
Høringsuttalelse fra Høgskolen iLillehammer til «Finansiering for kvalitet,
mangfold og samspill - nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler»

Vi takker for anledningen til å gi innspill til rapporten om finansiering av universiteter og
høyskoler og vil innledningsvis berømme departementets initiativ til å sette finansieringen av
høyere utdanning og forskning på dagsorden, denne gangen i et kvalitetsperspektiv.

UH-sektoren er i en dynamisk utvikling, både som en reaksjon på forandringene i samfunnet,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt, men ikke minst også som en premissleverandør for
ønskete politiske forandringer og utvikling. Rammevilkårene for sektoren er avgjørende for
realiseringen av utviklingspotensialet til de ulike institusjonene i sektoren og for den
overordnete politikk.

Forutsigbarhet, kontinuitet og handlingsrom er viktige faktorer i denne konteksten, likeledes
er det viktig å analysere med jevne mellomrom om rammevilkårene understøtter
utviklingsmålene for sektoren og eventuelt justerer retningen for å optimalisere og støtte en
ønsket utvikling.

Tidligere analyser av fmansieringssystemet for høyere utdanning har konkludert med
anbefaling av status quo når den gjelder den delen av bevilgningen som i hovedsak angir
institusjonenes strategiske posisjon og handlingsrom, noe som var svært skuffende for en
institusjon som Høgskolen i Lillehammer. Våre forventninger til den nye rapporten var derfor
store, særlig på bakgnmn av at høgskolen har hatt en markant utvikling, både i omfang og
kvalitet, gjennom de siste 15 år.

Med et mandat som hovedsakelig fokuserer på kvalitetsutvikling i høyere utdarming og
forskning, kombinert med krav om kostnadseffektiv ressursbruk og ønsket om å gi
institusjonene strategisk handlingsrom, lå alt til rette for gode og grundige analyser samt
fiamtidsrettede forslag.

Vi vil i vårt høringsinnspill kommentere utvalgte punkter i kapitel 6 og 7, slik departementet
har bedt om i høringsbrevet, og vurdere avslutningsvis om forslaget til nytt
finansieringssystem vil understøtte god måloppnåelse og stimulere på best mulig måte til
videreutvikling av kvaliteten i utdanning og i forskning ved en institusjon som Høgskolen i
Lillehammer.

Til 6.2 Hovedmodell

Hovedmodellen er et godt grunnlag for et nytt finansieringssystem, der en langsiktig
strategisk bevilgning (basis) er hovedbærebjelken, der resultatkomponenten fremdeles har en
betydelig størrelse og der en avtale mellom departementet og institusjonen får en viktig
strategisk funksjon.

Til 6.3 Basisbevilgning

Basisbevilgningen er en grunnforutsetning for å oppnå stabilitet og forutsigbarhet i utdanning
og forskning og for å kunne utvikle institusjonen i tråd med forventingene i UH-loven og bl.a.
i langtidsplanen for forskning og høyere utdarming. Basisbevilgningen gir institusjonsstyrene
og institusjonsledelsen grunnlag for det strategiske handlingsrommet og er slik sett helt

avgjørende for institusjonenes mulighet til å være relevant i utviklingen av samfunns- og
næringsliv.
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«Hensikten med den langsiktige og strategiske bevilgningen er å sikre stabilitet
og langsiktighet. Profil og bredde ifagtilbud, lokalleie, vedlikehold av
bygningsmasse, distriktslzensyn, særskilte og nasjonale oppgaver, og
øremerkede rekrutteringsstillinger er viktige elementer som sier noe om hvorfor
bevilgningen er som den er. » (s.83/84)

Til tross for at basisbevilgningen er den største enkeltkomponenten i finansieringssystemet
(den delen av statsbudsjettet utgjør ca. 22 rnrd kroner i 2015) og di komponenten som
innebærer den største skjevheten mellom institusjonene (figur 6.3 i rapporten), anbefaler
utvalget å ikke analysere derme delen av bevilgningen nærmere. Dette mener vi er en stor
svakhet ved rapporten. Det innebærer bla en betydelig risiko for at den offentlige
finansieringen av sektoren i for liten grad forsøker å optimaliserer forholdet mellom kvalitet
og kostnad.

I rapporten sies det videre:

I gjennomsnitt er 13 pst. av bevilgningen «uforklart» etter at resultatinsentivene,
rekrutteringsstillinger, studieplasser, areal og museer er trukket ut. Denne delen
av institusjonenes samlede bevilgning kan ikke henføres til de ovennevnte
komponentene, og kan skyldes andre særskilte oppgaver institusjonen har,
spesielle politiske prioriteringer eller andre hensyn. Den uforklarte delen varierer
fra én pst. (HiST) til 49 pst. (Samisk høyskole). Det er tilsynelatende ingen
sammenheng mellom den uforklarte delen og institusjonstyper, men de nord-
norske institusjonene, NMBU og NIH skiller seg ut med å ha en relativt stor
«uforklart» del. (s. 91)

Før nåværende finansieringsmodell ble innført slo departementet i budsjettproposisjon fast at
det er forskjeller i bevilgningene til høgskolene som ikke kan begrunnes ifaktiske
kostnadsforslqeller, og at det skulle omfordeles midler mellom institusjonene med sikte på å
utlikne skjevheter i ressursfordelingen. En slik Omfordeling bør skje gradvis over flere år.

Ved innføring av kvalitetsreformen med den nye finansieringsmodellen, stoppet denne
omfordelingen opp som en konsekvens av at enkelte institusjoner fikk låst fast en
skjevfordeling, som i stor grad er blitt videreført.

Går man enda et skritt tilbake og analyserer hvordan basisbevilgningen opprinnelig ble
fastsatt, blir tillitten til beregningssystemet ytterlige svekket. «Komponenten i dagens

finansieringssystem ble beregnet som en residual etter at de resultatbaserte komponentene ble
trukket ut. Det har ikke vært konkretisert hvilke oppgaver som er knyttet til den enkelte
institusjons basisbevilgning». (side 11)

Med andre ord: dagens beregning av basis reflekterer gamle og sannsynligvis utdaterte
politiske prioriteringer, til dels fra før 2002. Det ble i 2002 etablert en skjevhet i tildelingen,
som siden har blitt sementert og videreført.

Basiskomponenten reflekterer bare i svært liten grad forandringene, kvalitetsutviklingen og
resultatene i UH sektoren de siste 12 årene. I denne tidsperioden har hele sektoren hatt en
rivende utvikling med tanke på veksten i antall studenter, antall studieprogrammer på alle
nivåer (BA; MA, Ph.d), internasjonalisering av utdanning og forskning, publisering osv.
Utviklingen har på ingen måte vært jevn ved alle institusjoner. Det er til dels store forskjeller i
utviklingstakt og -omfan g.
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Høgskolen i Lillehammer er den institusjonen i landet som har kommet dårligst ut av denne
beregningsmåten. I 2015 har Høgskolen i Lillehammer og Arkitektur- og designhøgskolen den
laveste andelen langsiktig og strategisk bevilgning av de statlige institusjonene, tilsvarende
64 pst. av rammebevilgningen (figur 6.3 ).

Da dagens finansieringssystem ble innført fra l. jan 2003 (ref. St prp nr 1 (2002-2003) hadde
det som hovedmål å:

° belønne kvalitet i utdanning og forskning
° fremme omstillingsevne og raskere tilpasning av studieprofilen
- stimulere til bedre samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.

HiL har oppfylt disse målene på en god måte de siste årene, med den konsekvens at vi har fått
lavest basistildeling i sektoren. Det er b1.a. en følge av måten overgangen til det nye
finansieringssystem i 2002 ble gjennomført. Da fikk institusjonene som hadde lav
resultattildeling en relativ høy basistildeling og omvendt. Institusjoner med svake resultater
ble på derme måten ”belønnet” med en høy basis, som de siden har nytt godt av.

Nå foreslås den samme grunntenlmingen i overgangen til det neste finansieringssystemet. Det
vil gi institusjonene som har en høy basis, et større strategisk handlingsrom, enn dem som har
en forholdsvis lav basistildeling. Høgskolen i Lillehammer har den laveste andelen 64%,
Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Volda har nesten samme dårlige utgangspunkt (65%).

Tar vi i betraktning at en forholdsvis stor andel av HiLs samlede økonomi i tillegg er bundet
opp ennom Stortingets beslutning om etablering av Den norske filmskolen i Lillehammer,
blir forholdene enda verre.

Vi anbefaler departementet å rydde opp i de historiske skjevheter og å rekomponere
basisbevilgningen med utgangspunkt i de vesentlige kostnadsbærereme, der antall studenter er
den største enkeltfaktoren. Basistildeling bør også i framtiden rekalkuleres med jevne
mellomrom (5-10 år) for å reflektere de store svingningenei antall studenter.

En slik redefinering av basiskomponenten vil skape transparens for de grunnleggende
mekanismer. Det vil gi mulighet for å måle effektivitet og bidra til å forklare ulikheter mellom
institusjonene. I tillegg vil man få et bedre beslutningsgrunnlag for endringer i ressursbruk og
nytildelinger og dermed styrke de politiske målsettingene om kvalitetsutvikling i utdanning og
forskning.

«Budsjettnivå i innføringsåret vil deretter bli et grunnlagsår for fordeling etter
ny modell, som i det samme budsjettet presenteres med ulike komponenter
innenfor gjeldende budsjettramme for den enkelte institusjon. Justeringer
mellom de ulike komponentene kalibreres mot basiskomponenten. For
institusjoner der resultatelementene totalt utgjør en større andel enn i dagens
bevilgning, vil dette innebære en redusert basiskomponent. For institusjoner der
de utgjør mindre, vil basiskomponenten bli tilsvarende større. ” (s. 141)

I tillegg må samme feilen ikke gjøres om igjen, der basis beholdes som en residual (og at
økninger i resultat tas fia basis). Dette vil bety at institusjonene som har vært effektive i
dagens modell og for eksempel har økt studiepoengproduksjonen, vil bli straffet med en
redusert basis, mens de som ikke har vært fullt så effektive blir belønnet med en høyere fast
basisandel.
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Til 6.4 Resultatbaserte komponenter

6.4.2 Kandidater/Ph. d-kandidater

Ekspertutval get foreslår å innføre en indikator for uteksaminerte kandidater. Vi støtter
forslaget og anbefaler at det parallelt innføres tiltak ennom studiefinansieringen som
stimulerer studentene til å fullføre sin grad. '

Det foreslåes også en egen kategori for produksjon av doktorgradskandidater som erstatter
uttelling for slik kandidatproduksjon i dagens resultatbaserte omfordeling (RBO). Uttellingen
videreføres på dagens nivå, men med stykkpris og åpen budsjettramme. Også dette forslaget
støtter vi.

6.4.3 Kategorier i studiepoengsindikatoren

Reduksjon fra seks til fire kategorier i studiepoengsindikatoren er et godt grep, så lenge det
tas høyde for at dagens studieplasser i kategori A ogsåi framtiden vil være i den høyeste
kategorien med de samme betingelsene. Det betyr at vektingen i fagområdet 4, etter vår
mening bør være 4,5 istedenfor 3,5.

6.4.4 Utveksling og mobilitet

Vi støtter forslagene til mobilitetsfrernmende tiltak og spesielt forslaget om en tilleggs-sats på
4000 kr per utreisende student i regi av Erasmus+-avtaler. For å legge til rette for økt
mobilitet i forbindelse med praksisperioder i profesjonsutdanningene, foreslår vi å redusere
utvekslingsperioder som gjøres tellende til 2 måneder.

6.4. 6 Publisering

HiL stiller seg bak forslaget om å vekte nivå 2 en tredjedel høyere enn i dag, samt premiering
av publiseringer i særlig anerkjente kanaler.

Forslaget om å dele forfatterandeler på kvadratroten av antall forfattere uten å stille
tilleggsbetingelser, kan ha en del uønskede effekter. I «Rapporteringsinstruksen av
vitenskapelig publisering i helse-, institutt- og UH-sektor>>har helsesektoren innført et system
for å stimulere samforfatterskap: Dersom artikkelen blir publisert i samarbeid mellom
helseforetak i ulike helseregioner, blir resultatet av poengberegningen til slutt multiplisert
med faktoren 1,25. Multiplikatoren er konstant uansett antall deltakende helseregioner.
Dersom artikkelen blir publisert i internasjonalt samarbeid, blir resultatet av
poengberegningen til slutt multiplisert med faktoren 2,5.

Dette betyr at hvis en utenlandsk institusjon er oppgitt som forfatteradresse, skal resultatet av
poengberegningen multipliseres med 2,5. Instituttsektoren har en lignende stimulering, men
multipliserer med faktoren 1,25 for både nasjonale og internasjonale institusjoner.

HiL mener at forslaget om å endre beregningen av forfatterandeler uten å stille krav om
interinstitusjonell og/eller internasjonalt samforfatterskap vil føre til uønsket atferdsendring.
HiL er også skeptisk til at institusjoner oppnåelsesgrad på nivå 2 regnes ut fia forfatterandeler
fordi dette ikke differensierer mellom publikasj onstypene. Systemet gir lik uttelling til et
forfatterskap av et kapittel som til en monografi - noe som virker urimelig for institusjoner
med humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Den økte oppmerksomheten rundt betydningen av å vise til et høyt antall publiseringer, har
dessuten ført til at flere institusjoner benytter ekstern bistand til å publisere i institusjonens
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navn. Med ekstern bistand menes at den som publiserer ikke har sin hovedstilling på aktuell
institusjon, og underviser kanskje heller ikke der. Dermed får institusjonene
publiseringspoengene og <<æren>>.Men dette er ikke i samsvar med tanken bak systemet og
heller ikke med at forskningen skal støtte opp under undervisningen.

Tellekantsystemet avdekker ikke hvor stor andel av de fast ansatte som bidrar med
publiseringspoen g. HiL har for sin del en stor andel av ansatte med førstekompetanse som
publiserer og underviser - noe vi mener også bidrar til de gode resultatene høgskolen oppnår
på studiekvalitet og høy gjennomstrømming av studenter.

Dette er også en side ved finansieringsmodellen som bør vies særskilt oppmerksomhet.

6.6 Avtaler

Høgskolen i Lillehammer er positive til forslaget om å innføre UKP-avtaler (utvikling, kvalitet og
profil) som et nytt element i fmansieringssystemet. Å innføre et element som går utenpå de
avlesbare resultatoppnåelser og som tydelig- og ansvarliggjør institusjonene når det gjelder
strategisk utvikling, kan være et godt grep. Det vil samtidig kunne bidra til en enda tydeligere
styringsdialog med departementet og forhåpentligvis en bedre koordinering og arbeidsdeling i
sektoren.

Vår skepsis når det gjelder forslaget handler i hovedsak om faren for økt byråkrati og etablering
av nye tidstyver, særlig når det gjelder gjennomføringen av evalueringsprosessene. Det vil derfor
være av stor betydning at avtalene utformes slik at risikoen for dette rninimaliseres. Innføringen
må også påse at det ikke fører til dysfunksjonell adferd med overdreven ressursbruk i
institusjonene på hvordan man fremstår.

6.7 Konkurransearenaer

Vi støtter forslagene om at det i regi av Forskningsrådet skal stimuleres til eksellense, gis mer
til FriPro og at profesjonsforskning styrkes. Det er imidlertid viktig at NFR fortsetter å være
en arena for å utvikle kvalitet og finansiere forskning som kan bli eksellent og dermed på sikt
kan videreutvikles til å bli EU-søknader.

NFR bør for øvrig øke andelen av programmer og fagområder som fokuserer på høgskolenes
fagprofil og samfunnsoppdrag. Dette vil være viktig for å opprettholde og styrke høgskolenes
rammebetingelser for forskning. NFR bør opprettholde sitt fokus på kvalitet i sine tildelinger,
men det må også legges vekt på potensialet i fagmiljøene. Det er viktig at det stimuleres til
utvikling av Æ sterke fagmiljøer og at tildelingene ikke begrenses til å understøtte
eksisterende toppforskningsmiljøer.

Avsluttende vurdering

I ekspertgruppens forslag (side 8) redegjør gruppen for mandatet gjennom følgende
oppsummering av målformuleringene. Et vellykket finansieringssystem for universitets- og
høgskolesektoren skal:

° stimulere til utvikling av kvaliteten både i utdanning og i forskning
- bidra til en mangfoldig sektor (arbeidsdeling og profil)
- bidra til samspill med samfunns- og næringsliv
° gi institusjonene strategisk handlingsrom, samtidig som de stimuleres til kontinuerlig

forbedring og ansvarliggjøres for resultater
° bidra til kostnadseffektiv ressursbruk
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- gi tilstrekkelig stabilitet og forutsigbarhet for institusjonene
- gi et insentiv til å konkurrere om bevilgninger på europeiske arenaer, samt styrke

intemasj onalt samarbeid?

Etter Høgskolen i Lillehammers oppfatning kan vi ikke se at forslagene vil innfri disse
forventningene - i hvert fall ikke for alle institusjonene.

Så lenge mellom 60 og 70% av tildelingen, basisbevilgningen, ikke definerer en
sammenlignbar basis for alle institusjoner, vil noen av institusjonene ha et utgangspunkt med
tilstrekkelige rammebetingelser for å oppnå målsettingene, mens en rekke andre institusjoner,
på grunn av vesentlig dårligere rarnrnebetingelse, deriblant Høgskolen i Lillehammer, på
lengre sikt ikke vil kunne levere resultater på samme nivå. Finansieringssystemet er på grunn
av ulike innsatsfaktorer i beregningen ikke bærekraftig for alle.

Ulikheten i prinsippene for basisbevilgningen er i sterk kontrast til UH-lovens
kvalitetsforventning til alle UH-institusjonene, uavhengig institusjonstype. Et annet tankekors
er at skjevheten i basisbevilgning i liten grad gjenspeiles i de ulike kvalitetsmålinger som
departementet har ansvar for (tilstandsrapporten, DEA-analyser, studiebarometer, etc.). Det
tyder på at det er store forskjeller i ressursbruken og at det er en svak korrelasjon mellom
ressursinnsats og kvalitetsnivå i utdanning og i forskning.

Høgskolen i Lillehammer vil også benytte anledningen til å gjøre oppmerksom på at i
rapporten fra NIFU/Deloitte som har inngått i ekspertutvalgets arbeid, er beregningen av
andel stab- og støttefunksjoner (figur 3.1 side 22 og 23) for høy. Det er for HiLs
vedkommende i beregningsgrunnlaget medregnet prosjektstillinger i oppdragsenheten som
stab- og støttefunksjoner, mens disse stillingene er 100% finansiert med eksterne inntekter.
Korrigert for disse utgjør andel stab- og støttefunksjoner ved HiL om lag 28%.

Et nytt finansieringssystem burde i større grad rette opp skjevhetene i sektoren og være et
tydeligere redskap for å følge opp de politiske målsetningene.
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