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Høringsuttalelse på Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler 

 

Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev datert den 8. januar 2015. Høgskolen 

Betanien takker for invitasjonen til å levere høringsuttalelse om de forslag som fremkommer i 

rapportens kap.6 og 7.  

 

Hovedmodell 

Høgskolen Betanien er av samme oppfatning som Ekspertgruppen at et felles 

finansieringssystem i hovedsak bør videreføres i tråd med felles lov. Det er ønskelig med 

enkelhet og forutsigbarhet der hver institusjon via budsjettvedtak i Stortinget gis en samlet 

institusjonsbasert rammebevilgning (ingen oppdelt bevilgning). Vi støtter også 

Ekspertgruppens resonnement om at det er studentenes egne studievalg og institusjonenes 

autonome vurderinger som best dimensjonerer norsk høyere utdanning i motsetning til en 

sterkere nasjonal sentralstyring av dimensjoneringen. 

 

Høgskolen Betanien støtter at finansieringssystemet bør finne fornyet balanse mellom en 

firkantet regelstyrt finansieringsmodell og en modell som er basert på tildelinger i henhold til 

politiske vurderinger og at systemet bør forskyves fra å være kvantitets- til å bli mer 

kvalitetsorientert.  

 

Ekspertgruppen har lagt til grunn at et felles finansieringssystem skal videreføres. Men den 

har ikke gått nærmere inn på hva som bør være de bærende prinsippene for et nytt 

finansieringssystem hva gjelder private høyskoler spesielt. Høgskolen Betanien vil anbefale at 

man vurderer nærmere på hvilken måte et fornyet finansieringssystem skal innrettes med 

tanke på statlige tilskudd til de private høyskolene. Ekspertgruppen har oversett uønskede 

skjevheter og ulikheter som ikke kan sammenlignes med tilsvarende historiske skjevheter i 

finansieringen av de statlige institusjonene. Det er behov for å etablere tydeligere føringer for 

fordeling, et mer transparent system.  

 

Hva skal være de bærende prinsippene for en fornyet statlig finansiering av private 

høyskoler? Stortingsflertallet har uttalt1 at det i dag er etablert en større grad av likeverdighet i 

finansieringen av statlige og private institusjoner, men at det på enkelte områder fortsatt er et 

stykke igjen. Stortingsflertallet har i denne forbindelse uttrykt at  

- målet om full likebehandling mellom statlige og private høyskoler må følges nøye opp 

slik at eventuelle negative utslag kan korrigeres 

                                                 
1 Innst 12S (2013-2014) jfr. budsjettøkningen til private høyskoler i 2015 som utgjør ca. 8 % av 
økningen til sektoren samlet, ikke ca. 2-3,5 % som tidligere.  



 

 

- det er manglende tilskudd til infrastruktur for private høyskoler og det er nødvendig å 

gjøre endringer i finansieringen 

- det bør finnes en rimelig ramme for tilskudd til private høyskoler med henblikk på 

etablering av nye studieplasser og tilskudd til infrastruktur 

 

Høgskolen Betanien tilbyr profesjonsutdanninger for helse som er etterspurt og som det er 

behov for velferdssamfunnet, og etterspør en større grad av likeverdighet i finansieringen.  

 

Finansieringsordningen bør stå i forhold til akkrediteringsstatus. Dette kan bidra til å gjøre 

finansieringssystemet mer kvalitetsorientert på bekostning av det kvantitetsorienterte.  

 

Et fornyet finansieringssystem bør dessuten inneholde tilskudd til en kostnadseffektiv 

infrastruktur (husleie etc) i private høyskoler. 

 

Basisbevilgning 

Høgskolen Betanien tar forslaget om en økning av basisandelen av den samlede bevilgningen 

til etterretning. Likeså forslaget om å redusere antallet kostnadskategorier.  

 

Resultatbaserte komponenter 

Det vises til forrige avsnitt når det gjelder forslaget om en reduksjon i antall kostnads-

kategorier. Forslaget om å knytte en begrenset del av insentivet til studiepoengproduksjon til 

kandidatproduksjon (sett i forhold til tidligere omtale av et 50/50 fordeling) kan også være 

egnet virkemiddel til å øke gjennomstrømningen i norsk høyere utdanning. Denne endringen 

bør vurderes opp mot (suppleres av) en reetablering av tiltak som tidligere var knyttet til 

studiefinansieringen via omgjøring av lån til stipend. 

  

Det er ønske om en åpen ramme for insentivene som er knyttet publiseringspoeng.  

 

Avtaler 

Høgskolen Betanien oppfatter det som skrives om UKP-avtaler som lite nytt. Gjennom 

tildeling gjøres allerede avtaler mellom KD og høgskole i form av krav til måloppnåelse ved 

for eksempel kandidatmåltall. Dersom man imidlertid kan få en mer langsiktighet i form av 

slike avtaler, hilser vi dette velkommen.   
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