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1.  Regjeringens prioriteringer og forventninger 

1.1 Prioriterte områder  

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping, bærekraftig utvikling og velferd. 

Kunnskap er også nøkkelen til å gi hver enkelt mulighet til å skape seg et godt liv, og til å 

møte utfordringene samfunnet vårt står overfor i årene som kommer. Regjeringen har høye 

ambisjoner om å utvikle Norge som kunnskapsnasjon. Regjeringen vil legge til rette for at 

den enkelte får utvikle sin kompetanse, slik at kompetansen er tilpasset endrede behov i 

arbeidslivet fremover.  

 

Kunnskapsdepartementet har tre overordnede mål for kunnskapssektoren: 

 Alle deltar i arbeids- og samfunnsliv.  

 Alle har den kompetansen som de selv og samfunnet trenger.  

 Samfunnet har tilgang til oppdatert kunnskap av høy kvalitet.  

 

Kunnskapsdepartementets politikk og budsjettprioriteringer for 2020 for å nå disse målene er 

beskrevet i Prop. 1 S (2019–2020). Det vises særlig til kap. 1 for en overordnet omtale av 

kunnskapspolitikken, til programkategori 07.60 Høyere utdanning og forskning, og til kap. 5 

for en samlet omtale av regjeringens oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere 

utdanning. 

 

Granavolden-plattformen 

Regjeringen vil satse på kunnskap som skal ruste oss for fremtiden, skape nye, grønne og 

lønnsomme arbeidsplasser og en bedre og mer effektiv offentlig sektor. I 2020 og de 

kommende årene vil regjeringen prioritere følgende områder som er relevante for forskning 

og høyere utdanninger: 

- omstilling, innovasjon og grønt skifte for å sikre fremtidig verdiskapning og et 

bærekraftig velferdssamfunn 

- styrke samspillet mellom næringslivet, akademia, innovasjons- og forskningsmiljøer 

- styrke utdanningskvalitet og sikre at høyere utdanning er relevant for å møte kravene 

fra arbeidslivet 

- fortsatt lærerløft for å sørge for en god og attraktiv lærerutdanning som sikrer at 

elevene opplever bedre læring og mestring  

- satsing på digitalisering for å heve kvalitet, effektivitet og relevans i forskning og 

høyere utdanning og fortsatt satsing på digital kompetanse  

- et godt studentvelferdstilbud uavhengig av studentenes bakgrunn, økonomi og 

bosted 

- redusert bruk av midlertidige stillinger 

 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 

Langtidsplanen skal bidra til å realisere regjeringens prioriterte prosjekter og gi forutsigbarhet 

for forsknings- og utdanningsmiljøene. De overordnede målene i langtidsplanen er styrket 

konkurransekraft og innovasjonsevne, møte store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer 

av fremragende kvalitet. Følgende områder vil ha særlig prioritet:  
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- opptrappingsplanene for teknologiløftet, FoU for omstilling og fornyelse i næringslivet 

og kvalitet i høyere utdanning 

- de fem langsiktige prioriteringene: 1) hav, 2) klima, miljø og miljøvennlig energi, 3) 

fornyelse i offentlig sektor og bedre offentlige tjenester, 4) muliggjørende og 

industrielle teknologier og 5) samfunnssikkerhet og samhørighet i en globalisert 

verden 

- bygg i universitets- og høyskolesektoren, herunder klima- og miljøvennlige løsninger  

- universitetsmuseene 

- åpen tilgang til forskningsresultater og tilgjengeliggjøring og deling av data 

 

Internasjonalisering 

Internasjonalisering er en forutsetning for å sikre kvalitet i norsk forskning og høyere 

utdanning og for utvikling av gode og internasjonalt orienterte studieprogrammer. 

Internasjonalt samarbeid er også sentralt for å møte store globale samfunnsutfordringer. 

Aktiv deltakelse i internasjonale programmer og samarbeid er avgjørende for å nå de 

nasjonale målene i langtidsplanen. Følgende områder har særlig prioritet: 

- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon  

- EUs rammeprogram for utdanning  

- Panorama-strategien 

 

Grønt skifte og bærekraftig utvikling  

Grønt skifte og bærekraftig utvikling er tverrgående temaer som berører hele bredden av 

kunnskapssektorens virksomhet. Høyere utdanning, forskning og innovasjon er sentralt i 

arbeidet med å oppfylle bærekraftagendaen som ble vedtatt av FNs Generalforsamling i 

2015 og klimamålene i Paris-avtalen. Forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner er 

derfor viktige aktører for å nå regjeringens ambisjoner for grønt skifte og bærekraftig 

utvikling, og vi ber virksomhetene ha særlig oppmerksomhet om:  

- forskning og utvikling av teknologiske løsninger  

- utvikling av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning for å forstå hvordan 

mennesker, kultur og samfunn er avgjørende for å møte utfordringene, håndtere 

motstand og konflikter for å finne løsninger som fungerer og gir resultater 

- vurdere hvordan grønt skifte og bærekraftsmålene kan inkluderes i utdanningene 

- kutte klimagassutslipp av og i egen virksomhet gjennom klima- og miljøstrategier med 

tydelige miljømål  

 

Utvikling av fremtidig politikk 

I 2020 og 2021 er det planlagt flere utredninger, stortingsmeldinger og proposisjoner som vil 

påvirke og fordre bidrag fra høyere utdanning og forskning, blant annet om studentmobilitet, 

livslang læring og arbeidslivsrelevans.  

 

Universitets- og høyskolelovutvalgets utredning legges frem i februar 2020. Denne vil bli fulgt 

opp av en lovproposisjon våren 2021. Regjeringen tar også sikte på å legge frem en 

stortingsmelding våren 2021 som gjennomgår helheten i styringen og skal forankre en klar 

og forutsigbar styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler. Meldingen vil blant annet 
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ta utgangspunkt i universitets- og høyskolelovutvalgets utredning og vil også omfatte 

evaluering av ordningen med utviklingsavtaler. Meldingen vil bli lagt frem samtidig med 

forslag til ny lov for universitet og høyskoler, enten som egen melding eller som meldingsdel i 

lovproposisjonen. 

 

Regjeringen vil dermed  legge frem følgende stortingsmeldinger/lovproposisjon i 2020 og 

2021 for å følge opp og nå målene i kunnskapspolitikken: 

 internasjonal studentmobilitet 

 kompetansereformen Lære hele livet 

 arbeidslivsrelevans i høyere utdanning 

 styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler  

 lovproposisjon om universitets- og høyskoleloven 

 

1.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2020  

For budsjettprioriteringer for 2020 vises det til Prop. 1 S (2019–2020): kap. 4 om      

programkategori 07.60 Høyere utdanning og forskning og kap. 5 om oppfølging av 

langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. 

 

Departementet ønsker i tillegg å minne om ordninger hvor universiteter og høyskoler kan 

søke midler for å videreutvikle utdanning, forskning og bygg: 

 

 Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) vil lyse 

ut midler innenfor Dikus kvalitetsprogrammer. Nye satsninger i 2020-budsjettet skal bidra 

til internasjonal studentmobilitet, bedre arbeidslivsrelevans og styrket praksis i 

kommunesektoren for helse- og sosialfagsstudenter og midler for å styrke kvaliteten i 

praksis i lærerutdanningene.  Det er videre tildelt midler i 2020 til fleksible studietilbud og 

utvikling av studietilbud i samarbeid med næringslivet. 

 Forskningsrådet har fått økte midler fra mange departementer til forsknings- og 

innovasjonsprosjekter på en rekke områder som for eksempel IKT-sikkerhet, omstilling til 

lavutslippssamfunnet, teknologiutvikling for det grønne skiftet og vellykket 

klimatilpasning, klimatilpasset og lønnsom matproduksjon, polarforskning, tiltak og 

tjenester rettet mot barn mm.  

 I tillegg vil det bli lyst ut midler til 2 200 studenthybelenheter og det er satt av midler for å 

gjennomføre en levekårsundersøkelse for studenter.  

 

 

2. Mål 

2.1 Om målstrukturen 

I 2018 ba departementet universitetene og høyskolene om synspunkter på målstrukturen og 

innspill til hvordan den kan gjøres enklere og bedre. Det ble gjort i lys av at departementet 

gradvis har inngått flerårige utviklingsavtaler med de statlige institusjonene. 

Kunnskapsdepartementet vil høste flere erfaringer med utviklingsavtaler og evaluere 
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ordningen før en eventuell revidering av målene. Departementet vil foreslå eventuelle 

endringer i målstrukturen når stortingsmeldingen styringspolitikk for statlige universiteter og 

høyskoler er lagt fram.  

 

For 2020 gjelder fortsatt følgende fire overordnede og langsiktige mål for høyere utdanning 

og forskning:  

 

1. Høy kvalitet i utdanning og forskning 

2. Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling 

3. God tilgang til utdanning 

4. Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 

I tillegg til målene har departementet fastsatt styringsparametere for høyere utdanning og 

forskning. Departementet forventer at institusjonen vurderer egne resultater og ambisjoner 

på de nasjonale styringsparameterne.  
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Tabell 1: Overordnede mål og nasjonale styringsparametre 

Mål 1: Høy kvalitet i utdanning og 

forskning 

Mål 2: Forskning og 

utdanning for velferd, 

verdiskaping og omstilling 

Mål 3: God tilgang til 

utdanning 

 andelen studenter på 

bachelorutdanning som 

gjennomfører på normert tid 

 andelen studenter på 

masterutdanning som 

gjennomfører på normert tid 

 andelen ph.d.-kandidater som 

gjennomfører innen seks år 

 skår på hvordan studentene 

oppfatter studiekvaliteten 

 faglig tidsbruk (timer) per uke blant 

heltidsstudenter 

 antall publikasjonspoeng per faglig 

årsverk 

 verdien av Horisont 2020-

kontrakter per FoU-årsverk 

 andel utreisende 

utvekslingsstudenter på Erasmus+ 

av totalt antall studenter 

 andel 

mastergradskandidater 

sysselsatt i relevant 

arbeid et halvt år etter 

fullført utdanning 

 bidragsinntekter fra 

Forskningsrådet per 

faglig årsverk 

 andre bidrags- og 

oppdragsinntekter per 

faglig årsverk 

 andel forskningsinnsats i 

MNT-fag 

 kandidattall på helse- 

og lærerutdanningene1 

 

 

Mål 4: Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 

 

 antall studiepoeng per faglig årsverk2  

 andel kvinner i dosent- og professorstillinger 

 

Dataspesifikasjon er tilgjengelig på nettsiden til Database for statistikk om høgre utdannings (DBH) 

nettside.  

 

Kunnskapsdepartementet har fastsatt måltall per institusjon for enkelte utdanninger, jf. 

Orientering om statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskular, kap 2.3. Det er viktig å nå 

kandidatmåltallene for å sikre arbeidslivet tilstrekkelig kompetanse. 

3. Budsjett for 2020  

Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2020, jf. Innst. 12 S (2019–2020) og Prop. 1 S 

(2019–2020). Vi ber institusjonen merke seg føringene og forventningene som Stortinget har 

vedtatt.   

 

                                                
1 Kandidatmåltall fremgår av Orientering om statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskular. 
2 Sammen med de andre styringsparametrene under mål 1 og 2 gir denne styringsparameteren indikasjoner på 
utviklingen i effektiviteten ved den enkelte institusjonen. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/orientering-om-forslag-til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/
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3.1 Budsjettvedtak kap. 260, post 70  

Stortinget har bevilget 1,7 mrd. kroner over kap. 260, post 70 i 2020 til private høyskoler. Det 

ligger til grunn en pris- og lønnsøkning på 3,2 pst. og et avbyråkratisering- og 

effektiviseringskutt på 0,5 pst. fra 2019 til 2020. 

 

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette følgende tilskudd til private høyskoler over kap. 

260, post 70: 

 

Institusjon Beløp i kroner 

Handelshøyskolen BI 355 390 000 

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn 104 882 000 

VID vitenskapelige høgskole 391 723 000 

Ansgar Teologiske Høgskole 26 878 000 

Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter 29 289 000 

Bergen Arkitekthøgskole 18 875 000 

Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning 132 123 000 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 14 045 000 

Høyskolen for dansekunst 2 054 000 

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 2 772 000 

Høyskolen for ledelse og teologi 14 935 000 

Høyskolen Kristiania  230 392 000 

Lovisenberg diakonale høgskole 108 483 000 

NLA Høgskolen 239 554 000 

Steinerhøyskolen 14 643 000 

 

 

For en forklaring av de enkelte endringene viser vi til Orientering om statsbudsjettet 2020 for 

universitet og høgskular etter vedtak i Stortinget 6. desember 2019.  

 

3.2 Utbetaling 

Kunnskapsdepartementet utbetaler midlene over kap. 260, post 70 i to rater, hhv. i januar og 

juni. 

 

3.3 Krav til regnskap, økonomistyring og kontroll 

Det følger av universitets- og høyskoleloven § 8-6 (1) at private høyskoler skal rapportere 

regnskapsinformasjon til departementet. Regnskapene skal utarbeides i samsvar med de 

krav Kunnskapsdepartementet fastsetter. 
  

Private universiteter og høyskoler som mottar statstilskudd, skal la tilskudd og egenbetaling 

komme studentene til gode. Private universiteter og høyskoler som mottar statstilskudd, kan 

ikke foreta utdelinger, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-2.  

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/orientering-om-forslag-til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/orientering-om-forslag-til-statsbudsjett-for-universiteter-og-hoyskoler/id619675/
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Det er anledning til å se private høyskolers virksomhet som helhet over tid og overføre 

overskudd fra et år til et annet, men på en slik måte at offentlige tilskudd kommer studentene 

til gode, jf. forskrift om egenbetaling ved universiteter og høyskoler § 4-2.  

 

Private universiteter og høyskoler kan ikke overfor nærstående gjennomføre avtaler eller på 

en annen måte overføre midler på vilkår som avviker fra det som ville være fastsatt mellom 

uavhengige parter, jf. universitets- og høyskoleloven § 8-4 (1).  

 

Private høyskoler som driver annen økonomisk aktivitet innenfor samme virksomhet, må 

sørge for å holde denne aktiviteten regnskapsmessig atskilt. Regnskapet må dokumentere at 

tilskuddet er brukt etter forutsetningene, at høyskolen ikke er overkompensert og at det ikke 

har skjedd kryssubsidiering av annen økonomisk aktivitet. Regnskapssystemet skal innrettes 

slik at akkreditert del og ikke-akkreditert del av institusjonens virksomhet er egne 

ansvarssteder, jf. forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler § 2. Mottakere av 

statlige tilskudd skal utarbeide et segmentregnskap i form av en note til årsregnskapet, jf. 

forskrift om private universiteter, høyskoler og fagskoler § 3.   

 
Departementet forutsetter at institusjonene driver sin virksomhet innenfor rammen av 

disponible ressurser. Egenkapitalsituasjonen skal være tilpasset den risikoen høyskolen er 

eksponert for, slik at studentene ikke risikerer at studietilbudet må avvikles.  

 

Etter universitets- og høyskoleloven § 8-5 (1) har departementet ansvar for å føre tilsyn med 

private høyskoler. Departementet delegerte i 2018 myndighet til å føre tilsyn med private 

høyskoler til NOKUT. NOKUT fører også tilsyn med kvaliteten i høyere utdanning, jf. 

universitets- og høyskoleloven § 2-1. 

 

Som et ledd i årsrapporteringen skal revisor ved den enkelte institusjon avgi en særskilt 

erklæring. Denne særattestasjonen skal leveres innen 2. mai 2021 til 

Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et 

særattestasjonsskjema som er lagt ut på DBH sine nettsider, https://dbh.nsd.uib.no/ 

 
Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter 

forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og lov om Riksrevisjonen § 12. 

Statstilskudd kan avvikles og kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom det ikke benyttes i 

samsvar med forutsetningene. Dette gjelder for eksempel hvis mottakere av statstilskudd 

ikke rapporterer etter kravene som stilles, når statstilskudd ikke brukes i henhold til 

universitets- og høyskoleloven, og når mottaker av statstilskudd har så alvorlige økonomiske 

utfordringer at det oppstår risiko for at studentenes rettigheter ikke ivaretas. NOKUT fører 

tilsyn med at statstilskuddet er anvendt i tråd med gjeldende regelverk. 

  

Alle endringer i selskapsform, intern organisering, vedtekter og / eller eierskap samt 

eventuelle nedleggelser av studiesteder, skal rapporteres omgående til departementet. 

Brudd på disse vilkårene vil kunne føre til at tilskuddet blir holdt tilbake, helt eller delvis.  

 

https://dbh.nsd.uib.no/
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Ekspertgruppen som i 2017 leverte rapporten om "Med kvalitet som kriterium"  til 

departementet, anbefalte å innføre institusjonsakkreditering som vilkår for statstilskudd for 

private høyskoler. Etter høringsrunden som viste bred tilslutning av forslag til endringer av 

loven, ble lovproposisjon fremmet for Stortinget høsten 2019, se Prop. 9 L (2019-2020).  

 

06.desember.2019 vedtok Stortinget endringer i loven i tråd med departementets forslag, jf. 

Innst. 76 L. (2019-2020). Kunnskapsdepartementet har lagt opp til at det blir fastsatt rimelige 

overgangsordninger for å gi de private høyskolene tid til å tilpasse seg nytt regelverk. 

Departementet vil orientere de private høyskolene om endringene i et eget skriv. 

 

 

4.   Andre forutsetninger og anbefalinger 

4.1 Informasjonssikkerhet 

 
Departementet forutsetter at private høyskoler oppfyller de nasjonale minstekravene til 

informasjonssikkerhet og personvern som følger av gjeldende regler og føringer. 

  

Departementet anbefaler private høyskoler med utgangspunkt i egen strategi og 

risikovurdering å legge til grunn riktig sikkerhetsnivå ut over de nasjonale minstekravene. 

Videre anbefaler departementet at de private høyskolene med utgangspunkt i egen 

risikovurdering dimensjonerer forebyggende og konsekvensreduserende sikkerhetsarbeid i 

tråd med styrets risikoaksept. 

 

4.2 Oppfølging av digitaliseringsstrategien for UH-sektoren 

Digitalisering er et sentralt virkemiddel for å heve kvalitet, effektivitet og relevans i forskning 

og høyere utdanning. Unit har ansvaret for forvaltningen av IKT og digitalisering på 

sektornivå og skal følge opp og koordinere digitaliseringsarbeidet. I tillegg har Diku, NOKUT 

og Forskningsrådet viktige roller i digitaliseringsarbeidet gjennom sine oppgaver knyttet til 

kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av utdanning og forskning. Departementet forventer at 

universiteter og høyskoler følger opp digitaliseringsarbeidet i samarbeid med de fire 

virksomhetene. 

 

Digitaliseringsstrategien for 2017–2021 gir en tydelig retning, og handlingsplan for 

digitalisering i høyere utdanning og forskning skal legges til grunn for realisering av 

strategien. Departementet forventer at universiteter og høyskoler følger opp mål, tiltak for 

samarbeid om digitalisering og finansieringsmodellen som er vedtatt for felles investeringer, 

hvor Digitaliseringsstyret har en styrende rolle. Tiltak som egner seg som fellesløsninger, 

skal realiseres som fellesløsninger. Økt tilgang til offentlige data, inkludert forskningsdata, er 

viktig for effektivisering, innovasjon, næringsutvikling og et åpent og demokratisk samfunn. 

Det er et mål at forskningsdata skal følge FAIR-prinsippene (gjenfinnbare, tilgjengelige, 

samhandlende og gjenbrukbare). Digitaliseringsstrategien vil bli revidert i 2020. Unit har fått i 

oppdrag å lage et utkast til ny digitaliseringsstrategi i samarbeid med universitetene og 

høyskolene. 
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4.3 Likestilling, mangfold og bekjempelse av seksuell trakassering 

Endringene i universitets- og høyskoleloven § 4-3 første ledd retter seg mot studentenes 

læringsmiljø og gjentar likestillings- og diskrimineringslovens krav til at alle virksomheter skal 

forebygge og forhindre trakassering. Kunnskapsdepartementet forventer at virksomhetene 

arbeider aktivt for å fremme like karrieremuligheter for kvinner og menn i norsk akademia og 

tilrettelegge for et større mangfold.  

 

4.4   Norsk språk  

Universitetene og høyskolene har et lovpålagt ansvar for norsk som fagspråk. 

Internasjonaliseringen av forskningen og økt bruk av engelsk gjør det nødvendig at 

institusjonene har en strategisk tilnærming til denne problemstillingen.  

Institusjonene og virksomhetene er pålagt å følge målloven. I 2019 også påpekte Språkrådet 

at et flertall av UH-institusjonene ikke innfrir kravene om at begge målformene skal være 

representert med minst 25 pst. Departementet ber om at UH-institusjonene følger opp og 

setter inn nødvendige tiltak. Vi minner om at forslag til ny språklov har vært på høring høsten 

2019, og at regjeringen legger frem en Språkmeldingen våren 2020. 

 

4.5 Tilrettelegging for studenters deltakelse i folkevalgte organer  

 

Det er viktig at studenter kan engasjere seg i politisk arbeid. Ettersom det nylig er holdt 

lokalvalg, ønsker departementet å minne om at folkevalgte har rett og plikt til å utøve sine 

verv. Det forventes at institusjonene tilrettelegger for dette samtidig som institusjonene har 

ansvar for å påse at tilrettelegging ikke er til hinder for at studentene oppnår kunnskap og 

ferdigheter som utdanningen skal gi. Det er derfor institusjonene selv som må fastsette regler 

for fravær". 

 

 

5. Rapportering og resultatoppfølging 

5.1 Rapportering om resultater og planer 

Departementet minner om at private høyskoler skal 15. mars 2021 sende Årsrapport 2020 til 

Kunnskapsdepartementet ved postmottak@kd.dep.no, NOKUT ved postmottak@nokut.no og 

Database for statistikk om høgreutdanning (DBH) ved dbh@nsd.no. Departementet 

anbefaler at årsrapporten publiseres på virksomhetens nettside. 

 

Årsrapporten skal gi et dekkende bilde av virksomhetens resultater og gi departementet og 

NOKUT grunnlag for å vurdere måloppnåelse og ressursbruk og om regelverk og krav i 

tilskuddsbrevet er oppfylt. Årsrapporten skal også inneholde planer og budsjett, samt 

annen informasjon av betydning for departementets oppfølging og kontroll. Nærmere krav til 

årsrapporten fremgår av vedlagte dokument Rapporteringskrav for årsrapport (2020) 

https://sp.felles.dep.no/sites/evft6m/Dokumenter/postmottak@kd.dep.no
mailto:postmottak@nokut.no
https://sp.felles.dep.no/sites/evft6m/Dokumenter/dbh@nsd.no


 

 

Side 11 
 

for private høyskoler.   

 

Private høyskoler skal rapportere data til DBH. Krav til datarapporteringen og fristene 

gjennom året finnes på DBHs nettsider: 

http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action 

 

Institusjonen skal avlegge delårsregnskap for 2. tertial 2020 og årsregnskap for 2020. 

Departementet vil i egne brev angi hvilke frister og krav som vil gjelde for delårsregnskapet 

og årsregnskapet. 

 

En oversikt over hovedtrekkene i tilskuddsforvaltningen for 2020 er vedlagt. 

 

5.2 Budsjettforslag for 2022  

De private høyskolene må sende eventuell søknad om statstilskudd for 2022 til 

postmottak@kd.dep.no innen 1. november 2020. Se vedlegget Veiledning for fremstilling av 

søknad om statstilskudd for 2022. 

 

5.3 Kunnskapsdepartementets fremtidige dialog 

Private høyskoler er en integrert del av det samlede norske utdanningstilbudet, og det stilles 

de samme faglige kravene til de private som til de statlige utdanningsinstitusjonene.  

 

Departementet har sett behov for å vurdere hvordan den fremtidige dialogen mellom 

departementet og private institusjoner må være for å ivareta både departementets og private 

høyskolers svært forskjellige behov ut ifra profil, størrelse og utfordringer. Ut ifra flere hensyn  

har departementet vurdert at det vil være hensiktsmessig å ha kontaktmøter som er mer 

tilpasset hver enkelt private høyskole. 

 

Formålet med kontaktmøtene vil være drøfting og dialog rundt føringer og mål som er gitt i 

tilskuddsbrevet og institusjonenes ambisjoner, strategier, samt planer fremover slik det er 

beskrevet i universitets- og høyskoleloven. Departementet vil derfor legge opp til et årlig 

kontaktmøte med 2 - 3 enkelt institusjoner, valgt ut fra risiko- og vesentlighetskriterier. I 

førsteomgang vil dette være en prøveordning i 3 - 4 år og vil starte fra høsten 2020. 

Departementet vil orientere nærmere om dette i eget brev. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Børve (e.f.) 

ekspedisjonssje 

Rolf L. Larsen 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action
http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/rapporteringskrav/index.action
mailto:postmottak@kd.dep.no
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Vedlegg oppgitt nedenfor finnes på departementets nettside:  

 

- Orientering om statsbudsjettet 2020 for universitet og høgskular  

- Hovedtrekk i tilskuddsforvaltningen 

- Rapporteringskrav for 2020 for private høyskoler 

- Veiledning for fremstilling av søknad om statstilskudd for 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Adresseliste 

Handelshøyskolen BI 

MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn 

VID vitenskapelige høgskole 

Ansgar Teologiske Høgskole 

Barratt Due musikkinstitutt – Høyskoleavdelingen og Unge talenter 

Bergen Arkitekthøgskole 

Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning 

Fjellhaug Internasjonale Høgskole 

Høyskolen for dansekunst 

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling 

Høyskolen for ledelse og teologi 

Høyskolen Kristiania  

Lovisenberg diakonale høgskole 

NLA Høgskolen 

Steinerhøyskolen 

 

Kopi: 

Riksrevisjonen  
Database for statistikk om høgre utdanning 

Studentsamskipnader 
 

file://///cfil-0012/0200saksarkiv$/Prod/Arbeidsmapper/TJENESTER_KD10582_ANHO/2017032501/-%09https:/www.regjeringen.no/no/dokumenter/tilskuddsbrev-for-private-hoyskoler-2018/id2581844/

