kvalitet, sterke fagmiljø og rekruttering til
studieprogrammene. NSO mener at nasjonalt ansvar skal bli en formel tittel for å sikre at
utdanning, forskning og formidling innenfor de enkelte fagområdene blir spissa.
Vurdering av Lie-utvalgets analyser og anbefalinger
Lie-utvalgets rapport byr på en grundig gjennomgang av humanistiske fagmiljø ved
institusjonene samt en detaljert oversikt over hvilke studieprogram som finnes og hvilke
institusjoner som tilbyr disse i dag. Ekspertutvalget gir en klar definisjon av «utsatte fag» og
kommer med et tydelig formulert forslag til finansieringsordning. Rapporten er et nyttig
bidrag i diskusjonen om hvordan bevaring av små fagområder og studieprogram helst bør
skje.
NSO er imidlertid kritisk til visse deler av analysene og anbefalingene fra utvalget. Det
første gjelder den snevre definisjonen av utsatte fag, der konklusjonen i rapporten er at
ingen humaniorafag i dag kan betegnes som utsatt. Dette er ikke det inntrykket NSO har av
situasjonsbeskrivelsen i stortingsmeldingen om Humaniora. I tillegg stiller NSO spørsmål
ved konsekvensene av en eventuell varslet nedleggelse. Hvis et fagmiljø av en såpass stor
størrelse at det har masterprogram og minst fire stillinger skal legges ned vil det skape stor
uro som neppe er lett å reversere med en eventuell beredskapsløsning.
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Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora:

https://student.no/content/uploads/2014/05/H%C3%B8ringssvar-Stortingsmelding-om-humaniora2016.pdf
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Norsk studentorganisasjon
NSO er også kritisk til premisset om en «generell konservatisme i sektoren» og mener at
øremerkede økonomiske midler til en institusjon som har fått nasjonalt ansvar for et
fagområde vil gjøre det mulig å sørge for høy kvalitet, sterke fagmiljø og rekruttering til
studieprogrammene på nevnte fagområde.
NSO ønsker ikke å kommentere på finansieringskategori eller kryssubsidiering.

Kontaktpersoner NSO:
Christina Eide, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, christina@student.no
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