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Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen – studiereisen til Roma og
Firenze – et historisk dannelsesprosjekt
Kjære Thomas Thiis-Evensen,
På vegne av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite vil jeg takke for
dine mange bidrag til vår studiereise 18.-22. februar 2008 under temaet Roma og
Firenze – et historisk dannelsesprosjekt. Dette ble et meget utbytterikt og
tankevekkende opphold for komiteen.
Dine engasjerte og kunnskapsmettede foredrag og anskueliggjøringer - med
hyppige paralleller til dagens samfunn og politiske virkelighet i Norge, fikk
tilsynelatende umiddelbar virkning: Et forslag fra alle opposisjonspartiene ble lagt
inn i komitéinnstillingen om en stortingsmelding om status for høyere utdanning
som ble behandlet i Stortinget i slutten av forrige uke.
Forslaget gikk ut på å be Regjeringen komme tilbake til Stortinget med sak om
hvordan dannelsesperspektivet ivaretas i norsk høyere utdanning – i lys av
innføringen av Kvalitetsreformen og tilpasningene knyttet til Bologna-prosessen.
Også under debatten var det flere referanser til lærdommene fra reisen, arven fra
Roma og verdien av å tillegge dannelsesmomentet vekt i norsk høyere utdanning.
Komiteen har også under sitt tidligere arbeid med høyere utdanning og forskning
vært spesielt opptatt av forskningsformidling til allmennheten. I den forbindelse er
formidlingsprosjektet ”Veiene fra Roma” interessant, med sine brede perspektiver
og sin innretning mot særlige målgrupper innenfor næringsliv, skole og offentlig
forvaltning. Det er uten tvil behov for større kunnskap om vår kulturbakgrunn og
den europeiske sammenhengen vi inngår i.
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Vi har merket oss at formidlingsprosjektet ”Veiene fra Roma” tar utgangspunkt i
et samarbeid mellom studiesteder, i dette tilfellet Universitetet i Oslo og
Arkitektur- og designhøgskolen, der sistnevnte avsetter 70 % av ditt professorat til
virksomheten i Roma. Det er viktig at universitetene og øvrige høyere
utdanningsinstitusjoner på denne måten vektlegger tverrfaglig samarbeid og
samfunnskontakt. Ikke minst er det interessant at privat næringsliv viser
samfunnsansvar ved å bidra substansielt til stiftelsen.
Komiteen vil i slutten av måneden få oversendt en stortingsmelding om forholdet
stat-kirke og forslag om bl.a. endring av skolens formålsparagraf. Regjeringen har
dessuten varslet meldinger om rekruttering til høyere utdanning, om kvaliteten i
grunnopplæringen og om internasjonalisering.
Vårsesjonen her på Stortinget vil slik by på en omfattende tematisering og
grenseoppgang av kirkens og statens myndighetsområder. I dette arbeidet vil vi ha
dine perspektivrike foredrag in mente og sende vennlige tanker ned til deg og
stiftelsen i Roma.
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