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Høgskoler i Sandnes og  
Stavanger slår seg sammen
n Ønsker felles campus på sikt n ingen ekspansjonsmuligheter i sandnes

Frode M. Gjerald

NY SKole: De fire høgskolene 
har kommet fram til et såkalt 
omforent beslutningsgrunnlag 
som gjelder eierskapsspørsmå-
lene. Det skal riktig nok gjenstå 
noen avklaringer og justeringer, 
men i hovedsak er det oppnådd 
enighet. Forslaget legges fram 
for styrene før sommeren, med 
sikte på beslutning etter somme-
ren.

– Samtalene mellom oss og 
Misjonshøgskolen i Stavanger be-
gynte for rundt et år siden. I hele 
Utdannings-Norge går det mot 
større enheter, snart er det bare 
universiteter igjen. Alle institusjo-
nene ble utfordret på å evaluere 
sin egen posisjon i et nytt, fram-
tidig utdanningslandskap. I den 
prosessen kom også Høgskolen 
Betanien og Haraldsplass Diako-
nale Høgskole i Bergen inn, sier 
rektor Ingunn Moser ved Diakon-
hjemmet Høgskole.

Ønsker sammenslåing
Diakonhjemmet Høgskole holder 
i dag til i samme bygning som 
Jæren tingrett. På sikt er målet å 
utvikle en felles campus med Mi-
sjonshøgskolen i Stavanger. 

– Det er ikke store ekspan-
sjonsmuligheter i dagens lokaler 
i Sandnes. For Misjonshøgskolens 
del er situasjonen at de leier av 
sin eier, Det Norske Misjonssel-
skap, som vi må gå i dialog med 
dersom fusjonen blir en realitet, 
sier Moser, som også er leder for 

styringsgruppen for den nye høg-
skolen.

Dermed er det mye som må av-
klares før de to institusjonene blir 
å finne på samme adresse.

– I første omgang blir det in-
gen fysiske konsekvenser av fusjo-
nen, men målet er å utvikle felles 
campuser både i Rogaland og Hor-
daland.

– Vi får imidlertid styrket fag-
miljøene fra dag én. Også andre 
samarbeidsformer ser vi for oss, 
som for eksempel felles student-
parlament, sier rektoren.

Fornøyd statsråd
Den nye høgskolen skal utdanne 
profesjonsutøvere og ledere til 
tjeneste i helse- og sosialsekto-
ren, utdanningssektoren og kir-

ken. Med sine 3500 studenter og 
300 ansatte blir den en stor na-
sjonal aktør som vil være synlig 
og kraftig tilstede i tre regioner, 
gjennom å tilby utdanning, drive 
forskning og fagutvikling i alle 
regionene. Kunnskapsministeren 
er glad for fusjonsplanene.

– Norge må skape nye arbeids-
plasser, sikre innovasjon og løse 
de store utfordringene innen 
helse, skole og velferd. Den nye 
strukturen vil gi grunnlag for 
økt kvalitet i høyere utdanning 
og forskning. Dette er helt avgjø-
rende for at Norge skal klare den 
omstillingen som kreves de neste 
årene, sier kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen.

SAMMEN: de fire rektorene ved de fire ulike høgskolene holder stø kurs mot fusjon. Fra venstre: anneline røssland, Høgskolen Betania, anne Kari Hersvik aarstad, Haraldsplass diakonale Høgskole, 
ingunn moser, diakonhjemmet Høgskole, Bård mæland, misjonshøgskolen. Foto: Espen Utaker, diakonhjemmet Høgskole

Misjonshøgskolen i Stavanger og Diakonhjemmet Høgskole 
i Sandnes/Oslo slår seg sammen. Med i fusjonen blir også 
Høgskolen Betanien og Haraldsplass Diakonale Høgskole i 
Bergen. 

I generasjoner har vi forsynt folk med godt bakverk!
I butikken vår på Forus får du så mye mye mer.

TAPAS  KAKER  KOLDTBORD

La oss besørge konfirmasjonskaken!
Bestill gjerne på romsoes@romsoes.no

Romsøes Forus, Luramyrveien 53 • Tlf. 51 63 70 00 • Fax 51 63 70 70 • www.romsoes.no

Snaddermat!


